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1991
Een keizer zonder kleren?
Het was, geloof ik, een Amerikaanse minister van buitenlandse zaken die, in de jaren
veertig gevraagd naar Amerika's houding tegenover de burgeroorlog die toen in
China woedde, antwoordde: ‘Let the dust settle’. Eerst moet het stof gezakt zijn. Nu
de kranten vol staan van nieuws en commentaar over de oorlog in de Golf, voel ik
er veel voor dit voorbeeld te volgen en mijn commentaar, dat overigens weinig zou
kunnen toevoegen aan het vele wat er al over gezegd en geschreven is, op te schorten.
Er is trouwens, dichter bij huis, iets anders aan de gang, waarvoor de aandacht
verloren dreigt te gaan in het geweld dat uit de Golf tot ons doordringt. Ik bedoel
natuurlijk de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie, die ons wel eens zouden kunnen
dwingen tot herziening van onze kortstondige veronderstellingen over het einde van
de Koude Oorlog, de normaliteit van de Sovjet-Unie en, in het bijzonder, de wijsheid
en berekenbaarheid van Gorbatsjov.
Aan het laatste klampen we ons nog vast. Maandag nog zei minister Van den
Broek, aldus de Volkskrant, dat als er enig spoor was geweest van Gorbatsjovs
betrokkenheid bij de slachtpartij die zaterdagavond in Vilnius had plaatsgehad de
Europese Gemeenschap haar technische en economische hulp aan de Sovjet-Unie
zou hebben opgeschort. Daar Gorbatsjov echter had ontkend er van tevoren iets van
geweten te hebben, werd hem het voordeel van de twijfel gegund. Daags daarna nam
de Tweede Kamer deze redenering min of meer over.
Toch is dit een merkwaardige redenering. Immers, wie is er verantwoordelijk in
de Sovjet-Unie, anders dan de man die meer bevoegdheden heeft verzameld dan
zelfs Stalin ooit gehad heeft? Ook al zou het waar zijn dat hij even verrast is geweest
door het geweld in Vilnius als ieder ander, dan zou hem dit nog niet van zijn
verantwoordelijkheid hebben ontslagen. Latere uitlatingen van hem over het gebeurde
in de Litouwse hoofdstad tonen overigens aan dat verrassing nog geen spijt betekent.
Ook lagere goden wassen hun handen in onschuld. De minister van defensie,
maarschalk Jazov, zegt dat het de plaatselijke commandant is die de beslissing heeft
genomen, en daar moeten we begrip voor hebben. Immers, ‘hij woont daar. Hij kent
die anti-Sovjetpropaganda, en overmeesterd door emotie heeft hij bevel gegeven
onmiddellijk het radio- en televisiestation te bezetten om een einde aan de propaganda
te maken’.
Ziezo, nu weten we het: het is niet Gorbatsjov, het is zelfs niet de minister van
defensie die in de Sovjet-Unie de dienst uitmaakt, maar het zijn de plaatselijke
commandanten en die laten zich daarbij door hun emoties leiden. Wat er in Vilnius
is gebeurd, evenaart misschien nog niet het bloedbad op het Pekingse Plein van de
Hemelse Vrede, maar de toestand in de Sovjet-Unie begint wel te lijken op die in
het China van de war lords.
Dat militairen een eigen beleid voeren, dat soms dat van Gorbatsjov ondermijnt,
was al eerder gebleken. Zo blijkt het saboteren van het verdrag over de conventionele
strijdkrachten in Europa, waar Gorbatsjov in november zijn handtekening onder
zette, een bewuste poging te zijn om het militair-industriele complex te beschermen
tegen de ‘misrekeningen van de Sovjet-diplomatie’.
Die woorden zijn van een zekere Litov, die in een artikel in Sovjetskaja Rossia
dit openlijk toegeeft. Duizenden tanks, pantserwagens en kanonnen zijn naar het
gebied achter de Oeral vervoerd, opdat zij niet meegeteld zouden worden in de

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

overeengekomen wapenreducties. Ook zijn op het laatste ogenblik twee divisies die
moesten verdwijnen, omgedoopt in mariniersdivisies, zodat ze konden ontsnappen
aan het verdrag.
(Tussen haakjes: Litov vermeldt ook zonder blikken of blozen dat dat massale
wapenvervoer duizenden wagons heeft geeist, die anders voor het vervoer van het
pas geoogste graan zouden zijn gebruikt. En wij, onnozele halzen, op gezag van Han
Lammers, Marcel van Dam en enkele Amsterdamse en andere kooplieden maar
dokken voor voedsel voor Rusland!)
Ook hier is de vraag niet terzake doende of Gorbatsjov al dan niet ervan af wist.
Wel rijst de vraag in hoeverre hij - hoezeer ook formeel verantwoordelijk - de
aangewezen gesprekspartner is. Ook zijn handtekening onder het Handvest voor een
Nieuw Europa, eveneens in november tot stand gekomen, is een aanfluiting geworden.
Het zegt immers dat ‘werkelijke vooruitgang niet mogelijk is ten koste van de rechten
en vrijheden van individuen en naties’.
Wat de Baltische landen betreft, is het overigens heel waarschijnlijk dat Gorbatsjov,
als echte Rus, oprecht meent dat zij bij de Sovjet-Unie behoren te blijven. Ze zijn
per slot van rekening eeuwenlang deel van het Russische rijk geweest, en even oprecht
menen miljoenen Russen dat niet zij, maar de Balten van die unie geprofiteerd hebben.
De hogere levensstandaard in het Baltische gebied versterkt hen in dat geloof.
Daarom zal het Westen geen willig oor bij hem vinden als het de zelfbeschikking
van die naties ter sprake zou willen brengen. Weliswaar heeft hij op 7 december
1988 voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verklaard: ‘Vrijheid
van keuze is een universeel beginsel, dat geen uitzondering duldt’, maar met ‘vrijheid
van keuze’ bedoelt hij in werkelijkheid, zoals I.F. Stone kort voor zijn overlijden in
een lang artikel in The New York Review of Books (16 februari 1989) aantoonde,
absolute nationale soevereiniteit en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.
Maar is dit belangrijk als het waar is dat Gorbatsjov een keizer zonder kleren is
geworden: veel bevoegdheden, maar geen macht? Heeft zelfs de leus ‘Gorbatsjov
helpen’ nog zin, als dat zo is? Een land zal in elk geval aan die fictie (als het een
fictie is) willen vasthouden, en dat is Duitsland. Het heeft er zelfs goede redenen
voor.
Immers, de Sovjet-Unie heeft de verdragen die de Duitse hereniging en de
terugtrekking van de Russische troepen uit de ex-DDR regelen, nog niet geratificeerd.
Zoals de eerdergenoemde Litov ervoor pleit het verdrag over de conventionele
strijdkrachten in Europa niet te ratificeren, zo heeft kolonel Petroesjenko, een van
de bewerkstelligers van Sjevardnadzes val, er al op aangedrongen de Duitse verdragen
niet te ratificeren.
Het is moeilijk denkbaar dat de Sovjet-Unie op deze schreden zou willen
terugkeren. Ze zou dan de toegezegde Duitse miljarden mislopen. Maar als het waar
is dat er in feite een machtsvacuum in Moskou is, dan is het niet meer interessant
wat Moskou vindt, maar wat de Russische war lords in Duitsland, die nog 370.000
man onder hun bevelen hebben staan, doen. De onderhandelingen met Polen over
de terugtrekking van de Russische troepen die in dat land staan (50.000 man plus
40.000 man aanhang), verkeren in een ernstige impasse.
In dit licht bezien is het misschien verstandig Gorbatsjov te blijven erkennen als
de man om wie alles in de Sovjet-Unie draait (althans: die fictie te handhaven), totdat
de Russische troepen de ex-DDR en Polen inderdaad hebben ontruimd, en daarna
pas druk uit te oefenen teneinde de Sovjet-Unie ertoe te bewegen haar internationale
verplichtingen ten opzichte van de Baltische landen na te komen.
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Intussen lijkt het niet verstandig nu alvast te doen alsof de vrede in Europa
verzekerd is. Heeft minister Ter Beeks defensienota, die nu toch wel langzamerhand
klaar zal zijn, rekening gehouden met de allerlaatste ontwikkelingen? Of ademt zij
de euforie die nog een paar maanden geleden gerechtigd leek?
NRC Handelsblad van 18-01-1991, pagina 9

Hun boeman is niet Hussein
Mient Jan Faber, die nog altijd secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)
is, mag dan nog zoveel waarschuwen dat ‘de vredesbeweging niet in het vaarwater
van het anti-amerikanisme moet komen’, het is onvermijdelijk dat dit wel gebeurt.
Immers, ieder protest - en de vredesbeweging leeft van protesten - keert zich tegen
iemand of iets. Zou de vredesbeweging Saddam Hussein tot het mikpunt van haar
huidige protest maken - waar overigens alle reden voor zou zijn, want hij is met de
oorlog begonnen - dan zou haar actie tegen Nederlandse deelneming aan de operaties
tegen Hussein enigszins onlogisch lijken. Vandaar dat Amerika, dat die operaties
leidt, de boeman moet zijn.
Dat verdriet Mient Jan Faber, die zelf niet anti-amerikaans is (anders zou hij,
bijvoorbeeld, niet kind aan huis bij de NAVO zijn). Het siert hem dat hij zich niet
op sleeptouw wil laten nemen door de gevoelens die overheersen in de club waarvan
hij een der voormannen is. Maar er is iemand door wie hij zich wel zo nu en dan op
sleeptouw laat nemen, en die is wel anti-amerikaans.
Verleden week nog heeft hij samen met haar - want het is een vrouw - een artikel
geschreven in HP-De Tijd. Dat was niet de eerste keer, want in 1984 publiceerde hij
met Mary Kaldor - zo heet ze - een stuk waarin ze beweerden dat West-Europa, net
zo goed als Oost-Europa, door vreemde troepen bezet was. Dat was toen zelfs velen
in de vredesbeweging te gortig, zodat ze een jaar later moesten terugkrabbelen.
Het artikel in HP-De Tijd van vorige week is, zoals meestal het geval is met
artikelen die door twee mensen geschreven zijn, rommelig en daardoor niet
overtuigend. Bovendien staat het vol met onbewezen stellingen en feitelijke
onjuistheden. (Zo wordt, wat het laatste betreft, beweerd dat de regering-Truman in
1959 een bepaalde veiligheidsconceptie aanvaardde - dus zes jaar nadat president
Truman plaats had gemaakt voor zijn opvolger Eisenhower.)
De conclusie van hun artikel is: ‘het Amerikaanse beleid - zowel tijdens de
Koreacrisis (1950) als nu tijdens de Golfcrisis - wordt gekenmerkt door een unilaterale
opstelling, militarisme, anticonstitutioneel gedrag en het controleren van de Verenigde
Naties’. Geen van die beschuldigingen wordt gestaafd, en tegen alle kunnen
gemakkelijk tegenbewijzen aangevoerd worden.
Dat ze uit Kaldors koker komen is niet moelijk aan te tonen: ‘controleren van de
Verenigde Naties’ is een letterlijke, maar verkeerde vertaling uit het Engels (Kaldor
is Engelse). Control - wat zeker in de oorspronkelijke tekst heeft gestaan - betekent
namelijk niet controleren of controle, maar beheersen. Welnu, anders dan in 1950
(de Koreacrisis) beheerst Amerika de VN allang niet meer. Dat het in de Golfcrisis
een meerderheid achter zijn beleid heeft gekregen, betekent nog niet dat het ze
beheerst.
Zulke kreten en onjuistheden kunnen de ‘senior fellow’ aan de Universiteit van
Sussex die Kaldor is kwalijker genomen worden dan de natuurwetenschapsman en
actievoerder Faber, maar deze kan blijkbaar intellectueel niet op tegen de gehaaide
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Kaldor. En zo is hij medeverantwoordelijk voor het anti-amerikanisme in de
vredesbeweging, dat hij zo betreurt.
Ook heeft hij in dat anti-amerikanisme geen reden gevonden niet deel te nemen
aan de door het IKV en de Raad van kerken gesponsorde protesttocht die zaterdag
in Den Haag werd gehouden. Daar werd, onder anderen, de vertegenwoordigster van
de joodse vredesbeweging door gejoel, tromgeroffel, geratel en gefluit het spreken
onmogelijk gemaakt. Daardoor geschrokken - wel een beetje laat - heeft het IKV
besloten niet aan de demonstratie van morgen in Amsterdam mee te doen.
Iemand die al eerder doorhad hoe de vlag er in de vredesbeweging bij hangt, is de
oud-voorzitter van het IKV Ben ter Veer, die vanaf het begin van het Golfconflict
het Amerikaanse beleid heeft verdedigd. ‘Dat werd me binnen het IKV’ - dus ook
binnen het IKV zelf! - ‘niet in dank afgenomen’, zegt hij in Trouw van maandag.
‘Maar als Amerika niet het voortouw had genomen, hadden de Westeuropese landen
niets gedaan en dan hadden ze die man laten lopen.’
‘Die man’ is natuurlijk Saddam Hussein, volgens Ter Veer ‘een uiterst rucksichtslos
figuur, die vanuit een gevaarlijke ideologie het hele gebied wil beheersen’. Ter Veer
heeft er dus ‘vrede mee dat de oorlog is uitgebroken’ en de uitspraak van de paus
dat oorlog nooit een geschikt middel is om conflicten tussen staten op te lossen is
‘onzin’, vindt de man die nog steeds de rooms-katholieke kerk in het IKV
vertegenwoordigt.
Overigens is de paus niet de enige kerkelijke autoriteit die het niet bij bidden laat.
Zo had de protesttocht in Den Haag plaats onder de zegen van de Raad van kerken
in Nederland. Maar die heeft zich al voor zoveel - soms onderling vijandige - karretjes
laten spannen (zo betracht hij een ‘dubbele solidariteit’ jegens Israel en de PLO), dat
hij zijn morele gezag misschien nog niet helemaal kwijt is, maar de gelovigen intussen
wel de kluts.
Een van de populairste leuzen bij die demonstraties tegen de Golfoorlog is
natuurlijk ‘Geen bloed voor olie’ (overigens niet door het IKV goedgekeurd). Alsof
het uitsluitend of zelfs in de eerste plaats om olie ging! En dan nog: als Saddam
Hussein de olie van het hele Midden-Oosten zou beheersen, zouden die protesteerders
dat, met ons allen, direct of indirect in hun portemonnee voelen en dus wel anders
piepen. Met andere woorden: olie is niet het voornaamste, maar wel een heel
rechtmatig motief voor optreden tegen Saddam Hussein.
NRC Handelsblad van 25-01-1991, pagina 11

Onzekere uitgangspunten
Op dit ogenblik is het helemaal niet te zeggen hoe de wereld er na de Golfoorlog uit
zal zien. Het is gemakkelijker een doemscenario op te stellen dan een waarin ‘les
lendemains chantent’. In elk geval lijkt het nogal boud nu al uitspraken te doen over
de plaats van Nederland in die wereld.
Toch moet daarover nagedacht worden en dat wordt dan ook op gezette tijden
gedaan in de kolom hiernaast. Op 24 maart werd, met de Duitse hereniging in zicht,
de vraag gesteld of Nederland zijn ‘oude plek’ van ‘klein centrum middenin de
machtsdriehoek Frankrijk, Groot-Brittanie, Duitsland’ zou moeten proberen te
handhaven. Er werd voorkeur uitgesproken voor een ‘plaats tussen Frankrijk en
Duitsland’. Engeland telde dus niet meer mee en wat Europa betreft: Nederland
mocht niet ‘wegzinken in paneuropese denkbeelden’.
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Tien maanden later, op 24 januari, kwam het hoofdartikel op het thema terug.
Intussen was de crisis en later de oorlog, in de Golf uitgebroken. Europa had daarin
‘vernietigend gefaald’, en Nederland was per slot van rekening ‘aanbeland in het
Amerikaanse kamp’. Maar... Amerika is, ‘hoe dan ook, een wijkende schaduw’. Dus:
kan het Amerikaanse kamp Nederlands blijvende plaats zijn?
Deze keer is het hoofdartikel er minder stellig over dat onze plaats ‘tussen Frankrijk
en Duitsland’ is. De stelling is teruggebracht tot een vraag: ‘Moet Nederland zich
een betere plaats verwerven midden op de as Bonn-Parijs (... ) of moet het blijven
flirten met de gedachte van een Angelsaksisch bruggehoofd op het vasteland?’
Het is goed dat het hoofdartikel die vragen stelt, want het ministerie van
buitenlandse zaken doet dit niet. Althans: in de laatste memorie van toelichting - en
dat is toch de aangewezen plaats voor zulke vragen, zo niet antwoorden - is daar
niets over te vinden. Te druk bezet met de dingen van de dag? Of wil men niet het
achterste van zijn tong laten zien?
Desgevraagd krijgen we van hochster Stelle te horen dat er helemaal geen probleem
is. Immers, de oplossing ligt in de Europese politieke unie. Maar dat is wat de Engelse
noemen: begging the question. Het moet nu juist eerst bewezen worden dat die unie
er komt! Trouwens, ook in een Europese unie zou zich de vraag naar het interne
evenwicht en de plaats daarin van de deelstaat Nederland voordoen.
Wanneer zelfs de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, zegt dat
als de Europese Gemeenschap niet een echte politieke indentiteit ontwikkelt, ‘de
Europese droom onvermijdelijk zal vervagen’, weten we zeker dat er in het Europese
integratieproces van geen automatisme sprake is. Met andere woorden: Nederland
moet ook rekening houden met de mogelijkeid dat er geen Europese unie, met een
buitenlands beleid, komt.
Het hoofdartikel gaat daar, zowel op 24 maart als op 24 januari, zelfs van uit. Als
we die premisse volgen, dan lijkt de keus inderdaad te liggen tussen aansluiting bij
de ‘as Bonn-Parijs’ en de positie van ‘Angelsaksisch bruggehoofd op het vasteland’.
Maar ook die alternatieven gaan van onbewezen stellingen uit. In de eerste plaats:
bestaat er een as Bonn-Parijs? Zo ja, dan heeft die de laatste anderhalf jaar onder
zware druk gestaan. Zowel Frankrijk als Duitsland heeft meermalen cavalier seul
gespeeld. Geen wonder, want de prioriteiten van beider buitenlands beleid dekken
elkaar niet.
Maar ook als de as Bonn-Parijs werkelijkheid zou worden, zou de positie van
Nederland als aanhangsel niet gemakkelijk zijn, want eigenlijk hebben Bonn en Parijs
Nederland niet nodig om tot zaken te komen. Bovendien: in de methodiek van het
zaken doen - dus los van het doel ervan - hebben de Nederlanders over 't algemeen
meer gemeen met de Duitsers dan met de Fransen. Dat kan ook vervelende gevolgen
hebben. In het begin van de jaren vijftig betitelden Franse onderhandelaars de
Nederlanders, om die reden vooral, in de wandelgangen les boches du Nord.
Nu het alternatief: het Angelsaksische bruggehoofd. Dat staat en valt met het
antwoord op de vraag hoe actief de Verenigde Staten zich met Europa zullen blijven
bemoeien. Op het ogenblik is er grote verbittering over de, in hun ogen, geringe
Europese bijdrage aan de oorlog in de Golf. De enige Europese bondgenoot die,
alweer: in hun ogen, betrouwbaar is gebleken, is Engeland. Als Amerika's schaduw
over Europa niet helemaal geweken zal zijn, zal haar aanwezigheid vooral in dat
land merkbaar blijven.
Als dat zo zou blijken te zijn - maar nogmaals: de Golfoorlog kan elke bespiegeling
over de toekomst zinloos hebben gemaakt - is de positie van Nederland als
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‘Angelsaksisch bruggehoofd op het vasteland’ (als daar van de kant der Angelsaksers
behoefte aan zou bestaan) nog niet zo'n ongerijmd alternatief. Het ligt ook meer in
de lijn van onze geschiedenis dan de aansluiting bij een continentale as.
Ongetwijfeld zou dit betekenen dat dan ook afscheid genomen zou moeten worden
van dromen over een Beneluxbeleid, want de Belgen - of ze nu Vlamingen of Walen
zijn - neigen in laatste aanleg toch meer naar Frankrijk dan naar Nederland. Dat is
ook in de Golfcrisis gebleken. Ook zonder te treden in de merites van ieders beleid,
kunnen we in elk geval vaststellen dat de reacties van de drie landen, niet toevallig,
wel heel verschillend zijn geweest. Dat voorspelt niet veel goeds voor een
gemeenschappelijk beleid.
De punten van waaruit Nederlands koers uitgezet moet worden zijn onzeker
geworden. Dat verleent iets onwezelijks aan beschouwingen als deze. Als dat de
reden is waarom het ministerie van buitenlandse Zaken zich daar liever niet in begeeft
(althans niet in de openbaarheid), dan is daar, achteraf, misschien nog iets voor te
zeggen. Vrijblijvendheid, het voorrecht van de journalist, kan een bewindsman zich
niet veroorloven.
NRC Handelsblad van 29-01-1991, pagina 11

Niet zo interessant
De volgende anekdote heb ik al eens eerder in deze rubriek gedebiteerd, maar omdat
zij nu bijzonder actueel is, herhaal ik haar.
De Weense satiricus Karl Kraus (1874-1936) zit op zijn werkkamer te schrijven.
Plotseling stormt een vriend binnen: ‘Heb je het al gehoord? De Japanners hebben
Sjanghai gebombardeerd!’ Kraus gaat rustig door met schrijven, waarop zijn vriend
geergerd zegt: ‘Jij vindt het blijkbaar belangrijker dat een komma goed staat dan dat
de Japanners Sjanghai gebombardeerd hebben’. Kraus antwoordt: ‘Als alle komma's
goed hadden gestaan, zouden de Japanners nooit Sjanghai hebben gebombardeerd’.
Deze anekdote dient als excuus dat ik mij in deze tijden met taalkwesties bezighoud
en nog wel op een wijze die prof. dr. H.J. Verkuyl ‘voor taalkundigen niet zo
interessant’ (Onze Taal, juli- augustus 1990), ja zelfs ‘vooral oninteressant’
(ingezonden stuk in deze krant van 10 januari) vindt.
Tegenover een hoogleraar - en zeker een hoogleraar die de wijze bestudeert ‘waarop
betekenissen van zinnen en woordgroepen worden gevormd uit die van de kleinste
bouwstenen, de woorden en woorddelen’ (met deze definitie verbetert hij de simpeler
definitie die ik hier op 4 januari gaf van semantiek, het vak dat hij doceert - wie
overigens zijn definitie begrijpt mag het zeggen) - tegenover zo'n hoogleraar buig ik
natuurlijk het hoofd in deemoed.
Natuurlijk is mijn maandelijkse taalrubriek niet interessant voor taalkundigen en
nog minder voor knappe hoogleraren in de semantiek. De illussie dat ze het wel was
heb ik nooit gehad. Maar ik richt me dan ook in mijn rubriek niet tot hen, maar tot
gewone taalgebruikers, zoals ik er zelf een ben. (Overigens vindt Verkuyl mijn rubriek
toch weer wel zo interessant dat hij een eigen rubriek in het maandblad Onze Taal
naar mij genoemd heeft).
Ik richt me dus niet tot prof. Verkuyl, maar dat neemt niet weg dat ik toch wel
eens zou willen weten wat hij vindt van de fouten en slordigheden die ik onlangs
heb aangetroffen in een academisch rapport dat een advies aan de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk
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Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bevat. Ik
geef een paar citaten uit dit rapport.
‘Dat kennis van Arabisch, Perzisch en Turks en van de Islamitische cultuur
onmisbaar zijn tijdens de huidige crisis in het Midden-Oosten behoeft geen verdere
toelichting.’ Zijn? (Overigens zou het logischer zijn geweest als er had gestaan:’...
behoeft tijdens de huidige crisis in het Midden-Oosten geen verdere toelichting’,
want die kennis is, neem ik aan, altijd onmisbaar).
Soortgelijke slordigheid: ‘Materiaalverwerving op de gebieden van de klassieke
Sinologie en het Oude Nabije Oosten zijn ook goed’. En: ‘Breedte van kennis en
inzicht, een sine qua non voor een universitaire opleiding, zijn bij de Azie studies
grotendeels verdwenen’. (Taalkundig klopt deze zin, maar logisch nauwelijks).
‘Belangrijker is dat Nederland op grond van haar geografische positie in Europa
(...) een aantrekkelijke wetenschapspartner is voor Engeland, Frankrijk en Duitsland,
niet in het minst omdat die drie landen op een hoger niveau concurreren’ enzovoort.
Ik val niet over Nederland en haar geografische positie (elders wordt gesproken
van Nederland en ‘haar’ nationale en internationale taak) - hoewel ik het vreemd
vind in een academisch rapport -, eerder over het gebruik van niet in het minst (=
helemaal niet) waar duidelijk niet 't minst (= vooral, niet in de laatste plaats) - dus
precies het omgekeerde! - is bedoeld.
Minder fraaie staaltjes zijn ook: ‘opwaartse richting van het academisch bestel’
en ‘letterfaculteiten’. Onnodig gewrongen is: ‘De term niet-Westers berust uiteraard
op een poging om van Oosters en orientalisme af te komen’. Waarom niet simpel:
is een poging?
‘Hoewel uiteindelijk alle belangrijke problemen alleen op internationaal niveau
zullen kunnen worden opgelost, liggen de oplossingen voor de problematiek van de
Azie-studies’ - nu staat er plotseling een streepje tussen Azie en studies, in een vorig
citaat niet - ‘in Nederland in eerste instantie op Europees niveau.’ Dat hoewel begrijp
ik niet. Is Europees niveau dan niet internationaal niveau?
‘Gedurende die tien jaar wordt een cordon om de kleine letteren gelegd, dat ze
tijdelijk afschermt tegen het geweld der rekenmodellen en tijd geeft op hun doel af
te werken.’ Hier wordt hetzelfde woord (ze) zowel in de vierde als in de derde naamval
gebruikt. Wat ‘op een doel afwerken’ betekent weet ik niet.
De kennis van vreemde talen houdt ook niet over. Er wordt gesproken van ‘le
vieille europeocentrisme’ en van ‘succes de l'estime’. Andere merkwaardigheid: de
hoofdstad van Frankrijk wordt Parijs genoemd (terecht, in een Nederlands rapport),
maar die van Engeland: London.
Akkoord, allemaal voor een taalkundige niet zo interessante ongerechtigheden.
Toch zou ik er prof. Verkuyls oordeel wel eens over willen weten. Waarom? Omdat
hij lid is van de commissie die het rapport heeft opgesteld - het enige lid dat in
Nederland woont en dus, naar we mogen aannemen, minder van zijn moedertaal
vervreemd is dan de drie andere leden.
Ik wil geen oordeel uitspreken over de inhoud van het rapport, maar als haar kennis
van de vreemde talen over welker universitaire studie zij oordeelt even groot is als
haar kennis van de moedertaal en, te oordelen naar de twee voorbeelden die ik ervan
gaf, van het Frans, dan vraag ik me wel af welke waarde er aan het oordeel van de
commissie gehecht moet worden.
NRC Handelsblad van 01-02-1991, pagina 7
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Duitslands eigen weg
Men zou bijna in een zin der geschiedenis gaan geloven: er waren raketaanvallen op
Israel voor nodig om de Duitsers zich bewust te doen worden dat ook zij een plicht
hadden te vervullen in de Golfoorlog.
Als overlevenden van de gaskamers van Auschwitz door Duits gas achterhaald
dreigen te worden, dan kan Duitsland zich niet onttrekken aan zijn
verantwoordelijkheid dit te voorkomen.
Maar daarmee is het in een oorlog - althans een oorlogssituatie - verwikkeld geraakt,
iets wat het tot elke prijs scheen te willen vermijden. Ja, nog langer dan onze eigen
PvdA had het stijf de ogen gesloten voor de mogelijkheid dat het ooit tot oorlog in
de Golf zou komen en dat - nog ondenkbaarder - het daarin met verantwoordelijkheden
opgezadeld zou worden die overeenkomstig zijn gewicht in de wereld zijn.
Anders dan de PvdA evenwel had het nog een excuus voor deze struisvogelhouding.
Was de Duitsers niet, al bijna een halve eeuw lang, ingeprent geweest dat zij
verantwoordelijk waren geweest voor de gruwelijke Tweede Wereldoorlog en dat
zij daarom zelfs de geringste zweem van militarisme moesten vermijden? Hadden
zij - als goede leerlingen, die ze altijd zijn geweest - die les misschien te goed geleerd?
Ook is het moeilijk voor een volk dat op z'n minst twee generaties lang zijn
veiligheid in feite in handen van anderen - in de eerste plaats de Verenigde Staten heeft gelaten, plotseling buiten het bondgenootschappelijk gebied eigen beslissingen
te nemen die zijn veiligheid raken. Wat dat betreft is Duitsland een groot Nederland,
met dien verstande dat wij er minder moeite mee hebben, zolang die beslissingen
door de Verenigde Naties gedekt zijn.
Zeker, er zijn ook andere verklaringen voor het de-andere-kant-opkijken van de
Duitsers in de Golfcrisis. J.M. Bik, onze correspondent in Bonn, heeft er een
uitstekende analyse aan gewijd in de krant van zaterdag. Een mengelmoes van banale
en bijna metafysische oorzaken ligt ten grondslag aan het aanvankelijke Duitse ohne
mich.
De euforie na het einde van de koude oorlog was nergens zo sterk als in Duitsland.
Des te moeilijker was het er afscheid van te nemen en zich opnieuw aan te passen
aan de wereld zoals zij is. Maar ook los van die euforie vergde de omwenteling in
Oost-Europa meer aandacht van Duitsland dan van elk ander land. Dat was nu eenmaal
het gevolg van 's lands geografische positie en economische vermogen en ging bijna
noodzakelijk ten koste van aandacht voor de Golfcrisis.
Ook de welvaart waarin de Duitsers - althans de Westduitsers - zich nu al enkele
decennia vermeien, heeft haar gevolgen. De neiging verantwoordelijkheden af te
kopen wordt dan sterk. Met miljarden steun aan de Amerikaanse inspanning in de
Golf is Duitsland dan ook al vrij gauw, zij het niet zonder aandringen, over de brug
gekomen. Maar in de ogen van hen wier bloed vloeit, is dat niet de ware solidariteit.
Zo zijn er vele verklaringen te geven voor Duitslands terughoudendheid in de
Golfcrisis, en sommige ervan zijn overtuigender dan die welke gegeven worden voor
de slagen om de arm van andere landen. Vergeleken daarmee is, bijvoorbeeld, de
Belgische argumentatie die van een kruidenier.
Maar intussen is - welke verklaringen ook gegeven mogen worden - de keuze die
een land als Duitsland maakt, van beslissender betekenis voor de toekomst van Europa
dan de keuze van, zeg, Belgie of Nederland. Met andere woorden: een land van
Duitslands grootte en gewicht kan niet neutraal blijven, kan zich niet blijvend
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onttrekken aan de keuzen (en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden)
die zo'n land als 't ware aantrekt.
Wat dat betreft geeft Duitslands aanvankelijke houding misschien minder reden
tot gerustheid dan de verklaringen die ervoor gegeven kunnen worden. Want, hoe
we het ook draaien en keren, Duitsland ging een eigen weg. Ook wie geen stap verzet
terwijl de anderen beslissingen nemen, gaat een eigen weg.
De verhoging van het disconto door de Duitse Bundesbank - een besluit dat de
meeste landen allesbehalve welkom was - versterkt de indruk van een eigen Duitse
weg. Weliswaar was dit geen besluit van de Duitse regering (de Bundesbank is
onafhankelijk), maar het was niettemin een soeverein Duits besluit, dat,
overeenkomstig de rechten en plichten van de bank, uitsluitend rekening hield met
de belangen van de Duitse economie. Net zomin als de belangen van de Duitse
politiek hoeven die altijd parallel te lopen met de belangen van anderen.
Misschien is deze ontwikkeling naar zelfstandigheid onvermijdelijk, gegeven de
bijzondere eisen die hereniging en Oost-Europa aan de Duitse economie stellen,
gegeven Duitslands ligging en gegeven de oostwaartse verschuiving van Duitslands
interne zwaartepunt na de herwonnen eenheid. Het is te gemakkelijk om, zoals The
Economist deze week doet, de oorzaak van deze ontwikkeling in minister Genschers
politiek (ofwel het ‘genscherisme’) te zoeken. Deze is geen oorzaak, maar symptoom.
Mocht de plotselinge herontdekking van Duitslands verantwoordelijkheid jegens
Israel meer blijken te zijn dan een tijdelijke morele inkeer en ook gevolgen hebben
voor Duitslands bewustzijn van eigen plaats en verantwoordelijkheden in de wereld,
dan zouden we inderdaad nog kunnen gaan geloven dat de geschiedenis een zin heeft.
NRC Handelsblad van 05-02-1991, pagina 9

Doelen en middelen
Wat is het oorlogsdoel van de coalitie die tegen Saddam Hussein aan het vechten is?
De bevrijding van het door Irak bezette Koeweit. Daartoe machtigt haar de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, laatstelijk in zijn resolutie 678 van 30
november 1990.
Maar als dat doel bereikt zou zijn, maar Saddam Hussein zou nog heer en meester
van Irak zijn, misschien nog in het bezit van een geduchte krijgsmacht (in elk geval
de luchtvloot die nu een vrijplaats in Iran heeft gevonden)? Is de coalitie dan nog
gemachtigd door te vechten, totdat Saddam Hussein ook buiten staat zou zijn verder
kwaad in het Midden-Oosten te stichten?
Resolutie 678 geeft daar niet met zoveel woorden toestemming voor.
Weliswaar noemt zij ook als doel ‘het herstel van de internationale vrede en
veiligheid in het gebied’ - en dat lijkt inderdaad niet wel in overeenstemming te
brengen met een aanblijven van Saddam Hussein -, maar het is de vraag of iedereen
dat ook zo interpreteren zal, als eenmaal het wel expliciet genoemde doel, de
bevrijding van Koeweit, bereikt zou zijn.
Toch is het wenselijk dat Saddam Hussein op de een of andere manier verdwijnt.
Zou hij aan de macht blijven, dan zou hij zelfs een zwaar getroffen Irak weer kunnen
opbouwen als vesting van waaruit hij over een jaar of tien een nieuwe poging tot
overheersing van het Midden-Oosten zou kunnen ondernemen.
Van de morele steun van de Arabische massa's zou hij dan bij voorbaat verzekerd
zijn. Zij huldigen hem nu al als de held die althans de moed heeft gehad het
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‘imperialisme’ te trotseren en het ‘zionisme’ slagen toe te dienen. Ook Nasser was
nooit populairder bij de Arabieren dan na de militaire nederlaag die hij in 1956 tegen
Engeland, Frankrijk en Israel tezamen leed.
Ongetwijfeld zou Saddam Hussein dan de wapens die hij nodig zou hebben om
een tweede gooi naar de macht in het Midden-Oosten te doen, wel weer kunnen
aanschaffen - de wapenindustrie in Oost en West moet per slot van rekening ook
kunnen leven! - en de oliesjeiks zouden vermoedelijk opnieuw geloven hem met
miljarden te kunnen afkopen. Laten we ons daar geen illusies over maken.
Het doel moet dus ook zijn Saddam Hussein uit te schakelen en uberhaupt Irak
onschadelijk te maken (want het gaat niet alleen om de man, maar ook om de
machinerie). Maar hoe dit doel te bereiken wanner het onduidelijk is of de
Veiligheidsraad daartoe machtiging verleent en het in elk geval waarschijnlijk is dat
de anti-Saddamcoalitie, die toch al onder druk staat, daarop breken zal?
De oplossing kan misschien gevonden worden in de militaire strategie. Doel van
deze strategie blijft de bevrijding van Koeweit, maar dat doel hoeft niet direct bereikt
te worden. Het kan ook via een omweg gehaald worden, en die omweg zou dan zijn
de uitschakeling van Saddam Hussein en zijn machtsapparaat.
Of de onophoudelijke bombardementen waaraan strijdmacht, machtscentra en
industrie van Irak onderworpen zijn, daartoe voldoende zijn, is van hieruit onmogelijk
te beoordelen. Zo niet, dan zou nog een omtrekkende beweging van de grondtroepen
over Bagdad en Basra nodig zijn (zoals West-Nederland in 1945 bevrijd werd, niet
door een directe aanval van de geallieerden op de vesting Holland, maar pas nadat
dezen langs die vesting doorgestoten waren in het hart van Duitsland).
De discussie in Nederland bemoeit zich niet met zulke strategische zaken. Dat
wordt aan de grote jongens overgelaten; die mogen daaraan hun handen vuil maken.
Nee, wij houden ons met hogere kwesties bezig, zoals de vraag of er kernwapens
mogen worden gebruikt.
De Tweede Kamer heeft besloten, in het voetspoor van de minister-president, dat
dat niet mag. Dat is onverstandig. Ook als zij dat - om ongetwijfeld respectabele
redenen - vinden, hadden zij dat niet moeten zeggen. Immers, Saddam Hussein moet
in onzekerheid worden gelaten omtrent het gebruik van kernwapens door zijn
tegenstanders. Weet hij bij voorbaat dat die niet worden gebuikt, dan is dat voor hem
een extra aanmoediging de strijd voort te zetten.
Nu is het heel wel mogelijk dat Saddam Hussein ongevoelig is voor dit soort
redeneringen en inderdaad heeft hij tot nu toe getoond dat geen enkel offer, door het
Iraakse volk te brengen, hem te groot is. Maar misschien zijn er anderen in Irak, die
niet bereid zijn zo'n offer te brengen en in de kans op een atomair antwoord op een
chemische of bacteriologische aanval door Irak aanleiding zullen zien zich van hem
te ontdoen.
Zelfs tegenover Irak heeft dus de dreiging van het kernwapen misschien nog een
politiek nut, dat daarom niet te spoedig afgeschreven moet worden. Na een chemische
of bacteriologische aanval door Irak zou het militaire gebruik van tactische
kernwapens moreel zeker gerechtvaardigd zijn. Het is dan alleen nog de vraag of dat
militaire gebruik militair effectief en politiek gewenst zou zijn. Als pure vergelding
zou het dit zeker niet zijn.
NRC Handelsblad van 08-02-1991, pagina 9

Bedroefd hebben wij kennisgenomen
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Verwarring is het begin van het ware inzicht. Uitentreuren heb ik erop gewezen dat
de constructie ‘F. Uijen, een van de PvdA-Eerste-Kamerleden die tegen de
Nederlandse aanwezigheid in de Golf stemde... ‘verkeerd is (moet zijn: stemden).
Zou de constructeur van deze zin: ‘Een van de weinige onderwerpen waarmee de
PvdA winst boekten, was de bezuiniging op defensie’ hierdoor in verwarring zijn
gebracht en daarom de meervoudsvorm boekten hebben gebruikt? Zo ja, dan ten
onrechte, want hier moet toevallig - of eigenlijk helemaal niet toevallig - de
enkelvoudsvorm (dus: boekte) worden gebruikt. Andere taaleigenaardigheden die
ik in januari tegenkwam: ‘Sjevardnadze gaf ook zelf de verklaring voor deze
ogenschijnlijke paradox’. Als hier met ogenschijnlijk bedoeld is: schijnbaar (het kan
ook betekenen: klaarblijkelijk, duidelijk, maar in die betekenis is het volgens Van
Dale ‘weinig gebruikelijk’), dan rijst de vraag: wordt hiermee bedoeld een schijnbaar
schijnbare tegenstelling? Want een paradox is een schijnbare tegenstelling.
‘(...) en de leerling werd duchtig de oren gewassen’. Werd hij gewassen of werden
hem de oren gewassen? ‘Communistische bewegingen in met name Italie en Frankrijk
konden een halt worden toegeroepen.’ Werden zij toegeroepen of werd hun een halt
toegeroepen?
‘Dagen van bezinning, waarin het goed is eens te denken aan zij die het nu moeilijk
hebben.’ ‘In die tijd bestond er een enorme kloof tussen degenen die zich volledig
met de Vietcong identificeerden en zij die vonden dat... ‘Dat is natuurlijk ook een
manier om de moeilijke keus tussen hen en hun te ontwijken.
‘Hij behoort tot degenen die een langdurige coalitie met het CDA mogelijk kan
maken.’ Als coalitie onderwerp is, klopt het, maar is het onzin.
‘Ook astronaut Wubbo Ockels behoort tot een van de mensen die door Astrid
Joosten werden geinterviewd.’ Wie behoorde er nog meer tot die ene?
‘Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van... ‘Meestal word je
pas na kennisneming van het overlijden bedroefd.
‘Bij die tussenbalans moet het kabinet van minister Kok 14 miljoen ombuigen.’
Moeten die 14 miljoen zelf omgebogen worden?
‘Eergisteren vertelde Alzamanan over de moraal van de verdreven Koeweitse
troepen.’ Dat kan natuurlijk. Of zou hier het moreel zijn bedoeld?
‘Pollard is, ondanks of omdat hij in de steek gelaten is door Israel, in dat land tot
een nationale held uitgegroeid.’ Ondanks hij in de steek is gelaten?
‘Broder behoort tot het handjevol commentatoren dat enige invloed uitoefent, niet
in het minst omdat de columns van deze Pulitzerprijswinnaar door zo'n driehonderd
kranten worden overgenomen.’ Waarop berust zijn invloed dan? Want niet in het
minst betekent: helemaal niet. Of is bedoeld: niet het minst?
‘Zonder onbescheiden te zijn ben ik een charmante aparte lange slanke vrouw van
47 jaar, 1, 82 m, 70 kg, van nature blond, HBO opl.’ Zou ze al die eigenschappen
niet hebben als ze wel onbescheiden zou zijn?
‘Een regio die in het bijzonder zou worden getroffen door langdurig hogere
olieprijzen betreft Oost-Europa.’ Waarom betreft? Is is niet genoeg?
‘Het vertrek van Thatcher, gecombineerd met het Britse optreden in de Golf, lijken
hem een gelegenheid te bieden... ‘Waar berust die meervoudsvorm op? ‘Door een
brand in ons bedrijf, waarbij een gedeelte van onze opslagloodsen totaal werd
verwoest, delen wij u mede dat wij het “ongemak” voor onze clienten tot het uiterste
zullen beperken.’ Is er een brand voor nodig om dat mede te delen?
‘Vandaar zijn voorstel om officieren van justitie de mogelijkheid te geven om
binnen dertig dagen fouten in de dagvaarding te kunnen corrigeren.’
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Dubbelop: kunnen ligt al in mogelijkheid opgesloten. (Die twee oms zijn ook
overbodig.)
‘Als een van de weinige landen is Nederland in de afgelopen economisch “vette”
jaren zijn staatsschuld blijven vergroten.’ Kan deze constructie eigenlijk wel? Want
in feite staat er dat er maar weinig landen zijn, terwijl kennelijk bedoeld is te zeggen
dat weinig landen, ondanks vette jaren, hun staatsschuld zijn blijven vergroten en
dat Nederland daar een van is.
‘Maar die heeft zich voor zoveel karretjes laten spannen dat hij zijn morele gezag
misschien nog niet helemaal kwijt is, maar de gelovigen intussen wel de kluts’ (eigen
werk). Kan deze constructie eigenlijk wel? Mag zijn (dat bij gelovigen hoort)
opgesloten worden geacht in het voorafgaande is? Dat vraagt mij een lezeres. Ik weet
het niet.
‘Voor hem bleef het leven een aaneenschakeling van mondaine parties,
geacheveerde dansmuziek en elk jaar een galapremiere van een fonkelnieuwe show.’
Zijn er ook premieres van oude shows?
‘Een van de twee Colombianen die vanwege hun leidende rol 14 jaar cel kregen
opgelegd, zal zijn straf voorlopig niet kunnen uitzitten omdat hij enkele weken
geleden is ontsnapt uit het huis van bewaring.’ Is kunnen hier wel het juiste woord?
NRC Handelsblad van 12-02-1991, pagina 9

Een intellectuele versie van Saddam
Van Ali Mazrui had ik nog nooit gehoord, laat staan iets gelezen. Maar in de
Angelsaksische wereld schijnt hij een zekere bekendheid te genieten.
Een bespreking van zijn laatste boek in The Times Literary Supplement (8 februari)
gaat ervan uit dat de lezer weet wie hij is. Trouwens, een jaar of tien geleden mocht
hij de Reith Lectures voor de BBC geven, en daar worden niet de eersten de besten
voor uitgenodigd.
Controverse schuwt hij niet, want in die lezingen voor de BBC bepleitte hij - zo
lees ik in die bespreking - dat landen van de Derde wereld kernwapens krijgen. Daar
verwekte hij natuurlijk een storm van verontwaardiging mee, maar er zit een zekere
ratio in zijn redenering: als het Westen tegen discriminatie is, moet het zich niet aan
het monopolie van het kernwapen vastklampen.
Tot het Westen rekent hij ook de Sovjet-Unie, want in de ogen van een Afrikaanse
islamiet (Mazrui is in Kenia geboren) is de Oost-Westtegenstelling, evenals de strijd
tussen democratie en marxisme, een ‘burgeroorlog’, die zich in de wereld van het
Westen afspeelt. (In de Frankfurter Allgemeine van 24 januari komt de historicus
Ernst Nolte - de man die de Historikerstreit ontkende en die je volgens sommigen
dus eigenlijk niet mag citeren - ook, zij het langs andere weg, tot de conclusie dat
de Oost-Westtegenstelling een burgeroorlog was.)
In deze kijk op een tegenstelling die in onze ogen soms absolute en universele
betekenis had, zit iets redelijks. Voor anderen is die tegenstelling immers niet meer
dan een ruzie van blanken en rijken (in hun ogen is ook de Sovjet-Unie rijk), waar
zij niets mee te maken hebben. Dat de Sovjet-Unie tegen het eind van de jaren tachtig
het Westen in de armen gevallen is, zal hen dan ook minder verbaasd hebben dan
het ons gedaan heeft.
Voor Mazrui worden de werkelijke tegenstellingen in de wereld niet gevormd
door staten of ideologieen, maar door ras, cultuur en religie. Die doen een beroep op
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veel oudere en diepere loyaliteiten dan die typisch Westerse constructies die staten
en ideologieen zijn. De werkelijke scheidslijn loopt, volgens hem, dan ook tussen
islam en christendom - zeker nu de burgeroorlog tussen Oost en West (en tussen
democratie en marxisme) afgelopen is.
Eeuwenlang heeft het christendom de wereld de wet voorgeschreven. Dat wil
zeggen: wetten die tussen christenen golden, golden buiten de christenheid niet. Het
gebruik van de kruisboog was tussen middeleeuwse ridders verboden, maar tegen
heidenen toegestaan. Hugo de Groots ‘vrije zee’ gold alleen in de Europese wateren.
Ook Karl Marx en John Stuart Mill maakten een verschil tussen ‘beschaafde’ en
‘barbaarse’ volken. (Marx en Engels vonden het Britse en Franse kolonialisme een
noodzakelijke stap in de ‘voortgang van de beschaving’.)
In feite bestaat deze dubbele standaard nog steeds, vindt Mazrui. Het regime van
de non-proliferatie van kernwapens is er een voorbeeld van. Van deze constatering
is het een kleine stap naar het pleidooi voor de verspreiding van kernwapens, en die
stap heeft Mazrui al tien jaar geleden gezet. Er zit een systeem in wat in het Westen
zeker als een gevaarlijke krankzinnigheid wordt beschouwd.
Wat dat betreft, is deze islamiet, die in Oxford heeft gestudeerd en nu in Amerika
doceert, een intellectuele versie van Saddam Hussein, die immers het volkenrecht
als een Westerse uitvinding aan zijn laars lapt en aan een atoombom bouwt. In onze
ogen een gevaarlijke gek, maar niet zonder systeem en - wat misschien nog
belangrijker is - niet zonder aanhang in de wereld van de islam.
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat - hoe de oorlog in de Golf ook moge aflopen
- de werkelijke scheidslijn van de toekomst die tussen christendom (of althans zijn
erfgenamen) en islam zal zijn, een scheidslijn die dieper is dan die tussen democratie
en marxisme. Immers, democratie en marxisme zijn produkten van een zelfde
beschaving, hebben dus een basis en denkcategorieen gemeen. Dat maakte een debat
mogelijk. Dat is met de islam, die een andere cultuur is, niet het geval.
Daarbij komt dat de islam een geloof is, en met een geloof (of tussen geloven) is
debat of dialoog per definitie niet mogelijk - behalve als het te doen is om praktische
aangelegenheden. Zodra er geloofszaken in het geding zijn, kan ervan geven en
nemen geen sprake zijn. Een geloof dat zich voor compromissen leent, is geen knip
voor de neus waard.
Zo gezien, heeft de opvolging van de Koude Oorlog (die een oorlog binnen een
zelfde cultuur was) door de hete oorlog van de Golf (die een oorlog tussen christenen
en islamieten is) een zekere zin. Statelijke en ideologische tegenstellingen zijn immers,
volgens Mazrui, minder fundamenteel, dus minder hevig dan culturele en religieuze.
Nu was een van de oorzaken van het koud-blijven van de eerste oorlog het feit dat
beide partijen over kernwapens beschikten en gevoelig waren voor de rede die
bereidheid tot zelfvernietiging uitsluit. Aan deze voorwaarden voldoet de
christelijk-islamitische tegenstelling niet, wat betekent dat, als de islamitische wereld
over kernwapens zou beschikken, dit niet noodzakelijkerwijs, zoals bij de partijen
in de koude oorlog het geval was, tot zelfbeheersing zou leiden. Inderdaad: een
cultureel, zo niet existentieel, verschil.
NRC Handelsblad van 15-02-1991, pagina 9

Het behoud van de Unie
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Een jaar of tien geleden vroeg Hans van Mierlo (die overigens niet, zoals enkele
televisierubrieken vorige week meldden, de enige Nederlandse politicus is wiens
konterfeitsel de voorpagina van The New York Times haalde: die eer was
minister-president Drees eerder, in 1952, te beurt gevallen, toen hij de Verenigde
Staten bezocht) zich af of de Sovjet-Unie niet te eniger tijd tot de conclusie zou
komen dat de heerschappij over de volken van Oost-Europa haar meer lasten dan
lusten opleverde en ze daarom zou vrijlaten.
Toentertijd nog werd die gedachte algemeen weggewuifd - ook door mij, moet ik
bekennen - met het argument dat de Sovjet-Unie daarmee haar machtspositie in
Europa zou prijsgeven en in feite zou ophouden een supermogendheid te zijn. Dat
zou dus nooit gebeuren. Welnu, het is gebeurd (tenminste: als de 380.000 man troepen
die nu nog in Oost-Duitsland staan, zullen zijn weggetrokken, wat in 1994 zal moeten
zijn gebeurd).
En opnieuw stonden we met een argument klaar: de Sovjet-Unie is kennelijk tot
het besluit gekomen dat de sanering van haar eigen economie, die zich in een ruineuze
toestand bevindt en die - zeker voor marxisten - de eigenlijke basis van haar macht
is, absolute prioriteit dient te hebben boven alle andere doeleinden en ambities.
Weer moeten we een correctie aanbrengen: absolute prioriteit is niet juist. Aan
het belang van de sanering van eigen economie gaat het belang van het behoud van
de Unie - de Sovjet-Unie - vooraf. Dat belang is zo groot dat de prioriteit ervan
stilzwijgend wordt verondersteld. (Dat geldt overigens voor alle landen. ‘Das heiligste
Recht einer Nation ist das, als solche zu bestehen und anerkannt zu werden’, stond
er op een muur in de Berlijnse Rijksdag, zo kunnen we op een oude foto bij een
artikel over Bismarck in de Volkskrant van zaterdag zien.)
Wanneer dus Gorbatsjov sinds 1985 spreekt van perestrojka - waarmee hij niet
alleen een economische, maar ook een politieke, ja geestelijke hervorming bedoelde
(als we tenminste mogen afgaan op zijn gelijknamige boek) - dan bedoelt hij
perestrojka van de Sovjet-Unie - niet van willekeurige delen ervan. Het behoud van
de Sovjet-Unie gaat vooraf aan de perestrojka; ja, de perestrojka is middel tot behoud
van de Sovjet-Unie.
Als dat zo is, dan is het, in zijn gedachtengang, heel logisch dat hij optreedt tegen
pogingen van de Baltische en andere volken zich los te maken van de Unie. Als hij
daarvoor de hulp van leger en KGB nodig heeft - het zij zo. Zij zijn middelen die het
eerste, het ‘heiligste’ doel dienen: het behoud van de Unie.
Daarbij is hij, zo zal hij waarschijnlijk van zichzelf vinden, nog buitengewoon
‘liberaal’. Immers, hij laat leger en KGB nog geen vrije teugel: de rebelse regeringen
in Vilnius, Riga en Tallinn zijn nog niet weggevaagd; ja, ze hebben nog alle
gelegenheid hun rebelse plannen wereldkundig te maken. Wat willen ze nog meer?
In deze gedachtengang is het dus logisch dat de Baltische volken - om ons tot deze
te bepalen - niet op dezelfde behandeling kunnen rekenen als Tsjechoslowakije,
Polen, Hongarije, Roemenie, Bulgarije en de DDR. Die immers behoorden nooit tot
de Sovjet-Unie en mochten dus gebruik maken van de zelfstandigheid die ze nominaal
altijd al hadden. De Baltische volken behoren echter wel tot de Sovjet-Unie.
Uitgaande van het standpunt dat de Baltische volken deel van de Sovjet-Unie
uitmaken (een standpunt dat overigens door die volken zelf bestreden wordt), is de
redenering dat zij de Unie niet mogen verlaten omdat Gorbatsjovs eerste en ‘heiligste’
opdracht, het behoud der Unie, verzaakt zou worden, vrij sluitend - zij het nogal
formeel.
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Daarnaast spelen ongetwijfeld andere overwegingen een rol, zo niet bij hem, dan
bij anderen: de Baltische landen hebben eeuwenlang tot het Russische rijk behoord;
zonder hen zou de Sovjet-Unie nauwelijks meer een venster naar het Westen hebben
- een venster dat zowel commercieel als strategisch nut heeft.
Messianistische atavismen zijn evenmin verdwenen. Sinds tsaar Alexander I en
Dostojewski (en andere 19e-eeuwse schrijvers) is het geloof sterk dat Ruslands macht
er niet is om te overheersen, maar om te bevrijden. De communistische heilsleer
sloot daar naadloos bij aan. Vandaar het oprechte onbegrip bij veel Russen voor het
Baltische onafhankelijkheidsstreven. Bovendien: de Balten hebben het materieel
veel beter dan de Russen. Dus: waar klagen ze over?
Welke van die verschillende invloeden 't meest bepalend is voor het beleid van
Moskou tegenover de Baltische landen, is moeilijk uit te maken en eigenlijk ook niet
erg relevant. Ze renderen alle in dezelfde richting: de Baltische landen behoren bij
de Sovjet-Unie. En Gorbatsjov zelf zal vermoedelijk wel begrip hebben voor de
Churchill die in 1942 zei: ‘Ik ben niet 's konings eerste minister geworden om leiding
te geven aan de liquidatie van het Britse rijk.’
Vijf jaar later bestond het Britse rijk niet meer. De Balten en andere volken van
de Sovjet-Unie mogen daar hoop uit putten - meer dan uit de verdiende sympathie
waarmee het Westen zo royaal tegenover hen is.
NRC Handelsblad van 19-02-1991, pagina 9

Nog altijd een axioma
Al jarenlang is het een axioma van de Nederlandse politiek dat 's lands belangen
beter behartigd zullen worden in een supranationaal Europa - een Europa dus waarin
de deelstaten hun soevereiniteit aan een federale executieve hebben overgedragen dan in een intergouvernementeel Europa, welks samenwerkende staten in laatste
instantie soeverein blijven.
Zo'n dertig jaar geleden heeft de PvdA'er Samkalden voor de stelling dat Nederland
gebaat is bij supranationaliteit het argument gebezigd ‘dat in de internationale
samenleving van onze dagen, waar onderlinge afhankelijkheid regel en werkelijke
onafhankelijkheid een uitzondering voor feestdagen is, kleine landen het best uitkomen
bij de beslissingen van een orgaan dat niet door zijn verantwoordelijkheid gebonden
is aan een groep van nationale belangen, maar aan een gemeenschap van verschillende
groeperingen’.
Zijn partijgenoot Piet Dankert, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, gebruikt
in 1991 in wezen hetzelfde argument. In het februarinummer van de Internationale
Spectator schrijft hij:
‘Ons belang is gelegen in een rechtsorde van supranationale opzet met een neutrale
en competente Commissie als hoedster van de verdragen en vertegenwoordigster
van het algemeen Gemeenschapsbelang, een Hof van Justitie met verantwoordelijkheid
voor de rechtshandhaving, democratische onderbouwing via het Europese Parlement
en een Raad van Ministers waarin de kleinere landen onder gunstige
stemverhoudingen meer dan hun gewicht in de schaal kunnen leggen.
‘In een dergelijke opzet wordt het belang van de kleinere landen goed gewaarborgd.
Een intergouvernementeel Europa kan vergelijkbare waarborgen niet bieden. Regels
over unanimiteit of consensus doen daar niets aan toe of af. Ze werken alleen voor
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de echt grote landen. Die zullen, door directoriumvorming, onderonsjes of “package
deals”, hun zin kunnen doorzetten.’
Deze argumentatie zit op zich zelf ook weer vol axioma's en vooronderstellingen.
Zullen de kleinere landen erin slagen gunstige stemverhoudingen (die dus voor de
grotere ongunstig zijn) in de wacht te slepen? Zullen in een supranationaal Europa
de echt grote landen - die dan weliswaar geen staten meer zullen zijn - geen
onderonsjes vormen en de besluitvorming niet voorkoken? Zelfs een supranationaal
Europa zal meer Fransen en Duitsers bevatten dan Nederlanders; en dat verschil zal
zich, hoe dan ook, uiten.
Dat laatste argument vinden we terug in een ander artikel in hetzelfde nummer
van de IS. Daarin schrijft dr. Ben Knapen, hoofdredacteur van deze krant: ‘In een
supranationaal Europa, waar Nederland voor pleit, zal men straks weinig Europeanen,
maar veel Duitsers, Fransen enz. aantreffen’.
Ook over het Europese Parlement, als hoeder van een waarlijk Europese democratie,
is hij sceptisch: ‘In een democratisch Europa, waar Nederland ook voor pleit, zal het
Europese Parlement snel tot andere dan ideologische fractievorming overgaan. Een
Europees Parlement dat werkelijk macht heeft, zal een Franse, een Duitse enz. fractie
krijgen. Nederland is dan automatisch een splinter’.
Kortom, ‘als Nederland aan het oude Europa-ideaal zou willen vasthouden, dan
blijft de vraag of dat geen valkuil van naiviteit betekent: het levert bevoegdheden in
en de grotere gaan ermee vandoor. (...) Overdreven gezegd: de verdere integratie kan
ertoe leiden dat Nederland straks niet meer bestaat, Duitsland en Frankrijk echter
wel, en dat is niet eerlijk’.
Dankert, die van 1934 is, heeft de dagen van het Europese triomfalisme nog gekend;
Knapen, die zeventien jaar jonger is, niet. Is daardoor het verschil in geloofskracht
te verklaren? Zeker is in elk geval dat de politiek minder unisono geestdriftig is voor
‘Europa’ dan vroeger. Woltgens heeft zelfs gezegd: ‘Het vooruitzicht dat Nederland
zijn soevereiniteit bijna helemaal zou overdragen aan Brussel beangstigt me’. Officieel
en naar buiten toe echter blijft Nederland voor de supranationaliteit op de bres staan.
Dat deed Luns in het begin van de jaren zestig ook, terwijl hij in zijn hart een
nationalist was. Maar tegen de Gaulles plannen voor een ‘Europa der staten’ deed
het supranationale argument het goed. Niemand (behalve de Fransen) kon daar
eigenlijk neen op zeggen; in het Nederlandse parlement al helemaal niemand. En
daardoor kreeg Luns steun voor zijn verzet tegen de Gaulle, dat eigenlijk door andere
- minder algemeen gedeelde - motieven werd ingegeven (hij wilde Engeland bij
Europa krijgen).
Moeten we aannemen dat minister Van den Broeks en Dankerts paladijnschap
voor de supranationaliteit ook een komedie is en in feite andere doelen dient en
maskeert? Zo ja, dan rekenen ze buiten de waard: het supranationale argument doet
de mensen niet meer stilvallen, noch in binnen- noch in buitenland.
Tactische overwegingen zouden juist tot een tegenovergestelde methodiek
aanleiding moeten geven: kleine landen, die in de confrontatie met grote altijd meer
te verliezen hebben, zouden hun soevereiniteit juist zo duur mogelijk moeten proberen
te verkopen - ook, ja juist als ze aanhangers van de supranationaliteit zijn. Op die
manier kunnen ze het supranationale Europa tenminste nog trekken geven waarin
zij zichzelf herkennen. Wie bij voorbaat al roept dat hij zijn soevereiniteit kwijt wil,
krijgt daar niets voor.
Nu iets anders. Dankert schrijft ook in dat artikel: ‘Het in het kader van de Europese
Politieke Unie aan te pakken democratisch tekort is, met de problematiek van de
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tekortschietende besluitkracht van de EG, voorbeeld van wat in de Gemeenschap nu
meer dan ooit nodig is’. Leest u die zin nog eens goed over, en wat blijkt er dan te
staan? Dat het democratisch tekort voorbeeld is van wat in de Gemeenschap nu meer
dan ooit nodig is. Heeft Dankert dat bedoeld?
NRC Handelsblad van 22-02-1991, pagina 9

De Heilige Geest in Canberra
‘Kom, Heilige Geest, vernieuw de hele schepping.’ Dat was het thema van de
assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 7 tot 20 februari in Canberra
gehouden is. Nu, wanneer we ons herinneren dat de eerste keer dat de Heilige Geest
Zich manifesteerde, degenen die ervan vervuld werden plotseling ‘andere tongen’
gingen spreken, dan kunnen we wel zeggen dat de Heilige Geest daar in Canberra
aanwezig was.
Immers, zelden was de spraakverwarring in de Wereldraad groter; zelden bleek
er groter onenigheid onder de 317 deelnemende kerken. ‘Volstrekte chaos’, ‘een
puinhoop’, ‘Wereldraad-onwaardige toestanden’, ‘knullige organisatie’, ‘werkelijk
beneden alle peil’, dat zijn een paar uitspraken die na afloop uit de mond van
Nederlandse gedelegeerden werden opgetekend.
Dat was wel een andere stemming dan die welke gedurende de vorige assemblee
- die in Vancouver, 1983 - heerste. Toen waren er leden van de Nederlandse delegatie
die - ik citeer hier een verslag dat in onze krant stond - zo ‘enthousiast en opgetogen’
waren dat zij ‘bijkans buiten adem van oecumenische opwinding’ waren.
Ja, dat was toen de Verenigde Staten in alle toonaarden om El Salvador gekapitteld
werden, maar de Sovjet-Unie om Afghanistan niet. Dat was toen de Duitse theologe
Dorothee Solle de assemblee in vervoering bracht door te roepen dat in Nicaragua
‘uit gebrek de volheid van het leven is gegroeid’.
Wat is er in die tussentijd gebeurd? Het ‘reeel bestaande socialisme’ is ineengestort,
en hoewel de Wereldraad geen mantelorganisatie van het wereldcommunisme was,
toch een tegenmodel tegen het kapitalisme, dat de werkelijke boeman was.
Zelfkastijding vierde hoogtij - dat wil zeggen: bij de gedelegeerden uit het Westen.
Na de deconfiture van het tegenmodel is de verwarring dus groot. Waar nu ons
op te richten? Zeker, in Canberra werd het kapitalisme niet omarmd. Het ontbeert
een eigen ethiek, werd gezegd (het heeft ook nooit anders gepretendeerd), en de
sociale en ecologische problemen van de wereld kunnen alleen door een fundamentele
hervorming van de vrije-markteconomie en van de internationale economische orde
worden opgelost. Prachtig. Maar hoe? Daarover zwijgt de Wereldraad.
Dat komt ervan als je je bezighoudt met zaken waarvoor je niet bent toegerust en
waarover tal van wereldlijke organisaties met meer gezag kunnen spreken. ‘Je vraagt
je toch af: wat voeg je nog toe?’, was de reactie van een Nederlands lid van het
centrale comite. Nu was dit een reactie op een verklaring over de Golfoorlog die het
(demissionaire!) comite nog net voor (!) de assemblee had afgelegd, maar zij geldt
nog sterker voor kwesties die niet met een uitbarsting van emoties afgedaan kunnen
worden.
De assemblee kwam zelf ook met een verklaring over de Golfoorlog, maar die
vergde zoveel tijd dat de andere ‘public issues’ waarover de assemblee een uitspraak
moest doen, niet aan de beurt kwamen en verwezen werden naar het nieuwe centrale
comite. Daarover, en over het feit dat in de verklaring over de Golfoorlog geen
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melding werd gemaakt van solidariteit met Israel, waren de Nederlanders ontdaan.
Maar Israel kan de meeste niet-westerse kerken niets schelen.
Israel was niet het enige punt dat een scheiding van geesten veroorzaakte. De
orthodoxe kerken - maar zij niet alleen - maakten zich zorgen over de neiging allerlei
niet-christelijke tradities te omhelzen. Kortom, de meeste kerken waren meer solidair
met hun eigen land of cultuur dan met elkaar. Alleen sommige westerse kerken
worden nog wel eens gedreven door een ‘weg met ons’-drang - wat de chaos overigens
niet kleiner maakt.
Uit dit alles trekt het dagblad Trouw - welks woord in deze zaken gezaghebbender
is dan dat van een buitenstaander - de conclusie: ‘Vroeger leverde juist de
oecumenische beweging het bewijs dat mensen elkaar, ondanks politieke en sociale
verschillen, dankzij hun geloof konden verstaan. Nu is zij de getuige voor het
omgekeerde. De raad lijkt daarmee zichzelf overbodig gemaakt te hebben.’
Het is alsof de Nederlandse pers de irrelevantie van Canberra (terwijl in de Golf
een oorlog woedde!) voorvoeld had, want anders dan bij de vorige assemblee van
zeven jaar geleden, was zij hier slechts spaarzaam vertegenwoordigd. Maar je hoeft
niet helemaal naar Canberra te reizen om het raadsel op te lossen hoe het komt dat
het CDA alsmaar succesrijker wordt, terwijl de kerken steeds meer gemarginaliseerd
raken. Wie luistert er nog naar de Raad van Kerken in Nederland?
NRC Handelsblad van 26-02-1991, pagina 11

Golfoorlog als unicum
Is de Sovjet-Unie nog een supermogendheid? Tien jaar geleden, toen haar
economische en technologische achterstand al bekend was, werd wel eens, in bittere
scherts, van haar gezegd dat zij ‘Opper-Volta met kernwapens’ was. Het was alleen
haar kernwapenarsenaal dat van haar een supermogendheid maakte.
Maar nu is die supermogendheid toch door een andere, de Verenigde Staten,
overtroefd. Die hebben, niet zo heel ver van haar grenzen, een van haar sterkste
clienten een zware militaire nederlaag toegebracht - zonder dat zij een vinger heeft
verroerd. Ook haar diplomatieke pogingen hem op het laatste ogenblik nog te sauveren
hebben niets uitgehaald.
In oktober 1973, in de Jom-Kippoeroorlog, kon de Sovjet-Unie, door te dreigen
enkele luchtlandingsdivisies naar Egypte over te vliegen, tenminste nog bereiken dat
Israel onder Amerikaanse druk ervan afzag de omsingeling van een Egyptisch leger
aan de westoever van het Suezkanaal te voltooien en naar Kairo door te stoten. Ruim
zeventien jaar later heeft zij, in een soortgelijke situatie, haar gewicht niet in de schaal
gelegd - omdat er geen gewicht was?
Hoe dan ook - de vernedering is groot, te groter omdat de nederlaag van Irak, dat
door een vriendschapsverdrag met de Sovjet-Unie verbonden is, samenviel met de
formele ontbinding van de militaire organisatie van het Warschaupact, het instrument
waarmee de Sovjet-Unie 35 jaar lang zes Midden- en Zuidoosteuropese staten in
haar gareel had gehouden. Wat zal er in maarschalk Jazov zijn omgegaan, toen hij
maandag in Boedapest deze capitulatie met zijn handtekening bezegelde?
Hoe zal de Sovjet-Unie die vernedering verwerken? Zullen de generaals Gorbatsjov
op zijn nummer zetten? Of is de tegenstelling tussen hem en de generaals een produkt
van onze verbeelding en zien de laatsten in hem juist de enige die - zonder
democratische flauwekul welteverstaan! - de modernisatie door kan zetten, van welker
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noodzaak zij na de overwinning van de Amerikaanse high-tech in de woestijn meer
dan ooit overtuigd moeten zijn? In elk geval: het model-Pinochet heeft al zijn
uitgesproken pleitbezorgers in de Sovjet-Unie.
In het internationale verkeer is een zich vernederd voelend land meestal niet een
partner die erg tot samenwerking bereid is. De chicanes waarmee de Sovjet-Unie
sinds enige maanden de ontwapeningsonderhandelingen belasten, wijzen daar al op.
Voordat Polen en Oost-Duitsland zijn ontruimd, kan zij ook nog heel wat
moeilijkheden maken. Voorlopig zal president Bush niet op haar kunnen rekenen als
betrouwbaar lid van zijn ‘nieuwe wereldorde’.
Zal de wereld dan geregeerd worden door een Amerikaanse orde, een pax
americana? Aan die vraag behoort een andere vooraf te gaan: zijn de Verenigde
Staten nog een supermogendheid? Zeker, zij hebben de Sovjet-Unie overtroefd, hun
overwinning op de voornamelijk door de Sovjet-Unie bewapende en getrainde Iraakse
legers is overtuigend, maar dat betekent nog niet dat zij de last van een
wereldomvattende pax americana op hun schouders kunnen nemen.
Minister van defensie Cheney heeft onlangs van het Amerikaanse leiderschap in
de Golfoorlog gezegd: ‘Dit is toevallig een van die keren dat het gerechtvaardigd is
Amerikaanse strijdkrachten het gevecht in te sturen om belangrijke nationale
doeleinden te bereiken. Maar die zijn zeer zeldzaam. Dat wij het deze keer met succes
doen, betekent nog niet dat wij daarom moeten aannemen dat dit iets is waarop we
automatisch moeten terugvallen als het gemakkelijke antwoord op internationale
problemen in de toekomst.’
Wat dat betreft, is de Amerikaanse actie in de Golf uniek, geen precedent.
Trouwens, voor die actie waren de Verenigde Staten a raison van een vijftig miljard
dollar afhankelijk van anderen. Ook dat is zeker niet iets waarop ze een volgende
keer ook zullen rekenen. En: die afhankelijkheid bewijst op zich zelf al dat ze niet
helemaal meer een supermogendheid zijn.
Er is nog iets wat de Amerikaanse actie in de Golf nauwelijks voor herhaling
vatbaar maakt. De Amerikaanse verliezen mogen verrassend licht zijn geweest, feit
blijft dat de Amerikanen, in eigen ogen, de kastanjes voor anderen uit het vuur gehaald
hebben (met wat Britse en Franse hulp). Voor de permanente rol van huursoldaat of met een net woord: politieagent - zullen de Amerikanen weinig voelen.
Dat gepraat over een pax americana is dus voorbarig of, beter, volstrekt achterhaald.
Immers, een pax americana heeft geheerst, en wel 45 jaar lang over de randgebieden
van de Atlantische en Stille Oceaan, die er over het algemeen wel bij zijn gevaren.
De vraag is of de Verenigde Staten in staat en bereid zullen blijven hun vrede zelfs
over dit beperkte gebied te handhaven - zelfs als hun beschermelingen hun dit
financieel mogelijk zouden maken. De Golfoorlog is eerder het eind dan het begin
van een tijdperk.
NRC Handelsblad van 01-03-1991, pagina 9

Botsende culturen
Acht jaar geleden wijdde het Parijse dagblad Le Monde een hoofdartikel aan de
Frans-Nederlandse betrekkingen. Dat was op zichzelf al een zeldzame gebeurtenis.
Maar nog zeldzamer waren de bewoordingen die de schrijver gebruikte om die
betrekkingen te beschrijven: ‘navrantes’, ‘sinistres’.
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Zijn die betrekkingen sindsdien verbeterd? Nauwelijks, want als we de Parijse
correspondent van de Volkskrant, Philip Freriks, mogen geloven, bevinden ze zich
op dit ogenblik op een ‘dieptepunt’. Ja, ‘Nederland lijdt sinds De Gaulle aan
“vliegende gallofobie”’ - zo geeft de kop boven zijn artikel de inhoud ervan weer.
(‘Vliegende gallofobie’ is overigens de waarneming van de correspondent van
Liberation in Nederland, die Freriks citeert.)
Het is mogelijk dat de Frans-Nederlandse betrekkingen weer een dieptepunt hebben
bereikt, maar het is niet juist dat ze, wat de Nederlandse kant betreft, pas sinds de
Gaulle door een wantrouwen jegens Frankrijk worden gekenmerkt. Het probleem is
veel ouder.
Zeker, in de jaren dat, nu dertig jaar geleden, generaal de Gaulle de (toen nog
slechts) zes leden van de Europese Gemeenschap in een ‘politieke unie’ trachtte
onder te brengen, waren de Franse en de Nederlandse standpunten elkaars tegenpolen.
Frankrijk bepleitte een Europa van soevereine staten; Nederland verdedigde een
meer supranationale conceptie. Frankrijk wilde Engeland erbuiten houden; Nederland
wilde het erbij hebben. Frankrijk wenste dat de Europese politieke unie zich ook met
defensie zou bemoeien; Nederland wilde dit aan de NAVO voorbehouden.
't Is er nu niet om te doen uit te maken wie er toen gelijk had of zijn zaak beter
presenteerde (aan de Nederlandse presentatie mankeerde nogal wat: hoe kon men
immers kampioen van de supranationaliteit zijn en tegelijkertijd het
anti-supranationale Engeland erbij willen hebben? ). Het gaat erom vast te stellen
dat de standpunten radicaal tegenover elkaar stonden.
Dat die tegenstelling, wat de Nederlandse kant betreft, geen kwestie van gril of
humeur was, blijkt alleen al hieruit dat de man die het verzet tegen de Gaulles politiek
het best symboliseerde, minister van buitenlandse zaken Luns, persoonlijk gallofiel
was, veel meer doordrenkt als hij was van Franse dan van Angelsaksische cultuur,
en persoonlijk een bewonderaar was van de generaal en zijn staatkundige ideeen.
Met enige overdrijving kan zelfs gezegd worden dat Luns de enige Nederlandse
gaullist was en daarom tegen de Gaulles plannen voor Europa's inrichting en richting
moest zijn. Het Franse nationalisme streeft naar hegemonie op het vasteland, met
uitsluiting van de zeemogendheden Engeland en Amerika; het Nederlandse
nationalisme ziet Europa's veiligheid alleen maar gewaarborgd in nauwe aansluiting
bij die zeemogendheden. Die concepties zijn ouder dan de Gaulle en Luns.
Ook voor beide staatslieden liepen de belangen (of, als men wil, percepties) van
beide landen vaak uiteen. Luns' voorganger, Beyen, zag in de politiek van Frankrijks
toenmalige premier, Mendes-France, een groot gevaar voor Europa. En ook Beyen
was persoonlijk gallofiel (in 1953 hield hij in Parijs een lofrede over L'influence de
l'esprit latin sur un pays nordique - overigens door de historicus Geyl afgekraakt).
En als men de archieven van Buitenlandse Zaken uit de jaren daarvoor doorzoekt,
zal men op menig blijk van Nederlands wantrouwen jegens de Franse politiek stuiten
(al vrij gauw na de oorlog had Nederland heel andere ideeen over - of belangen bij
- de inschakeling van Duitsland in het Europese geheel dan Frankrijk).
Ja, we kunnen zeggen dat de Nederlandse politiek tegenover Frankrijk bijna altijd,
bewust of onbewust, de stelregel van de zeventiende-eeuwse Republiek heeft gevolgd:
Gallia amica, sed non vicina (Frankrijk vriend, maar niet buur), waar op z'n minst
een behoefte aan een zekere distantie uit spreekt. Frankrijk wordt er, terecht of ten
onrechte, van verdacht expansieve motieven te hebben of althans als plaatsvervanger
voor andere Europese landen te willen optreden.
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Die diplomatieke reserve, uitgaande van een bepaalde perceptie van het nationaal
belang, werd en wordt gevoed door het wantrouwen van een in wezen nog steeds
protestantse cultuur jegens alles wat van bezuiden de grote rivieren komt; een
wantrouwen ook van de verbaal weinig begaafde jegens de woordcultuur van de
Latijnen (of, zoals professor H. Brugmans eens zei: ‘de doorsnee Fransman heeft
een opleiding genoten die hem in staat stelt te imponeren in woord en schrift, waardoor
een vreemdeling al snel het gevoel heeft op zijn qui vive te moeten zijn’ ). Kortom,
botsende culturen.
Zeker is met het verdwijnen van de kennis van het Frans dit soort wantrouwen
alleen maar gegroeid, maar het zou verkeerd zijn het uitsluitend daaraan toe te
schrijven. Ook toen de beleidsbepalende elites nog wel Frans spraken - en, in de
vorige eeuwen, beter dan Engels - waren zij niet noodzakelijkerwijs Fransgezind.
De klachten over Franse ‘chicanes’ zijn al zo oud als de Nederlandse diplomatie.
En wat is het Franse aandeel aan de Frans-Nederlandse betrekkingen? Ach, een
groot land heeft doorgaans een minder geprononceerd beeld van een klein land dan
omgekeerd. Wat de gemiddelde Fransman van Nederland merkt is de indruk die hij
van de toerist krijgt, en die is zuinig. De kennis van de intellectueel houdt op na
Rembrandt en Vermeer (Van Gogh wordt niet als typische Nederlander gezien). De
Nederlandse literatuur bestaat voor hem niet.
Het tegenwoordige Tweede-Kamerlid Van Traa, oud-correspondent van Le Monde
in Nederland, heeft eens opgemerkt dat voor vele Fransen Nederland ‘een blinde
vlek is, omdat voor hen ten noorden van Frankrijk na Schaarbeek alles ophoudt,
terwijl het zuiden zich voor hen tot Lissabon en Zuid-Italie uitstrekt’. Ook zei hij dat
de chef buitenland van zijn krant, die als een van de best ingelichte ter wereld wordt
beschouwd, meende dat Nederland slechts vijf miljoen inwoners had. Tja, zolang
dat zo is...
Inderdaad zit er dus iets ‘navrants’ in de Frans-Nederlandse betrekkingen (het
Franse navrant is overigens minder dramatisch dan het Nederlandse; het betekent
zoiets als: ontmoedigend). Een staatsbezoek als dat van koningin Beatrix op dit
ogenblik aan Frankrijk, zal daar, ondanks de ongetwijfeld doordachte redevoeringen
- die echter meestal niet tot buiten de kring der banqueteurs doordringen waarschijnlijk weinig wezenlijks aan veranderen.
NRC Handelsblad van 05-03-1991, pagina 11

De angst om voor gelovig door te gaan
Op lange termijn, en los van de directe politieke gevolgen, zijn niet de grote nederlaag
van de PvdA en de grote overwinning van D66 bij de verkiezingen van eergisteren
interessant, maar het feit dat het CDA, de eeuwige regeringspartij, stabiel is gebleven,
dus nauwelijks de gevolgen te voelen heeft gekregen van een niet erg populair
regeringsbeleid. En dat terwijl die partij tien jaar geleden ten dode opgeschreven
scheen.
Waarom leek het CDA ten dode opgeschreven? Wel, het christendom kon immers
als sociale kracht afgeschreven worden? Die functie was door partijen en actiegroepen
overgenomen. Het was nog goed voor de binnenkamer. Iemand die zich daarmee
bemoeide of zich daarvoor interesseerde, toonde niet bij de tijd te zijn.
Kortom, het geloof was een curiositeit, op z'n hoogst als onschadelijk gedoogd;
soms zelfs, wanneer het zich bijvoorbeeld tegen kernwapens keerde, als bondgenoot

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

verwelkomd, maar nooit helemaal ernstig genomen. Dat was - en is grotendeels nog
- de houding van de spraakmakende gemeente in Amsterdam en wijde omstreken.
Het merkwaardige is dat de feiten voor die opvatting lijken te spreken. Immers,
de kerken lijden constant ledenverlies. De Wereldraad van Kerken vergadert in
opperste verwarring en de Raad van Kerken in Nederland, die standpunten inneemt
die dichter bij Groen Links liggen dan bij het CDA, preekt voor bekeerden. En toch
blijft het CDA stabiel. Rara, hoe kan dat? Wim Kok heeft voor de verkiezingen, de
nederlaag voorvoelend, openlijk gezegd dat de meerderheid in Nederland behoudend
is. O.K., dat is een verklaring voor de nederlaag van de PvdA, niet voor de stabiliteit
van het CDA. Wie behoudend is kan immers net zo goed bij de VVD terecht. Het
CDA blijkt echter, in veler ogen, een zekere meerwaarde te hebben - juist door zijn
christelijk predikaat.
Dat maakt dat zijn behoudendheid minder hard schijnt dan die van de VVD. De
uitstraling van het christendom lijkt een waarborg voor warmte, voor menselijkheid,
voor socialigheid, voor een soep die niet zo heet gegeten wordt als zij wordt opgediend
- ook wanneer de werkelijkheid die schijn bedreigt. Dat is de politieke meerwaarde
die het christendom zelfs in een geseculariseerde wereld nog geniet.
Dat verschijnsel zouden onze politicologen en sociologen nu eens moeten
bestuderen, in plaats van de vraag waarom het de PvdA weer niet is gelukt. Maar
nee, de angst ‘om voor een gelovige door te gaan’ is te groot daarvoor. Het is vreemd:
we mogen wel de islam bestuderen zonder het risico te lopen voor een ayatollah door
te gaan - in sommige kringen is die studie zelfs blijk van progressiviteit - maar niet
het christendom en zijn nawerkingen.
Die angst om voor een gelovige door te gaan betekent, aldus de Amsterdamse
politicoloog prof. Stuurman, dat men een gevangene is gebleven van de vroegere
verzuiling - hoewel men meent daar zelf aan ontgroeid te zijn en er zelfs fel
tegenstander van is.
Ik ontleen dit aan een verslag in Het Binnenhof van een colloquium dat vorige
week is gehouden over het thema: Levensbeschouwing noodzaak voor kranten?, en
in dit verslag worden rake opmerkingen gemaakt (door de sprekers op het colloquium
dan wel door de verslaggever-commentator, dat is niet altijd even duidelijk). Zoals:
Ideologische of confessionele kranten bestaan nauwelijks meer. ‘Lezers willen op
de eerste plaats’ - Het Binnenhof is een rooms-katholieke krant! - ‘zo breed mogelijk
geinformeerd worden. Zij hebben een hekel aan betutteling.’ Zo is het. Maar:
‘Wie nu zou verwachten dat door de slechting van de ideologische barrieres in
krantenland de informatie over kerk en levensbeschouwing onbevangener is geworden,
komt bedrogen uit. (... ) De verslaggeving van het wel en wee van kerkelijke instituties
en ook de levensbeschouweling in niet-kerkelijke zin, waar naar schatting op z'n
minst de helft van de Nederlandse bevolking een band mee heeft, is in de meeste
kranten zeer armetierig. (...)
‘Een koele, goed afgewogen benadering die recht doet aan religieuze onderwerpen,
moet je in de zogenaamd ontzuilde pers met een lantaarntje zoeken.’ Buitenlandse
kwaliteitsbladen, zoals The Times, de Frankfurter Allgemeine, de Neue Zurcher en
Le Monde, besteden volgens de schrijver daar veel meer ruimte aan dan hun
Nederlandse equivalenten. Als lezer van drie van de genoemde kranten meen ik dat
die indruk juist is.
Als dat zo is, staat het buitenland tegenover het verschijnsel godsdienst (en zijn
nawerkingen) onbevangener, geemancipeerder dan de Nederlandse zich o zo
geemancipeerd wanende media. Het merkwaardige verschijnsel van een succesrijk
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CDA in een ontkerstenende samenleving is wel gesignaleerd, maar, voor zover ik
weet, nooit bevredigend geanalyseerd. Kortom, men is gevangene gebleven van een
verzuiling die men meende overwonnen te hebben.
Zelf pleit ik mij hiervan niet vrij. Jaren geleden heb ik eens beweerd dat het CDA
er nooit zou komen (daarvoor waren de culturen van de drie bloedgroepen te
verschillend, meende ik) en, later, dat het tot afkalving gedoemd was. Wensdenken?
Arrogantie van de ‘geemancipeerde’? Of gebrek aan wezenlijke belangstelling? Wat
het laatste betreft, ben ik bekeerd. Vandaar mijn vraag: vanwaar het succes van het
CDA?
NRC Handelsblad van 08-03-1991, pagina 9

Een pratend roodborstje?
Er was een tijd dat er geen leeftijdsgrens verbonden was aan het ambt van
commissaris. Commissarissen konden toen letterlijk slapend rijk worden. Nu is er
een leeftijdsgrens, en zo is de gemiddelde leeftijd van commissarissen flink gedaald.
Ergens las ik: ‘De gemiddelde leeftijd van commissarissen is opnieuw gedaald tot
48 jaar’. Zou de gemiddelde leeftijd al eens eerder 48 jaar zijn geweest? Waarschijnlijk
niet. Vermoedelijk was bedoeld: ‘De gemiddelde leeftijd is opnieuw gedaald: tot 48
jaar’. Wat voor verschil een leesteken al niet kan maken.
Andere eigenaardigheden de vorige maand ontmoet: ‘Het is van groot belang dat
de westerse staten dergelijke initiatieven een kans geven en in een later stadium
krachtig ondersteunen.’ Een zelfde woord (initiatieven) als meewerkend en als lijdend
voorwerp gebruikt.
‘Het wordt steeds duidelijker dat ook in ons land gezondheidsproblemen en sterfte
in sociaal achtergestelde klassen veel vaker voorkomen dan in hogere
sociaal-economische milieus.’ Sterfte komt in alle klassen even vaak voor, want we
gaan allemaal te eniger tijd dood.
‘Het uiteenvallen van Burgerforum zou haast onvermijdelijk tot nieuwe
verkiezingen kunnen leiden.’ Zolang dit tot nieuwe verkiezingen zou kunnen leiden,
is het niet onvermijdelijk.
‘Meer dan een halfjaar zijn we op zoek geweest naar het vinden van een oplossing.’
Niet naar een oplossing zelf?
‘Het roodborstje kwam heel dichtbij toen ik in de tuin aan het spitten was. Al
pratend tegen hem, zocht hij wormpjes in de aarde.’ Tegen wie praatte dat roodborstje?
‘We verzoeken de leden van onze vereniging ons een duwtje in de rug te willen
geven.’ Alleen maar te willen?
‘Het festijn leverde mooie tafereeltjes op, niet in het minst door de met pluimen
en bellen fraai opgetuigde, uiteraard Friese, paarden.’ Dus die paarden hebben niet
in het minst (= helemaal niet) bijgedragen aan die mooie tafereeltjes. Of was bedoeld:
niet 't minst (= niet in de laatste plaats)?
‘... de keuze tussen een onafhankelijk beleid in het Midden-Oosten of het zojuist
verworven vertrouwen in het Westen.’ Tussen dit en dat.
‘Als een traditionele apparatsjik wijdde hij alles wat er verkeerd ging aan een
gebrek aan centrale leiding en aan tijdelijke euvels in het planningsmechanisme.’
Het kan natuurlijk, maar zou hier de verleden tijd van wijten niet logischer zijn
geweest?
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‘Ik vind het alleen maar een grote verantwoordelijkheid hiermee te kunnen
omgaan.’ Zolang je ermee kunt omgaan, maar het niet doet, is die
verantwoordelijkheid niet zo groot.
‘Deze laatste voorwaarden liggen ter inzage of kunnen wij u op verzoek toesturen.’
Een zelfde woord (voorwaarden) als onderwerp en als lijdend voorwerp gebruikt.
‘De motie wordt aangenomen, maar niet nadat Don nog een pesterijtje heeft
uitgehaald door hoofdelijke stemming te vragen.’ Dus de motie werd aangenomen
voordat (= niet nadat) dat pesterijtje werd uitgehaald. Wat had dat pesterijtje dan
voor zin? Of was bedoeld: niet dan nadat?
‘Het ministerie van justitie weet niet wat er tegen dit soort ontsnappingen, de eerste
in haar soort in ons land, moet worden gedaan.’ Waar slaat haar op?
‘Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft een organisatiebureau opdracht
gegeven hoe een verbeterd normeringssysteem eruit kan zien.’ Je geeft iemand
opdracht iets te doen. Wat is hier de opdracht?
‘Nu behoort hij tot een van de scherpste critici van het beleid van president Bush
in de Golfoorlog.’ Wie behoorden er nog meer tot die ene scherpe criticus? Bedoeld
is: nu is hij een van de scherpste critici; of: nu behoort hij tot de scherpste critici.
‘Het is uiterst ongelukkig dat Duitse bedrijven erbij zijn betrokken (bij de levering
van gifgas). De felle reacties vind ik volstrekt begrijpelijk en ze vervullen mij met
diepe schaamte.’ Die reacties? Niet de levering?
Ten slotte een voorbeeld van de welbekende constructie (die ik in februari acht
keer tegenkwam): ‘Duitsland is een van de weinige Europese landen die geen behoefte
heeft aan renteverlaging’ (moet zijn: hebben). Ik geef dit voorbeeld omdat het
tenminste logisch zou zijn geweest als er dat in plaats van die had gestaan, hoewel
de zin ook dan fout zou zijn geweest.
NRC Handelsblad van 12-03-1991, pagina 9

Huizinga's optimisme
Welke namen van de intellectuele fine fleur van zestig jaar geleden zeggen ons nu
nog wat? Ik heb een lijstje voor me liggen van deelnemers aan een colloquium over
L'avenir de l'esprit europeen, dat in 1933 in Parijs gehouden werd onder auspicien
van het Internationale instituut van intellectuele samenwerking, een bescheiden
voorloper van de UNESCO.
Namen die mij althans nog bekend in de oren klinken (maar soms als de bekende
klok met de onbekende klepel) zijn: Julien Benda, E. Benes, L. Brunschvicg, G.
Duhamel, J. Huizinga, Aldous Huxley, graaf Keyserling, S. de Madariaga, Thomas
Mann, Jules Romains, graaf Teleki, Paul Valery, W. Martin en J. Limburg (als dat
tenminste de Nederlandse Staatsraad is, die in mei 1940 zich het leven benam).
Maar wie zijn Em. Bodrero, H. Bonnet, Emile Borel, V. Br(o-)ndal, J. Cantacuzene,
Fr. Coppola, J. Dantas, F. Enriquez, H. Focillon, R.P. de La Briere, E. de la Cases,
A. de Monzie, D. Parodi, J. Rais, G. Rageot? Naar hun namen te oordelen, zijn er
veel Fransen bij en weinig Angelsaksers - met Aldous Huxley als enige en in meer
dan een opzicht merkwaardige uitzondering?
Huizinga is natuurlijk bekend - en niet alleen bij ons Nederlanders. Onlangs zag
ik hem weer genoemd (en geroemd) in een lang artikel van een zekere John Lukacs
in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarin Zwitserland de Europese naties die
naar eenheid streven ten voorbeeld wordt gesteld.
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Het verband met het Parijse colloquium van 1933 is niet helemaal toevallig, want
de auteur beroept zich op het antwoord dat Huizinga gaf op een referaat dat Julien
Benda op dat colloquium gehouden had (en niet, zoals Lukacs doet voorkomen, op
Benda's bekende boek uit 1927, La trahison des clercs).
Uit Huizinga's antwoord, dat de vorm heeft van een Lettre a M. Julien Benda, valt
op te maken dat Benda iedere gehechtheid aan een bepaalde natie afkeurt als iets van
inferieure orde. Ook dat hij de rampen van deze eeuw - in 1933 moest de Tweede
Wereldoorlog overigens nog komen, maar was Hitler al aan de macht - toeschrijft
aan de Romantiek. Als Europa niet het primaat van het verstand boven het gevoel
aanvaardt, zal het niet tot stand komen.
Huizinga keert zich tegen dit dogmatisme. Zeker, het ‘racisme van vandaag’ is
terecht een gevolg genoemd van de ‘romantiek der petits-bourgeois’, maar er bestaat
ook een ‘goede en vruchtbare romantiek’. Hij noemt Schuberts Lieder als voorbeeld
ervan (‘Bach en Mozart zijn boven alle aardse verschillen verheven’ ). ‘De romantiek,
hoewel Germaans van oorsprong, is wel degelijk Europees.’ (Dat hoewel is niet
helemaal logisch.)
Ook wat de natie betreft, maakt Huizinga, in tegenstelling blijkbaar tot Benda
(wiens referaat ik niet ken), een onderscheid, en wel tussen gehechtheid aan de eigen
natie en nationalisme. De eerste is een ‘sociaal instinct’: er zullen zich altijd we-groups
vormen, zelfs onder de wijzen en heiligen. We moeten de ‘polaire spanning’
aanvaarden, ‘die ons tegelijkertijd nationaal en Europees kan doen zijn’.
Nationalisme daarentegen is verwerpelijk, hoewel Huizinga niet blind wil zijn
voor de portie ‘opofferingsgezindheid en liefde’ die erin zit. Overigens: ‘De excessen
van een ongebreideld nationalisme die het nu aflopende jaar (1933!) heeft gezien,
zullen het naar het absurde en belachelijke voeren’.
Hier blijkt Huizinga - overigens met veel van zijn tijdgenoten en ondanks zijn
beleden afkeer van de ‘vreselijke retoriek van bloed en bodem’ (eerder dat jaar had
hij als rector magnificus de moed gehad een Duitse antisemiet verder verblijf aan de
Leidse universiteit te ontzeggen) - de demonie van het nationaal-socialisme toch te
onderschatten. Het zou niet bij retoriek blijven! (Als hij Hitler ‘voorzien’ heeft, zoals
Lukacs zegt, dan niet in zijn antwoord aan Benda - dat trouwens geschreven is toen
Hitler al bijna een jaar aan de macht was.)
Tot dusver is Huizinga erg hoffelijk in de manier waarop hij kanttekeningen maakt
bij Benda's betoog. Directer wordt hij wanneer hij zegt: ‘Wanneer u mij onder ogen
brengt dat een natie zich altijd vormt tegen een andere, antwoord ik u: neen.
Natievorming staat op zich zelf (Une formation nationale est contenue en soi-meme),
voor zover zij de rechtvaardigheid ten doel heeft.’
Hier spreekt Huizinga de moralist - die echter onmiddellijk uitzonderingen toelaat
op de zojuist verkondigde stelling: ‘Zelfs als de naties zich altijd gevormd hebben
door zich te keren tegen een vijandig beginsel, is het mogelijk dat op den duur dit
oorspronkelijke vijandige element verbleekt en verdwijnt’. Voorbeeld: de
Scandinaviers, vroeger oorlogszuchtig, nu vreedzaam. Nee, ‘het eeuwige tegen iets
is de vloek van de grote naties’.
Intellectueel is dit betoog weinig bevredigend. Eerst een kortaf neen, dan een
terugkrabbelen, en ten slotte het ‘eeuwige tegen iets’ reserveren voor de grote naties,
daarmee de kleine naties impliciet min of meer heilig verklarend.
Hier is de invloed van zijn grote vriend Van Vollenhoven (eerder dat jaar
overleden), die vooral Nederland de rol van Jeanne d'Arc toedacht, merkbaar.
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In het begin van zijn antwoord aan Benda blijkt dat Huizinga al bezig is met een
‘een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd’, zoals de ondertitel luidt van
zijn ruim een jaar later verschenen In de schaduwen van morgen. Hij brandmerkt het
‘puerilisme’, waaraan hij in dat boek een heel hoofdstuk zal wijden, en het ‘politieke
en technische bijgeloof’.
Onder dat laatste verstaat hij, onder andere, ‘het geloof in de uiteindelijke
doelmatigheid van de onderzeeboten, de kruisers, de luchtoorlog en de chemische
oorlog. Een toekomstig geslacht zal dit alles voor puur bijgeloof uitmaken, zwaarder
en infamer dan alle tovenarij van de hele wereld’. Ook hier blijkt Huizinga wat
optimistisch - wanneer we bedenken dat 57 jaar later een high-tech oorlog een
toekomstig geslacht bijna high zou maken.
Lukacs noemt ‘der grosse hollandische Historiker’ Huizinga auteur van Sinn und
Aufgabe der Nationen im zukunftigen Europa. Tevergeefs heb ik naar dit boek
gezocht, totdat drs. A. van der Lem, een van de redacteuren van Huizinga's
Briefwisseling, die ik om raad gevraagd had, ontdekte dat dit de ondertitel was
waaronder Huizinga's brief aan Benda in Duitse vertaling was verschenen (in Johan
Huizinga: Geschichte und Kultur. Gesammelte Aufsatze, herausgegeben und
eingeleitet von Kurt Koster (Stuttgart, 1954)
NRC Handelsblad van 15-03-1991, pagina 9

Weemoed in Venetië
Hadden we op zolder niet nog een Baedeker over Venetie, de stad waar we voor een
weekje naar toe zouden gaan? Inderdaad. Alleen: het bleek geen Baedeker te zijn,
maar een Italiaanse gids, en uit 1925.
Het laatste was niet zo'n bezwaar, want de bezienswaardigheden van Venetie zijn
de laatste 65 jaar niet zo veranderd en wat het Italiaans betreft: ach, met een beetje
moeite kun je wel begrijpen wat er staat. Dus op reis meegenomen.
Het aardige van die Guida d'Italia bleek dat een vorige gebruiker er met potlood
allerlei aantekeningen in de marge in had gemaakt. Dat was in 1932. Hij liep dus,
om zo te zeggen, met ons mee door de stegen, de kerken, de musea van de stad en
toonde ons wat toen zijn bijzondere aandacht had getrokken.
Het hotel waar hij gelogeerd had, was er nog: Regina. ‘Goed, niet duur, wijn slecht;
geschikte directeur: Comin’, had hij erbij geschreven. En: ‘Ik betaalde 50 lire, incl.
ontbijt en diner, kamer a-h water.’ Kom daar nu eens om! Je betaalt tegenwoordig
het tienduizendvoudige - althans in Regina.
Conscientieus had hij aangestreept wat hij allemaal bezocht had. Zijn voorkeur
ging kennelijk naar de schilderkunst uit, en ook daar had hij weer aangestreept wat
hij bijzonder mooi had gevonden, soms met commentaar: ‘prachtwerk’ of: ‘in de
stijl van Mantegna’ of een vraagteken wanneer hij de toeschrijving van de gids in
twijfel trok.
Helaas was onze affiniteit met de Italiaanse kunst uit Middeleeuwen en Renaissance
minder groot dan de zijne. Onze belangstelling begon eigenlijk pas bij de achttiende
eeuw: Canaletto en Guardi, maar die hadden we al, voor ons vertrek, gezien in het
Amsterdamse Rijksmuseum. In Venetie waren er op dat ogenblik weinig schilderijen
van die kunstenaars (vele waren naar Saragossa, waar blijkbaar ook een tentoonstelling
over Venetie aan de gang is).
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Mijn reisgenote was speciaal gefascineerd door de geometrische en perspectivische
figuren waarin de vloeren in veel kerken waren gelegd, en zo liepen we daar rond
alosf we een dubbeltje hadden laten vallen, terwijl de andere toeristen, het hoofd in
de nek, de schoonheid boven zochten.
Een papiertje dwarrelde uit de reisgids. Het was een entreebiljet voor de basiliek
van de Ss. Giovanni e Paolo (in de volksmond: Zanipolo), de kerk waar het beroemde
ruiterstandbeeld van de condottiere Colleoni voor staat (‘E il piu bel monum, della
Rinascenza’, zegt de gids). Tegenwoordig kun je de basiliek voor niets binnen. Dat
mag ook wel, gezien de prijzen elders in Venetie.
Maar het curieuze aan dit papiertje was wat er op de achterkant gekrabbeld was.
Dat waren de namen van schilders wier werken op de tentoonstelling voor moderne
kunst die op dat ogenblik in Venetie gehouden werd, te zien waren. Of althans: de
namen van schilders wier werken mijn voorganger bijzonder getroffen hadden.
Laat ik me tot de Nederlanders bepalen: Willink, I. Israels, D. Ket, Kloos, Van
der Hem, Ernst Leyden. Alleen de schilder Kloos kan ik niet thuisbrengen. De anderen
hebben min of meer de tand des tijds doorstaan. De buitenlanders wier namen hij
genoteerd heeft, zeggen me niets (behalve de Belgen Saverijs, Carte de Saedeler (?)
en Servaes, hoewel ik me er weinig bij kan voorstellen). Wat zou hij van Peggy
Guggenheims collectie, die toen nog niet bestond, gezegd hebben? Niets
waarschijnlijk, want zelfs het museum voor moderne (dat wil zeggen: grotendeels
negentiende-eeuwse) kunst heeft hij niet bezocht.
Waarom en voor wie zou hij die aantekeningen gemaakt hebben? Was het
schrijfdrang of perfectionisme? Of was het voor het nageslacht? In elk geval heeft
hij dit 59 jaar later er enige uren van niet onaangename weemoed mee bezorgd.
De dag voor ons vertrek zie ik in een kiosk de Volkskrant liggen. Ik koop 'm, en
wat lees ik? Van Roijen is overleden. Het in memoriam met zijn schoorvoetend geuite
bewondering (hoe kan iemand met zo'n ‘aristocratische stem en verschijning’, die
bovendien ‘puissant rijk’ werd geacht, het, wat Indonesie en Nieuw-Guinea betreft
bij het rechte eind hebben gehad - in tegenstelling overigens tot de Volkskrant, maar
dat wordt er niet bij gezegd) - dat in memoriam kan mijn gevoel van dankbare
weemoed dat het bericht veroorzaakt, niet wegnemen.
Dan schiet mij te binnen: de schrijver van die aantekeningen heeft Van Roijen ook
gekend en gewaardeerd. Enkele maanden na zijn bezoek aan Venetie zou hij als Van
Roijens examinator hem de toegang geven tot de buitenlandse dienst, waarin hij zo
zou uitblinken. Onder mijn ogen sluit zich de cirkel.
NRC Handelsblad van 26-03-1991, pagina 9

Pleidooi voor een Duitse ‘Sonderweg’?
‘Engeland heeft een wereldrijk verloren en zijn rol nog niet gevonden.’ Met dit woord
bracht de voormalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Acheson
in 1962 de Britten tot razernij, maar het was er niet minder waar om. Van Duitsland
kan vandaag iets soortgelijks gezegd worden: het heeft zijn eigen eenheid herwonnen,
maar zijn rol nog niet gevonden.
Dat bleek op pijnlijke wijze tijdens de Golfcrisis, toen bijna alle landen, grote en
kleine, een standpunt innamen maar Duitsland lange tijd een andere kant opkeek.
Daar waren wel redenen voor - zo was het nog helemaal in beslag genomen door de
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pas verkregen eenheid - maar van een grote mogendheid, die het nu ontegenzeggelijk
geworden was, werd toch iets anders verwacht dan dat ze zich drukt.
Het debat over wat precies Duitslands rol moet zijn gaat door. Onze correspondent
in Bonn beschreef in de krant van dinsdag hoe het de sociaal-democraten verdeelt.
Maar ook binnen de redactie van het weekblad Die Zeit, spreekbuis van het redelijke,
D66-achtige Duitsland (het hangt inderdaad tussen de liberalen en de
sociaal-democraten in), heersen verschillende meningen erover.
Na de Blitzkrieg in de Golf had de hoofdredacteur van het weekblad, Theo Sommer,
geschreven dat de overwinning op Irak ‘ook alle twijfelaars en waarschuwers
ontwapent die zich er tegen verzet hadden de oplossing van het conflict om Koeweit
geheel aan de logica van de oorlog over te laten’. Immers, geen enkele van hun vrezen
- chemische oorlog, Israels inmenging, terreurgolf over de hele wereld - was
bewaarheid.
Tegen deze kijk op de zaken kwam een van de uitgevers van Die Zeit, gravin
Donhoff (de andere is Helmut Schmidt), in opstand. ‘Nee’, schreef ze, ‘deze oorlog
was a) allesbehalve onvermijdelijk, b) in het gebruik van zijn middelen buitensporig,
c) in zijn uitkomst uiterst dubieus.’
Nu gaat het er niet om wie van de twee hier gelijk had. Dat is een ander debat.
Waar het wel om gaat is de conclusie die mevrouw Donhoff hieruit trok wat Duitsland
betreft. Deze luidde: ‘Men moet blij zijn dat Duitsers aan deze oorlog militair geen
deel hadden. Laten ze maar rustig van ons zeggen dat we ons gedrukt hebben.’
Het is een hoog zedelijk paard dat mevrouw Donhoff hier bestijgt. In feite eist ze
dat Duitsland, ongeacht het doel, schone handen houdt. Dat is heel mooi, maar een
land van Duitslands gewicht en betekenis kan zo'n politiek niet volhouden (niet omdat
het Duitsland is, maar omdat het groot is). Het zou neerkomen op neutraliteit, ja op
een Duitse Sonderweg, die iedereen afwijst.
Trouwens als al het hoog zedelijk geblaas van kleine landen bij anderen op ongeloof
stuit (die er niets anders in zien dan een camouflage van belangenbehartiging), hoeveel
te meer zou dat niet het geval zijn als Duitsland zich die rol van heilige zou aanmeten?
En omdat het groot is en omdat het Duitsland is zou het niet geloofd worden.
Mevrouw Donhoff schreef dit artikel in Die Zeit van 15 maart. In het volgende
nummer stond er weer een lang artikel van Sommer. Het is geen antwoord op de
berisping van zijn uitgeefster, maar misschien heeft deze hem wel ertoe geinspireerd
zijn gedachten over Duitslands rol in de wereld te preciseren. Ook hier is het
voldoende de conclusie te citeren:
‘Duitslands rol in de wereld? Haar kenmerken moeten zijn: hardnekkig aandringen
op een schikking tussen Oost en West; hulp voor Oost-Europa; de Oosteuropese
landen naar een intern versterkte Europese Gemeenschap toe leiden; voortdurend
hameren op ontwapening; onvoorwaardelijk verbod van wapens naar landen buiten
het bondgenootschap; uitbreiding van overkoepelende veiligheidsstructuren in Europa;
een tegemoetkomende GATT-politiek; hulp voor de onderontwikkelden; een
doeltreffende milieupolitiek; een alert begrip voor de nieuwe uitdagingen van de
mensheid.’
Allemaal ook heel mooi, en deze keer zal mevrouw Donhoff geen bezwaren maken,
te minder omdat hij besluit: ‘Aan het eind zal wel een credo van de civiele
mogendheid Duitsland staan, waarmee het buitenland leven kan (...) - het credo van
een niet geheel normaal land in een geheel normale tijd’.
Waar lijkt Sommers civiele Duitsland op? Op de conceptie van het ‘civiele Europa’
die het kabinet-Den Uyl in 1973 lanceerde. Dat ‘civiele Europa’ moest er, in de
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woorden van de staatssecretaris voor Europese zaken, L.J. Brinkhorst (D66), aldus
uitzien: ‘Europa als civiele macht, niet in de zin van het machtsspel der grote
mogendheden, maar veeleer door zijn bijdrage aan de wereldomvattende ontwikkeling
door middel van constructief beleid op het terrein van handel en hulp, en aan een
verstandig beheer van de natuurlijke hulpbronnen, door een “voorbeeldige”
verbetering van de kwaliteit van het leven, door een gelukkig compromis tussen het
verlangen van de samenleving naar vrijheid en gelijkheid en mogelijkheden voor het
individu’.
Ach, van een klein land, dat - zeker ten tijde van Den Uyl - liefst niet met de
werkelijkheden van een boze wereld te maken wilde hebben, was het een begrijpelijke
conceptie. Maar of andere Europese landen, die wel, hetzij als subject hetzij als
object, met machtspolitiek te maken hadden gehad, haar onmiddellijk zouden
omarmen? Nee natuurlijk, en weldra hebben we dan ook niets meer gehoord van dat
‘civiele Europa’.
Totdat Sommer die conceptie op Duitsland toesneed en dat betekent in de praktijk:
op Europa. En het beeld dat hij van dat civiele Duitsland schetst, lijkt als twee druppels
water op Brinkhorsts beeld van het civiele Europa. Het is even mooi, even vaag en
even ver van de realiteit. Daarbij komt dat de anderen achter zo'n Duitse conceptie
nog veel meer zullen zoeken dan achter een Nederlandse.
En niet helemaal ten onrechte. Wat bedoelt Sommer bijvoorbeeld wanneer hij zegt
dat Duitsland ‘een niet geheel normaal land’ is en dat blijkbaar ook moet blijven
(want hij spreekt van een ‘credo’)? Is het hele streven van de naoorlogse politiek ook van de Duitse regering zelf - niet geweest, van Duitsland eindelijk wel een
normaal land te maken, dat wil zeggen met alle - dus ook de minder hoogstaande eigenschappen van een normaal land? Wie van de norm een ‘credo’ maakt, isoleert
zichzelf.
NRC Handelsblad van 29-03-1991, pagina 7

Veiligheid voor integratie
Een gevoel van deja vu maakt zich meester van degeen die vanaf de zijlijn minister
Van den Broeks gevecht tegen de Franse plannen voor nauwere Europese
samenwerking volgt.
Waar doet dit hem onweerstaanbaar aan denken? Aan het verzet dat, precies dertig
jaar geleden, zijn voorganger Joseph Luns bood aan generaal de Gaulle. Van den
Broek laat zich zeker niet door Luns inspireren, maar niettemin is er toch, los van
de bewindslieden en los van de merites van hun beleid, door de jaren heen een lijn
in Nederlands buitenlandse politiek te bespeuren.
Luns' verzet tegen de Gaulles plannen voor een Europese politieke unie, die ook
verantwoordelijk moest zijn voor de veiligheid, was gebaseerd op een reeks
argumenten: als Europa een eigen veiligheidsorganisatie zou oprichten, zouden de
Verenigde Staten wel eens hun belangstelling voor de NAVO kunnen verliezen;
Engeland zou niet tot de Gaulles politieke unie behoren; en die politieke unie zou
niet supranationaal zijn en dus de Europese Economische gemeenschap kunnen
ondermijnen.
Die argumenten waren stuk voor stuk juist, maar sommige ontkrachtten elkaar.
Immers, Engeland, dat Nederland zo graag bij Europa wilde hebben, moest evenmin
iets van supranationaliteit weten. Nederland kon dus niet het tweede en het derde
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argument tegelijk hanteren zonder onmiddellijk van inconsequentie beschuldigd te
worden. De werkelijkheid was dat Luns het supranationale argument moest bezigen
om het parlement, dat zeer supranationaal-gezind en minder gevoelig voor het Engelse
argument was, mee te krijgen in zijn verzet tegen de Gaulle.
Dat lukte ook wel een tijdje, maar op den duur begonnen er in politieke kringen ook in de boezem van het kabinet, niet 't minst bij Luns' partijgenoten - zorgen te
bestaan over een Nederlands isolement in Europa. Inderdaad stond Nederland vaak
alleen in zijn verzet tegen de Gaulles plannen, en het is nog altijd een vraag, ook bij
Luns' naaste medewerkers van toen, of hij dat verzet zou hebben volgehouden, als
niet de Gaulle op het laatste ogenblik zijn plannen nog wat had aangescherpt, zodat
toen ook de andere partners in verzet kwamen.
Ook Van den Broeks verzet tegen het Frans-Duitse voorstel het Europese
veiligheidsbeleid te laten uitmaken door de intergouvernementele Europese Raad,
waarin de regeringsleiders van de Europese Gemeenschap bijeenkomen - een voorstel
dat ook Engelands goedkeuring schijnt te hebben - ook dit verzet heeft bij velen de
vrees doen ontstaan dat Nederland zich isoleert. Die vrees heerst bij de Nederlandse
Europarlementariers algemeen, ongeacht hun politieke affiliatie. Aldus blijkt uit een
rapportage uit Straatsburg in de krant van 15 maart.
Tweede overeenkomst met 1961: Van den Broeks argumentatie voor zijn verzet
tegen het Frans-Duitse voorstel is meersporig. Er is de angst dat de Verenigde Staten
het zullen laten afweten, als Europa met een eigen veiligheidsbeleid komt, dat hen
voor faits accomplis stelt; er is het argument dat Noorwegen en Turkije, belangrijke
strategische steunpunten, buiten de boot zullen vallen; er is de vrees dat in de Europese
Raad de groten het veiligheidsbeleid zullen bekokstoven; er is de vrees voor ‘een
verdere versterking van het democratische deficit’ (omdat de Europese Raad niet
aan het Europese Parlement verantwoording verschuldigd is).
Ook deze argumenten zijn stuk voor stuk geldig, maar ook hier is het de vraag of
hun combinatie hun effect sterker maakt. Het is een hinken op twee gedachten: de
veiligheidsgedachte en de integratiegedachte (die uitgaat van de - op zich zelf
betwistbare - vooronderstelling dat de belangen van een klein land beter gediend
worden door integratie dan door intergouvernementele samenwerking).
Tussen die twee gedachten zal Van den Broek moeten kiezen, wil zijn standpunt
geloofwaardig en overtuigend zijn. (Het is misschien een typisch Nederlandse
hebbelijkheid zoveel mogelijk argumenten tegelijk in de strijd te werpen. Zo stelde
Nederland zowel Ruding kandidaat voor het presidentschap van de Europese
ontwikkelingsbank als Amsterdam kandidaat voor de vestigingsplaats van die bank.
Gevolg: Nederland kreeg geen van beide.) Maar misschien heeft Van den Broek
intussen gekozen. In de krant van 26 maart meldde Rob Meines dat Nederland daags
tevoren een ‘discussiestuk’ aan zijn Europese partners had gestuurd, waarin ‘nog
eens duidelijk als standpunt gegeven (wordt) dat veiligheid voor integratie gaat. De
integratie van een Europees veiligheidsbeleid mag, zo stelt minister Van den Broek
in zijn nota, nooit ten koste gaan van de veiligheid, die alleen gegarandeerd kan
worden door een blijvende politieke en militaire aanwezigheid van de Verenigde
Staten op het Europese continent.’
Als dit bericht juist is, dan heeft Van den Broek een keuze gedaan die zowel
tactisch als conceptueel juist is. Wat de tactiek betreft: je vuur niet spreiden, maar
concentreren op een punt. Wat de conceptie aangaat: veiligheid gaat voor integratie.
Veiligheid is immers niet iets wat je ongezien koopt, als een van de sequelen van
integratie.
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Het resultaat zou kunnen zijn dat je integratie hebt, maar geen veiligheid. Beter
veiligheid zonder integratie dan integratie zonder veiligheid.
Een soortgelijke prioriteit stelde minister-president Den Uyl in een rede op 6
oktober 1973, waarin hij zei ‘dat de vraag wat voor soort samenleving wij in de
Gemeenschap tot stand willen brengen, belangrijker is dan het tempo waarin het
proces van Europese eenwording zich voltrekt’. Hij dacht aan het sociaal-economische
beleid, waarvan hij de vaststelling ook niet zo maar ongezien door de Gemeenschap
wilde laten vaststellen. Hij wilde, wat dat betreft, garanties vooraf hebben omtrent
de inhoud van dat beleid. Welnu, hoeveel te meer geldt dit niet voor de veiligheid?
Het argument wordt nog sterker wanneer we bedenken dat veiligheid niet een
objectief gegeven is, maar in de kern een gevoel, en een gevoel laat zich niet door
anderen of zelfs door een meerderheid van stemmen bepalen. Een veiligheidsbeleid
kan wel door anderen bepaald worden - dat is in de praktijk van naoorlogs Nederland
steeds het geval geweest - en daarbij heeft Nederland zich veiliger gevoeld bij een
door de Verenigde Staten dan bij een door anderen bepaald veiligheidsbeleid.
Zeker, de Amerikaanse bijdrage aan de veiligheid van Europa zal, als we tenminste
het einde van de koude oorlog postuleren, ongetwijfeld verminderen. Maar het
oprichten van een Europese ‘pijler’, waarvan de beleidsbeslissingen niet dan na de
grootste moeite tot stand zouden komen, dus in feite ononderhandelbaar zouden zijn,
zou dat proces zeker verhaasten en de Amerikaanse bijdrage tot nihil kunnen
reduceren. Minister Van den Broeks remmend optreden kan dus, net zoals dat van
Luns dertig jaar geleden, een historische functie hebben.
NRC Handelsblad van 02-04-1991, pagina 9

De tragiek van twee socialisten
Vorige week werd in Den Haag het eerste exemplaar van een bundel artikelen van
de in 1988 overleden politieke denker en politicus Jacques de Kadt overhandigd aan
degene die nu de fractie in de Tweede kamer voorzit waarvan De Kadt van 1948 tot
1963 deel uitmaakte: de PvdA'er Thijs Woltgens.
De uitgevers hadden daarmee een diepere, maar niet zo heel erg diepe bedoeling:
de uitgave zou ‘al meer dan gerechtvaardigd zijn wanneer ten minste vijf politici van
de PvdA of desnoods andere partijen hieruit nog iets zouden bijleren over de vraag
waar politiek over gaat; wanneer dit boek hen kan helpen schooljongenspolitiek te
boven te komen.’
Dit zei de historicus prof. M.C. Brands bij die gelegenheid, en dat waren nog de
mildste woorden die hij wijdde aan het ‘dolle actionisme’ en de ‘warhoofdigheid’
van een partij die zich nog steeds moet ‘behelpen met een in vele opzichten infantiele
tussengeneratie van na de oorlog’, een generatie die van De Kadt op z'n hoogst nog
meent te weten dat hij een koude-oorlogsstrijder was.
Brands sprak ook als zijn ‘stellige mening’ uit dat de PvdA ‘ermee gediend zou
zijn wanneer de waardering voor Den Uyl - ik druk me voorzichtig uit - op zijn minst
in evenwicht zou worden gehouden door een hernomen waardering voor De Kadt.’
Nu, wie in HP-De Tijd van 22 maart het lange artikel heeft gelezen over ‘De
tragische erfenis van Joop den Uyl’, waarin vele partijgenoten en nauwe medewerkers
van de oud-minister-president aan het woord kwamen, die heeft de indruk gekregen
dat, ruim drie jaar na zijn dood, er niet zo bar veel van die waardering is overgebleven.
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Althans: er is weinig in terug te vinden van de verering die sprak uit de soms
paginalange artikelen die ook onze krant - die toch geen PvdA-krant is - in december
1987 aan de overleden politicus wijdde.
Uit hun nabeschouwingen treedt Den Uyl naar voren als een leider die veel te veel
zijn oren heeft laten hangen naar alle gekkigheden van de partij; die, vaak tegen zijn
eigen overtuiging in, bij wijze van compromis het op een na radicaalste standpunt
overnam; die niet resoluut durfde op te treden; die de feiten bagatelliseerde om zijn
eigen, verouderde theorieen overeind te houden; wiens kabinet per slot van rekening
eigenlijk niet veel tot stand bracht.
Of Den Uyls erfenis tragisch is, is nog de vraag. Maar tragisch is zeker de omslag
in waardering voor de gewezen leider (wat overigens genegenheid niet uitsluit). Drie
jaar is blijkbaar de schorsingstermijn die een overleden politicus gegund wordt, even
lang als Stalin na zijn dood kreeg, voordat zijn medewerkers zijn beeld begonnen te
demonteren.
En die dedenuylisering gaat, niet toevallig, gepaard met een eerherstel voor De
Kadt, die door de partij verguisd werd in Den Uyls hoogtijdagen (hoewel niet door
Den Uyl zelf, die bijvoorbeeld aanwezig was toen, in 1980, aan De Kadt het eerste
exemplaar van de derde druk van zijn klassieke werk Het fascisme en de nieuwe
vrijheid, waarvan de eerste druk (1939) ook op Den Uyl diepe indruk had gemaakt,
werd uitgereikt. Maar van die bewondering voor De Kadt liet Den Uyl toen in zijn
partij weinig merken).
Dit eerherstel voor De Kadt blijkt onder andere uit het feit dat HP- De Tijd in een
volgend nummer (29 maart) een artikel van hem uit die zojuist verschenen bundel
overnam. Of de lezer veel aan dit artikel zal hebben, is de vraag, want het dateert
van mei 1961, en je moet wel een heel goed geheugen hebben of veel van de
geschiedenis van die tijd weten om het helemaal naar waarde te kunnen schatten
(wie weet, bijvoorbeeld, nog welke rol de ‘beruchte cocktail-partij’ in de
Nieuw-Guineazaak heeft gespeeld? - de redactie had dit en andere toespelingen wel
mogen verduidelijken).
Overigens is dit niet het beste van De Kadts artikelen. De redactie kondigt het aan
als: ‘Jacques de Kadt en de domheid van Joseph Luns’, maar De Kadt doet weinig
anders dan juist Luns' intelligentie en handigheid te prijzen. Niettemin vindt hij dat
zijn ‘verdwijnen als minister van buitenlandse zaken een dringend nationaal belang’
is. Waarom? Dat wordt nu juist niet erg duidelijk in dat artikel (of zijn de
desbetreffende passages weggevallen uit het kennelijk bekorte artikel?).
Ook is het artikel niet bepaald een bewijs van De Kadts vooruitziendheid. De
‘communistische revolutie kan alleen overbodig gemaakt worden door een
progressief-democratische revolutie’, zegt hij. Nu, zij heeft zichzelf overbodig
gemaakt; daar is geen progressief-democratische revolutie, waar dan ook, bij te pas
gekomen.
En: Luns' ‘politieke dood lijkt onafwendbaar, nu zijn neergang zich reeds bezig
is te voltrekken.’ Nu, Luns zou nog tien jaar minister van buitelandse zaken blijven
en daarna nog dertien jaar secretaris-generaal van de NAVO.
De werkelijkheid is dat De Kadt evenmin als ieder ander onfeilbaar was, maar in
zijn analyse van het communisme had hij het veel meer bij het rechte eind en was
hij veel consistenter dan de PvdA (al bedierf hij het effect vaak door ieder die er
anders over dacht voor dom of gek te verklaren). Zolang de PvdA haar houding
tegenover het communisme wel veranderd, maar niet verwerkt heeft, blijven zijn
artikelen leerzame lectuur.
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Maar blijven leven zal hij als schrijver van Het fascisme en de nieuwe vrijheid,
dat boek uit 1939 dat alles in de schaduw stelt wat hij sindsdien geschreven heeft.
Terwijl het Den Uyls tragiek is dat hij per slot van rekening weinig blijvends blijkt
te hebben achtergelaten (behalve de tegenwoordige misere van zijn partij, die hem
ook al wordt aangewreven), is het De Kadts tragiek dat hij zichzelf eigenlijk vijftig
jaar overleefd heeft.
NRC Handelsblad van 05-04-1991, pagina 9

Zijn kinderen geen mensen?
‘Zij was een van de vrouwen die onze samenspraak met de zwerver had staan
observeren.’ ‘Guus Vleugel is een van de weinigen die ervoor uitkomt dat hij indertijd
tegen Het Huwelijk was.’ ‘Zijn vader was een van degenen die in 1941 de
communistische partij had opgericht.’
‘Ellen van Driest was een van de eerste vrouwen die afstudeerde aan de
brandweeracademie.’ ‘Een van de mensen die het dagboek van Gerard Bilders heeft
gelezen is trouwens Vincent van Gogh.’ ‘Hij was een van de eersten die ons wees
op de bloedige realiteit van het totalitarisme.’
Welke fout hebben deze zes zinnen gemeen? Dat zullen degenen die mijn
maandelijkse taalrubriek min of meer geregeld hebben gevolgd, onmiddellijk hebben
gezien. Zes keer in vier weken lectuur is overigens weinig.
Een andere fout, die aan populariteit lijkt te winnen, is deze, die ik drie keer
tegenkwam: ‘Tot een der gasten behoorde Jonas Daniel Meijer.’ ‘Als leerling van
de Duitse filosoof Edmund Husserl behoort Patocka tot een van de belangrijkste
vertolkers van het existentialisme in Tsjechoslowakije.’ ‘Zijn vader behoorde tot een
van de grootste uitgevers in het vooroorlogse Duitsland.’
Bedoeld was: een der gasten was...; of: tot de gasten behoorde... Je kunt niet
behoren tot een iemand, tenzij als slaaf.
Nu de rest. ‘Europa kan er niet onderuit dat het een rol moet spelen bij de
noodzakelijke ontwikkeling van Afrika.’ Het dwingende van moeten ligt al besloten
in het er niet onderuit kunnen; moet is dus overbodig.
De Nederlandse Vereniging van Schooldekanen (die beter moest weten) schreef
in een persbericht: ‘Als mens is deze stellingname zo onheus en zo slecht, als politicus
zo tactloos en zo onwaarachtig en in relatie tot de feitelijkheid onvoorstelbaar onjuist.’
Is een stellingname een mens of politicus?
‘De omgang tussen een ongehuwde heer en iemand van het andere geslacht, al
dan niet getrouwd, wordt veel beperkingen in de weg gelegd.’ Wordt de omgang in
de weg gelegd? Of worden hem veel beperkingen in de weg gelegd?
‘Bedenkelijk luisteren Vendex-werknemers naar de woorden van de
FNV-bestuurders.’ Je kunt wel bedenkelijk kijken, maar kun je ook bedenkelijk
luisteren?
‘Van de door de deelnemende bedrijfsartsen geconstateerde beroepsziekten werd
minder dan een derde aan de werkgever doorgegeven, zoals de bedoeling is.’ Wat
is de bedoeling?
Een stelling bij een proefschrift: ‘Waar geen verschil van mening heerst, kan geen
vooruitgang in waarheid zijn.’ Kan er uberhaupt vooruitgang in waarheid zijn?
Waarheid immers is een absoluut begrip.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Beter zou mijns inziens zijn geweest: ...kan er geen vooruitgang in de kennis der
waarheid zijn. Overigens is het al eerder gezegd: du choc des opinions jaillit la verite.
‘In Nederland bestaat een verbod op het houden, kopen en verkopen van alle
apensoorten, mits hiervoor een vergunning is afgegeven.’ Dat begrijp ik niet: als een
vergunning is afgegeven, bestaat een verbod.
Of zijn mits en tenzij weer eens met elkaar verward? ‘De patstelling tussen Rusland
en de centrale regering maakt het onmogelijk om de chaos waarin de Sovjet-Unie
wegzinkt te stoppen.’
Moet de chaos gestopt worden of het wegzinken erin? ‘...haar liefde voor mensen
en kinderen...’ Zijn kinderen dan geen mensen?
‘Het eerste en tweede koor bleken over een warme klank te kunnen beschikken.’
Als het bleek, dan konden ze er niet alleen over beschikken, maar beschikten ze er
ook over.
‘Geen van beide instellingen kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de
feiten en meningen in dit boek.’ Geen is nog minder dan een, kan dus de
meervoudsvorm niet hebben.
‘Nederland volgt, op de voet weliswaar, maar zelden of nooit in een leidende
positie.’ Dat haal je de koekoek: als je volgt, ben je niet in een leidende positie.
‘...dat de minister het kennelijk te voorbarig heeft gevonden contact op te nemen
met de mensen die op zijn lijstje staan.’ Voorbarig betekent: te vroeg. Te voorbarig
is dus: te te vroeg?
‘Ook viel het aantal bezoekers uit het voormalige Oost-Duitsland op.’
Oost-Duitsland is helemaal niet voormalig, net zomin als Oost-Nederland dat is.
‘Onder Amerikaanse en Engelse druk werden in 1940-1941 door Japan van
Nederlands-Indie geeiste economische concessies het hoofd geboden.’
Werden de concessies geboden? of werd hun het hoofd geboden? Overigens werd
niet de concessies het hoofd geboden, maar de eisen tot concessies. Ten slotte: wie
bood het hoofd: Japan of Nederlands-Indie?
NRC Handelsblad van 09-04-1991, pagina 9

Ten koste van de Koerden
De uittocht van de Koerden uit Irak wordt wel eens vergeleken met de deportatie
van de Armeniers in 1915 door de Turken, waarbij op z'n minst anderhalf miljoen
slachtoffers vielen. Hierbij speelden ook de Koerden een rol, want, zo lees ik in mijn
encyclopedie, ‘vooral tijdens de (Eerste) Wereldoorlog, toen zij (de Koerden) door
de Turken tegen de christen-Armeniers werden opgehitst, kende hun bloeddorstigheid
en wreedheid geen grenzen’.
Wanneer nu de Turken het denkbeeld opperen de Iraakse Koerden een vrijplaats
in Irak te geven, waar ze gevrijwaard zullen zijn van vervolgingen door de Irakezen,
dan is er reden dit plan met bijzondere voorzichtigheid te bekijken. Steken er
uitsluitend menslievende bedoelingen achter dit plan? Of zou het misschien andere
Turkse oogmerken dienen, zoals uitbreiding van de Turkse invloedssfeer over de
rijke oliegebieden van Mosul en Kirkuk?
Die voorzichtigheid lijken de regeringsleiders van de Europese Gemeenschap in
elk geval niet te hebben betracht, toen zij, eerder deze week in Luxemburg bijeen,
met geestdrift een Brits voorstel aanvaardden dat heel erg leek op het oorspronkelijke
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idee van president Ozal van Turkije. Een Turkse ambassadeur werd dan ook prompt
toegelaten tot de besprekingen over de coordinatie van de hulp aan de Koerden.
Het kan zijn dat Turkije zelfs meer dan een vlieg met zijn plan hoopt te slaan. Niet
alleen gedeeltelijke herovering van zijn machtspositie in het Midden-Oosten, maar
ook toetreding tot de Europese Gemeenschap, waartoe het al jaren geleden een
aanvraag heeft ingediend.
Zeker, Turkijes onmiddellijk en onvoorwaardelijk partijkiezen tegen Irak in de
Golfcrisis - een partijkiezen dat niet zonder offers en risico's was - moet beloond
worden. Als de Europese regeringsleiders dit niet al zelf beseften, dan zou president
Bush hen daaraan wel herinnerd hebben. Wat komt beter uit dan dit ten koste van
de Koerden te doen?
Ten koste van de Koerden? Roepen de Europeanen niet voortdurend dat de Koerden
juist geholpen moeten worden en hebben ze daartoe niet al 345 miljoen gulden
toegezegd? Ja, dat is wel waar, en het zou ook onrechtvaardig en onjuist zijn hen
van onoprechtheid of machiavellisme te betichten, maar in de praktijk zal het er, naar
te vrezen valt, toch op neer komen.
Immers, als zo'n Koerdische vrijplaats (of welke andere naam er tegen die tijd aan
gegeven zal worden) ooit tot stand zal komen - en daartoe zullen op zich zelf al eerst
heel wat voorwaarden vervuld dienen te zijn - dan zal dat niet zonder medewerking
van Turkije kunnen geschieden.
Wie, bijvoorbeeld, zal die vrijplaats moeten beschermen tegen de Irakezen, die
haar als een inbreuk op hun soevereiniteit zullen blijven beschouwen? Europese
troepen, VN-troepen, Turken (die al over de grens in Irak opereren)? In elk geval
zullen die troepen hun logistieke ondersteuning en waarschijnlijk ook hun operatieve
bases (helikopters) voornamelijk in Turkije vinden.
Dat heeft zijn prijs, en die gaat naar Turkije, dat niet bepaald bekend staat om zijn
liefde voor de Koerden. De anderhalf miljoen Koerden die vanouds binnen de Turkse
grenzen wonen, heeft het steeds eigen rechten ontzegd. Ja, hun bestaan werd zelfs
ontkend: het waren ‘Bergturken’. Pas de allerlaatste tijd heeft president Ozal, die
kennelijk winst rook, hun het gebruik van de eigen taal toegestaan.
Nee, de Koerden zullen niet veel mogen verwachten van de Turken en, per slot
van rekening, ook niet van de anderen. De Amerikanen zijn niet erg enthousiast over
het idee van een vrijplaats. Zullen zij het weer zijn op wier schouders de last van de
bescherming ervan komt? Een tweede Libanon? Een tweede Vietnam? En in hoeverre
doorkruist het hun pogingen Israel en de Arabieren tot een akkoord te krijgen?
Ten slotte zullen ook bij de Europeanen de bezwaren ervan overwegen, niet 't
minst de vrees dat zo'n vrijplaats het hek van de dam zou halen en ieder een excuus
zou geven in te grijpen in hem onwelgevallige toestanden in een ander land.
Niet dat de Europeanen openlijk hun plan zullen hoeven in te trekken. Nee, ze
kunnen het rustig aan de Sovjet-Unie, China en al de landen van de Derde wereld
die ook met minderheden zitten, overlaten het te torpederen of zo te laten verwateren
dat de Koerden er weinig aan zullen hebben.
Maar op het ogenblik doet, zolang het duurt, het ongewone verschijnsel zich voor
dat de Europeanen zich door morele motieven lijken te laten leiden, terwijl de
Amerikanen - althans president Bush - die de Koerden in hun eigen sop schijnen te
laten gaar koken - Realpolitik bedrijven.
Maar zullen de Koerden dan tenminste kunnen rekenen op de morele steun van al
diegenen in het Westen die, bij de minste of geringste gelegenheid, klaar staan om
te protesteren - hetzij op straat, hetzij van de kansel - tegen oorlog, geweld of overkill?
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Nee, want het geweld komt deze keer niet van de Amerikanen. Je hoort en ziet ze
dan ook nauwelijks protesteren.
NRC Handelsblad van 12-04-1991, pagina 7

Eenvoud kenmerk van het ware
In de politiek is gelijk krijgen belangrijker dan gelijk hebben. Naar deze stelregel
gemeten, is minister Van den Broeks politiek te kort geschoten; of (laten we een slag
om de arm houden) heeft ze haar doel nog niet bereikt. Het Engelse weekblad The
Economist zet deze week boven een artikel deze kop: ‘Frankrijk-Nederland: 1-0’.
Waar gaat het over? Nederland verzet zich, bij monde van zijn minister van
buitenlandse zaken, fel tegen een Frans-Duits plan om de Westeuropese Unie (WEU),
een defensieorganisatie die in 1954 opgericht is en sindsdien een nogal slapend
bestaan heeft geleid, ondergeschikt te maken aan de Europese Raad, waarin de
regeringsleiders van de Europese Gemeenschap bijeenkomen, en aldus tot het militaire
instrument van het zich verenigende Europa te maken.
Van den Broeks verzet tegen die constructie is, grosso modo, gebaseerd op twee
argumenten. Een: als aan de Europese Raad, die een puur intergouvernementeel
orgaan is, beslissingsbevoegdheid over zaken van buitenlandse politiek en veiligheid
gegeven wordt, zal de Europese Gemeenschap nooit een eigen - dat wil zeggen:
communautair - buitenlands en veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen.
Bovendien vreest hij dat besluiten van de Europese Raad voorgekookt zullen
worden in onderonsjes van de groten (Duitsland, Engeland, Frankrijk), waarbij de
kleinere landen, voorzover ze niet al door de groten ingesponnen zouden zijn, het
nakijken zouden krijgen. Kortom, Van den Broek acht Nederlands belangen beter
behartigd in de democratischer procedure van de Gemeenschap.
Tweede argument: als de WEU, waarvan overigens strategisch belangrijke landen
als Noorwegen en Turkije geen lid zijn, de defensie-arm van Europa zou worden,
zou de Amerikaanse belangstelling voor de veiligheid van Europa wel eens kunnen
slinken. Politieke inspraak in het Europese beraad zouden de Verenigde Staten immers
niet hebben, maar ze zouden wel de besluiten van dat beraad met hun militaire macht
moeten blijven dekken. Dat kan natuurlijk niet van hen verwacht worden.
Nu kunnen deze argumenten min of meer sterk worden geacht. Zelf vind ik het
tweede argument sterker dan het eerste en kan de vraag worden gesteld of het
verstandig is je argumentatie te verdelen over twee stellingen - waar het op aan komt
is de vraag of ze, met overtuiging aangevoerd, de anderen ook metterdaad zullen
weten te overtuigen.
Dit is, met andere woorden, de vraag naar het gelijk krijgen. Wat dat betreft staat
Van den Broeks zaak er niet zo goed voor. Dat hebben we al kunnen zien aan die
kop in The Economist. Frankrijk was er vorige week in geslaagd zonder protest van
de anderen een bijeenkomst van de Europese Raad te veranderen in de vergadering
van de WEU en aldus, langs een achterdeur, de door Van den Broek gevreesde
koppeling tussen Europese Raad en WEU tot stand te brengen.
Het Nederlandse isolement in Luxemburg was op zich zelf geen verrassing. Het
was al eerder duidelijk geworden dat Nederland in zijn verzet tegen die koppeling
vrijwel alleen stond. Ook Engeland, dat weinig moet hebben van communautaire
beslissingen (en waaraan dus Van den Broeks eerste argument niet besteed is), had
geen bezwaar tegen versterking van de intergouvernementele Europese Raad.
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Van den Broeks positie wordt nog verzwakt doordat hij niet kan steunen op een
gesloten thuisfront (wat zijn partners natuurlijk weten).
Integendeel, het woord isolement doet velen in Nederland op zich zelf al de angst
om het hart slaan, en bij anderen is het leedvermaak om een benarde minister groter
dan de behoefte aan een zorgvuldige afweging van Nederlands belangen en
mogelijkheden, zo niet groter dan de zorg voor die belangen.
Nu moet gezegd worden dat de materie - met al die Europese organisaties en hun
onderlinge verhoudingen - ingewikkeld is, maar Van den Broek maakt het niet
gemakkelijker door zich niet altijd eenvoudig uit te drukken. In het interview in de
krant van 19 maart, bijvoorbeeld, was hij slechts voor de goede verstaander
begrijpelijk, en dan nog slechts ten dele. Eenvoud is het kenmerk van het ware, luidde
Boerhaaves zinspreuk: eenvoud in het aantal en in de inhoud der argumenten. Laat
Van den Broek daarnaar handelen.
Dit is evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer je, behalve met
een weinig begrijpende publieke opinie, ook nog te maken hebt met een weinig loyale
minister-president. Terwijl Van den Broek in Luxemburg zijn eenzame strijd streed,
zei Lubbers dat de kwestie waar Van den Broek zich druk om maakte ‘echt volstrekt
onbelangrijk’ was. ‘Daar moet je geen woorden aan vuil maken. Je wilt ten slotte
snel aan de gang.’. Ministers hebben wel om minder principiele redenen hun conge
genomen. In elk geval is de eenheid van het buitenlands beleid in het geding.
Keren wij terug naar het begin: als gelijk krijgen inderdaad belangrijker is dan
gelijk hebben, moet Van den Broek daar dan niet de consequenties uit trekken door
zich aan te sluiten bij de meerderheid van Europese landen die hetzij niet zo zwaar
tillen aan het democratisch deficit, hetzij niet bang zijn voor een splitsing in de NAVO
tussen de Verenigde Staten en een Europees blok (zoals nu al in de GATT zichtbaar
is?) Dat hangt ervan af welk argument voor hem het zwaarste weegt. Blijft hij het
argument van het democratische deficit hanteren, dan krijgt hij geen bondgenoten
in zijn verzet. Concentreert hij zich op het argument van het gevaar van een breuk
met de Verenigde Staten, dan is er kans dat hij, wanneer het terrein van de beginselen
overgaat in dat van de concrete beslissingen, de steun van Engeland en enkele andere
landen, waaronder misschien zelfs Duitsland, krijgt.
NRC Handelsblad van 16-04-1991, pagina 9

Fatsoen als verklaring
Zal D66 erin slagen te bereiken wat de andere partijen nog niet gelukt is: het CDA
breken? Volgens de laatste opiniepeilingen zou het, als er nu verkiezingen zouden
worden gehouden, niet alleen de VVD inhalen, maar ook de PvdA. Ongetwijfeld
droomt D66 er nu van ook zijn krachten op het CDA te gaan beproeven. Maar
daarvoor zal het dan toch eerst moeten weten wat de oorzaak is van de merkwaardige
comeback van het CDA.
Vanwaar het succes van het CDA in een ontkerstenende samenleving, vroeg ik
hier op 8 maart. Die vraag schijnt meer mensen bezig te houden, want ik kreeg op
dat artikel nogal wat reacties, meer dan ik in het algemeen op politieke artikelen
pleeg te krijgen. Sommige van die brieven hebben me een eind op weg naar een
antwoord geholpen.
Een ding lijkt me duidelijk: fatsoen speelt in Nederland nog een belangrijke rol,
en dan niet in de betekenis van ‘fessoen’, maar in die van berekenbaarheid, van ‘op
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de winkel passen’, geen gekke dingen doen, van ‘zachtjes aan, dan breekt het lijntje
niet’, van compromis, van redelijke, dus niet overdreven zorg voor de minderbedeelde.
Maar vindt die behoefte aan fatsoen dan geen bevrediging bij VVD of PvdA, die
toch geen onfatsoenlijke partijen zijn? Zo worden ze ook niet gezien, maar de VVD
kan de geur van het eigenbelang (‘hebben, halen, houden’) niet kwijt en is een partij
waarin de gewone man zich toch niet helemaal herkent. Zij heeft, met 23,1 procent
van het totaal der uitgebrachte stemmen in 1982, waarschijnlijk haar limiet bereikt,
zo niet overschreden. (De 14,6 procent van 1989 is overigens nog altijd meer dan
dubbel zoveel als de 6,4 procent die zij in 1946 kreeg.) Zal D66 de drempels weten
te overschrijden die te hoog voor de VVD bleken en blijvend - want daar gaat het
hier om! - kiezers weten te trekken die de VVD niet heeft weten te bereiken. Op
grond van een opiniepeiling mogen we geen conclusies trekken.
Bovendien: D66 heeft in de loop van zijn korte bestaan al eens eerder pieken
bereikt, om daarna in een diep dal te vallen en daar weer spectaculair uit op te rijzen.
Het is nog niet gebleken dat het, zoals andere partijen, in het electoraat over een
vaste, sociaal min of meer identificeerbare kern beschikt.
En de PvdA? Die was tot de jaren zestig aardig op weg een gevestigde, dus
‘fatsoenlijke’ partij te worden, maar daarna heeft een pseudo-revolutionarisme vele
mensen doen schrikken en de partij voor jaren verdreven uit het midden, waarheen,
naarmate de welvaart groeide, steeds meer kiezers tendeerden. Daar is ze nog steeds
niet overheen, en dat is een - hoewel zeker niet de enige - verklaring van haar huidige
malaise.
Het CDA, dat zich zelf ook in een crisis bevond - de drie grote christelijke partijen
kelderden in tien jaar tijds (1963-1972) van 49,1 procent op 31,3 procent van het
totaal der uitgebrachte stemmen - profiteerde daarvan en wist zich te consolideren
en, behalve in 1977 en 1982, de PvdA voor te blijven.
Blijkbaar straalt het CDA de rust en de betrouwbaarheid uit die de Nederlander
nodig heeft. Als er een uitspraak geen school heeft gemaakt, is het die van de D66'er
Gruijters, die eens zei dat hij, als hij een christen een hand gaf, daarna even keek of
hij al zijn vingers nog had. Het kan zelfs zijn dat de arrogantie van het
Amsterdams-Gooise circuit jegens alles wat christelijk is averechts heeft gewerkt.
Daarmee is helemaal niet gezegd dat het CDA inderdaad ook betrouwbaarder is
dan VVD of PvdA. Beide laatste partijen vinden elkaar betrouwbaarder dan het CDA.
Maar het gaat niet om wat partijen of politici van elkaar vinden, maar om wat de
kiezers vinden. En daarover mag het CDA in 't algemeen niet klagen.
Iets wat vele mensen - en misschien juist de spraakmakende gemeente van
intellectuelen en semi-intellectuelen - ergert is de eeuwige compromissenzoekerij
van het CDA. Maar die vloeit voort uit zijn afkeer van conflicten, die het met de
burgerman deelt. Trouwens, is het schikken en plooien niet een diepgewortelde
traditie in het Nederlandse openbare leven, daterend van lang voordat er politieke
partijen waren? Ook hierin is het CDA misschien Nederlandser dan de andere partijen.
Een andere factor die ten gunste van het CDA werkt, is het feit (dat de andere
eveneens een voortdurende ergernis is) dat het altijd deel van het kabinet uitmaakt
en sinds 1945 negen keer de minister-president heeft geleverd tegen de PvdA drie
keer. Maar ook dit deert vele kiezers niet. Integendeel, voor hen is de regering, en
zeker de minister-president, bijna per defenitie fatsoenlijk.
Dit alles heeft weinig met de C in het CDA te maken - behalve dat slechts weinigen
iemand openlijk op zijn christelijk geloof zullen aanvallen (dat is onfatsoenlijk),
terwijl de socialistische en liberale overtuigingen vogelvrij zijn. Dat werkt in het
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voordeel van het CDA. (Van die huiver de belijdende christen aan te pakken profiteren
overigens ook organisaties en mensen die geenszins met het CDA vereenzelvigd
willen worden, zoals het IKV en geestelijken, ook als zij de grootst mogelijke onzin
verkopen.) Dit is geen wetenschappelijk, politicologisch of sociologisch onderbouwd
betoog. Het zijn slechts suggesties ter verklaring van een interessant en lange tijd
veronachtzaamd verschijnsel. Ook is het geen pleidooi voor het CDA en nog minder
een opwekking op die partij te stemmen. Zelfs de stelling dat het CDA Nederlandser
is dan de andere partijen, is niet noodzakelijkerwijs een compliment.
NRC Handelsblad van 19-04-1991, pagina 9

Niemand leert van de geschiedenis
The God that failed - zo luidt de titel van een boek dat in het begin van de jaren vijftig
verscheen: een bundel opstellen waarin een aantal min of meer bekende schrijvers onder wie Arthur Koestler, Ignazio Silone, Andre Gide en Stephen Spender - het
verhaal van hun bekering tot en hun breuk met het communisme vertelden. Het
communisme: de god die gefaald had.
Niemand leert ooit iets van de geschiedenis, want veertig jaar later moest een
jongere generatie van Nederlandse publicisten door een zelfde soort ervaring heen,
waarvan ze ook het verhaal optekenden. Het verscheen onlangs onder de titel Alles
moest anders: het onvervulde verlangen van een linkse generatie (Nijgh & Van
Ditmar).
Ik heb het boek nog niet gelezen, maar al uit recensies begrepen dat het een
interessante bundel is. In elk geval is het de verantwoording van een dwaling waarnaar
ik heb uitgekeken sinds de openbaring van de gigantische misere in Oost-Europa
bewezen heeft wat de meesten onzer wel wisten: dat het marxisme-leninisme een
rampzalige dwaling was.
Wat hun aandeel in die dwaling ook moge zijn geweest en wat de kwaliteit van
hun verantwoording - deze vijftien Nederlandse auteurs hebben tenminste met deze
afrekening een intellectuele, ja morele plicht vervuld en moeten alleen daarom al
geprezen worden. Ze zijn niet, alsof er niets gebeurd was, tot de orde van de dag
overgegaan.
Nu is het wachten nog op al die dominees (waarmee ik niet alleen de dienaren des
goddelijken woords bedoeld) die, zonder noodzakelijkerwijs zelf communist te zijn,
toch wel iets moois zagen in het ‘reeel bestaande socialisme’, vooral in het Oostduitse
model.
Die moeten nu ook eens voor de draad komen. Ja, eigenlijk is dat nog meer hun
plicht dan van die ex-communisten, want zij gaan rustig door met ons de les te lezen.
Intussen zijn er nog wel enkele onbekeerde communisten overgebleven, en die
hebben, met hun hardnekkige trouw aan een ideaal dat rot bleek te zijn, toch iets
roerends. In Vrij Nederland van 20 april wordt van een zekere Rinze Visser verteld,
lid van de Vereniging van Communisten in Nederland (dat zijn degenen die niet,
met de CPN, wilden opgaan in Groen Links).
Die Rinze Visser meent (en ik citeer de weergave van zijn gedachten zoals die in
VN stond): ‘Het kapitalisme is bezig zich van die sociale elementen te ontdoen zonder
welke het niet bestaan kan. Het graaft zijn eigen graf. Ergo: het socialisme is nooit
zo nabij geweest als in deze, ogenschijnlijk verwarrende, dagen’. Zalig zijn de reinen
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van hart, al verwacht Visser, anders dan degenen die Christus in de Bergrede bedoelde,
niet dat hij zijn god - het socialisme - bij leven nog zal zien.
Iemand anders die weigert te geloven dat de zaak van het socialisme verloren is,
is een oude vriend van mij, al sinds de Russische revolutie aanhanger daarvan, niet
alleen communist, maar zelfs stalinist (want met Chroesjtsjov en zijn destalinisatie
was, volgens hem, de klad er al in gekomen). Onlangs stuurde hij mij de volgende
geloofsverklaring: ‘De, misschien nog zo verre, toekomst is aan de een of andere
equivalent van dat socialisme, omdat we van onze afkomst af daartoe verwezen zijn.
Onze diersoort, die zich nu als ‘mensdom’ tracht te onderscheiden, is van het begin
van haar bestaan op samenleven aangewezen, wil zij zich inderdaad uit het dierenrijk
emanciperen, inderdaad de weg naar de bevrijding vinden, zich van de ketens
bevrijden waarin zij zich verstrikt.
‘Met al wat op aarde leeft waren wij van den beginne gedoemd de beperkingen
van de middelen van het bestaan te ervaren. Wat op aarde leeft vermenigvuldigt zich;
wat de aarde voor hun onderhoud biedt is beperkt. Van den beginne heeft ook het
mensdier zich schrap moeten zetten tegen schaarste en eventueel gebrek, en van den
beginne af hebben we daarvoor vormen van samenwerking moeten zoeken.
‘Dat heeft de stoot gegeven tot allerlei vormen van collectivisme. Wie zich in zijn
eentje probeerde te redden, deed dat in de luwte van anderer collectivisme. Zo is het
nog altijd, en daarmee moeten we leven. We leven in gemeenschappen van
verschillende omvang, gemeenschappen die zich in allerlei grotere verbanden hebben
te schikken - altijd in gemeenschap.
‘In deze gemeenschappen, in de gemeenschap ten slotte, heeft de enkeling, het
individu, met al zijn eigenmachtigheid, zijn verplichtingen, plichten. Het individu
heeft welis waar ook rechten, en de gemeenschap erkent die, maar de plichten gaan,
als het erop aan komt, voor.
‘De gemeenschap is een abstractie, goed. Zijzelf, de gemeenschap, is stom. Zij
spreekt door de mond van het individu, dat het dan ook voor het zeggen heeft. Maar
dat lijkt maar zo. De gemeenschap als geheel is altijd meer dan de som van haar
onderdelen, geteld: de individuen.
‘Hoe het individu het in de gemeenschap voor het zeggen krijgt, daar proberen
we op allerlei manier vorm aan te geven, en goed- of kwaadschiks werkt de
gemeenschap daar zelf aan mee, aan een van de vele vormen van democratie. Maar
een universele oplossing is er niet.
Het hangt allemaal af van de trap van ontwikkeling waarop de gemeenschap zich
bevindt: als het erop aan komt, is het een zaak van gemeenschapszin, het besef,
eigenlijk gezegd: het instinct, dat we een gemeenschap zijn.
‘Die gemeenschapszin heeft - en ook dat van den beginne af - het nog al eens tegen
onze ingeboren zelfzucht afgelegd. Die zelfzucht laat zich op allerlei manieren
veredelen. Zij vertoont zich in de fraaiste gedaanten, maar zolang zij niet algemeen
geweken is voor de zin van ‘een voor allen, allen voor een’ van het socialisme, blijft
homo homini lupus (de mens den mens een wolf) op de loer liggen.
‘Daarom mag voor mij het baken van het Communistisch Manifest nog lange jaren
brandende blijven. Wat er ook in de wereld op- en ondergaan moge, een definitieve
nederlaag aanvaard ik niet. Wat er ook aan vruchteloos utopisme te wijken heeft,
voorshands, voor het “gezond verstand”, als heilsverwachting houde het stand, zal
het zich altijd weer opnieuw laten verkondigen!’
Dat laatste geloof ik ook. De behoefte van de mens het koninkrijk der hemelen op
aarde verwezenlijkt te zien is onuitputtelijk, en daarom zullen, na elke mislukte
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poging daartoe, steeds weer nieuwe aardse heilsverwachtingen grote delen van de
mensheid in hun greep krijgen - om weer op gigantische mislukkingen en,
ongetwijfeld, hecatomben uit te lopen. Niemand leert ooit iets van de geschiedenis.
NRC Handelsblad van 23-04-1991, pagina 9

Een Gemeenschap van 24 leden?
‘Naar een Gemeenschap van vier en twintig.’ Deze titel gaf Frans Andriessen,
Europees commissaris van externe betrekkingen, aan de rede die hij op 19 april te
Brussel hield voor vertegenwoordigers van Europese Kamers van Koophandel.
Met andere woorden: in Andriessens visie zal het aantal leden-staten van de
Gemeenschap - thans twaalf - binnen afzienbare tijd verdubbelen. Ja, misschien wel
meer dan verdubbelen, want in zijn rede zelf zei hij dat de Europese Gemeenschap
‘de komende jaren met twaalf of meer aanvragen voor lidmaatschap geconfronteerd
zou kunnen zijn’ (mijn cursivering). Aangezien Europa 29 onafhankelijke staten telt
(Andorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco niet meegerekend), zou de
Gemeenschap dan vrijwel geheel Europa beslaan. Een onverwacht vooruitzicht.
Toch is Andriessen serieus, want hij ried zijn gehoor van zakenlieden aan in hun
beleggingsstrategieen rekening te houden met ‘een economisch gebied dat aanzienlijk
groter zal zijn dan de (tegenwoordige) twaalf’, en dat gebied zal dan ‘niet een los
vrijhandelsgebied zijn, maar een wijde zone van politieke en economische vrijheid’.
Het is duidelijk dat, zelfs in Andriessens visie, al die landen niet meteen volledig
lid van de Gemeenschap zouden kunnen worden. Daarvoor zijn ze economisch nog
veel te zwak, en sommige hunner, zoals Roemenie en Bulgarije, voldoen zelfs
nauwelijks aan de politieke voorwaarden voor het lidmaatschap.
Niettemin vindt hij het nodig hun het vooruitzicht van lidmaatschap te bieden ja, meer dan een vooruitzicht: hij spreekt over een ‘geaffilieerd lidmaatschap’,
krachtens hetwelk de nieuwe leden, afhankelijk van de staat van hun economie, aan
sommige activiteiten van de Gemeenschap zouden kunnen meedoen, en aan andere
niet.
Politieke en monetaire samenwerking zijn gebieden waar, volgens Andriessen,
geaffilieerde leden al spoedig actief zouden kunnen worden. In elk geval zou de mate
van deelneming ‘geval voor geval’ besloten dienen te worden. En dit gehele
gevarieerde en ingewikkelde proces van uitbreiding van de Gemeenschap zou
tegelijkertijd het proces van verdieping ervan - dus het proces van steeds enger
samengaan waar de twaalf van nu mee bezig zijn - niet mogen verhinderen.
Of dat laatste zou lukken, is de vraag. Maar een Europa van verschillende
‘snelheden’ of a geometrie variable is althans een theoretische mogelijkheid. Het is
al meermalen bepleit, en in de praktijk bestaan er voor de zwakkere leden van de
Gemeenschap zoals zij nu is, al talloze uitzonderingsmaatregelen en
tegemoetkomingen.
Anders is het gesteld met de politieke samenwerking. Zeker, daaraan zouden de
geaffilieerde leden inderdaad meteen volledig moeten kunnen deelnemen. Anders
ontstaat er een verdeling tussen eerste- en tweedeklasleden. Maar de vorming van
een extern beleid door 24 staten zou nog veel omslachtiger en tijdrovender zijn dan
dat nu al tussen twaalf staten het geval is. De gedachte van een politiek krachtig en
slagvaardig Europa kan dan wel helemaal vergeten worden.
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Dan rijst de vraag wat belangrijker is: het ontstaan van een kleiner, maar slagvaardig
Europa, dat als eenheid kan meepraten in de beraadslagingen der wereld; of het
openen van een nieuw tehuis voor landen die zich ontworsteld hebben aan een
jarenlange tirannie en, alleen gelaten, zullen ondergaan in een chaos die ook het
welvarende deel van Europa niet ongedeerd zal laten?
Zij die in de eenheid van Europa een doel in zichzelf zien, zullen voor het eerste
opteren. Staatssecretaris Dankert, oud-voorzitter van het Europese Parlement, heeft
dan ook al dadelijk Andriessens idee als ‘voorbarig’ afgewezen: eerst moeten de
huidige twaalf leden-staten overeenstemming over de toekomstige politieke en
monetaire inrichting van de Gemeenschap hebben bereikt.
Zijn minister, Van den Broek, lijkt er anders over te denken. In een rede voor het
Global Panel te Amsterdam op 9 april heeft hij gepleit voor een ‘boude stap’: de
kleinere Oosteuropese landen het vooruitzicht bieden van het lidmaatschap van de
Europese Gemeenschap tegen het jaar 2000.
‘Integratie in het moderne Europa zou het psychologische vacuum vullen dat die
landen thans teistert en hun stabiliteit op den duur bedreigt.’
Van den Broek zou dit aanbod, dat meer op Andriessens idee lijkt, voorlopig
beperkt zullen zien tot Hongarije, Tsjechoslowakije en Polen. Hij noemt het een
‘teken van vertrouwen met een ingebouwde stabilisator’. Zeker zou het die landen
een doel geven waar ze hun inspanningen op kunnen richten. Het lijkt wel het minste
te zijn wat we die landen kunnen bieden, nadat we ze zolang hebben aangemoedigd
ons voorbeeld te volgen.
NRC Handelsblad van 26-04-1991, pagina 9

Tussen nationalisme en internationalisme
Op Koninginnedag volgt 1 mei en ik herinner me nog de tijd - 30 april was weliswaar
toen nog geen Koninginnedag, maar de vlaggen hingen wel uit, omdat het de
verjaardag van de kroonprinses was - ik herinner me nog de tijd dat het verschil
tussen die twee data meer dan een tijdsverschil was. De ene dag droegen de mensen
oranje, de andere een rode tulp. En het waren niet dezelfde mensen. De twee kleuren
symboliseerden twee elkaar vijandige gedachten: de nationale en de internationale.
Nu is dit verschil versleten. Sinds de oorlog is het koningshuis waarlijk nationaal
geworden, in die zin dat ook de sociaal-democraten het aanvaard hebben (formeel
hadden ze dat al in 1937 - dus drie jaar voor de oorlog - gedaan), en het
internationalisme is, in de sociaal-democratie, een ritueel geworden: congressen
worden nog wel met de Internationale besloten, maar slechts weinigen kennen de
woorden.
Vandaar de - nu al belegen - boutade: ‘De enige nationalisatie die gelukt is, is de
nationalisatie van de socialistische partijen’, want de PvdA was niet de enige
sociaal-democratische partij die aan dat proces van nationalisatie onderhevig was.
Het internationalisme was overgenomen door de Europese gedachte, en de
sociaal-democratie was bezeten door de gedachte van de verzorgingsstaat, die, zolang
Europa nog niet bestond, alleen maar nationaal te verwezenlijken was.
Ja, naarmate de sociaal-democratie vaker aan de regering deelnam, bleek duidelijker
dat het streven de nationale economie volgens plan te laten verlopen, een belemmering
was voor de internationalisering ervan. ‘De keus voor een geperfectioneerd dirigisme
brengt onverbiddelijk mee de keus tegen het inslaan van de enige weg die Europa
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economisch gezond kan maken en - misschien nog belangrijker - tegen het enige
politieke ideaal dat West-Europa bezieling kan geven’, signaleerde de PvdA'er Max
Kohnstamm al in 1950.
Die schizofrenie binnen de sociaal-democratie, dat zwalken tussen nationalisme
en internationalisme, is nog steeds niet verdwenen, en zo kon de PvdA'er Vredeling,
overtuigd Europeaan, in de jaren zeventig zijn partijgenoot en minister-president
Den Uyl uitmaken voor ‘de grootste nationalist die er bestaat’. Hoe zal hij de
tegenwoordige fractieleider van de PvdA Woltgens wel niet betitelen, die onlangs
zei: ‘Het vooruitzicht dat Nederland zijn soevereiniteit bijna helemaal zou overdragen
aan Brussel beangstigt me’?
Dit socialistische dilemma is na de instorting van het communisme in Oost-Europa
nog groter geworden. Immers, de weinige sociaal-democraten die daar zijn, zijn na
zeventig jaar communistisch experiment, van de weeromstuit geestdriftige aanhangers
van de vrije-markteconomie geworden, terwijl hun partijgenoten in West-Europa
toch nog altijd een zeker heimwee koesteren naar het antikapitalistische ideaal en
overheidsingrijpen allerminst versmaden.
Moeten de Westeuropese sociaal-democraten nu met hun Oosteuropese kameraden
solidair blijven, zoals het internationalisme hun gebiedt, of moeten ze hen proberen
te bekeren tot een meer etatistisch, dus nationalistisch, geloof? Of moeten ze hopen
op een kapitalistische Verelendung in Oost-Europa, die het schip vanzelf weer naar
wateren zal doen keren waar een sociaal-democratische ordeningsgedachte meer
kansen heeft?
Wat dat betreft, geeft de toestand in Oost-Duitsland hun hoop. Bij de verkiezingen
van vorig jaar bleek het sociaal-democratisch ideaal helemaal niet aan te slaan. De
partij van de vrije-markteconomie triomfeerde. Maar nu is het land in diepe ellende
(niet, overigens, als gevolg van die markteconomie) en hebben de sociaal-democraten
weer een kans - tenminste, als de toestand niet voor de volgende verkiezingen
verbeterd zal zijn.
Een soortgelijke ontwikkeling kan zich in de andere landen van Oost-Europa
voordoen. Ook daar hebben de sociaal-democraten bij de eerste vrije verkiezingen
nauwelijks voet aan de grond gekregen.
Daarvoor was de afkeer van alles wat zich socialistisch, of zelfs sociaal, noemde
te groot, na het experiment met het ‘reeel bestaande socialisme’. Maar het kan
verkeren.
Het zou evenwel een bittere ironie van het lot zijn als die landen, onder aansporing,
althans applaus van de Westeuropese sociaal-democratie, allerlei belemmeringen in
de weg van een vrije economische ontplooiing zouden gaan leggen en zich aldus
zouden afschermen, niet alleen van elkaar maar ook van de buitenwereld - al dan
niet onder sociaal-democratisch masker.
Van enige gedachte hieromtrent van sociaal-democratische kant is nog weinig
gebleken - of het zou moeten zijn dat de grotere aarzeling die de sociaal-democraat
Dankert toont ten aanzien van de toenadering van de Oosteuropese landen tot de
Europese Gemeenschap, vergeleken bij de opener houding van de christen-democraten
Van den Broek en F. Andriessen, ook een teken is dat de sociaal-democraten, als het
erop aan komt, zich liever inkapselen (in dit geval in het kleine Europa) dan trouw
te blijven aan hun internationalistische solidariteit.
Zou het kenmerk van de sociaal-democratie inderdaad thans zijn dat zij huivert
de verworvenheden van hetzij de nationale verzorgingsstaat, hetzij de Europese
Gemeenschap bloot te stellen aan de winds of change die over Europa waaien, dan
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zou de conclusie moeten luiden dat zij een conservatieve beweging geworden is,
daarmee de ‘wet van de remmende voorsprong’ van de marxist Jan Romein
vervullend. Voor degenen die, met Karl Marx, in de dialectiek van de geschiedenis
geloven, overigens niets nieuws.
NRC Handelsblad van 30-04-1991, pagina 9

Brecht werd niet gedwongen
Mijn lezerskring is, grofweg, verdeeld tussen hen die zeggen mijn stukjes altijd met
plezier te lezen, behalve wanneer ze over taal gaan; en hen die zeggen dat ze alleen
mijn taalstukjes met plezier lezen. (Ik overdrijf een beetje.) Mijn sympathie is bij de
laatsten. Voor hen deze sprokkelingen uit de maand april:
‘Het verdween in het hotelkamertje meteen onder tafel, maar niet nadat de meesten
hadden vastgesteld dat de gedachte erachter steekhoudend was.’ Het kan natuurlijk,
maar waarom dan niet geschreven: ‘...voordat de meesten...’ enz.? Of was bedoeld:
niet dan nadat?
‘In 1951 was Van Lierde een van de eerste niet-Italianen die op een zo hoge functie
in de Romeinse hierarchie werd geroepen.’ Was hij dat in 1952 niet meer? (Het moet
overigens zijn: werden geroepen.) ‘Nu blijkt dat hij gewoon fysiek niet in staat was
om de destijds gebruikelijke intensieve ontgroening te kunnen doorstaan.’ Of: ...dat
hij de ontgroening fysiek niet kon doorstaan; of: ...dat hij fysiek niet in staat was de
ontgroening te doorstaan. (Overigens zou ik een komma tussen gebruikelijke en
intensieve hebben gezet.) ‘Dat is een beroerde zin waarvan er gelukkig niet al te veel
zijn.’
Te veel wat? Zinnen? Nee, want het gaat om onderdelen van een zin. Voorbeelden?
Specimina? Navolgers?
‘Vlak bij Cambridge Circus, in Moor Street, is Pasticceria Cappuccetto, een klein
Italiaans cafe waar het altijd erg druk is, vooral met mensen uit de filmwereld dat
hier ontbijt, en waar goede espresso verkrijgbaar is.’ Waar slaat dat dat op?
‘Hij is een niet ideologisch bevlogen pragmaticus met een sterke betrokkenheid
bij de kunsten.’ Als hij niet door een ideologie bevlogen is, waar is hij dan wel door
bevlogen? Of is hij, pragmaticus, helemaal niet bevlogen?
‘Rohwedder had de onmogelijke opgave om te moeten laveren tussen de sociale
en de financiele kosten.’ Wie een opgave heeft moet per definitie; moet is dus
overbodig.
‘Meestal waren de getoonde afwijkingen echt, maar even vaak verkocht hij knollen
voor citroenen.’ Als hij even vaak (als meestal) knollen voor citroenen verkocht,
deed hij dit dus ook meestal. Dat kan niet, want hij kan niet beide dingen meestal
hebben gedaan.
‘Welke houding deze rupsen ook aannemen in hun omgeving, van de
“countershading” zullen ze echter weinig profijt hebben.’ Echter is niet nodig.
‘Zo schijnt hij, volgens eigen zeggen, ontdekt te hebben dat Freud een verhouding
zou hebben gehad met zijn schoonzusje.’ Hij zegt dus dat hij dit schijnt ontdekt te
hebben. Heeft hij dit nu, volgens eigen zeggen, ontdekt of niet ontdekt? Bovendien
is zou nog een slag om de arm.
‘De verhoging van het welvaartspeil, te zamen met het onder Stalin ingevoerde
geraffineerde stelsel van privileges en de totstandbrenging van een omvangrijk
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veiligheidsapparaat, hebben in de loop der tijd voor een betrekkelijk hechte basis
van het gezag van het regime gezorgd.’ Ik zou zeggen: heeft in plaats van hebben.
‘Deze partij, zo blijkt nu, heeft Brecht in de jaren vijftig gedwongen zijn
lidmaatschap van de Akademie der Kunste op te zeggen, overigens zonder dat de
auteur aan de eis gehoor gaf.’ Als hij niet aan de eis gehoor heeft gegeven, heeft de
partij hem er niet toe gedwongen, op z'n hoogst: toe willen dwingen.
‘Minderheden werden de mond gesnoerd.’ Werden die minderheden gesnoerd of
werd hun de mond gesnoerd?
‘In zijn persiflage van de journalist die de jonge schrijfster een “diner voor twee”
ontfutselt, schoot Wim de Bie feilloos in de roos.’
Als je in de roos schiet, doe je dat per definitie feilloos. Dat bijwoord hoeft er dus
niet bij. (Overigens ontfutselde De Bie de schrijfster niet een diner voor twee, maar
de aanvaarding van een uitnodiging voor zo'n diner.) Nu een Engelse zin, die ik in
de International Herald Tribune aantrof: ‘...many journalists were appalled by Mr.
Reagan's intellectual laziness and considered he and his wife raging hypocrites on
social issues.’ Ik zou zeggen: him in plaats van he.
Ten slotte: ‘Een van de overlevenden die Damanjuk heeft herkend, is Sonia
Lewkowicz’ (hebben herkend). (Heeft ze hem overigens herkend, of heeft ze gezegd
hem te herkennen?) ‘Een paar maanden geleden publiceerde een van de beroemdste
schrijvers die in de afgelopen jaren uit de Sovjet-Unie naar Israel is gekomen, een
heel bijzonder essay over Marina Tsvetayeva’ (zijn gekomen). (Hoeveel beroemdste
schrijfsters zijn er overigens in de afgelopen jaren uit de Sovjet-Unie naar Israel
gekomen?) ‘De mest is een van de weinige conflicten die de coalitie loepzuiver splijt’
(splijten). ‘Peter Baehr was in 1966 een van de weinigen die meende dat D'66 beter
een beweging kon blijven!! (meenden).
‘Gistermiddag was dezelfde Prokofjev een van de eersten die het spreekgestoelte
beklom’ (beklommen).
‘Communicatiedeskundige prof. Duncan Wild van Duke University is een van de
spraakmakers die bezorgd is’ (bezorgd zijn). ‘Mijn grootmoeder was een van de
eerste meisjes in Friesland die naar de hbs ging’ (gingen). ‘Ik ben overigens een van
de sovjetologen die altijd kritisch tegenover Gorbatsjov heeft gestaan’ (hebben
gestaan).
NRC Handelsblad van 03-05-1991, pagina 9

Men mag nu eenmaal niets vergeten
Engeland, Nederland en Portugal - in alle beschouwingen en rapportages over een
toekomstige Europese veiligheidspolitiek worden deze drie altijd in een adem
genoemd als de landen die zich verzetten tegen het Franse streven Europa een eigen
veiligheidsorganisatie te geven, waarin de Amerikanen geen zeggenschap zouden
hebben.
Generaal de Gaulle, die sterk geloofde in de continuteit van de geschiedenis, zou
het verzet van die drie landen heel normaal gevonden hebben: het zijn, alle drie,
zeevarende landen, die altijd, en dus nu ook weer, het zeeruim - le large - kiezen
boven een continentaal verbond. Zo zag hij, dertig jaar geleden, in het Nederlands
verzet tegen zijn plan voor een Europese ordening een reprise van de politiek van
stadhouder Willem III tegen Lodewijk XIV.
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Deze historische, bijna romantische interpretatie van de hedendaagse
ontwikkelingen heeft iets verleidelijks, maar voldoende is zij niet; en zeker zien de
meeste betrokken volken en bewindslieden zich op het ogenblik zelf niet als de
voortzetters van een eeuwenoude traditie.
Zij hebben meer eigentijdse argumenten voor hun politiek. Zo is Portugals politiek
grotendeels te verklaren uit de vrees overheerst te zullen worden door zijn enige,
grotere en sterkere buurland: Spanje. Een puur Europees beleid betekent, voor
Portugal, Spaanse dominantie - een vrees die nog versterkt wordt door de goede
verhouding die president Mitterrand en premier Gonzalez met elkaar hebben. Portugal
zoekt dus een tegenwicht in Engeland en, via Engeland, in Amerika.
Zeker, Portugal heeft vanouds zijn gezicht steeds naar de zee gekeerd gehad, en
daarom rangschikte Andre Malraux het eens (in 1945), in tegenstelling tot Spanje,
tot de Atlantische volken. Maar zo'n verleden vergemakkelijkt op z'n hoogst een
eigentijdse politiek; het is er geen verklaring voor.
Nederland kan, op grond van zijn maritiem verleden, ook tot de Atlantische volken
gerekend worden. Maar actueler is zijn huiver opgesloten te worden in een Europa
dat overheerst wordt door twee volken, Frankrijk en Duitsland, wier ambities en
belangen het - om het zacht te zeggen - niet helemaal deelt. Vandaar Nederlands
behoefte aan een tegenwicht buiten het Europese continent (een behoefte die,
merkwaardigerwijs, niet door Belgie gedeeld wordt).
Nu is het voor Nederland moeilijk van dit motief - dat in feite op wantrouwen
neerkomt - een argument te maken, want dit motief kan nauwelijks in de openbare,
en nog minder in de diplomatieke, discussie gehanteerd worden. Vandaar zijn vlucht
in andere argumenten, die, hoewel stuk voor stuk niet onjuist, elkaar wel eens
tegenspreken en, bij elkaar, een weinig overtuigende indruk maken.
Zo spreken de Fransen - aldus Edward Mortimer, die in de Financial Times van
1 mei verslag doet van zijn gesprekken in Parijs - ‘honend over de Nederlandse wens
alle dingen tegelijkertijd te krijgen: pacifisme, een supranationaal Europa en een
verdediging die door de Verenigde Staten gerund wordt’.
Voordat minister Van den Broek hierover in verontwaardiging uitbarst: dit is
misschien niet uw beleid, maar het is wel de indruk die uw beleid op een ander maakt.
Nu weten we wel dat de Fransen, bewust, overdrijven; maar per slot van rekening
was het nog niet zo heel lang geleden dat Nederland, met zijn antirakettenhysterie,
inderdaad pacifistisch leek.
Die indruk hebben trouwens niet alleen onwelwillende Fransen: in de Times
Literary Supplement van 26 april schrijft de over het algemeen goed ingelichte
Anthony Hartley ‘over het groeiende pacifisme van Duitsland en de Beneluxlanden’.
Dat niet iedereen de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse landschap waaronder de instorting van het ‘pacifisme’ - heeft gevolgd, is ook iets waar de
Nederlandse diplomatie, in de presentatie van haar argumenten, rekening mee moet
houden.
En wat de andere combinatie van argumenten betreft die de Franse hoon heeft
opgewekt: een supranationaal Europa en een verdediging die door de Verenigde
Staten wordt gerund - dat is een combinatie die ook een welwillender beschouwer
enigszins moet verbazen: in de NAVO worden, zonder dat Nederland daar bezwaar
tegen heeft, besluiten niet op supranationale wijze genomen; dus waarom moet het
plotseling bezwaren maken wanneer dat, volgens de Franse plannen, in een Europese
veiligheidsorganisatie ook niet moet gebeuren?
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Het gevolg van deze Nederlandse methodiek is, aldus de vorige week overleden
diplomaat dr. H.N. Boon, ‘dat vaak niet wordt begrepen waar wij het over hebben
of wat wij eigenlijk gedaan willen krijgen. De algemeen gangbare gedragswijze is
dat ieder zich concentreert op een of enkele specifieke punten, waarvoor hij de
instemming van zijn collega's wil krijgen; de rest laat hij lopen of bewaart hij voor
een volgende gelegenheid. In Nederlands verband is dit meestal onmogelijk, want
men mag nu eenmaal niets vergeten...’ Zo leidt perfectionisme tot onbegrip en gebrek
aan resultaten.
NRC Handelsblad van 07-05-1991, pagina 9

Europa in reincultuur?
Aan het Europa van de toekomst wordt op twee niveaus gewerkt. Het ene niveau is
dat van de regeringen en ambtenaren. Daar wordt, in twee intergouvernementele
conferenties (IGC's), die hun resultaat in december aan de Europese top te Maastricht
moeten voorleggen, gewerkt aan de Politieke Unie en de Economische en Monetaire
Unie van de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap.
Op het andere niveau voltrekken zich ook ontwikkelingen die het gezicht van
Europa zullen bepalen. De landen van Midden-Europa kloppen steeds luider aan de
deur van de Europese Gemeenschap en steeds duidelijker wordt het dat de Twaalf
niet rustig, in een soort reincultuur, kunnen doorgaan met het bouwen aan hun Europa,
zonder zich iets van de dreigende chaos voor hun deur aan te trekken.
Dat gebeurt dan ook niet. Individuele bewindslieden doen uitspraken over
West-Europa's plicht tegenover Midden-Europa die het werk van de IGC's op z'n
minst compliceren. Zo vindt minister Van den Broek dat de kleinere Oosteuropese
landen het vooruitzicht van het lidmaatschap van de EG tegen het jaar 2000 geboden
moet worden en spreekt Europees commissaris Andriessen van een ‘geaffilieerd
lidmaatschap’ van die landen.
Over deze afwijking van de agenda kunnen de anderen nog hun schouders ophalen
of gerriteerd hun wenkbrauwen fronsen. Moeilijker wordt dat wanneer soortgelijke
geluiden uit Duitsland komen, want dat land bepaalt, door zijn gewicht en zijn
geografische positie, de toekomst van Europa. Welnu, zulke geluiden komen uit
Duitsland. Ja, het zijn meer dan geluiden.
Met Polen onderhandelt Duitsland op het ogenblik over een verdrag ‘over goede
nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking’, waarin de Polen voor het eerst
het bestaan van een Duitse minderheid in eigen land erkennen. Als tegengebaar
krijgen de Polen de toezegging dat Bonn zich sterk zal maken voor Polens toetreding
tot de EG en voor de totstandbrenging van ‘cooperatieve veiligheidsstructuren’ waarin
voor Polen een plaats is.
Men kan een Pools-Duitse verzoening slechts toejuichen, evenals men het slechts
kan toejuichen dat, om in Van den Broeks woorden te spreken, ‘het psychologische
vacuum dat die landen thans teistert en hun stabiliteit op den duur bedreigt’ gevuld
wordt (die landen - want wat de Polen toegezegd wordt kan de Tsjechoslowaken en
de Hongaren niet geweigerd worden) en dat ook aan hun veiligheid gedacht wordt.
Men kan dit alles slechts toejuichen, maar het wordt dan wel een heel ander Europa
dan waaraan de IGC's thans onder zoveel druk - want ze moeten in december klaar
zijn - werken. Om slechts een vraag te stellen: hoe moeten we ons een buitenlandse
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politiek voorstellen van een Europa waarvan die drie landen - om niet te spreken van
Zweden, Oostenrijk of Turkije - deel uitmaken? En een veiligheidsbeleid?
Het is niet goed denkbaar dat in zo'n Europa veel zal overblijven van de
supranationale conceptie die Nederland zo dierbaar is. Als Van den Broek werkelijk
zo begaan is met het lot der Middeneuropeanen en werkelijk zo hecht aan de
supranationale conceptie, dan moet hij toch eens duidelijk maken hoe hij beide
doeleinden - integratie van de kleinere Oosteuropese landen in het moderne Europa
en behoud van de supranationale conceptie - denkt te verzoenen.
Want denk maar niet dat die landen, die net zijn ontsnapt aan een veertigjarig
regime van afhankelijkheid, zo gauw hun politieke soevereiniteit weer zullen willen
weggeven - afgezien nog van oudere nationalistische tradities die hun dit zullen
verhinderen. Trouwens, is het met landen als Engeland, Frankrijk of Spanje anders
gesteld?
Het Europa dat ons te wachten staat, zal er dus, hoe dan ook, heel anders uitzien
dan de schema's die op Haagse, Brusselse en andere tekentafels worden uitgewerkt.
Het leven gaat door en trekt zich, hoe slordig we dat ook mogen vinden, weinig van
tekentafels of IGC's aan.
Die neigen er overigens wel eens toe te vergeten dat de EG Europese Gemeenschap
en niet Westeuropese Gemeenschap heet.
Het is de Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, die
daar zondag aan herinnerde in een rede te Darmstadt. De EG moet voor iedere
Europese democratische staat openstaan, zei hij.
Blijkbaar maakte hij zelfs geen uitzondering voor de Sovjet-Unie, want hij sprak
van een ‘steeds nauwere samenwerking’ met dat land, zonder welke Europa
‘onvolkomen en onvolledig’ zou zijn.
Of hij hiermee ook een lidmaatschap van de Sovjet-Unie op het oog had, is
onduidelijk. Een ‘steeds nauwere samenwerking’ lijkt dat in elk geval niet uit te
sluiten. Maar dan zou het perspectief voor Europa weer heel anders worden. Ja, dan
zouden we rustig kunnen zeggen dat de Europese gedachte aan haar succes te gronde
is gegaan.
Hoe het ook zij - het lijkt weer tijd voor minister Van den Broek om voor nadere
orientering op bezoek te gaan bij zijn Duitse collega zoals hij ook in oktober 1989
deed, nadat Genscher enige onduidelijke uitspraken had gedaan over de Duitse en
Europese eenheid. Maar dan moet Van den Broek wel eerst heel duidelijk maken
welk Europa hem nu eigenlijk voor ogen staat. Niet idealiter, maar realiter.
NRC Handelsblad van 10-05-1991, pagina 7

Eenvoudige beginselen
‘Buitenlandse politiek kan op niets anders berusten dan op behartiging van het
nationaal belang’, schrijft oud-staatssecretaris van buitenlandse zaken Van der Beugel
met verfrissende eenvoud in het meinummer van de Internationale Spectator.
Van der Beugels stelling is juist, al laat zij in het midden wat het nationaal belang
is. Per slot van rekening kan ook het opgaan van de nationale staat in een
supranationaal Europa of het geven van tien procent van het nationale inkomen aan
ontwikkelingshulp als nationaal belang genterpreteerd worden.
Over de interpretatie van het nationaal belang wil Van der Beugel, na zijn stelling
geponeerd te hebben, dan ook een debat hebben. Want daar komt het slot van zijn
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pleidooi in de IS op neer: ‘Gevraagd op korte termijn een fundamenteel debat over
grondslagen en doeleinden van de Nederlandse Europa-politiek.’
Aan dit debat levert de historica Marja Kwast-van Duursen, in hetzelfde nummer
van de IS, alvast een bijdrage door de vraag te stellen of ‘het Europese, en dus het
Nederlandse belang’ - achter dat dus kan overigens ook wel een vraagteken gezet
worden - wel ermee gediend is wanneer, zoals zij aantoont, het Nederlandse beleid
enerzijds ‘onderkent dat op het terrein van de buitenlandse en veiligheidspolitiek
alleen intergouvernementele besluitvorming mogelijk is’, maar anderzijds zich
‘daartegen keert op communautaire gronden’.
Dit betreft nog de argumentatie van een beleid. Dat die argumentatie niet rammelt,
is natuurlijk een nationaal belang.
Maar fundamenteler nog is de vraag naar het beleid zelf. In feite ‘beoogt de
Nederlandse regering de ontwikkeling naar een gemeenschappelijk buitenlands beleid
te vertragen’, is mevrouw Kwasts conclusie. Als die conclusie juist is, dan rijst de
vraag: is een gemeenschappelijk (Europees) buitenlands beleid in het nationale
belang?
Voordat we die vraag met een volmondig ja beantwoorden, mogen we wel
bedenken dat een gemeenschappelijk buitenlands beleid altijd - ook in een federaal
of supranationaal Europa! - meer door de grote dan door de kleine partners bepaald
zal worden.
Het hangt dus van de inhoud van dat beleid, en van de mate waarin Nederland die
kan benvloeden, af of een gemeenschappelijk beleid in het nationale belang is.
Ook hier kunnen eenvoudige beginselen behulpzaam zijn bij de standpuntbepaling.
Twee Belgische oud-ministers van buitenlandse zaken leveren die. L. Tindemans:
‘Het doel van de buitenlandse politiek van een kleine staat is zich te verzetten tegen
de druk van de groten.’ R. van Elslande: ‘De Belgische diplomatie heeft als doel: 1.
overleven; 2. alles doen om te kunnen leven volgens zijn eigen opvattingen.’
Dat laatste is het doel van iedere diplomatie, ook de Nederlandse, al zijn er geen
pregnante uitspraken bekend waaruit blijkt dat zij zichzelf van dit doel bewust is.
Zolang dat niet blijkt, kan het beleid wel goed zijn, maar de presentatie, en dus de
overtuigingskracht, ervan nooit. Het terrein wordt dan, om in Van der Beugels
woorden te spreken, overgelaten aan ‘dominees en volkenrechtsdeskundigen.’
Samenvattend kunnen we zeggen dat het het nationale belang van de kleine staat
is er, tegen de druk van de groten, voor te zorgen dat hij in het Europa van de toekomst
zoveel mogelijk van zijn eigen opvattingen terugvindt. Omdat zijn machtsmiddelen
gering zijn, bereikt hij dat in den regel eerder door dwarsliggen dan door grandioze
initiatieven.
Nederland heeft, zoals het in de jaren '60 tegen de plannen van president de Gaulle
deed, de weg van het dwarsliggen gekozen, al lijkt dat meer instinctief te gebeuren
dan op grond van een uitgekookte strategie. Belgie daarentegen is, (schijnbaar?) het
beginsel van Tindemans veronachtzamend, de weg van aanpassing opgegaan.
Of aan die Belgische keus uitsluitend de ‘interne Belgische omstandigheden’ ten
grondslag liggen, die volgens Van der Beugel maken dat Nederland de ‘voor de hand
liggende optie van nauwe samenwerking met Belgie’ wel kan vergeten, is nog de
vraag. Feit is in elk geval dat Nederland en Belgie gescheiden wegen gaan, niet alleen
in Europa maar ook in de Golfoorlog.
Paul Belien, van wiens hand vroeger op deze pagina een paar keer prikkelende
artikelen verschenen, schreef daarover een interessant artikel in de Volkskrant van
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10 mei. Kort gezegd: de Franstaligen orienteren zich op Frankrijk, de
Nederlandstaligen op... nee, niet Nederland, maar Duitsland.
Tja, dan kan er van beleid, zelfs instinctief beleid, niet veel sprake zijn.
Overigens leunen niet alle Franstalige Belgen tegen hun grote zuiderbuur aan. De
oud-ambassadeur Pierre van Haute (Franstalig) betreurt het in een in 1989 verschenen
brochure dat zijn land- en taalgenoten Frankrijks opzet niet onderkennen: door zijn
culturele beleid, economische penetratie (ook in Vlaanderen) en aanmoediging van
het Waalse en het Vlaamse nationalisme heeft het bereikt dat Belgie ‘heeft
opgehouden actief te zijn in de Benelux’, waardoor deze driebond niet als tegenwicht
tegen de ‘druk van de groten’ kan fungeren.
Nu is er van Nederlandse kant ook niet veel gebleken van een vurige wil tot nauwe
samenwerking met Belgie en Luxemburg, en dat kan zeker niet geweten worden aan
‘interne Nederlandse verhoudingen’. Er moet dus meer aan de hand zijn wat die
samenwerking zelden boven het niveau van vrome verklaringen doet uitstijgen.
Gegeven deze constellatie - die zich overigens, vergroot, tussen alle staten van
Europa voordoet - is de Nederlandse dwarsliggerij zo ongerijmd nog niet. Alleen
zou ze meer respect ontmoeten - niet bij onze ‘dominees en volkenrechtsdeskundigen’,
maar bij andere staten - als ze zich vaker beriep op de eenvoudige beginselen van
Van der Beugel, Tindemans en Van Elslande.
Nadat ik bovenstaande, waarin het begrip ‘nationaal belang’ zo vaak voorkomt,
had geschreven, las ik het zojuist verschenen boek van H.L. Wesseling, Verdeel en
heers. De deling van Afrika, 1880-1914 het volgende: ‘...het landsbelang bestaat
natuurlijk niet. Het enige wat bestaat, is een bepaalde visie op het relatieve belang
van de verschillende deelbelangen.’ Betekent dit dat aan mijn betoog een hoeksteen
is ontnomen? Nee, want hoewel belang inderdaad een subjectief begrip is (het is,
zoals beauty, in the eye of the beholder), kan het mijns inziens heel wel betrekking
hebben op de hele natie.
De titel van de brochure van Pierre van Haute luidt: Les relations internationales
de l'etat et des communautes et regions. Zij is verkrijgbaar bij de stichting ‘E
diversitate Unitas’, Nestor Plissartlaan 71, 1150 Brussel. Een verkorte versie in het
Nederlands verscheen in het te Antwerpen verschijnende maandblad Nucleus (april
1991).
NRC Handelsblad van 14-05-1991, pagina 9

Niet in staat tot zelfvernieuwing
Wanneer iedereen het met elkaar eens is, dan is aan de discussie het sap, zo niet de
zin, onttrokken. Daarom - maar dan ook alleen daarom - is het einde van de koude
oorlog te betreuren. Waar is de tegenstander gebleven, wiens daden, oogmerken en
pretenties je tot tegenspraak prikkelden? Waar zijn zijn talloze apologeten en
goedpraters gebleven, die in eigen land - ik spreek niet van het oninteressante hoopje
echte communisten - je telkens stof voor kritiek gaven? Zijn Fukuyama's ‘eeuwen
van verveling’ aangebroken?
Ongeveer een jaar geleden betuigde ik hier al mijn spijt over het verdwijnen van
die tegenstander, en nu zie ik dat in de Times Literary Supplement van 10 mei David
Selbourne hetzelfde doet, in een essay waarin hij links verwijt niet werkelijk lering
te hebben getrokken uit de ineenstorting van het ‘reeel bestaande socialisme’ in
Oost-Europa, dat, door alleen maar te bestaan, zelfs voor de sociaal-democraten,
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hoezeer zij ook dat socialisme afwezen, althans betekende dat het mogelijk was
anders te leven dan krachtens de wetten van de markt.
De ‘ideologische zekerheden en morele emblemen’ van links gaven, zegt Selbourne,
ons althans een been om op te knagen. Nu is er alleen maar consensus, overheerst
door right-thinking (de woordspeling is alleen in het Engels mogelijk), die misschien
de waarheid aan haar kant, maar niet veel hartstocht heeft. Kortom, de ontbinding
van links verzwakt het intellectuele leven. Ook rechts zal door de ontruiming door
links van de oude ideologische strijdperken schade lijden.
Dat is allemaal ongetwijfeld juist, maar het moet gezegd worden dat het intellectuele
debat, toen het nog zin had, nogal eenzijdig was. Links - of dat nu PvdA, IKV of
Groningse polemologen waren - ging over 't algemeen niet in op argumenten of
tegenbetogen van ‘rechts’. Het gelijk van links was een geloofsartikel. Wie daaraan
twijfelde was moreel gediskwalificeerd. Debat was dus niet nodig.
‘De partij was gewend zekerheid uit te stralen - zo moest de wereld eruitzien, want
zo zat de mens in elkaar. Voor de een had het de charme van het ideaal, voor de ander
was het ergerniswekkende arrogantie’, schrijven Folkert Jensma en Aukje van Roessel
in hun analyse van de malaise waarin de PvdA zich bevindt (krant van 15 mei), en
zij halen Peter Schat aan, die spreekt van de ‘narcistische component’ van het
socialisme en de ‘zelfverheerlijkende sokkel waarop de PvdA zich plaatste’.
Welnu, dat is geen erg aanmoedigende gesprekspartner. Met het Engelse Labour
is het, als we Selbourne mogen geloven, niet beter gesteld, laat staan met alles wat
daar nog links van staat. In elk geval laat links, zegt hij, verstek gaan bij heel wat
interessante kwesties. Als het in staat zou zijn tot intellectuele vernieuwing, zou het
al lang wat hebben gezegd over, bijvoorbeeld, de Golfoorlog. Die heeft ook de PvdA
in grote verwarring gebracht, terwijl de Duitse SPD het maar niet eens kan worden
over de rol die het grotere Duitsland nu in de wereld moet spelen.
Selbourne gelooft dat links zijn ‘intellectuele coherentie’ niet zal hervinden zolang
het nog vastzit aan het socialistische apriorisme dat het kapitalisme principieel
onrechtvaardig en onderdrukkend is. Tot zo'n breuk met de ‘reactionaire socialistische
traditie’ ziet hij het niet in staat - terwijl het zou moeten inzien dat de emancipatie
van Oost-Europa uit het socialisme, historisch gezien, juist progressief was, ook als
die emancipatie door niet socialistische krachten werd bewerkstelligd.
Iemand die ook heeft ingezien dat het socialisme - althans het ‘reeel bestaande
socialisme’ - ‘niet dat vermogen tot zelfvernieuwing bevatte dat wij (het) in hope
hadden toegeschreven’, is ds. R. Reeling Brouwer, een van de voormannen van de
beweging ‘Christenen voor het Socialisme’, die onverbloemd partij trok voor het
socialisme zoals dat in Oost-Europa werd gepraktizeerd.
In Wending van juni 1990 heeft hij verantwoording afgelegd van deze partijdigheid,
in een artikel getiteld ‘De teloorgang van het communisme als bestanddeel van mijn
theo-politieke existentie’. (Ds. Brouwer stuurde mij dit artikel toe bij wijze van
antwoord op mijn opmerking, in mijn artikel van 23 april, dat ik nog niets had gehoord
van ‘al die dominees die, zonder noodzakelijkerwijs zelf communist te zijn, toch wel
iets moois zagen in het “reeel bestaande socialisme”, vooral in het Oostduitse model’
- met welke opmerking ik overigens een veel wijdere kring dan ‘Christenen voor het
Socialisme’ op het oog had.)
Met alle waardering voor het feit van deze verantwoording moet ik zeggen dat ds.
Brouwers analyse toch weinig diep gaat. Zo zegt hij wel terloops dat de ondergang
van het communisme ‘ook door eigen hand bewerkt’ is; later spreekt hij zelfs van
‘de door feilen van binnenuit veroorzaakte ondergang’ (deze keer dus geen ‘ook’),

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

maar wat die feilen precies waren, behalve een ‘merkwaardige en bedenkelijke
corporatistische staatsinrichting’, blijft in het duister.
Eigenlijk schrijft hij die ondergang eerder toe aan een externe oorzaak, die hij ‘in
het geheel niet’ voorzien had: Amerika's besluit ‘over te schakelen op een offensieve
strategie tegen het alternatieve blok: die van het “Totrusten”’. Zeker, hij noemt ook
de te late en te zwakke vernieuwing van het socialisme van binnenuit, maar hij doet
dit met tegenwil, omdat hij niet de cynici gelijk wil geven ‘die nooit gewild hebben
dat deze ontwikkelingsweg zou slagen’. Daar heb je weer die morele diskwalificatie
van de tegenstander! Die belet hem kennelijk dieper op de kernoorzaak in te gaan.
Maar wat mij meer verbaasde was dat deze predikant, die zich ‘bij tijd en wijle
“stalinist”’ noemde en tot op zekere hoogte begrip vroeg ‘voor de macht gebouwd
op de geforceerde, met militaire commandostructuren afgedwongen, “primitieve
socialistische accumulatie”’, zich nergens afvraagt hoeveel offers in mensenlevens
dit alles gevergd heeft. Mij dunkt dat voor iemand die zich christen noemt, zelfs een
zo'n offer er een te veel is. Hier faalt de verantwoording volkomen.
Natuurlijk de socialist Brouwer mag niet gelijkgesteld worden met de PvdA, een
partij die zich nooit vereenzelvigd heeft met de Sovjet-Unie, maar beiden worstelen
met een socialistische identiteit. Misschien zou de PvdA er goed aan doen het woord
‘socialisme’ helemaal uit haar vocabulaire te schrappen. Het heeft geen werfkracht
meer, het is niet te definieren, en zo'n daad zou daarom van intellectuele integriteit
getuigen, maar tevens het intellectuele debat helemaal tot de millimeter en de getallen
achter de komma beperken.
NRC Handelsblad van 17-05-1991, pagina 9

Cultuur, taal en Buchmesse
Wie zegt dat hem de taal na aan het hart ligt, moet zorgen dat hij zich er goed in
uitdrukt. Wat te zeggen van de taal van de motie waarmee de Tweede Kamer zich
er vorige week voor uitsprak dat Nederland zich op de Frankfurter Buchmesse als
themaland zal presenteren?
Ik werd er opmerkzaam op gemaakt door iemand die mij vroeg of het wel juist
was wat er in de eerste overweging van de motie stond, namelijk ‘dat in de grote
culturele verscheidenheid die Europa eigen is, de Nederlandse taal en cultuur niet
alleen een eigen plaats dient te hebben...’ Moest dat dient niet dienen zijn?
Grammaticaal misschien wel, maar als we taal en cultuur als een eenheid opvatten
- wat de indieners van de motie kennelijk doen - dan valt er wel wat voor het
enkelvoud te zeggen. Ik val er niet over.
Maar... als we taal en cultuur als een eenheid opvatten, dan is taal onderdeel van
cultuur en zou het beter zijn geweest als de motie had geluid: ‘de Nederlandse cultuur,
en taal,’. Cultuur hoort dan voor taal, en de komma's waartussen ‘en taal’ staat, geven
dan aan dat het niet om een toevoeging, maar om een onderdeel of specificering gaat.
In dat geval is het enkelvoud geboden.
Eenmaal de smaak te pakken gekregen hebbend, ging ik ook de rest van de motie
onder de loep nemen. Tweede overweging: ‘dat de presentatie van Nederland op de
Frankfurter Buchmesse niet alleen een cultureel, maar ook een politiek en economisch
doel dient en daarom met beide handen moet worden aangegrepen.’
Wat? Moet die presentatie met beide handen worden aangegrepen? Of is bedoeld
dat het aanbod tot zo'n presentatie met beide handen moet worden aangegrepen? In
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de derde overweging wordt gesproken van ‘een tot de verbeelding sprekend aandeel
in de kosten’ dat het departement van Economische Zaken zal moeten dragen. Wat
is dat voor een aandeel?
Ik zou me kunnen voorstellen dat een bijdrage van een gulden ook tot de
verbeelding zou spreken.
Maar hier begeef ik me op het grensgebied van taal en gedachte. De taal is correct
(zij het misschien niet fraai), de uitdrukking van de gedachte slordig, suggestief,
modieus. Iets dat tot de verbeelding spreekt is niet noodzakelijkerwijs positief, maar
de uitdrukking schept bij velen een sfeer van welbehagen, die de opwekkers van die
sfeer (in casu de indieners van de motie) ontslaat van de plicht tot precisering.
Maar wat vind ik nu van de strekking van de motie? Moet Nederland het aanbod
zich in 1993 als themaland op de Frankfurter Buchmesse te presenteren aannemen?
Is het een schandaal dat aanvankelijk op hoog ambtelijk niveau daarover afwijzend
was beschikt?
Ik moet erkennen dat ik de opwinding die over die aanvankelijke afwijzing is
ontstaan, nooit heb kunnen delen. De kans zich op de Buchmesse te presenteren is
natuurlijk heel mooi, maar de vraag naar het rendement van zo'n presentatie is toch
ook niet helemaal te negeren?
Eerlijk gezegd, geloof ik niet erg in het rendement van kunstmatige pogingen
belangstelling in het buitenland voor onze literatuur te wekken. Kwaliteit verkoopt
zichzelf. Ibsen, Strindberg, Kierkegaard en modernere Scandinavische schrijvers
zijn ook niet tot de wereldliteratuur gaan behoren doordat hun respectieve regeringen
zich daarvoor beijverd hebben.
Het feit dat de Nederlandse uitgevers weinig brood zagen in zo'n presentatie op
de Buchmesse, spreekt ook boekdelen. Als ze daarin werkelijk een kans zagen de
bekendheid van hun auteurs te vergroten, dan zouden ze die met beide handen hebben
aangegrepen. Maar nee.
We moeten dus opnieuw tot de conclusie komen dat de Nederlandse literatuur,
om welke redenen dan ook, er - op enkele uitzonderingen na, wie dat grotendeels op
grond van hun eigen verdiensten is gelukt - maar niet in slaagt de drempel naar het
buitenland te overschrijden, zulks in tegenstelling tot de literatuur van nog kleinere
en ontoegankelijkere taalkringen.
Hiermee is niet gezegd dat cultuurbeleid overbodig is. Deuren kunnen erdoor
geopend worden en kanalen opengehouden. Daarom is het besluit van de regering
om per slot van rekening toch het aanbod van de Buchmesse aan te nemen niet per
se fout. Maar laten we er niet al te veel van verwachten. Het eigenlijke werk aan de
cultuur moet binnenslands gebeuren, te beginnen bij het onderwijs. Als dat werk
vruchten draagt is er kans dat de geur ervan ook tot het buitenland doordringt.
NRC Handelsblad van 21-05-1991, pagina 11

Na 44 jaar een nieuwe breuk?
‘Ik geloof dat het het beleid van de Verenigde Staten moet zijn steun te geven aan
vrije volken die zich verzetten tegen pogingen hen te onderwerpen door middel van
gewapende minderheden of druk van buitenaf.’ In deze ene zin, onderdeel van een
lange boodschap die president Truman op 12 maart 1947 in een gezamenlijke zitting
van Senaat en Huis van Afgevaardigden voorlas, ligt de zogenoemde Trumandoctrine
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besloten, die een breuk met een isolationistisch verleden betekende en tot op vandaag
de politiek van de Verenigde Staten zou bepalen.
Sommigen hebben het al dadelijk betreurd dat, omdat het niet mogelijk was het
Amerikaanse volk eerlijk te zeggen dat het ging om het herstel van een bedreigd
machtsevenwicht in de wereld - voor de Amerikanen was macht immers, net als voor
ons Nederlanders, iets onzindelijks -, Truman zijn toevlucht moest nemen tot een
ideologische rechtvaardiging van zijn nieuwe politiek. Dat zou de Verenigde Staten
in moeilijkheden (en tot schijnheiligheden) brengen, wanneer het nodig zou blijken,
ter wille van het machtsevenwicht, allerlei onfrisse regimes te steunen.
Toch deed een van zijn opvolgers, president Kennedy, er onbezorgd nog een
schepje op door, in zijn inhuldigingsrede van januari 1961, uit te roepen dat overal
waar de vrijheid in gevaar was, de Verenigde Staten aan de kant van de bedreigden
zouden zijn. Deze ideologische blanco cheque heeft uiteindelijk geleid tot de voor
de Amerikanen desastreuze oorlog in Vietnam, een voor de Verenigde Staten
strategisch niet erg belangrijk gebied.
Latere presidenten hebben dan ook, daartoe aangemoedigd door denkers als
Kissinger en Brzezinski, herhaaldelijk geprobeerd beperkingen en prioriteiten in te
voeren in de verplichtingen van de Verenigde Staten. Ja, dat had minister van
buitenlandse zaken Acheson al begin 1950 gepoogd, toen hij verklaarde dat
Zuid-Korea buiten de ‘perimeter’ van de Amerikaanse belangen lag - met als gevolg
dat vijf maanden later Noord-Korea Zuid-Korea binnenviel.
Met de ineenstorting van het communisme en het wegvallen van de Sovjet-Unie
als mogelijke bedreiger van wereldvrede of machtsevenwicht leek ook de zin van
de Trumandoctrine die zo lang de Amerikaanse politiek had beheerst, te zijn
weggevallen. Nu de tegenstander van bijna een halve eeuw vrijwel was uitgeschakeld,
konden de Verenigde Staten overgaan tot een herziening van hun internationale
politiek en een beperking van hun verplichtingen.
Maar toen kwam de Golfoorlog, en weer waren het de Verenigde Staten die het
initiatief namen en tevens de leiding van een gigantische militaire operatie. Die is
gelukkig voorspoedig verlopen (voor de Amerikanen en hun bondgenoten), maar
heeft hen wel opnieuw aan het denken gezet - te meer omdat ze, anders dan verwacht,
nog niet uit het Iraakse wespennest zijn.
Ze beseffen ook dat de Golfoorlog ook in die zin een unieke operatie was dat hij
grotendeels door anderen dan de Amerikanen zelf is betaald, namelijk door
Saoedi-Arabie, Koeweit, de Emiraten, Duitsland en Japan. Ja, misschien zal blijken
dat de Amerikanen er nog op gewonnen hebben. In elk geval heeft de Golfoorlog
een constellatie te zien gegeven die zich niet gemakkelijk laat herhalen. Reden te
meer om eindelijk vast te stellen wat een Amerikaans ingrijpen waard is en wat niet.
Dat een eerste poging daartoe komt van William G. Hyland, die dezer dagen in
The New York Times een verschuiving van Amerika's inspanning van buitennaar
binnenland bepleit, is veelbetekenend. Immers Hyland is hoofdredacteur van het
kwartaalschrift Foreign Affairs, uitgave van de Newyorkse Council of Foreign
Relations, waaruit vrijwel allen voortkwamen die verantwoordelijk zijn voor de
bepaling van het naoorlogse Amerikaanse buitenlandse beleid. Wanneer uit die hoek
om een breuk met eigen verleden wordt geroepen, dan betekent dat wat.
Waar komt Hylands betoog op neer? Nooit zijn de Verenigde Staten minder door
krachten van buiten bedreigd geweest dan nu, maar ook is nooit sinds de crisis van
de jaren '30 het nationale welzijn meer bedreigd geweest: misdaad, drugs, onderwijs,
de binnensteden, het begrotingstekort - dat zijn enkele van de problemen die om een
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oplossing roepen. Dus de Verenigde Staten moeten overgaan tot een herorientering
van hun buitenlandse politiek en zich concentreren op de binnenlandse crisis.
Trouwens, het Amerikaanse volk zal niet eeuwig een politiek steunen die zich
‘moreel’ verplicht voelt iedereen te helpen, van Koerdistan tot Bangladesh, en
evenmin eeuwig bereid zijn te betalen voor de verdediging van rijke Europeanen.
Daarom moeten de Verenigde Staten beginnen zich ‘selectief terug te trekken’ en
drastisch te snijden in hulp aan het buitenland. Dat kan allemaal veilig gebeuren,
omdat de Sovjet-Unie en China voor de rest van deze eeuw geen bedreiging meer
vormen.
Zeker, zulke geluiden zijn de afgelopen veertig jaar wel vaker gehoord, maar nooit
nog uit het intellectuele bastion van het east-coast establishment, waarmee de
naoorlogse Amerikaanse buitenlandse politiek, met haar wereldomspannend
engagement, vrijwel vereenzelvigd kan worden.
President Bush behoort ook tot dat establishment, maar het is de vraag of hij gehoor
zal geven aan Hylands oproep om, teneinde ‘de verschuiving van prioriteiten te
dramatiseren’, te komen met een ‘brede verklaring van beginselen en doeleinden
voor binnenlands beleid’, gelijk aan wat president Truman 44 jaar geleden deed voor
het buitenlands beleid.
Het is de vraag of Bush daar de noodzaak van inziet. Op 4 mei zei hij, in een rede
voor de Universiteit van Michigan, dat er geen wolkje aan Amerika's hemel was dat
niet door ‘gewoon fatsoen’ weggewerkt kon worden. Per slot van rekening was
Amerika ‘'s werelds grootste economische macht’ (maar ook grootste schuldenaar,
hoewel hij dat er niet bij zei). Trouwens, ‘wanneer regeringen proberen de vrijheid
te verbeteren, falen zij’.
Dat is natuurlijk wat het Amerikaanse volk graag hoort, en de Golfoorlog heeft
de euforie alleen maar vergroot. Maar de Golfoorlog is onherhaalbaar, en dus zal,
als president en Congres het niet doen, op een goed ogenblik de wal het schip keren.
Eens zullen de binnenlandse problemen de prioriteit halen die ze zo lang hebben
moeten ontberen.
NRC Handelsblad van 24-05-1991, pagina 9

Present at the cremation
Rajiv Gandhi was een respectabel en honorabel man, maar als hij niet de zoon van
zijn moeder en kleinzoon van de grote Nehru was geweest, zou hij nooit leider van
de Indiase Congrespartij en minister-president van zijn land geweest zijn. Trouwens,
die functies had hij, gelukkig in zijn werk als verkeersvlieger, nooit geambieerd. Hij
was gezwicht voor zijn moeders aandrang, na de dood van zijn wel ambitieuze broer.
Kortom, Gandhi was geen homo politicus, zoals minister Pronk in een in memoriam
in de krant van 23 mei schrijft. Maar eenmaal met macht bekleed, kreeg hij de smaak
te pakken, ook de smaak voor de minder frisse praktijken die nodig zijn om in India
als politicus te overleven.
Zijn regeerperiode was geen groot succes. Hij was - nog? - niet van het hout waaruit
zijn moeder en grootvader gesneden waren geweest. Zijn einde was tragisch, hoewel
niet ongewoon in India. Is dit allemaal voldoende reden voor de Nederlandse regering
geweest zich, behalve door haar minister van buitenlandse zaken, ook door de
kroonprins te laten vertegenwoordigen bij Gandhi's crematie? Misschien kan 's prinsen
aanwezigheid verklaard worden door de banden die de koninklijke familie had met
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de overledene, maar zo ja, waarom droeg hij dan het uniform van de Koninklijke
Marine? Blijkbaar was het aan prins Willem-Alexander zelf overgelaten te beslissen
wat hij in Delhi zou aantrekken: gewoon pak, jacquet of uniform. Hij had alle drie
in zijn koffers bij zich.
Dat is op zichzelf al merkwaardig, niet omdat een jongen van 24 jaar niet verwacht
kan worden alle fijne staatsrechtelijke kneepjes van zijn optreden te kennen misschien kent de prins die wel - maar omdat het het kabinet is dat verantwoordelijk
is voor de status waarin een lid van het Koninklijk Huis naar buiten toe optreedt, en
dus moet beslissen over de wijze van dat optreden. In uniform vertegenwoordigt de
prins niet alleen zijn familie - die overigens vroeger zelden op uitvaarten van
niet-koninklijke lieden aanwezig placht te zijn; zo was in 1962 prins Bernhard niet
aanwezig bij de begrafenis van de man die ruim tien jaar zijn particulier secretaris
was geweest: dr. F.A. de Graaff -, hij vertegenwoordigt het land. En dan rijst
onmiddellijk de vraag: waarom was prins Willem-Alexander in vol ornaat bij de
uitvaart van Gandhi, die niet alleen niet van koninklijken bloede was, maar zelfs niet
regerend politicus? Gaat hij straks ook, in uniform, naar de begrafenis van - ik noem
maar wat - Kinnock, oud-president Carter, oud-president Giscard d'Estaing? Hij zal
waarschijnlijk niet eens naar de begrafenis van premier Kinnock gaan! Maar, zo zal
men zeggen, prins Charles van Engeland en vice-president Quayle waren toch ook
op Gandhi's crematie? Het antwoord is: daar heeft het Nederlandse staatsrecht niets
mee te maken.
Meer specifiek: het vice-presidentschap van de Verenigde Staten is een politieke
functie; Quayle is een politicus, wat de kroonprins der Nederlanden beslist niet is.
En wat prins Charles betreft: zijn moeder is hoofd van het Gemenebest, waar India
lid van is (dan nog schept zijn aanwezigheid in Delhi allerlei precedenten, maar dat
moeten de Britten onderling uitvechten). Alles bij elkaar genomen ziet het er naar
uit dat het kabinet niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij het nemen van de
beslissing prins Willem-Alexander naar Delhi af te vaardigen. Dat kan niet verrassen
van minister-president Lubbers, die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de
faits et gestes van het Koninklijk Huis. Hij heeft er wel vaker blijk van gegeven
weinig te begrijpen van, en ook weinig belangstelling te hebben voor, kwesties met
staatsrechtelijke implicaties.
Ook de aanwezigheid van minister Van den Broek in Delhi was, strikt gesproken,
niet iets waar het kabinet niet onderuit kon. Gandhi was, alweer, per slot van rekening
geen regerend politicus. Ook van Van den Broek kan gevraagd worden of hij nu
voortaan naar de uitvaart zal gaan van iedere leidende politicus van een bevriend
land die, al dan niet gewelddadig, aan zijn eind is gekomen?
Zo niet, waarom krijgt dan India, sterker: waarom krijgt dan de Congrespartij die
voorkeursbehandeling? Zijn collega Pronk geeft trouwens ook blijk van een zekere
voorkeur voor die partij. In het al eerder genoemde im memoriam - dat overigens in
kort bestek meer informatie over India bevatte dan ik uit vele lange artikelen had
opgestoken - schrijft hij dat de Congrespartij ‘de enige potentieel unificerende
politieke macht in India’ is. Waarschijnlijk heeft Pronk gelijk, maar moet de minister
van een land zich zo uitlaten over de politieke situatie in een ander, bevriend land?
Tegenstanders van de Congrespartij zullen hem deze opmerking niet
noodzakelijkerwijs in dank afnemen, en met hen heeft hij, omdat zij nog aan de macht
zijn, ook te maken. Zijn opmerking is, hoe juist ook, op het kantje. Ook hier was een
beetje meer zorgvuldigheid gewenst geweest.
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NRC Handelsblad van 28-05-1991, pagina 9

Nederlander, socialist en gaullist?
In zijn pogingen het ideaal van de Europese eenheid te verzoenen met zijn
veiligheidsbehoeften, die eisen dat de band met de Verenigde Staten niet verbroken
wordt, bewandelt Nederland, zo betoogt Paul Scheffer in een artikel in de krant van
28 mei, ‘twee wegen tegelijk’: de weg van de macht en de weg van de rechtsorde.
Twee wegen tegelijk bewandelen: dat is niet gemakkelijk, zo het niet onmogelijk
is. ‘De taal van de macht en die van het recht lopen nu eenmaal uiteen.’ Niet alleen
is het, op z'n minst, niet gemakkelijk beide te verzoenen; de poging ertoe leidt ook
tot allerlei onduidelijkheden - althans bij degenen die naar de acrobatiek kijken.
Duidelijkheid is dus gewenst. De een zal daarom zeggen: kies voor veiligheid met
Amerika boven Europese integratie (dat was de teneur van een ‘discussiestuk’ dat
Nederland eind maart aan zijn Europese partners stuurde). De ander zal de voorkeur
geven aan Europese integratie - ook op defensiegebied -, met het argument dat de
militaire betrokkenheid van Amerika met Europa sowieso minder zal worden.
Dat laatste is het standpunt van Scheffer, met dien verstande dat hij niet erg gelooft
in de mogelijkheid dat Europa werkelijk ooit een zal worden. We mogen al blij zijn
met ‘het simpele feit van samenwerking, overleg, compromisvorming’. ‘Dan gaat
het niet meer om optimale zekerheden, maar om een beperking van de risico's. Dan
is de “keuze” niet tussen Frans en Amerikaans leiderschap, maar tussen een verdeeld
en een in beperkte zin samenwerkend Europa’.
Wat dat betreft, is Scheffer kennelijk een voorstander van de gaullistische en
daarom door iedere rechtgeaarde Nederlander verworpen conceptie van een ‘Europa
der staten’. En evenals bij De Gaulle (die hij overigens niet noemt) is bij Scheffer
het uitgangspunt van zijn scepsis ten aanzien van Europese integratie de erkenning
dat ‘wantrouwen tussen de naties de natuurstaat’ is. ‘We mogen blij zijn met alles
wat zich daarboven - boven dat wantrouwen - verheft.’
Het is een voor Nederlandse oren cynische uitspraak, en Scheffer schrikt er zelf
dan ook een beetje van, want hij haast zich te zeggen: ‘Dat is overdreven minimaal
geformuleerd.’ Integendeel, Scheffers stelling gaat nog niet ver genoeg: wantrouwen
tussen naties is niet alleen de natuurstaat, het is zelfs de reden van bestaan voor een
natie.
Immers, als alle naties elkaar zouden vertrouwen, zouden ze al lang een zijn. Het
niet gelijk aan de andere willen zijn - waarin al de kiem van wantrouwen verborgen
ligt - is de reden van bestaan, de reden van de afzonderlijkheid van iedere natie. In
werkelijkheid houden volken niet van elkaar.
Zeker, individuen in de ene natie houden wel eens van individuen in een andere
natie of zelfs van een andere natie in haar totaliteit.
Maar we hebben het niet over individuen, maar over collectiviteiten, wat heel iets
anders is. De uitzondering is dat naties wel eens houden van verre naties, maar dan
is het wat een Duitser eens genoemd heeft: Fernliebe aus Nachbarhass.
Ook marxistische pogingen tot oplossing van het nationaliteitenprobleem - pogingen
in welker succes ook vele niet-marxisten lange tijd geloofd hebben - zijn mislukt, ja
lijken in de Sovjet-Unie en Joegoslavie de tegenstellingen tussen de betrokken naties
alleen maar te hebben verhevigd.
Misschien dat de minder ambitieuze, minder gewelddadige opzet van de
Westeuropese integratie meer succes zal hebben, maar laten we niet vergeten dat aan
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de wortel van die poging wantrouwen lag: wantrouwen jegens Duitsland, dat de
anderen juist door integratie wilden binden.
Dit motief steekt nog altijd zo nu en dan zijn kop op, en niet alleen in Frankrijk.
Zal dit oermotief zich nog eens wreken?
In elk geval lijken er grenzen aan de Europese integratie te zijn, en alleen al om
die reden dient dit ‘wereldvreemde ideaal dat onze diplomatie tot norm heeft verheven’
(Paul Scheffer) geen voorrang boven veiligheid te krijgen.
Overigens is ‘onze diplomatie’ minder wereldvreemd dan Scheffer doet voorkomen,
want zij heeft, zo meldde Rob Meines in de krant van 29 mei, haar verzet tegen een
opwaardering van de Europese Raad - een orgaan dat niet in de integratiefilosofie
past - opgegeven, onder handhaving van de prioriteit van de Navo in de veiligheidsen defensiediscussie in Europa. Dus opnieuw: veiligheid voor integratie.
Daarmee is een eind gekomen aan het bewandelen van twee wegen en heeft, naar
we mogen hopen, het Nederlandse standpunt aan duidelijkheid gewonnen. Wat echter
nog niet duidelijk is, is hoe Scheffer, die medewerker aan de Wiardi Beckmanstichting
en dus sociaal-democraat is, zijn stelling dat ‘wantrouwen tussen de naties de
natuurstaat is’, verzoent met zijn sociaal-democratische ideologie, die immers, als
zij tenminste nog iets van haar socialistische idealen heeft overgehouden, moet
geloven in de goedheid van de mens als natuurstaat, met als gevolg vriendschap en
vertrouwen tussen de naties. P.S. In mijn artikel van 24 mei was er sprake van het
prestigieuze Newyorkse instituut Council of Foreign Relations. Dat of had on moeten
zijn, zoals ik trouwens had geschreven.
NRC Handelsblad van 31-05-1991, pagina 9

De meest getrouwde man
Nog steeds is het Amsterdamse wereldje, dat de zedenmeester en smaakmaker van
heel Nederland is (wee ons gebeente als we het ding van Kounellis dat minister
D'Ancona de Tweede Kamer heeft aangeboden, niet mooi vinden) - nog steeds is
het Amsterdamse wereldje niet uitgepraat en uitgeschreven over de liefde tussen ‘de
meest getrouwde man van Nederland’ en een bekende schrijfster. Daarin toont dat
wereldje hoe provinciaals het in werkelijkheid is.
Ik wil niet achterblijven en doe daarom ook een duit in het zakje. Een taalkundige
duit. Een lezer vraagt mij: moet het niet ‘de meest-getrouwde man’ in plaats van ‘de
meest getrouwde man’ zijn?
Inderdaad kan ‘de meest getrouwde man’ ook gelezen worden als ‘de vaakst
getrouwde man’, terwijl in dit geval met die uitdrukking juist het omgekeerde bedoeld
was: de meest aan vrouw, kinderen en kleinkinderen gebonden man. Maar of dat
streepje tussen meest en getrouwde onmiddellijk de onzekerheid zou opheffen? Een
andere lezer legt mij het Besluit ssubsidiering Restauratie Monumenten voor, waarvan
art. 2, lid 2b, zegt: ‘2. Het meerjarenprogramma dient... b. een opsomming te bevatten
van in technische zin matige en slechte beschermde monumenten...’ Vraag: bestaan
er matige en slechte monumenten? Of is bedoeld: matig en slecht beschermde
monumenten? Hetzelfde Besluit heeft het in art. 7, lid 6, over ‘burgemeesters en
wethouders van de betrokken gemeenten’. Het college heet: burgemeester en
wethouders.
Worden in dit artikel de ln van het college afzonderlijk aangesproken? Nu de
andere taalcuriosa die mij de laatste vier en een halve week onder ogen zijn gekomen:
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‘Een mens moet na zoveel gastvrijheid helaas toch weer opstappen. Maar niet nadat
alle gasten in de zaak massaal “Een-twee-drie-vier, hoedje van papier” hebben
gezongen.’ Dus de gast stapt op voordat (= niet nadat) de anderen dat lied hebben
aangeheven.
Hoe weet hij dan dat ze dat hebben gedaan? Of is bedoeld: niet dan nadat? ‘Deze
thema's moeten vrede ind gaan geven in Oost-Europa-contacten. Op een
gelijkwaardige manier, met erkenning dat wij met dezelfde problemen zitten.’
Gelijkwaardig met wat? ‘De verdachte wordt verschillende zaken ten laste gelegd.’
Wordt de verdachte gelegd? ‘VN-afgezant Marrack Goulding vertelt dat hij door
Israelische militairen werd verboden een Palestijns vluchtelingenkamp te bezoeken.’
Werd hij verboden? Of werd hem dit verboden? ‘Toen Christus voor het laatst met
zijn leerlingen bij elkaar was, gingen ze samen eten.’ Toen C. en zijn leerlingen voor
het laatst bij elkaar waren.
‘Volgens Bijnoord worden de slachtoffers “extra leed” toegevoegd.’ Worden de
slachtoffers toegevoegd? Of wordt hun dat leed toegevoegd?
‘Als zij het al niet klaarspeelde om een evenwaardige verhouding te hebben, wie
dan wel?’ Wat is een evenwaardige verhouding? Een verhouding die evenwaardig
is met een andere verhouding. Maar is dat hier bedoeld? ‘...een teken dat zijn moeder
toen de middelen miste om hte kunnen onderhouden.’ Het kunnen ligt al in middelen
opgesloten, is dus overbodig. ‘In principe verboden wegens de kerkelijke wetgeving
tegen gokken, verleenden de graven van Vlaanderen toch regelmatig octrooien aan
hofdienaren om een speelhuis te exploiteren.’ Waren die graven in principe verboden?
‘Toch bleken er ook daar al veel eerder speelkroegen geweest te zijn, die niet in het
minst vreemde handelaars onder hunandizie telden.’ Dus die speelkroegen telden
helemaal geen (= niet in het minst) vreemde handelaars onder hun klandizie. Of was
hier niet het minst (=vooral; niet in de laatste plaats) bedoeld? (Die komma hoort er
ook niet te staan.) ‘Lijdend aan de ziekte van Parkinson werd zijn Umwelt steeds
kleiner.’ Leed die Umwelt aan die ziekte?
‘...waarin Piet Grijs Renate Rubinstein eerst een neofascist noemt, en later
Carmiggelt en zij “huurmoordenaars”. Noemde Grijs zij “huurmoordar”? ‘Maar wat
beeldden deze kaarten van Afrika eigenlijk uit? Niet anders dat wat Europese
diplomaten in hun kanselarijen hadden afgesproken.’ We nemen maar aan dat een
zetfout van dan dat heeft gemaakt. ‘De vele tekstcitaten maken de lectuur voor de
oningewijde lezer misschien niet licht, maar verhogen toch de verifieerbaarheid,
zoals ook het uitvoerige notenapparaat.’ Verhogen de tekstcitaten ook het
notenapparaat? ‘Het zullen geen goudstukken zijn geweest die keizer Vespasianus
dedeftige senatoren de wenkbrauwen deed fronsen.’ Die zin begrijp ik niet. Wie deed
(of deden) bij wie de wenkbrauwen fronsen?
‘Zowel Marlies Cordia als Elisabeth Marain geeft toe dat zij tot voor heel kort
heel weinig over Anna Bijns wisten.’ Dus Cordia en Marain geven dat ook van elkaar
toe? ‘Wethouder A. van Kampen vermoedde dat sprake was van fraude.’ ‘Toch is
sprake van een merkwaardige schizofrenie.’ Waar is toch dat aardige woordje er
gebleven, dat zo eigen aan het Nederlands? ‘Nederland moet uitkijken om in een
perifere positie te belanden in Europa.’ Of moet het ervoor uitkijken dat dit juist niet
gebeurt? ‘Dan is de keuze niet tussen Frans of Amerikaans leiderschap, maar tussen
een verdeeld of een in beperkte zin samenwerkend Europa.’ Het is: tussen dit en dat.
Wat is overigens een samenwerkend Europa? Een Europa dat met andere werelddelen
samenwerkt.
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Maar is dat hier bedoeld? ‘Het vliegwiel van de gezondheidszo draait steeds hoger
toeren, al kost dat steeds meer geld en steeds meer slachtoffers. En iedereen heeft er
belang bij dat zo te houden, de afnemers van de gezondheidszorg niet in het minst.’
Dus de afnemers van de gezondheidszorg hebben er helemaal geen (= niet in het
minst) belang bij dat zo te houden Of was bedoeld: niet het minst? ‘De groei van het
aantal inactieven moet minimaal tot stand worden gebracht.’ Een groei tot stand
brengen lijkt mij een contradictio in terminis. Of is bedoeld: tot stilstand gebracht?
Maar wat is dan de betekenis van minimaal? Iets staat stil of niet stil. Onlangs las ik
in het gedicht Rimboe van Slauwerhoff: ‘Er is hier niets meer dat mijn leven stoort,hetzij de plaag van mieren en muskieten- en soms de vage haat aan 't vaderland.’
Dat moet toch zeker tenzij zijn? ‘Ik ben een van die mensen die niet zoveel last
heeft van zijn oorlogsverleden’ (hebben). Nog onlogischer is dit: ‘Frankrijk, een van
de landen die het initiatief had genomen or de vorming van die EPG...’ (logisch,
maar toch nog fout zou zijn geweest: dat in plaats van die). Maar dat niet alleen
gebruikers van het Nederlands zich aan die contructie bezondigen blijkt hieruit: ‘...he
seemed to be one of the few Democrats who was able to attack the administration's
domestic policy’ (The Economist). ‘...she is one of the few remaining socialists who
dareso contradict him’ (Financial Times). Moet zijn respectievelijk: ‘were able’ en
‘dare’.
NRC Handelsblad van 04-06-1991, pagina 9

Gorbatsjov helpen?
Gorbatsjov vraag het rijke Westen zijn perestrojka lees: hemzelf - te redden a raison
van op z'n minst honderd miljard dollar. Als het Westen puur zakelijke overwegingen
zou laten gelden, zou het eerst talloze vragen stellen, maar uit het feit dat het Westen
bereid is er met Gorbatsjov over te gaan praten, kan al opgemaakt worden dat bij
voorbaat ook andere dan puur zakelijke motieven een rol zullen spelen. Immers,
normaliter spreekt een bank - en als zodanig wordt het Westen gevraagd op te treden
- niet over kredieten met een volstrekt failliete onderneming.
Niettemin zullen de rijke landen Gorbatsjov - maar ook zichzelf - een paar zakelijke
vragen moeten stellen. Bij voorbeeld: Welke garanties zijn er dat het geld niet in een
bodemloos vat verdwijnt, maar op termijn rendement oplevert? Mag het geld zonder
toezicht uitgegeven worden en, zo neen, verdraagt de Russische trots - of: verdragen
de generaals of de KGB of de partij - zo'n toezicht?
Kan de Sovjet-economie zulke bedragen inderdaad verwerken? Heeft zij er, met
haar primitieve wegenstelse, verouderde spoorwegen en achterlijke telefoonnet (om
van andere communicatietechnieken niet te spreken), er de infrastructuur voor? Zijn
er, na zeventig jaar communisme, genoeg mensen die uberhaupt weten hoe de markt
werkt?
Met wie krijgen de krediteuren straks te maken: met Moskou of met negen (of
meer) afzonderlijke republieken? Zullen die voldoende legitimiteit hebben om hun
bevolkingen de ontberingen waarmee de overgang naar een nieuwe economie gepaard
zal gaan, te doen slikken? (De Pools regering heeft die legitimiteit nog steeds wel,
evenals de Westeuropese regeringen die ten tijde van het Marshallplan hadden.)
Dit soort vragen kan ad libitum vermenigvuldigd worden, en als we op
bevredigende antwoorden wachten, zal de Sovjet-Unie intussen nog verder in het
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moeras of in de chaos verzonken zijn. De werkelijke vraag ligt dan ook elders, maar
wat die werkelijke vraag is - ook daarover heerst geen overeenstemming.
Zo schrijft Hans Oversloot, docent politieke wetenschapn te Leiden, in Trouw (1
juni): ‘De kwestie is ook niet of 100 miljard dollar economisch een zinvolle
investering is; de vraag is veel ingewikkelder: van welke beslissing - nu krediet geven
of juist krediet weigeren - hebben we straks economisch, maar ook politiek het meeste
last?’
De werkelijke vraag is dus in feite een politieke vraag, die alle andere vragen, zo
niet irrelevant, dan toch ondergeschikt maakt (hoewel ook hier natuurlijk een grens
ligt: hoeeel kan het Westen zich, in absolute zin, veroorloven?). Die politieke vraag
kan ook geconcretiseerd worden. Samuel Brittan doet dit in de Financial Times van
3 juni:
‘De werkelijke vraag is of het Westen een belang heeft bij het voortbestaan van
de Sovjet-Unie in haar tegenwoordige vorm.’ En hij geeft daar indirect al het antwoord
op: ‘De USSR is het laatste van de ouderwetse, op overheersing gebaseerde imperia,
waarvan de werkelijke aard verborgen wordt, gedeeltelijk door de geografische
samenhang’ () met andere woorden: anders dan andere imperia heeft de Sovjet-Unie
geen overzeese kolonien - ‘en nog meer door Westers wishful thinking’.
Brittan vindt dan ook dat ‘een voorwaarde voor hulp - een voorwaarde die veel
belangrijker is dan alles wat met begrotingstekorten, privatisering of prijshervoring
te maken heeft - moet zijn dat niet-Russische nationaliteiten niet langer met
wapengeweld gedwongen worden in de unie te blijven’. Hij vindt dit ‘zowel immoreel
als onpolitiek’.
Op dezelfde pagina van de FT neemt de Nederlander Willem H. Buiter, die aan
de Amerikaanse Yale University werkt, een tegenovergesteld standpunt in. Hij acht
het ‘niet redelijk aan te dringen op de vestiging van politieke democratie in de
Sovjet-Unie als voorwaarde voor economische hulp’. Als dat als criterium zou worden
gehanteerd, dan zouden vele, zo niet de meeste, landen die nu hulp krijgen,
gediskwalificeerd worden, schrijft hij. Zo'n voorwaade aan de Sovjet-Unie te stellen,
zou hij ‘schijnheilig’ vinden.
Dat kan wel waar zijn, maar intussen zullen de Westerse parlementen die in laatste
aanleg over de hulp zullen moeten beslissen, er moeilijk onderuit kunnen - of zelfs
willen - die voorwaarde te stellen of, op z'n minst, de verwachting uit te spreken dat
er een eind komt aan zulke praktijken als waarvan onlangs weer Litouwen het toneel
is geweest.
Die voorwaarde of verwachting komt, in laatste aanleg, neer opde vraag: wie is
er eigenlijk de baas in de Sovjet-Unie, en dat is een zeer zakelijke vraag, die elke
aspirant-investeerder zou stellen. Bovendien heeft de Sovjet-Unie als ondertekenaar
van de Slotakte van Helsinki zich verbonden de mensenrechten (waarover volgend
jaar zelfs een conferentie in Moskou gehouden zal worden!) te eerbiedigen. Er mogen
dus, alleen uit dien hoofde, aan haar hogere eisen gesteld worden dan aan
hulpontvangers in Azie of Afrika.
Maar zou, als hulp geweigerd wordt, de vrede niet in gevar komen? Met deze
boeman heeft Gorbatsjov in zijn rede te Oslo gedreigd. Het is een loos dreigement:
zelfs de generaals zullen zich wel tweemaal bedenken aleer ze het op een oorlog
laten aankomen. Daarvoor is de Sovjet-Unie te zwak, en de Golfoorlog heeft
aangetoond dat ze ook militair ver achter is bij Amerika.
Een heel andere vraag is deze: mochten de zeven grote industriele landen van het
Westen, in juli in Londen bijeen, besluiten ‘Gorbatsjov te helpen - en zijn
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aanwezigheid in Londen zal het de zeven buitengewoon moeilijk maken hem met
een fooi af te schepen - in hoeverre zullen de niet in Londen vertegenwoodigde rijke
landen dan door zo'n besluit gebonden zijn? Formeel helemaal niet, maar de druk
op hen zal groot zijn hun steentje bij te dragen. Ze zullen er dan goed aan doen de
zeven te herinneren aan de reden waarom in 1776 de Amerikaanse Revolutie begonnen
is: no taxation without representation.
NRC Handelsblad van 07-06-1991, pagina 9

Een verdwenen isolement
‘Van den Broek isoleert Nederland in EG’. Aldus luidde een kop boven een artikel
in deze krant op 13 maart jongstleden. Die kop vatte de gevoelens samen van
‘vooraanstaande Nederlandse leden van de christen-democratische, de liberale en de
socialistische fracties in het Europese Parlement’. Volgens hen was onze minister
van buitenlandse zaken, met zijn standpunt over het Europese veiligheidsbeleid,
‘onnodig gesoleerd geraakt’.
Nu kon al dadelijk bij deze consensus de kanttekening worden gemaakt dat de
constatering van een isolement op zich zelf nog niet de veroordeling van het beleid
dat tot dit geconstateerde isolement leidt, hoeft in te houden. Maar in dit geval was
het wel zo: Van den Broek stond alleen met zijn standpunt, dus was het fout.
Een tweede kanttekening was deze: de Nederlandse leden van het Europese
Parlement vertegenwoordigen niet hun land en zijn belang. (Dat horen ze ook niet
te doen. Ze worden geacht Europa te vertegenwoordigen.) Eerder kan gezegd worden
dat ze, in Straatsburg werkzaam naast hun collega's uit andere Europese landen, zelfs
enigszins vervreemd zijn van eigen land. Hoe het ook zij - zij zijn niet de eerste
aangewezenen om te bepalen wat het Nederlands beleid behoort te zijn.
Niettemin vertolkten zij, in dit geval, gevoelens die wel degelijk ook in Nederland
bij politici van verschillende kleur leefden, misschien zelfs binnen het kabinet. De
angst voor isolement is per slot van rekening een algemeen gegeven, niet specifiek
eigen aan de Straatsburgse Nederlanders.
Maar kijk eens twee maanden later. Het standpunt waarmee Van den Broek zich
zogenaamd gesoleerd had, is vrijwel ongewijzigd het standpunt van de NAVO en wat in dit geval belangrijker is - van de overgrote meerderheid van de leden van de
Europese Gemeenschap geworden. Dat is de laatste tien dagen duidelijk gebleken,
eerst in Brussel, daarna in Kopenhagen. Het was nu Frankrijk dat gesoleerd was.
Zeker, dat is niet uitsluitend de verdienste van Van den Broek. In de loop van de
laatste maanden zijn de meeste Europese partners ook tot de conclusie gekomen dat,
als puntje bij paaltje komt, hun veiligheidsbelangen meer gediend worden door het
bestaande bondgenootschap met de Verenigde Staten dan door een organisatie
waarvan ze weinig meer weten dan dat Frankrijk er de eerste viool in zou spelen.
Het is vooral de ommezwaai van Duitsland, dat nota bene in het begin van dit jaar
samen met Frankrijk een voorstel voor een Europees veiligheidsbeleid had gedaan,
die die doorbraak heeft bewerkstelligd en daardoor Nederland uit zijn isolement altijd nog, in meerdere of mindere mate, gedeeld met Engeland, Denemarken en
Portugal - heeft gehaald. Maar wie weet zou dit niet zijn gebeurd als Nederland
voortijdig dat isolement zou hebben beeindigd. In elk geval hebben de ontwikkelingen
Van den Broek voorlopig - en dat is wat in de politiek telt - gelijk gegeven.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Opnieuw dringt zich de vergelijking met dertig jaar geleden op. Toen verzette
Nederland zich, onder leiding van Van den Broeks voorganger Luns, tegen Frankrijks
plannen voor een Europese politieke unie - met vrijwel dezelfde argumenten als Van
den Broek tegen de Franse plannen van nu hanteerde. En ook toen maakten
Nederlandse politici, ook binnen het kabinet, zich bezorgd over een Nederlands
isolement - te meer omdat dat isolement (binnen een Europese Gemeenschap van
zes leden) niet een paar maanden maar, nauwelijks onderbroken, een paar jaar duurde.
Begin 1962 gingen de ministers van buitenlandse zaken van de Zes in Parijs praten
over een laatste versie van het Franse plan. Luns' ambtenaren hielden hun hart vast
dat hun minister eindelijk zou bezwijken voor de binnen- en buitenlandse druk (of
er al voor bezweken was). Maar wat gebeurde er? President De Gaulle had op het
allerlaatste ogenblik eigenhandig nog enkele wijzigingen aangebracht in die laatste
versie - en die wijzigingen bleken voor alle partners onaanvaardbaar.
Daarmee was Nederlands isolement verdwenen en waren de Franse plannen voor
een Europese politieke unie voor ten minste tien jaar van de baan. Dat zou zeker niet
zijn gebeurd als Luns niet langer dan velen in zijn eigen achterban lief was voet bij
stuk had gehouden. Dat die politieke unie er later, onder andere omstandigheden (de
Gaulle van het toneel, en de Gemeenschap met negen, later twaalf leden), in andere
vorm weer ter sprake is gekomen, doet aan Nederlands historische rol van toen niet
af.
Wanneer we dertig jaar later de geschiedenis zich zien herhalen gaan we haast
denken dat er immanente krachten of belangen zijn die maken dat de buitenlandse
politiek van een land in de loop der jaren toch niet wezenlijk verandert. Dat heeft
natuurlijk ook wel te maken met de persoonlijkheid van de betrokken minister, maar
toch meer met geografische, historische, culturele en bureaucratische factoren, die
‘objectiever’, zo niet ‘eeuwiger’, zijn en waarvan de werking niet eens bewust hoeft
te worden ondervonden - in Nederland wordt zij dat nauwelijks! - om toch, in het
beleid dat hun resultante is, haar hardnekkigheid te laten gelden.
NRC Handelsblad van 11-06-1991, pagina 9

Strijd om de erfenis
Wat gebeurt er wanneer imperia uiteenvallen? De omstanders betwisten elkaar de
macht - of, op z'n minst, de invloed - over de vrijgekomen gebieden. Zo was een
groot deel van de eeuw oorafgaande aan 1914 gevuld met oorlogen over de erfenis
van Turkije - destijds ‘de zieke man van Europa’ genoemd.
De oorlog om Griekenlands onafhankelijkheid (1821-1829), waar de Europese
mogendheden zich in mengden; de Krimoorlog (1854-1856); de Russisch-Turkse
oorlog van 1878, waaraan Bismarcks ‘eerlijk makelaarschap’ op het Congres van
Berlijn een einde maate; de Balkanoorlogen (1912-1913); ja, zelfs de Eerste
Wereldoorlog, waartoe een strijd om de hegemonie over de Balkan, kort tevoren nog
Turks gebied, aanleiding was - zij alle hadden daarmee te maken.
Europa's zieke man is nu de Sovjet-Unie, en haar Europese imperium is nog sneller
uiteengevallen dan het Turkse in de 19de eeuw. De strijd om de macht in het
vrijgekomen Midden- en Zuidoost-Europa is begonnen, zij het - grotendeels dank
zij het bestaan van het kernwapen - niet, zoals vroeger, met wapens.
Nog is de Sovjet-Unie niet helemaal itgeteld. Zij blijft een geduchte militaire
mogendheid (zoals Turkije - in Gallipoli en Koet el-Amara, waar de Britten in 1915-16
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verslagen werden, zou het blijken - lange tijd nog een geduchte tegenstander bleef).
Op grond daarvan heeft zij onlangs, bij monde van het secretariaat van het centrale
comite van de communistische partij, aanspraak gemaakt op behoud van invloed in
haar voormalige Oosteuropese glacis - een aanspraak die zij vooral als
grondstoffenlevrancier denkt waar te maken.
Voorlopig echter telt zij zelfs in die hoedanigheid nauwelijks mee. Zij is weliswaar
een rijk land, maar kan haar rijkdommen steeds minder te gelde maken. Het is vooral
Duitsland dat in het Oosteuropese vacuum gezogen wordt - gezogen omdat er geen
Duits plan de campagne achter Duitslands terugkeer in Oost-Europa steekt - bovendien
heeft het in zijn eigen oosten, de voormalige DDR, genoeg te doen -, maar er eerder
door de berokken landen toe uitgenodigd wordt.
Duitsland is en door zijn nabijheid en door zijn economische macht de meest
gerede partij. Wat andere kapers op de kust eventueel aan Oost-Europa's herstel
kunnen en willen bijdragen, valt in het niet bij het Duitse vermogen. Al wordt het
eerder overvraagd dan dat het zichzelf als zodanig aanbiedt, het is weer de grote
mogenheid in het midden van Europa geworden.
Dat geeft natuurlijk scheve ogen bij Frankrijk, altijd bevreesd voor Duitse
hegemonie. Nit voor niets spoedde Mitterrand zich, toen in de herfst van 1989 de
orde van Jalta ineenstortte, naar Kiev en naar de DDR om toch nog iets van die door
Frankrijk altijd zo uitgekreten orde te redden. Het herinnerde zich de Frans-Russische
allianties van 1892, 1935 en 1944, en ook zijn allianties met Polen, Tsjechoslowakije
en Roemenie tussen de twee wereldoorlogen - als herverzekering tegen Duitsland.
Het heeft niet veel geholpen. Duitsland werd toch een en dus, in potentie (in
werkelijkheid nog nie), machtiger.
Uit dezelfde tijd, eind 1989, dateert een ander Frans plan: voor een Europese
confederatie, alle Europese landen, de Sovjet-Unie incluis, omspannend. Ook dat
was kennelijk bedoeld om het in Oost-Europa ontstane vacuum met zoveel mogelijk
Franse invloed te vullen, maar ook met dat plan dreigt Frankrijk weinig succes te
zullen hebben. En dat komt dan voornamelijk door Frankrijks eigen toedoen.
In de eerste plaats is het plan vaag gebleven. Zoals met zoveel door Frankrijk
gelanceerde ideeen het geval is, wil het zichzelf niet blootgeven of vastleggen (zo
weet niemand wat Frankrijk precies met Europa's ‘verdedigingsidentiteit’ bedoelt
en - belangrijker nog - welke functie Frankrijks strijdkrachten daarin zullen spelen).
Zoiets animeert natuurlijk niet.
Dat leidt dan weer tot Franse gepikeerdheid. Zo was Mitterrand verleden week in
Rijssel ‘furieus’ op Kohl, omdat Duitsland net had ingestemd met een snelle
interventiemacht van de NAVO, waarmee het de Franse plannen voor zo'n Europese
militaire eenheid ondergroef. Maar ja, dan had Frankrijk maar iets duidelijker moeten
zijn over zijn eigen plannen. Beter nog: dan had het zelf maar in Brussel aanwezig
moeten zijn, waar tot die interventiemacht besloten werd.
Maar terug naar het plan voor een Europese confederatie. De Franse aap kwam
uit de mouw, toen Mitterrand in een gesprek te Parijs Vaclav Havel, die hij als
co-sponsor voor zijn plan wilde hebben, verstomd deed staan door
zijnanti-Amerikaanse tirades, die, aldus een assistent van de Tsjechoslowaakse
president soms ‘irrationeel, bijna surrealistisch’ waren.
Nu, Havel had er natuurlijk helemaal geen belang bij, de Verenigde Staten tegen
zich in te nemen. En zo is de bijeenkomst te Praag, waar die conferentie ten doop
gehouden zou moeten worden, gedegradeerd tot een bijeenkomst van 150
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particulieren, die dus hun regeringen niet binden; maar met Amerika erbij, wat
oorspronkelijk niet Mitterrands bedoelingwas geweest.
Merkwaardig hoe de Fransen, die toch doorgaan voor subtiele diplomaten, vaak
de plank misslaan of roet in eigen eten gooien. Uit zelfoverschatting? Of uit
onderschatting van anderen? Of raakt de oude Florentijn, zoals Mitterrand wel
genoemd wordt, zijn toucher kwijt? Of denkt hij, met het oog op de verkiezingen
van 1993, dat Frankrijks kracht in zijn isolement ligt? Hoe het ook zij - op die manier
ziet Duitsland, bijna tegen zijn wil en zeker onnodig, zijn invloed groeien.
In deze constellatie is het voor een land als Nederland wijze politiek zijn lot noch
al te zeer te verbinden aan een Frankrijk dat geen garanties wil geven waarop staat
te maken is, noch aan een Duitsland dat, straks misschien geregeerd door de
socialisten, die, zoals in het hoofdartikel in deze krant op 10 juni stond, nu al bezig
zijn ‘zich los te praten van veel wat de Bondsrepubliek tot dusver aan de bondgenoten
bindt’; kortom, geen oude Atlantische schoenen weg te gooien alvorens er betrouwbare
Europese voor in de plaats zijn, en verder de kat uit de boom te kijken. Herosch is
het niet, maar dat is Nederlands politiek nooit geweest.
NRC Handelsblad van 14-06-1991, pagina 9

Verdient de populist ons misprijzen?
Een van de manieren waarop menigeen in het Westen uiting geeft aan zijn hovaardij
jegens de mensen achter het verdwenen IJzeren Gordijn, is zeggen dat die politici
die daar een grote meerderheid van die mensen vooch hebben weten te winnen,
populisten zijn. Walesa en Jeltsin zijn populisten, zeggen we en je kunt bijna horen
hoe we daarbij onze neus optrekken en denken: in ons beschaafde werelddeel krijgen
zulke mensen geen kans.
Wat zijn nu eigenlijk populisten? Wat is populisme? Onze Van Dale zegt:
‘antikapitalistische volksbeweging van meest agrarische volksgroepen, m.n. in
Zuid-Amerika’. Nu, dat klopt alvast niet met Walesa en Jeltsin, want die willen juist
het kapitalisme herstellen en Jeltsin heeft juist in grote steden, en niet op het platteland,
zijn grote meerderheden gehaald.
Van Dales definitie is trouwens so wie so verkeerd, want het populisme is eerder
van Noord- dan van Zuidamerikaanse oorsprong. Tegen het eind van de vorige eeuw
ontstond in het Midden-Westen een People's Party, ook wel Populist Party genoemd,
die nationalisatie van spoorwegen en PTT bepleitte en ook beperkingen aan het
particulier grondbezit wilde. De leiders van die partij (en hun opvolgers, zosenator
Robert La Folette, die dezelfde doeleinden binnen de Democratische partij nastreefde)
waren echte volksleiders.
Het is bijna zeker dat de woorden populist, populisme en populistisch uit
Noord-Amerika, via de Amerikaanse pers en literatuur, tot ons gekomen zijn. En
zeker is het dat we ze nu gedachteloos toepassen op mensen en toestanden die geheel
anders zijn dan die van het Amerikaanse Midden-Westen rond de eeuwwisseling.
Vrijwel het enige wat hetzelfde is, is de misprig waarmee die woorden meestal
gebruikt worden.
Maar waarom zouden wij Jeltsin, die - overigens niet voor de eerste keer - in een
vrije verkiezing de meerderheid der stemmen heeft gewonnen, minder prijzen dan
Gorbatsjov, die zijn macht aan geen enkele verkiezing te danken heeft, maar
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uitsluitend aan manoeuvres die aan de controle van het publiek onttrokken waren?
Als we goede democraten waren, zouden we Jeltsin meer vertrouwen dan Gorbatsjov.
Maar dat is niet het ge Ondanks zijn grote impopulariteit in eigen land, ondanks
het door hem gedekte - zo niet aangemoedigde - brute optreden tegen Balten,
Georgiers en Armeniers, ondanks het door hem gedulde ontduiken van
ontwapeningsakkoorden blijft Gorbatsjov het vertrouwen van het officiele Westen
(en trouwens ook van de publieke opinie) genieten.
Jeltsin daarentegen gaat door voor een labiele, dus gevaarlijke demagoog, die dan
ook niet verder komt dan de antichambres van het Elysee (waar president Mitterrand
wel zo genadig is hem even de hand te komen drukken), terwijl de socialistische
fractie in het Europese Parlement, waar hij ook zijn opwachting kwam maken, hem
in het gezicht zegt dat ze de niet-gekozen Gorbatsjov verre prefereert boven zijn
‘populisme’.
Dit was een van de laatste stuiptrekkingen van een ongeveer 25-jarige socialistische
reflex liever te maken te hebben met de machthebbers in het communistische oosten
dan met de dissidenten, van welke kleur ook. Zo mocht Willy Branan zijn partij
indertijd niet naar de oppositionele Walesa, maar wel naar de dictator Jaruzelski. En
zo kon een internationaal secretaris van de PvdA het Poolse Solidarnosc eens verwijten
‘onvoldoende bewustzijn aan de dag te leggen voor wat, gegeven de omstandigheden,
mogelijk en wenselijk is’.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven van die sociaal-democratische
Realpolitik ten opzichte vammunistisch Oost-Europa - een politiek die des te
merkwaardiger was omdat zij, indien anderen haar bepleitten of bezigden in andere
werelddelen, door de sociaal-democraten juist als immoreel veroordeeld werd. Maar
niet die politiek was merkwaardig, eerder de selectieve toepassing ervan.
Overigens is - dat blijkt op elke conferentie met Polen, Tsjechoslowaken en
Hongaren (en het blijkt ook uit de verkiezingsuitslagen!) - de sociaal-democratie
daardoor voorlopig haar prestige en invloed in die regionen kwijt. Ook de befaamde
‘cogentietheorie’, volgens welke de twee systemen, het socialistische en het
kapitalistische, naar elkaar toe zouden groeien, wordt haar nagehouden.
Maar zij is niet de enige politieke stroming die zich op Oost-Europa verkeken
heeft. Wie weet of de Realpolitik die nu mensen als Kohl en Genscher jegens
Gorbatsjov - als enige hoop voor het Westen - bedrijven, niet een geweldige
misrekening zal blijken. President Bush neemt daar al enige afstand van door Jeltsin,
onmiddellijk na zijn verkiezingsoverwinni op het Witte Huis te ontvangen.
Want inderdaad, Jeltsin moet voortaan - al onze afkeer van populisme ten spijt als een machtsfactor van betekenis beschouwd en behandeld worden. Niet dat hij
meer succes dan Gorbatsjov zal hebben in het uitmesten van de Russische zwijnenstal
en in het voldoen aan de meest primaire behoeften van de bevolking. Ook hij riskeert
spoedig impopulair te worden. Maar hij heeft dit voor op Gorbatsjov: hij heeft
legitimiteit - en dat is de eerste vwaarde voor herstel.
NRC Handelsblad van 18-06-1991, pagina 9

Klappen op het kinderhoofd
‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.’ Deze uitspraak van Jezus maakt de kracht
van het christendom uit. Immers, als zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, kunnen
christenen er nooit in teleurgesteld worden en kunnen anderen nooit bewijzen dat
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het christelijk geloof een waan is. Hoe anders is het met hen gesteld die wel geloven
in een aards paradijs! Hun wereld stort ineen wanneer de feiten aantonen dat hun
heilstaat bedrog is.
Zo iemand is Hans Groenewegen, een van degenen die zo'n twintig jaar geleden
de nette Nederlandse Christen Studenten Verenigi (NCSV) omturnden in een
communistische club, die vooral in de DDR iets heel moois zag ontstaan of, zoals
hij schrijft, ‘een alternatief voor het plunderende en coupende kapitalisme’ (het
werkwoord coupen staat niet in Van Dale).
Hij schrijft dit in een boekje, getiteld Hete herfst aan het begin van de ijstijd (uitg.
Narratio, Gorinchem, (f) 24,50), waarin hij verslag doet van een weerzien met de
DDR, ongeveer een jaar nadat hij de val van de antifaschistische Schutzwalle (zijn
Duits is blijkbaar ook niet al te best) ‘huilend’ - niet van vreugde, maar om de ‘domme
drommen’ die naar West-Berlijn gingen - had meegemaakt. Toen was hij in Berlijn
als verslaggever van De Waarheid, een jaar later als verslaggever voor de opvolger
van dat opgeheven dagblad: het weekblad Forum (sindsdien ook opgeheven).
Groenewegens verslag begint al dadelijk met een kapitale misvatting, namelijk
dat de ‘massale beweging’ die in 1989 de DDR ten val bracht, een beweging ‘voor
vernieuwing van t socialisme’ was. Maar dat is helemaal niet waar! De massa's die
in Berlijn en Leipzig de straat opgingen, hadden de buik vol van welk socialisme
dan ook.
Degenen die het socialisme wilden vernieuwen, waren maar een klein groepje,
zoals bij de verkiezingen van 18 maart 1990 zou blijken.
Te vrezen valt dat die misvatting Groenewegens waarnemingen heeft gekleurd,
toen hij een jaar later op zoek ging naar de resten van die vernieuwing. Het resultaat
is in elk geval pov. Bijna iedereen die hij spreekt - en het is een geselecteerd
gezelschap - is in mineur. De lezer wordt er bovendien niet opgewekter van wanneer
hij telkens moet lezen dat Groenewegen voortdurend zweet. Zeker, het was warm in
Berlijn die oktober, maar moeten we het effect daarvan op Groenwegens fysiek ook
weten?
De kwestie is dat hij zijn verslag lardeert met beschouwingen over zijn
gemoedstoestand, die kennelijk niet in Forum hebben gestaan; en die gemoedstoestand
is, balve weinig opwekkend, ook nogal duister.
Althans: de taal ervan is soms alleen maar begrijpelijk voor hen die Karl Marx in
het Duits (of in slecht vertaald Nederlands) hebben gelezen en dat zijn dan zeker Be,
Harm, Rinse en Roelof, die verder niet aangeduid worden. Kortom, beschouwingen
voor een klein kringetje.
Groenewegens gemoedstoestand wordt nog grotendeels bepaald door de ondergang
van de DDR, ‘mijn geestelijk vaderland’. Weliswaar wist hij al in 1980 van de ‘bittere
werkelijkheid van het socialisme in deze eeuw’, wist hij ook dat het reeel bestaande
socialisme ‘kreupel, mank en verminkt’ was en ook ‘bruut tegen de eigen bevolking’
- een bruutheid die echter ‘een flauwe afspiegeling (was) van de bruutheid die (het)
kapitalisme in de Derde Wereld uitleeft’ - , maar het gold voor hem toch ‘als
bevestiging van de waarheid en mogelijkheid van de utopie’.
Ook ziet hij het reeel bestaande socialisme ‘als cocon, als benauwde veste voor
een toekomstigvlinder. De utopie was een zingeving van een beroerde toestand vanuit
de verwachting van haar realisering, een zingeving die we accepteerden. Nu blijkt
de cocon (...) zo'n constructiefout te hebben bevat dat de vlinder niet de kracht had
om hem open te breken. (...) Dat niet de vlinder der vernieuwing, maar de ingedroogde
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rups van de vals geworden verwachting naar buiten komt, dwingt ons iets onder ogen
te zien wat anderen misschien al veel eerder onder ogen zagen.
Inderdaad, en die erkenning is tenminste eerlijk, maar intussen mogen we van hem
die verwachting, hoewel ze vals geworden is, ‘niet voor ongeldig verklaren. Want
de rups moest zich in een ijstijd tot vlinder ontwikkelen’. De behoefte in een utopie
te geloven is blijkbaar onverwoestbaar. Credo quia absurdum. Ligt daar misschien
de schakel tussen Groenewegens christelijk en marxistisch geloof, waar hij verder
vrijwel over zwijgt?
Overigens komt de echte klap op het kinderhoofd pas aan het eind. Groenewegen
is dan in Leipzig, waar hij een vriend bezoekt en die verklaart hem al sinds begin '70
inofficieel medewerker van de Stasi te zijn geweest (wat zelfs zijn vrouw niet wist).
Een andere vriend zegt hem: ‘De DDR was een totaal verrotte maatschapij’. Eigenlijk
is ‘er niets in de DDR dat het behouden waard is’, zelfs niet het gratis eten en het
gratis onderwijs, want het eten was vies en de scholen waren ‘vervuilde
beestenstallen’.
Na dit gesprek voelt Groenewegen zich ‘een verrader. Ikegon iets nader te begrijpen
dat, wat en hoe er verwoest is in deze staat, die zich op humanistische principes
beriep’. Hij spreekt, ietwat literatuurderig, van de ‘ondraaglijke schaamte voor de
hitte van mijn lafheid’ en zegt: ‘Mijn verhalen in en uit Berlijn klinken nu
leugenachtig.’
Een conclusie, een balans van twintig jaar geloof in een leugen ontbreekt echter.
Hij eindigt met een gedetailleerd (en daarom nauwelijks geloofwaardig) verslag van
e droom. Wat is Dichtung en wat is Wahrheit in dit hele verhaal? Echt is zeker de
nijd die hij koestert jegens de ‘stalinistische ex-staliniste’, die voor De Groene een
interview met Gregor Gysi voor zijn neus wegkaapt (wie zou dat toch zijn?) en jegens
de ‘mensen die van de macht die ze aan de vredesbeweging ontleenden, dronken
werden en (...) de beweging om zeep hielpen’ (wie zou hij daar toch mee bedoelen?).
Zo zien we dat zelfs een christen-marxist niets menselijks vreemd is.
NRC Handelsblad van 21-06-1991, pagina 7

Al dan niet apocriefe verhalen
Een eresaluut aan jhr. mr. M. van der Goes van Naters, voorzitter van de fractie van
de PvdA in de Tweede Kamer van 1946 tot 1951, die, ondanks zijn 90 jaren (hij is,
zo heb ik in het Adelsboekje opgezocht, op 21 december 1900 geboren), nog niets
van zijn vechtlust verloren heeft, zoals weer eens blijkt uit een ingezonden stuk in
de krant van 21 juni.
In dat stuk kapittelt hij mij, omdat ik een week eerder gesproken had van Rijssel
in plaats van Rijsel of, beter, van Rysel of, nog beter, van Lille. In een etymologische
les betoogt de heer Van der Goes dat Rysel (of Rijsel of Rijssel) gewoon een
vernederlandsing is van het oorspronkelijke l'Isle (eiland): ‘Rysel betekende niet
anders dan Ter Isle’.
Ik buig graag voor grotere geleerdheid dan de mijne, maar wijs er even op dat
mijn Winkler Prins encyclopedie de spelling Rijssel (met dubbel s) aanvaardbaar
acht, naast die van Rijsel (met een s). Dat ook die puntjes op de ij niet deugen, neem
ik eveneens graag aan. De ij en de y zijn in het Nederlands veelal door elkaar gebruikt,
evenals de uitspraak ij en ie.
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Omdat, volgens de heer Van der Goes, Rijsel (of Rysel of Rijssel) van het
oorspronkelijke Romaanse l'Isle is afgeleid, en niet omgekeerd, stelt hij voor om
voortaan nu maar van Lille te spreken. Mij best, maar waarom dan ook niet van Paris,
London, Berlin en Koln. En van de Unie van Arras in plaats van die van Atrecht,
zoals wij nog op school leerden? Maar sinds geschiedenis is afgeschaft, heeft dat
laatste voorstel geen zin meer.
Overigens is het land rondom Lille oorspronkelijk Vlaams land, zoals uit de namen
van vele plaatsen blijkt: Dunkerque, Hondschoote, Wormhoudt, Steenwoorde,
Hazebrouck, Rosendael, Coudekerque. De stad Lille, met haar twee aangrenzende
grote pleinen, heeft trouwens, evenals Arras, een typisch Vlaams karakter.
Een (waarschijnlijk apocrief) verhaal gaat dat de naam de Gaulle - de beroemdste
drager van die naam werd overigens in Lille geboren - oorspronkelijke De Walle
had geluid, en de naam van Charles de Gaulles vrouw, Vendroux, oorspronkelijk
Vanderhoeck. Zeker is in elk geval dat een andere beroemde telg van dit gebied,
Marguerite Yourcenar (eigenlijke naam: Cleenewerck de Crayencour), zich Flamande
noemde, hoewel zij geen Nederlands sprak.
In gesprekken met Matthieu Galey, uitgegeven onder de titel Les yeux ouverts,
zegt zij: ‘Frankrijk heeft het Keltisch in Bretagne proberen uit te roeien, en in het
noorden het Vlaams (ik ben me daar nooit beter bewust van georden dan toen ik de
geschiedenis van mijn familie bestudeerde). Het zijn de staten die de volken (les
ethnies) doden’.
(Die geschiedenis van haar familie van vaderskant heeft zij beschreven in het
fascinerende Archives du Nord).
Dit alles bedenkend, begin ik enigszins te twijfelen aan Van der Goes'
etymologische verklaring. Is het wel zo zeker dat Lille oorspronkelijk l'Isle was?
Zou het niet kunnen dat de naam, evenals die van andere genoemde Noordfranse
plaatsen, oorspronkelijk Vlaams, althans niet-Romaans, was? Een vergelijking tussen
Rijssel en de IJssel (officiele spelling met dubbel s) dringt zich dan op (hoewel toegegeven - de oorspronkelijke naam van die rivier - Isala - weer nogal Romaans
aandoet).
Van der Goes, groot francofiel en ‘Europeaan’ van het eerste uur, kan het natuurlijk
niet laten mij te plagen wegens mijn scepsis over ‘Europa’ of, zoals hij schrijft, mijn
pleidooi voor het ‘isoleren van “Schiereiland Nederland” van de rest van Continentaal
Europa’ (hij schrijft continentaal met een hoofdletter C - zou daar iets achter steken?).
Ik vergeef hem dat plagerijtje graag - als ik, op mijn beurt, een anekdote mag
ophalen uit het begin van de jaren vijftig. Toen deden allerlei plannen voor grotere
Europese eenheid de ronde. Die eenheid werd toen nog gezocht langs de zogenaamde
functionele weg: eerst kolen en staal, dan landbouw, dan verkeer enzovoort, enzovoort.
Er werd dan gesproken van het poolen van die tak van industrie, het onderbrengen
ervan in een Europese pool.
Zo werd op een goed ogenblik - het was lang voor het ontstaan van de Europese
Economische Gemeenschap - een plan voor een landbouwintegratie oftewel ‘groene
pool’ gelanceerd. Van der Goes was daar al dadelijk enthousiast voor en belegde een
persconferentie in Straatsburg, waar hij, in zijn geestdrift, sprak van ‘la poule verte’.
Het doet denken aan het - misschien ook apocriefe - verhaal van een partijgenote
van Van der Goes, die, minister voor milieuzaken geworden, zich in Brussel aan
haar Europese collega's voorstelde als ‘le ministre du milieu’, niet bedenkend dat ‘le
milieu’ in het Frans betekent: de onderwereld. Se non e vero, e ben trovato.
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Liberalism en liberalisme
‘Met de stelling dat “het liberalisme gewonnen heeft” ben ik het, net als Verbeek,
niet eens. Mijns inziens heeft de sociaal-democratie gewonnen.’ Dit schrijft J.
Tinbergen in een artikel in onze krant van 25 juni, waarin hij het boek Economie als
wereldoorlog van H. Verbeek bespreekt.
Ik weet niet aan wie Tinbergen of Verbeek die stelling toeschrijft. Als ze haar aan
de Amerikaan Francis Fukuyama toeschrijven, wiens opstel ‘The End of History?’
verleden jaar heel wat stof opwierp, dan schuiven ze hem iets in de schoenen dat hij
niet betoogd heeft.
Inderdaad heeft Fukuyama in dat bewuste opstel betoogd dat liberalism de koude
oorlog heeft gewonnen, ja zelfs dat er, na de nederlaag van fascisme en communisme,
geen levensvatbare alternatieve politiek-sociale ideologieen meer zijn voor liberalism.
Dat is in Europa - door liberalen, maar ook door anderen - klakkeloos vertaald
met: het liberalisme heeft de koude oorlog, ja het pleit van de hele wereldgeschiedenis
gewonnen. Maar... liberalism mag je niet met liberalisme vertalen, want het is iets
anders.
Liberalism is - en ik citeer hier het Amerikaanse Random House Dictionary of the
English Language - ‘een politieke of sociale filosofie die de vrijheid van de individu,
een parlementair regeerstelsel, niet-gewelddadige wijziging van politieke, sociale of
economische instellingen bepleit, teneinde een onbeperkte ontwikkeling in alle
sectoren van het menselijk streven en van regeringswege waarborgen van individuele
rechten en burgerlijke vrijheden te verzekeren.’
De Engelse Concise Oxford Dictionary of Current English zegt het iets
eenvoudiger: een beweging die ‘democratische hervormingen en afschaffing van
voorrechten voorstaat’. In elk geval omschrijven beide definities een begrip dat veel
meer omvat dan wat gewoonlijk op het Europese vasteland onder liberalisme wordt
verstaan: een politieke richting die zoveel mogelijk afschaffing van overheidsdwang
- niet in de laatste plaats op economisch gebied - bepleit.
Onder de Angelsaksische definities kunnen dus niet alleen het klassieke liberalisme,
maar ook de sociaal-democratie en zelfs een verlicht conservatisme vallen. En dat
is in de Amerikaanse praktijk ook zo. (In Engeland is dat iets moeilijker, maar alleen
omdat er daar partijen zijn die zich Conservatief en Liberaal noemen).
Fukuyama heeft dus niet beweerd dat het liberalisme, zoals wij dat in Europa, en
meer in 't bijzonder: in Nederland, kennen, gewonnen heeft. Hij heeft gezegd dat die
filosofie waarvan ik hierboven twee definities heb weergegeven en die in de
Angelsaksische landen, en vooral in Amerika, liberalism wordt genoemd heeft
gewonnen.
Of hij, met Tinbergen, zou zeggen dat de sociaal-democratie gewonnen heeft, is
de vraag; maar aangezien de sociaal-democratie heel goed onder die Angelsaksische
definities, dus onder liberalism, gebracht kan worden, mag, dunkt me, Tinbergen
tevreden zijn wanneer Fukuyama zegt: liberalism heeft gewonnen. Ik durf zelfs te
veronderstellen dat Tinbergen het ermee eens is.
We zullen niet verder op de merites van Fukuyama's opstel ingaan. Dat is indertijd
uitentreuren gebeurd, en daarbij zijn hem nog heel wat meer uitspraken toegedicht
(meestal door mensen die zijn opstel helemaal niet hadden gelezen), bijvoorbeeld
dat het einde van de geschiedenis (waar hij overigens zelf een vraagteken achter had
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gezet!) betekende dat er helemaal niets meer zou gebeuren, terwijl hij eronder
verstond: het einde van de ontwikkeling van het menselijk denken over beginselen
van politieke en sociale organisatie.
Zeker, ook dat is een stelling waarover gediscuteerd kan worden, maar waar het
me hier om te doen is, is te beweren dat, als er over Fukuyama's stellingen
gediscuteerd moet worden, dat moet geschieden op grond van wat hij werkelijk
geschreven heeft. (Tot goed begrip: ik beweer niet dat Tinbergen en Verbeek dat
niet doen, want - nogmaals - ik weet niet of ze hem bedoelen wanneer ze ontkennen
dat het liberalisme heeft gewonnen.)
Kan er nog over getwist worden of het liberalisme (dan wel liberalism) de koude
oorlog gewonnen heeft, onbetwistbaar lijkt het dat Amerika die gewonnen heeft.
Wanneer de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken in de hoofdstad van
Albanie wordt toegejuicht door een menigte van tussen de twee- en
vierhonderdduizend man - dat is tussen de 10 en 20 procent van de totale bevolking
van het land, dat tot voor kort het meest stalinistische was van heel Europa - dan valt
moeilijk te ontkennen dat Amerika de winnaar is.
Of die overwinning zal beklijven, is een andere vraag. Als we aannemen dat de
menigte even hard gejuicht heeft om de gedroomde vleespotten van Amerika als om
het abstracte idee van het Amerikaanse liberalism, dan moet de zes miljoen dollar
die minister Baker Albanie heeft beloofd, nu al een teleurstelling zijn.
Misschien kunnen, wat dat betreft, de Albanezen beter kijken naar de Europese
Gemeenschap, maar die heeft het laten afweten. Een Europa dat in eigen huis, althans
op eigen continent, de show door het verre Amerika laat stelen, maakt zijn politieke
pretenties niet waar of, anders gezegd: levert daarmee het bewijs van zijn politieke
armoede, sterker: van zijn politieke non-ens (Latijn voor iets dat niet bestaat en niet
kan bestaan).
In Tinbergens bespreking van Verbeeks boek Economie als wereldoorlog op 25 juni
waren de vermelding van de uitgever (Kok, Kampen) als ook de prijs (f 29,50) helaas
weggevallen. (red.)
NRC Handelsblad van 28-06-1991, pagina 7

Wie zoent heeft samen deel...?
Er was eens een bijna honderdjarige gravin, aan wie de pasgeboren jongste telg van
het geslacht werd getoond. Ze nam haar lorgnon, bekeek het blote kind zorgvuldig
en zei: ‘Het is een jongen - als ik me goed herinner’.
Welnu, soortgelijk gevoel beving mij toen ik deze zin las: ‘Wie zoent heeft samen
deel aan het onzegbare’. Het is lang geleden, dus ik herinner me niet meer zo goed
of dit wel kan. Taal- en redekundig in elk geval niet, dunkt me.
Andere taaleigenaardigheden van vorige maand: ‘De wet basisvorming betekent
een ingrijpende verandering voor hele generaties kinderen en ouders. Murw gepraat
na zoveel jaren gaat dat door, hoewel niemand er enthousiast over is en er eigenlijk
al op voorhand al zo genoeg van heeft...’.
Vraag 1: wat is murw gepraat? Dat? Maar waar slaat dat dat dan op? Vraag 2:
heeft niemand er al op voorhand zo genoeg van? Zo ja (en het staat er), hoe klopt
dat dan met de voorgaande vaststelling dat niemand er enthousiast over is?
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‘De regeringen van de vrije wereld hebben besloten dat het ideaal van pluriformiteit
in het internationale verkeer een mooie verpakking oplevert, maar als inhoud nog
wel eens ongemakkelijke situaties doet ontstaan.’ Hebben die regeringen besloten
dat dat ideaal nog wel eens ongemakkelijke situaties doet ontstaan? Het staat er wel.
Trouwens: zou het niet beter zijn geweest als er had gestaan ‘zijn het erover eens’
in plaats van ‘besluiten’? Dan zou ook de eerste vraag overbodig zijn geworden.
‘De Oost-Westtegenstelling is veranderd in een beroep van het voormalig Oostblok
op kapitaal uit het Westen.’ Kan een tegenstelling veranderen in een beroep?
‘Iedereen in de leeftijd van 18 en 70 jaar die gezond is kan zich aanmelden bij de
donorcentra van de Bloedbank.’ Dan zullen er niet veel aanmelders zijn.
‘Het tropische regenwoud verdwijnt steeds sneller en houdt een gevaar in voor de
mensheid als geheel.’ Dan is het maar goed dat het regenwoud verdwijnt.
‘In tegenstelling tot een erkende krachtpatser als Boris Becker oogt Stefan Edberg
een stuk atletischer.’ Is dat een tegenstelling?
‘De verbluffende reacties op de baan staan volstrekt in contrast met zijn benadering
van het tennisspel, die tamelijk langzaam is.’ Zou het contrast nog volstrekter zijn
als die benadering niet tamelijk, maar heel langzaam zou zijn?
‘Terugwandelend door het bos presenteerden zich allerlei scenario's.’ Wandelende
scenario's?
‘Na een uurtje achter ons aperitief te hebben gezeten kwam het voorafje.’ Een
borrelend voorafje?
‘Ondernemers staat een lucratieve bestemming voor ogen en ontwikkelen al druk
plannen om...’ Mij staat een lucratieve bestemming voor ogen en ontwikkel al druk
plannen...
‘Vals zingende ouders worden door kinderen de mond gesnoerd.’ Worden die
ouders gesnoerd of wordt hun mond gesnoerd?
‘Koningin Beatrix heeft ter overhandiging van hun geloofsbrieven ontvangen de
ambassadeurs van Australie en Spanje.’ Overhandigt de Koningin die geloofsbrieven?
Of had er moeten staan: ter inontvangstneming?
‘De Vereniging dringt erop aan dat de komende Kamerdebatten gericht moeten
worden op de te leveren defensie-inspanningen.’ Dat moeten ligt al opgesloten in
het erop aandringen, is dus overbodig.
‘Later op de avond bleek H. zo vriendelijk het genoemde getal bij NOS-Laat nog
eens te willen herhalen.’ Maar herhaalde hij het ook? Of bleef het bij willen?
‘De bewoners van deze caravan worden overigens voorlopig niet ontruimd.’
Vroeger werden alleen plaatsen ontruimd.
‘De dienders gunnen hem geen blik waardig.’ Contaminatie van: gunnen hem geen
blik, en: keuren hem geen blik waardig.
‘Met Bob Strauss in Moskou zijn zowel de president als de minister van
buitenlandse zaken beiden permanent mee aanwezig in Moskou.’ Beiden is overbodig.
‘Nederlandse Spoorwegen het stiptst in Europa.’ Kan een trein nog preciezer op
tijd zijn dan precies op tijd?
‘De kans dat een 15de-eeuws gebedenboek op een buitenlandse veiling dreigt te
komen acht zij niet groot.’ Dat dreigen is overbodig, ligt al in kans opgesloten. Aan
dreigen wordt overigens de onheilspellende betekenis ontnomen wanneer het wordt
gebruikt bij neutrale of zelfs verheugende aankondigingen, zoals: ‘Als de weergoden
ook nog meewerken, dreigt 12 juni niet alleen een gedenkwaardige dag te worden,
maar wordt-ie dat ook!’
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‘...en zij het hem gegund nog eens een goed geensceneerde Rameau-opera te
kunnen begeleiden.’ Alleen maar kunnen? (Rameau-opera is overigens ook lelijk,
klinkt erg Duits.)
‘Dat schept ruimte voor een Europese defensiepijler, die er moet komen, niet in
het minst om Europa aantrekkelijk te maken voor Frankrijk en Duitsland.’ Dat begrijp
ik niet: ik dacht dat F. en D. zo'n defensiepijler juist zo graag wilden, maar hier staat
dat hij er moet komen, maar helemaal niet (= niet in het minst) om Europa
aantrekkelijk te maken voor die twee landen. Of was bedoeld: niet het minst (= vooral,
niet in de laatste plaats)?
Overigens heeft Hugo Claus gedicht: ‘Ik heb zoveel verstrooid-en niet in 't minst
- na woorden - het gebruik van woorden.’ Maar daarmee is het nog niet goed.
‘In 1989 was hij een van de eersten die van de nieuwe “open society” in zijn land
gebruik maakte.’ Moet zijn: maakten. Die constructie kwam ik in juni tien keer tegen.
NRC Handelsblad van 02-07-1991, pagina 7

Democratie als gevaar voor vrede
Er zijn heel wat mensen die geloven dat alle mooie dingen tegelijk komen. Als er
eenmaal vrede is, is de democratie gewaarborgd. Of omgekeerd: als er eenmaal
democratie is, hoeven we voor oorlog niet meer bang te zijn. Nu, wat daarvan waar
is, zien we aan het Joegoslavische voorbeeld. De Slovenen maken gebruik van hun
democratisch recht op zelfbeschikking, en het gevolg is dat er geschoten wordt.
Bijna een halve eeuw heeft er vrede geheerst tussen de volken van Joegoslavie,
die elkaar vroeger naar het leven stonden; maar democratie heerste er niet in het land.
Ja, we kunnen rustig zeggen dat er vrede heerste omdat er geen democratie was. De
communistische partij en het leger onderdrukten alle pogingen tot zelfuitdrukking,
en dus leek er pais en vree in het land te zijn.
Dat gold, in het groot, voor heel Oost-Europa. Polen en Tsjechen haten elkaar, zo
ook Tsjechen en Slowaken, Slowaken en Hongaren, Hongaren en Roemenen. Maar
alle destructieve hartstochten werden in toom gehouden door de ‘dictatuur van het
proletariaat’, die de Sovjet-Unie als een verstikkende deken over al die volken gelegd
had. Vrede ten koste van democratie.
Democratie is namelijk een onruststoker. Democratie is, in beginsel, een
voortdurende ondermijner van de bestaande orde. En wanneer die orde een
internationale orde is, brengt democratie, in beginsel, de vrede in gevaar. Begrijpelijk
dat voorstanders van de bestaande orde, nationaal of internationaal, altijd wat moeite
hebben met democratie.
Een bijna roerend voorbeeld hiervan gaf onlangs de Luxemburgse minister van
buitenlandse zaken, Jacques Poos, wiens land tot 1 juli het voorzitterschap van de
Europese Gemeenschap bekleedde. In een interview met het Luxemburger Wort zei
hij meer eerlijk dan diplomatiek: ‘Het zelfbeschikkingsrecht der volken is een begrip
dat gevaarlijk is als basis voor een internationale orde.’
Hij zei dit natuurlijk naar aanleiding van de Joegoslavische crisis waarin hij, als
voorzitter van de zogenaamde trojka van de EG, nog een rol heeft gespeeld (en
trouwens nog speelt, maar nu als gewoon lid). Welke rol - dat kunnen we uit Poos'
verdere woorden opmaken: ‘Wie Joegoslavies grenzen in twijfel trekt, trekt het
handvest van de CVSE (Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa)
in twijfel. Men zou dan een explosieve ontwikkeling ontketenen, die ook in andere
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regio's van Europa kan uitbreken’. Er zijn wel veertig van zulke regio's, zei hij, die
met dezelfde argumenten aanspraak zouden kunnen maken op het
zelfbeschikkingsrecht.
Zeker, dat is waar. Zouden we dan maar liever niet het zelfbeschikkingsrecht der
volken vergeten? Ja, moeten we het niet betreuren dat de volken van Oost- en
Midden-Europa in 1989 gebruik hebben gemaakt van hun zelfbeschikkingsrecht,
omdat ze daarmee een potentieel explosieve ontwikkeling in gang hebben gezet?
Dat kunnen - of willen - we kennelijk niet. Maar waarom dan de Slowenen en
Kroaten ontzegd wat we de Polen, Tsjechoslowaken, Hongaren, Roemen en Bulgaren
van harte gunnen? De Joegoslavische staat is net zo kunstmatig en berust evenzeer
op innerlijk geweld als de Russische heerschappij over Oost- en Midden-Europa tot
1989.
Poos' Nederlandse collega Hans van den Broek, die nu voorzitter van de trojka is,
bezigt een soortgelijke argumentatie wanneer hij zich tegen erkenning van Slovenies
en Kroaties onafhankelijkheid keert. Dat zou maar tot escalatie van geweld leiden.
Best mogelijk, maar waarom wel voor erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van
de zwarten in Zuid-Afrika? Daar zijn de kansen op geweld nog veel groter. Het is
waar: Zuid-Afrika ligt veilig ver weg...
Voorlopig prevaleert het standpunt van Poos en Van den Broek in de EG. Dat
betekent dat zij in feite een keuze heeft gemaakt voor de status quo en tegen de
democratie, die in beginsel iedere status quo ondermijnt. Die keus is niet oneerbaar
- de vrede, ook in Joegoslavie, is per slot van rekening enige concessies waard -,
mits zij gedaan is in het volle besef van de consequenties ervan. De eerste van die
consequenties is: voorlopig geen grote woorden meer over zelfbeschikking!
De keus voor de status quo betekent ook, wat Joegoslavie betreft, dat het akkoord
van Brioni voordeliger is voor de centrale macht, die door Servische communisten
wordt overheerst, dan voor de naar zelfstandigheid strevende deelrepublieken Slovenie
en Kroatie.
Het is mogelijk, maar allesbehalve zeker, dat Slovenie dankzij zijn geografische
ligging en het succes van zijn wapens, uit die klem zal raken. De Slovenen hebben
immers vorige week het Joegoslavische leger een bloedneus bezorgd. (Paradoxalerwijs
is die overwinning een gevolg van Joegoslavies strategie, die, gedachtig aan het
succes van Tito's guerrilla in 1941-1945, sterk vertrouwde op krachtige territoriale
eenheden tegen een mogelijke invaller; die strategie heeft zich nu gekeerd tegen de
Joegoslavische centrale macht.)
Hoe het ook zij - uit Servie (ook uit het door Serviers gedomineerde leger) klinken
stemmen die erop wijzen dat een afscheiding van de randstaat Slovenie niet meer
volledig onaanvaardbaar wordt geacht. In dat geval zal internationale erkenning van
Slovenies onafhankelijkheid slechts een kwestie van tijd zijn. Heel anders is dat met
Kroatie, dat, in tegenstelling tot Slovenie, geen homogene bevolking heeft, en dat in
het hart van Joegoslavie ligt. Afscheiding van Kroatie zal dan ook zeker niet zonder
slag of stoot gaan.
Als het de EG er vooral om te doen is escalatie van geweld te vermijden, zou het
daarom niet verbazen indien binnen niet al te lange tijd Slovenie wel als
onafhankelijke staat erkend wordt en dat de meningsverschillen binnen de EG zich
vooral ten aanzien van Kroaties onafhankelijkheid weer zullen manifesteren.
Want laten we ons geen illusies maken: ondanks het akkoord dat vrijdag in Den
Haag bereikt is, blijven die meningsverschillen bestaan. Duitsland, dat voorstander
is van erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van Slovenen en Kroaten, werd toen
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weliswaar overruled, maar Europa's machtigste lidstaat zal zich niet eeuwig laten
overstemmen.
Dit is te onwaarschijnlijker omdat daags tevoren minister Genscher, onder druk
van een ‘kamerbrede’ meerderheid, in de Bondsdag had moeten beloven niet meer
onder alle omstandigheden de Duitse buitenlandse politiek van een gemeenschappelijk
standpunt van alle EG-partners afhankelijk te zullen maken. Dat gold, aldus de
Frankfurter Allgemeine Zeitung, desnoods ook voor de onafhankelijkheid van
Slovenie en Kroatie. Vrijdag is Genscher in Den Haag dan toch nog door de pomp
gegaan, maar laten we er niet op rekenen dat dit altijd zal gebeuren.
In elk geval is het nog te vroeg voor gejuich over een Europese Gemeenschap die
zou hebben aangetoond nu ook op politiek gebied als eenheid te kunnen optreden.
Daarvoor zijn de meningsverschillen en is het onderlinge wantrouwen - denk aan
Frankrijk, dat met argusogen het opdringen van de ‘Germaanse’ landen Duitsland
en Oostenrijk in de Balkan aanschouwt - nog veel te groot.
Zeker, de Europese trojka lijkt op Brioni een hernieuwde geweldsuitbarsting
voorlopig te hebben bezworen, en dat moet op zich zelf als succes gewaardeerd
worden. Maar dit is crisis management en crisis management is, hoe succesrijk ook
- en de duurzaamheid van dit succes moet nog blijken -, niet hetzelfde als beleid. Dit
te constateren doet niet af aan de verdiensten van de trojka onder leiding van minister
Van den Broek.
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Toetsing aan het nationale belang
Dr. E.H. van der Beugel, oud-staatssecretaris van buitenlandse zaken, oud-hoogleraar
in de internationale betrekkingen en oud-nog-zoveel-meer, is op zijn wenken bediend.
In de Internationale Spectator van mei 1991 schreef hij: ‘Gevraagd op korte termijn
een fundamenteel debat over grondslagen en doeleinden van de Nederlandse
Europa-politiek’. En zie, nog in de maand daarop had zo'n debat plaats.
Rob Meines berichtte er uitvoerig over in onze krant van 24 juni. ‘Ruim dertig
ervaren denkers’ (zoals hij hen noemde) op het gebied van de internationale
betrekkingen waren in Vinkeveen bijeengekomen om van gedachten te wisselen over
grondslagen en doeleinden van de Nederlandse Europa-politiek. Dat hebben ze, daar
in Vinkeveen, inderdaad ook gedaan, hoewel er in feite meer gesproken is over de
Nederlandse Europa-politiek dan over de grondslagen en doeleinden ervan.
Niet dat die helemaal verwaarloosd werden, maar velen leken toch meer
genteresseerd in de vraag hoe we de Europese trein, nu die eenmaal op de rails staat,
zo goed mogelijk lopend kunnen houden. Deze vraag aan het Nederlandse belang hoe ook genterpreteerd - te toetsen leek zelden bij hen op te komen.
Is deze onthechting van ‘Europa’ aan het nationale belang (nogmaals: hoe ook
genterpreteerd) een typisch Nederlandse neiging? Heeft zij iets te maken met wat de
onlangs overleden diplomaat Van Roijen eens noemde: ons keuken-aan-kantcomplex,
de behoefte eenmaal overeengekomen zaken zo netjes en spoedig mogelijk af te
handelen, dus geen losse eindjes te laten slingeren of zich niet door oneigenlijke
zaken te laten afleiden?
Zo ja, dan is dat misschien ook een Nederlands belang. Maar zolang dat niet als
zodanig is geexpliciteerd, doen we er beter aan deze neiging tot ‘objectivering’ te
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zien als een erfenis van onze lange neutraliteit, waarin wij eraan gewend zijn geraakt
toeschouwer, en niet medespeler, van het wereldgebeuren te zijn.
Er is een mooi woord van de historicus H.T. Colenbrander over (uit 1920): ‘Wel
placht de Nederlandsche courantenlezer in zijn bladen uitvoerige correspondentien
te lezen omtrent wat er in de wereld voorviel, doch hij was eraan ontwend geraakt
zich de vraag te stellen, laat staan te beantwoorden, welken invloed buitenlandsche
gebeurtenissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen van het eigen
land’.
Het zou onbillijk zijn ook maar een deelnemer aan het Vinkeveense debat te
vergelijken met de gezapige courantenlezer van zeventig jaar geleden, die in zijn
fauteuil, meestal tuttuttend, kennis nam van de gedragingen van andere volken en
mogendheden - in zijn ogen vaak lesser breeds, zoals het Britse volkslied zegt. Maar
ook in het engagement, dat Nederland al ruim veertig jaar belijdt en praktizeert, kan
die behoefte aan onthechting, aan objectivering zich uitleven. Ook het engagement
immers kan ons ontslaan van de lastige noodzaak zelf te denken en zelf te beslissen.
Het markantst kwam deze neiging naar voren toen het debat over het
veiligheidsbeleid ging: moeten we voortaan minder op de Amerikanen vertrouwen
en ons lot meer, via een Europese defensiepijler, met de Fransen verbinden? Het
bekende bezwaar tegen deze beleidslijn is dat zo'n Europese pijler niets voorstelt
zolang de Fransen zelf weigeren hun nationale beslissingsvrijheid daaraan
ondergeschikt te maken.
Daarop is het antwoord dan weer: maar ook de Amerikanen behouden zich in
laatste aanleg hun vrijheid voor - wat een der deelnemers (iemand die de internationale
kaart heel goed kent en allesbehalve een Eurofanaat is) tot de uitspraak bracht dat
we geen hogere eisen mogen stellen aan de Fransen dan aan de Amerikanen.
O nee? Mogen we dat niet? Krachtens welke wet niet? Zoiets kunnen we immers
alleen maar beweren indien we zelf als 't ware au-dessus de la melee zouden zweven,
dus geen partij zouden zijn, partij met eigen belangen en eigen inzichten. Maar zolang
we wel partij zijn, moeten we in onze keus het feit disconteren dat Amerika oneindig
sterker is dan Frankrijk (en, zullen sommige kwade geesten denken, oneindig
betrouwbaarder); mogen - ja, moeten - we juist wel hogere eisen aan Frankrijk dan
aan Amerika stellen.
Juist het feit dat degeen die deze stelling poneerde, iemand is die, hoewel
academicus, allerminst uitsluitend academisch over de internationale betrekkingen
pleegt te denken, is een aanwijzing dat wij Nederlanders, ondanks ruim veertig jaar
actieve, deels zelfs geengageerde buitenlandse politiek, nog niet helemaal de door
Colenbrander gesignaleerde hebbelijkheid van onze grootvaders zijn ontwend geraakt.
Natuurlijk kwam in Vinkeveen ook de vraag ter sprake of de Europese
Gemeenschap zich moest verdiepen alvorens zich te verbreden (met het lidmaatschap
van Oostenrijk, Zweden, Tsjechoslowakije en wie niet al). Maar eigenlijk werd die
vraag uitsluitend getoetst aan het belang van de Gemeenschap, terwijl de stelling
verdedigbaar is (stelliger wil ik mij nu niet uitdrukken) dat verbreding weliswaar
misschien niet in het belang van de gemeenschap zou zijn, maar wel in dat van
Nederland. Laten we daar ook eens een debat over houden.
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Vijgebladen in de manege van Berlijn
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Van de revolutie van 1989, die de communistische regimes in Midden- en
Oost-Europa, een voor een, omver heeft geworpen, is het merkwaardige dat er - met
uitzondering van Roemenie - nauwelijks bloed bij is vergoten. Die regimes hebben
gewoon, gedemoraliseerd, het veld geruimd. Hoewel ze binnenslands over een
machtsmonopolie beschikten, was er, achteraf bezien, weinig voor nodig om ze in
elkaar te laten zakken.
Dit te constateren doet niet af aan de moed van de kleine groepen die de stoot voor
de omwenteling hebben gegeven noch aan die van de massa's die later, toen de eerste
verschijnselen van onzekerheid en verlamming zich bij de macht begonnen te
manifesteren, de straat opgingen, want zij wisten op dat ogenblik niet dat de macht
niet, zoals in 1953 (DDR), 1956 (Hongarije), 1968 (Tsjechoslowakije) en 1981
(Polen), met alle geweld zou terugslaan.
Wat die revoluties (die samen een revolutie uitmaakten) ook gemeen hebben, is
dat algemene en vrije verkiezingen pas gehouden zijn na de machtswisseling. De
communisten hebben dus niet door vrije verkiezingen de macht verloren (in sommige
landen, zoals Servie, Roemenie, Hongarije en Albanie, hebben vrije verkiezingen
hun macht zelfs tijdelijk bevestigd). Ook hier is weer een uitzondering: Nicaragua.
Daar heeft de sandinistische regering, die rustig communistisch genoemd kon
worden, na verkiezingen de macht afgestaan aan de zegevierende oppositie. Of deze
uitzonderingspositie toe te schrijven is aan het feit dat Nicaragua niet in Europa dus ver van de Sovjet-Unie en dicht bij de Verenigde Staten - ligt, zou eens onderzocht
moeten worden.
Maar het lijkt wel alsof, met het verdwijnen van de sandinisten (die overigens nog
het leger in handen hebben, dus machteloos zijn ze nog niet), de belangstelling voor
dat land ook verdwenen is - en dat terwijl het jarenlang, dankzij het sandinistische
experiment, tot de verbeelding van tallozen heeft weten te spreken.
Nicaragua - daar richtte zich hun idealisme op, nadat dit achtereenvolgens door
de Oosteuropese, Chinese, Vietnamese en zelfs Cubaanse experimenten teleurgesteld
was geraakt. Nicaragua was de laatste hoop - niet alleen van marxisten en marxistoden,
maar ook van christenen. (Toegegeven: soms was de scheidslijn tussen hen moeilijk
aan te geven.)
Zo was een tijdlang Nicaragua bij de IKON niet van het scherm te slaan. En de
befaamde Duitse theologe Dorothee Solle, ook een geziene gast bij de IKON, bezong,
in haar even befaamde rede voor de assemblee van de Wereldraad van Kerken te
Vancouver in 1983, Nicaragua als het land ‘waar uit gebrek de volheid van het leven
is gegroeid’ (wat dit ook moge betekenen), en zij citeerde met instemming iemand
die haar geschreven had: ‘Ik wou dat ik in Nicaragua was; daar kun je leven als
christen’.
Deze fascinatie en illusie werden gevoed door het bestaan van zogenaamde
christelijke basisgemeenschappen in Nicaragua, die, anders dan de officiele kerk, de
sandinisten steunden. Wijdverbreid was de mening dat die basisgemeenschappen de
werkelijke gevoelens van de bevolking, die immers van nature progressief is,
vertolkten.
Maar wat lezen we nu in Trouw van 11 juli? ‘De sandinistische leiders misbruikten
jarenlang de christelijke basisgemeenschappen in het land voor eigen politieke
doeleinden. Als het in hun kraam te pas kwam, liet men vertegenwoordigers van de
basisbeweging opdraven om buitenlandse gasten uit te leggen hoe goed ze het met
het linkse regime konden vinden. Zo werd “de kerk van de armen” tot een religieus
vijgeblad voor het Frente Sandinista.’ Maar sprak die basisbeweging dan niet namens
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het gelovige volk? Ja, ‘in het buitenland is binnen bepaalde progressieve kringen
nogal eens gesuggereerd dat de Nicaraguaanse basisbeweging een enorm invloedrijke
groep was. In werkelijkheid, zo blijkt uit recente publikaties, is het al die jaren een
zwakke organisatie geweest met weinig leden.’
En dan haalt de auteur, die namens de gereformeerde zending werkzaam is aan
het Baptistenseminarie in Managua, een paar voorlieden van de basisbeweging zelf
aan: ‘We hebben te zeer achter de politieke feiten aangehold, zonder goed na te
denken over de verhouding tussen basisbeweging en revolutie. Op die manier zijn
we steeds meer actiegroep en steeds minder kerk geworden’.
En: ‘Na de overwinning van de sandinisten verwachtte iedereen dat we een
revolutionair-christelijke boodschap zouden verkondigen. Overal moesten er sporen
van het Koninkrijk Gods worden gezien: in de regering, het leger, de
landbouwcooperaties’. Maar of de armen dat ook zo zagen? Een hunner is nu van
mening ‘dat men te weinig naar de armen zelf heeft geluisterd’.
En dan komt de ook voor nuchteren ontnuchterende erkenning: ‘Veel armen die
ik ken, zijn echter niet zo bezig met dat koninkrijk. Ze maken zich veel drukker over
vragen als ‘kom ik in de hemel of in de hel?’ ‘Zou er echt een vagevuur bestaan?’
‘Welke heilige kan me het beste helpen met mijn dagelijkse noden?’’ Voor geen
enkele vrijzinnige is het leuk dit te horen, maar het is, naar te vrezen valt, wel de
werkelijkheid.
Dat zijn tenminste christenen wie de schellen van de ogen zijn gevallen. Iemand
bij wie dit nog steeds niet is gebeurd, is ds. Be Ruys, die bijna veertig jaar lang de
Nederlandse gemeente in Berlijn leidde en, blijkens een interview in Trouw, nog in
januari 1990 een fervente apalogete van het gediskrediteerde regime in de DDR was:
‘De oude SED was geen slechte partij’, vond zij.
Op de vraag of in de DDR voor die Wende de mensenrechten dan niet geschaad
werden, geeft zij een antwoord dat een Pilatus waardig is: ‘Wat zijn mensenrechten?’
Geen wonder dat zij bij haar collega-predikanten in de DDR al lang bekend stond
‘als iemand die “het” gewoon niet wilde weten’, zoals een hunner als reactie op dat
interview schreef. Niettemin gold zij bij ‘menig christelijke DDR-ganger jarenlang
als de goeroe bij uitstek’ en heeft ‘haar selectieve voorlichting voor velen het beeld
vertroebeld van hoe het er in werkelijkheid aan toe ging’, aldus de journalist Ton
Crijnen in een andere reactie.
Waarom dit nieuws van anderhalf jaar geleden opgehaald? Omdat, blijkens een
bericht in Trouw van 12 juli, ds. Ruys financiele hulp vraagt voor de Nederlandse
oecumenische gemeente in Berlijn, die door organisatorische en ideologische
problemen fors in de rode cijfers is geraakt. De gemeente wil nu het roer gedeeltelijk
omgooien. Men wil, aldus Trouw, ‘zich gaan bezighouden met de dialoog tussen
christenen en niet-christenen, vooral marxisten’.
Marxisten? Bestaan die nog? En zo ja, wat voor zin heeft zo'n dialoog met enkele
antediluvialen dan nog? Die dialoog tussen christenen en marxisten, waarmee ds.
Ruys zich veertig jaar heeft beziggehouden, is trouwens nooit iets anders geweest
dan een dialoog tussen rouwmoedigen (christenen) en triomfalisten (marxisten),
waarbij, te oordelen althans naar haar interviews, de gespreksleidster aan de kant
van de laatsten moet hebben gestaan. Moet daar nog geld naar toe?
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Het recept van Petrucci
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Bij het opruimen van mijn bureau stuitte ik op een paar knipsels die ik indertijd opzij
had gelegd voor het geval dat. Maar dat geval had zich nooit voorgedaan. Of beter:
het geval had zich misschien wel voorgedaan, maar dan had ik het knipsel vergeten
dat ik zo mooi en toepasselijk had kunnen citeren.
Twee knipsels waren met een paperclip aan elkaar gehecht. Het ene bevatte een
citaat van de Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, uit
een interview met hem in Der Spiegel van 1 oktober 1990; het andere een uitspraak
van Pandolfo Petrucci, magistraat in het vijftiende-eeuwse Siena.
Het eerste luidt: ‘Dit alles betekent hoe belangrijk het is de historische dimensies
van de politiek juist te taxeren. Men kan dat alleen maar als men de politieke
ontwikkelingen met een duidelijk concept volgt en niet op actuele gebeurtenissen
reageert’.
En het tweede: ‘Omdat ik zo weinig mogelijk vergissingen wil begaan, regeer ik
naar de dag en regel mijn zaken bij het uur. Want de tijden zijn machtiger dan ons
brein’. Dit citaat had ik gevonden in Het einde van de politiek?, de rede waarmee
Bart Tromp op 26 maart 1990 het ambt van bijzonder hoogleraar in de theorie en
geschiedenis van de internationale betrekkingen had aanvaard aan de Universiteit
van Amsterdam
Het is duidelijk waarom ik die twee uitspraken samen had bewaard: ze spreken
elkaar tegen. Genscher kan, althans volgens eigen zeggen, politiek slechts op grond
van een duidelijk concept bedrijven; voor Petrucci zijn concepten alleen maar ballast,
die tot vergissingen kunnen leiden; hij bedrijft politiek van dag tot dag, ja van uur
tot uur.
Nu is er een verschil tussen het twintigste-eeuwse Duitsland, waar een politicus
zijn beleid tegenover het publiek moet verantwoorden, en het middeleeuwse Siena,
dat, zo niet dictatoriaal, dan toch regentesk werd geregeerd - een situatie waarin
concepten inderdaad overbodig zijn.
Daar komt bij dat Petrucci's recept - althans volgens Machiavelli, die er melding
van maakt in zijn geschriften - misschien wel de enige manier was waarop de heerser
van de kleine stad die Siena was, zich kon handhaven in de moeilijke situatie van
het toenmalige Italie.
In elk geval oogst het recept Tromps waardering: ‘Er zijn tijden dat dit recept van
Petrucci inderdaad de hoogste wijsheid is, niet alleen in de politiek maar ook in de
politieke wetenschap. In zo'n tijd leven wij nu, en in deze situatie is het dwaas te
pretenderen een diagnose van deze tijd te kunnen geven die langer stand houdt dan
maanden of weken’.
Die uitspraak getuigt van bescheidenheid, misschien zelfs van wijsheid. Toch zou
ik er deze kanttekening bij willen maken: wij handelen altijd op grond van concepten,
zelfs als wij er ons niet bewust van zijn. Als wij, in een bepaald geval, zo en niet
anders handelen, dan is het ogenschijnlijk ons instinct, onze ervaring of ons
Fingerspitzengefuhl dat ons die keus doet maken, maar ook deze werken niet in een
conceptueel luchtledig.
Niet lang voor zijn dood stond er in deze krant een interview met de oud-minister
van buitenlandse zaken Van Kleffens, bijna negentig jaar oud.
Hierin gaf hij te kennen niets van theorieen of concepten te moeten hebben. Bij
hem was het Nederlands belang steeds richtsnoer geweest. Maar berustte zijn
interpretatie van dat belang in laatste aanleg niet ook op een conceptie ervan? Een
ander zou wellicht, op grond van zijn interpretatie van dat belang, tot andere keuzen
zijn gekomen.
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Zo zal het met Petrucci ook wel zijn geweest. Zelfs het meest cynische
opportunisme is, per slot van rekening, een conceptie. Zelfs de meest cynische
opportunist kiest wat hem - voor zichzelf of, in het geval van Petrucci, voor de stad
Siena - goeddunkt. Welnu, die keus tussen goed en minder goed berust ook hier op
een - al is het nog zo primitieve - conceptie.
Met deze kanttekening bestrijd ik niet Tromps uitspraak dat ‘het dwaas is te
pretenderen een diagnose van deze tijd te kunnen geven die langer stand houdt dan
maanden of weken’. We handelen op grond van concepties - kunnen niet anders -,
maar weten inderdaad niet of die concepties nog toepasselijk zijn op deze tijd.
Daarom zou het zo nuttig zijn te weten wat het ‘duidelijke concept’ is waardoor
Genscher zegt zich te laten leiden bij het taxeren van de politieke ontwikkelingen.
Uit de vele interviews die hij, voor de televisie en in de geschreven pers pleegt te
geven, is dat nooit helemaal duidelijk geworden. Soms krijgt men de indruk dat hij
nogal gemakkelijk van conceptie wisselt.
Terug naar Tromp: hoewel hij het dwaas vindt een diagnose van deze tijd te geven
die langer standhoudt dan maanden of weken, meent hij toch dat sommige ideeen
van Carl Schmitt (1888-1985), die hij ‘de laatste grote politieke theoreticus van het
Europese statenstelsel’ noemt, ‘door de ontwikkelingen van het laatste jaar (1989)
niet werkelijk aangetast’, dus blijkbaar nog bruikbaar zijn voor een diagnose van
deze tijd.
Schmitts leidende gedachte, uiteengezet in Der Begriff des Politischen (1927), is
dat de eigenlijke politieke onderscheiding die tussen vriend en vijand is. Het woord
vijand is ongelukkig gekozen, hoezeer Schmitt ook moeite doet uit te leggen dat hij
het woord moreel en ideologisch neutraal hanteert (voor classici: hostis, niet inimicus;
polemios, niet echthros).
Wanneer we in plaats van vijand tegenstander lezen, dan is Schmitts stelling
onaanvechtbaar. Geen politiek zonder verschil van meningen, zonder conflict, dus
zonder tegenstander. Of zoals Michel Korzec in Intermediair van deze week schrijft:
‘Maar als je geen conflicten meer hebt, waarvoor heb je dan nog politieke partijen
en democratie nodig’?
Dat is toch een conceptie die, impliciet of expliciet, haar geldigheid behouden
heeft? P.S. Mijn stuk van 16 juli, dat over Nicaragua en de DDR ging, droeg de
raadselachtige kop ‘Vijgebladen in de manege van Berlijn’. In de kopij had gestaan:
‘Vijgebladen in Managua en Berlijn’. In het stuk zelf stond dat vrije verkiezingen in
Hongarije de communisten in hun macht hadden bevestigd. In de kopij had gestaan:
in Bulgarije.
NRC Handelsblad van 19-07-1991, pagina 7

Over u, maar zonder u
‘Voorlopig houdt de G-7 haar hand nog op de knip.’ Zo luidde de kop boven een
van de ontelbaar veel artikelen en beschouwingen die over de ontmoeting tussen de
regeringshoofden van de zeven grote gendustrialiseerde landen en Gorbatsjov, vorige
week in Londen, verschenen zijn.
Die kop vatte het resultaat van die ontmoeting goed samen. De zeven zijn voorlopig
niet van plan miljarden te storten in de failliete onderneming die de Sovjet-Unie is.
Trouwens: dit resultaat was al voor de bijeenkomst van Londen bekend. Reden
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waarom Gorbatsjov, die twee maanden geleden nog een bedrag van 150 miljard
dollar had genoemd, zelfs niet om dit soort hulp gevraagd heeft.
Maar wat minder de aandacht heeft getrokken, is het feit dat er niet veel meer zit
in die knip van de zeven. Met andere woorden: zelfs als zij Gorbatsjov met miljarden
dollars zouden willen helpen, ze zouden het niet kunnen. Waar niets is, verliest de
kiezer zijn recht.
De Verenigde Staten gaan gebukt onder de grootste schuldenlast ter wereld en
zullen - zo niet onder deze, dan onder een volgende president - zeker prioriteit gaan
geven aan binnenlands herstel. Engeland slaagt er maar niet in uit zijn recessie te
kruipen. Duitsland heeft zich al bijna overtild aan de kosten van de hereniging.
Frankrijk, Canada en Italie - daar hoeven we, wat dit betreft helemaal geen woorden
aan vuil te maken.
Het is alleen Japan dat in staat is het nodige kapitaal voor de gezondmaking van
de Sovjet-Unie te leveren. Maar zolang deze nog vasthoudt aan die vier eilandjes die
Japan als eigen grondgebied beschouwt, zal het niet met dat kapitaal over de brug
komen. Maar altijd zal het, zoals het overal gewoon is, zich door puur zakelijke
overwegingen laten leiden: als investeren in de Sovjet-Unie Japan geen profijt belooft,
gaat het feest niet door.
Intussen is Gorbatsjov, hij mag dan met lege handen zijn thuisgekomen, er wel in
geslaagd zijn voet tussen de deur van de zeven te zetten. Het zal moeilijk zijn hem
bij andere bijeenkomsten van de G-7 te weren. De gastheer van volgend jaar,
bondskanselier Kohl, zal dat zeker niet doen. Hij was in Londen Gorbatsjovs ijverigste
pleitbezorger.
Maar als de G-7 een G-8, of een G-7, wordt raakt zij wel gedenatureerd. De
oorspronkelijke bedoeling was dat op deze bijeenkomsten de belangrijkste
industrielanden op rustige wijze met elkaar gemeenschappelijke economische en
monetaire problemen zouden kunnen bespreken.
Van die rustige wijze is al heel gauw niets terechtgekomen. Die bijeenkomsten
werden groter - Canada en Italie kwamen er, niet op grond van hun economische
belangrijkheid, bij - en, wat belangrijker is, zij werden de mediamieke gebeurtenis
van het jaar. Wat wil je, als ze niet op een afgelegen eiland, maar in een stad als
Londen gehouden worden?
Maar in Londen kwam ook de bespreking van de gemeenschappelijke economische
problemen in de knel. Het waren de problemen van de Sovjet-Unie die de geesten
van de zeven beheersten, nog voor Gorbatsjovs komst. Van de oorspronkelijke
bedoeling van die bijeenkomsten is dus niet veel overgebleven.
Toch zal de behoefte blijven bestaan problemen die eigen zijn aan de, zeg maar,
kapitalistische wereld, onder elkaar te bespreken. Er zal dus naar een formule gezocht
worden die het mogelijk maakt de zeven bijeen te laten komen zonder de
aanwezigheid van iemand die die problemen niet deelt, maar met zijn eigen problemen
de discussie beheerst.
Het is een ontwikkeling die door de landen die niet belangrijk genoeg gevonden
worden om tot die besprekingen toegelaten te worden, niet onvoorwaardelijk
toegejuicht kan worden. Het is: over u, maar zonder u.
Vier van de zeven zijn lid van de Europese Gemeenschap, maar dat waarborgt
allerminst dat ze voor de belangen van de acht andere leden van de Gemeenschap
opkomen. Integendeel, hun neiging een directoraat binnen de Gemeenschap te vormen
wordt er alleen maar door versterkt.
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Het is daarom een illusie te geloven dat, zoals de Financial Times van 18 juli in
een hoofdartikel doet, over een jaar of vijf die vier Europese leden van de G-7
misschien plaats zullen hebben gemaakt voor de Europese Gemeenschap als zodanig.
Zo gemakkelijk doen staten geen afstand van verkregen voorrechten! De acht kleinere
leden van de Gemeenschap zullen dus andere wegen moeten zien te vinden om hun
belangen te behartigen.
In zekere zin vinden zij bondgenoten in de landen van Midden-Europa die nu aan
de deur van de Gemeenschap kloppen. Want die vrezen dat hun belangen er in Londen
bekaaid van afgekomen zijn, als gevolg van de overmatige belangstelling die de
belangen van de Sovjet-Unie er gekregen hebben. Voor een land als Nederland
wellicht een reden te meer te pleiten voor opneming van die landen in de
Gemeenschap. Maar wanneer we zien dat de Gemeenschap zelfs ruimere invoer van
landbouwprodukten uit die landen weigert, dan hoeven we niet op veel bijval te
rekenen. Over Europese solidariteit gesproken.
NRC Handelsblad van 23-07-1991, pagina 7

Eigen argumenten ontkracht
We mogen aannemen dat de ministers van buitenlandse zaken en defensie luisteren
naar de adviezen van de Adviesraad Vrede en Veiligheid. Als deze vooronderstelling
juist is, dan is de voorzitter van die Adviesraad een gezaghebbend man. Reden te
meer om het artikel van prof. dr. A. van Staden, de huidige voorzitter, in de krant
van 17 juli serieus te nemen.
Hierin betoogt hij dat ‘uitbreiding van het werkterrein van de Europese
Gemeenschap met de veiligheidspolitiek en de defensie, ook vanuit de Nederlandse
situatie bezien, in beginsel steun verdient.’ Dat betekent dat wij ‘voortaan minder
op de Amerikanen moeten vertrouwen en ons lot meer, via een Europese
defensiepijler, met de Fransen moeten verbinden’ (dit laatste is een citaat uit mijn
artikel van 12 juli, dat Van Staden zonder protest weergeeft).
Een reeks van argumenten voert Van Staden voor die stelling aan. De kwaliteit
en de zekerheid van de Amerikaanse bescherming zullen de komende jaren so wie
so afnemen. Daaruit alleen al vloeien voor Europa ‘consequenties van een grotere
Europese verantwoordelijkheid’ voor eigen defensie voort.
Tweede argument: het is ook voor Nederland van groot belang dat Duitsland, ook
op het gebied van veiligheidspolitiek en defensie, verankerd blijft in een hechte
Europese constructie. Deze zou meer garantie bieden tegen een eventuele
renationalisering van de (Duitse) strijdkrachten dan de NAVO kan doen.
Derde argument: in het externe optreden van de Europese Gemeenschap valt steeds
moeilijker een scheiding te handhaven tussen economische en veiligheidspolitieke
aspecten. Kijk maar naar de rol die de Gemeenschap nu in de Joegoslavische crisis
speelt - onder hartelijk applaus van de Amerikanen.
Deze agumenten zijn zeker zwaarwegend, maar ze moeten wel heel zwaar wegen
om de doorslag te geven tegen de tegenargumenten die Van Staden ook noemt. Deze
zijn in de eerste plaats dat Amerika oneindig sterker en politiek betrouwbaarder is
dan Frankrijk, dat de hoofdrol zou spelen in een Europese defensieorganisatie. (Daar
staat tegenover, zegt Van Staden, dat Frankrijk geografisch met de Europese veiligheid
is verbonden en de VS niet).
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Nu, er moet wel heel veel tegenover staan, wil je een Nederlands publiek het gevoel
geven dat zijn veiligheid gediend is met het leiderschap van een land welks politieke
betrouwbaarheid - althans volgens de voorzitter van de Adviesraad Vrede en
Veiligheid (en die kan het weten, zou je zeggen) - op z'n minst twijfelachtig is. Het
argument van Frankrijks geografische nabijheid is daarvoor niet sterk genoeg, zo het
niet zelfs afschrikt.
De balans slaat nog meer door naar Van Stadens eigen tegenargumenten wanneer
hij erkent dat een Europese defensiepijler niets voorstelt zolang de Fransen zelf
weigeren afstand te doen van een strikt nationale verdediging. Maar zelfs dat
ontmoedigt hem niet. Hij ziet wel kansen de Fransen te strikken:
‘De kansrijkste strategie is het formeel en materieel koppelen van het streven naar
Europese defensie aan andere terreinen van samenwerking in het kader van de
Europese Gemeenschap. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid het inwilligen van
Franse verlangens op, bijvoorbeeld, het gebied van landbouw of monetair beleid
afhankelijk te maken van Franse inschikkelijkheid in militaire aangelegenheden’.
Heel slim! Net zo slim als in 1965 de Europese Commissie dacht te zijn toen zij
invoering van meerderheidsbesluiten in de ministerraad van de gemeenschap (waar
Frankrijk fel tegen was) koppelde aan een voor Frankrijk gunstige financiering van
het landbouwbeleid. Die deal zou, dacht de Commissie, president de Gaulle, in het
licht van de komende presidentsverkiezingen (waarbij de stemmen van het platteland
zwaar zouden wegen), niet kunnen weigeren.
Welnu, dit bleek een volstrekte misschatting van de Gaulle door de politici van
de Commissie. Als iemand niet te vinden was voor zo'n koehandel met Frankrijks
soevereiniteit, dan de Gaulle wel. De Franse president beantwoordde dit voorstel
met een boycot van de vergadering van de ministerraad, dus met een feitelijke
lamlegging van de Gemeenschap, die zeven maanden duurde en eindigde met, in de
praktijk, een Franse overwinning.
Nu is president Mitterrand de Gaulle niet. Maar uit alles blijkt dat hij het beleid
van zijn illustere voorganger (en tegenstander) heel goed bestudeerd heeft, ja zelfs
in vele opzichten navolgt. Het is dus helemaal niet zeker dat hij zo makkelijk zal
trappen in een val als Van Staden schijnbaar zo handig voor hem heeft opgezet.
Kortom, Van Staden heeft nog niet overtuigend aangetoond dat op dit ogenblik
de voordelen van een Europese defensieorganisatie zoals die hem voor ogen staat,
voor Nederland groter zijn dan de nadelen. Zolang Amerika's desinteresse in Europa
niet veel sterker is dan het nu is - en nu valt het nog erg mee! - heeft het geen zin
zich vast te leggen op een Europese constructie die op z'n minst even, zo niet meer,
onzeker is als de Amerikaanse bescherming.
NRC Handelsblad van 26-07-1991, pagina 7

In de Amsterdamse Nieuwe Kerk
Een van mijn vroegste herinneringen is dat ik gedoopt werd. Het was in de
Amsterdamse Nieuwe Kerk. Ik weet nog wat ik bij die gelegenheid aanhad: een wit
tricotpakje met een blauw randje. Hoe oud was ik? Dat weet ik niet precies. Maar
aangezien de predikant die de plechtigheid verrichtte, een oudoom, kort na mijn
vijfde verjaardag overleed, kan ik in elk geval niet ouder dan vijf zijn geweest.
U begrijpt dat ik, met deze herinnering in het hoofd, met bijzondere belangstelling
las wat William Rees-Mogg, oud-hoofdredacteur van The Times, over zijn bezoek
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aan de Nieuwe Kerk onlangs (22 juli) schreef in The Independent. Hij was
gechoqueerd.
Waarom? Omdat die kerk ‘ontheiligd’ was. En waarom was zij, in zijn ogen,
ontheiligd? Omdat er een tentoonstellingsruimte van was gemaakt, met in de oude
consistoriekamer, die hij Knijper Hall noemt (wat waarschijnlijk een zetfout voor
Kuijper is), een cafe, terwijl de ‘Eggert Hall’ kan worden gehuurd voor recepties,
lezingen, tentoonstellingen en concerten.
Ik moet toegeven dat ik wel eens in dat cafe heb gezeten en in die ‘ontheiligde’
kerk ook lezingen heb aangehoord, ja zelfs aan forumdiscussies heb deelgenomen
(allemaal over wereldlijke zaken), zonder dat ik het gevoel had me aan een soort
overdrachtelijke beeldenstorm te bezondigen. Maar ja, de schattige dopeling van
toen is dan ook een gevallen engeltje.
Maar het merkwaardige is dat Rees-Mogg nog meer geschokt blijkt door iets dat
dateert uit een tijd dat de kerk nog lang en breed dienst deed als een kerk: het
grafmonument van Michiel de Ruyter. Als kunstwerk vindt hij het van ‘hoge
kwaliteit’, maar niettemin acht hij het ‘een daad van godslasterlijke vulgariteit’.
Voordat wij met de vinger gaan wijzen naar de Engelse kerken, die veel voller
staan met monumenten en andere gedenktekenen voor generaals en admiraals dan
welke Nederlandse kerk ook - niet het minst de door hem genoemde Westminster
Abbey - moeten we zeggen dat hij in 't bijzonder gechoqueerd was door de plaats
waar De Ruyters praalgraf staat, namelijk daar ‘waar het hoogaltaar stond in de
katholieke periode van de kerkgeschiedenis’.
Nu wordt veel duidelijk wanneer wij weten dat Rees-Mogg zelf rooms-katholiek
is. Het zou nuttig zijn geweest als dat erbij had gestaan in zijn artikel in The
Independent (blijkbaar worden alle Engelsen, althans de lezers van dat dagblad,
geacht dat te weten), want met die achtergrond worden ook de cultuurfilosofische
beschouwingen waartoe het bezoek aan de Nieuwe Kerk hem verleid heeft,
duidelijker.
Rees-Mogg komt tot de conclusie dat de Nederlandse cultuur ‘een van de meest
geseculariseerde samenlevingen is die ik ken, misschien degene waarin liberalism
het verst is doorgevoerd’. (Hieruit blijkt alleen al dat liberalism niet met liberalisme
vertaald kan worden: het betekent hier veeleer: los zijn van God of gebod.)
Hoe dan ook: ‘Een kerk is niet meer heilig, dus wordt zij tot museum gemaakt.
Een vrouw is niet meer heilig, dus wordt zij in een etalage verkocht’. (Rees-Mogg
zinspeelt hier op de sekswinkels en de hoerenkasten rond de Oude en de Nieuwe
Kerk.) ‘Het menselijk leven is niet meer heilig, dus schuiven de Nederlanders in de
richting van euthanasie.
‘Deze desacralisatie is eigen aan onze moderne liberal seculaire maatschappij niet alleen in Amsterdam, maar de Nederlanders hebben haar op z'n minst een fase
verder doorgevoerd dan wij.’ En dan volgt de peroratie (die, in mijn ogen, typisch
rooms-katholiek is, maar daarom nog niet onjuist hoeft te zijn):
‘Willen culturen hun zin, ja hun leven behouden, dan is erkenning van het heilige
nodig. De Nederlandse cultuur heeft veel goeds behouden: verdraagzaamheid,
vriendelijkheid, doelmatigheid en een traditie van visuele kunst. Maar om een
ontheiligde cultuur hangt de sfeer van de dood.
‘De Nieuwe Kerk in Amsterdam maakte op mij niet slechts de indruk van een
deprimerende, lege kerk maar ook van een symbool van het soort verwerping van
Europa's christelijke cultuur dat verschrikkelijk is in zijn mogelijke gevolgen’.
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Ach, als Rees-Mogg langer dan een weekeinde in Nederland had rondgelopen,
dan had hij gemerkt dat er, juist in het geseculariseerde deel der natie, nog heel wat
sporen van christelijk erfgoed te vinden zijn. Als iets ons tot dusver immuun heeft
gemaakt voor totalitaire verleidingen, dan eerder dit dan onze veelgeprezen en
veelgesmade liberaliteit.
Men trekke uit Rees-Moggs beschouwingen niet de conclusie dat hij zich
anti-Nederlands uitlaat. Integendeel, hij rangschikt ons onder ‘de vriendelijkste en
hulpvaardigste’ volken van Europa. Ja, hij roemt zelfs onze ‘voortreffelijke’ keuken
met haar ‘stevige’ voedsel. Ik ben benieuwd naar de restaurants die hij heeft bezocht.
Toch niet die welke met hun Franse cuisine (nouvelle of niet) pronken en soms, zoals
ik eens heb meegemaakt, op het menu de wildgerechten opsommen onder het hoofdje
Sauvage.
NRC Handelsblad van 30-07-1991, pagina 7

Een heel oude moeder
't Behoort weliswaar niet tot het soort fouten die ik maandelijks pleeg te signaleren,
maar toch wil ik er, omdat ikzelf die fout maakte, enige aandacht aan schenken.
Onlangs schreef ik dat het Amsterdamse wereldje in werkelijkheid erg ‘provinciaals’
is. Dat woord bestaat niet, schreef een lezer, het moet zijn: provinciaal. Inderdaad.
Wat die fout toch nog interessant maakt, is de vraag waartoe zij aanleiding geeft:
waarom komt die fout zo vaak voor - want sindsdien ben ik haar al enkele keren
tegengekomen -, terwijl we nooit sociaals, mondiaals, (inter)nationaals zeggen of
schrijven? Contaminatie van provinciaal en boers?
Nu de - interessantere - fouten die ik in juli tegenkwam: ‘Een eigen lijn van het
Joegoslavische buurland Italie is slechts een kwestie van tijd’. Italie is niet
Joegoslavisch.
‘Alle 269 inzittenden en de bemanning lieten het leven.’ Behoorde de bemanning
niet tot de inzittenden?
‘Anachronismen kunnen nu het hoofd worden geboden.’ Worden de anachronismen
geboden of wordt (hun) het hoofd geboden?
‘De Kennedy's hadden altijd al een chronische last van hormonen.’ Dubbelop.
‘Eenmaal afgemeerd kan het feest beginnen.’ Was het feest afgemeerd?
‘Dit najaar zal Mitterrand als tweede staatshoofd van een westers land na
Oostenrijks Kurt Waldheim een bezoek brengen aan Iran.’ ‘Na hartinfarct is
impotentie de tweede meest voorkomende mannenkwaal geworden.’ Wie was het
eerste westerse staatshoofd dat na Waldheim Iran bezocht? Wat is na hartinfarct de
eerste meest voorkomende mannenkwaal?
‘Het stadion, met een waarde van enige tientallen miljoenen guldens, was als een
van de weinige eigendom van de vereniging.’ Een van de weinige wat?
‘Door alleen de door Joyce geschreven brieven en niet, waar mogelijk, ook de
door hem ontvangen brieven te publiceren, krijgt de lezer een eenzijdig beeld van
de relatie tussen de auteur en sommige van de aangeschreven personen’ (academische
stelling). Wordt de lezer geacht brieven van en aan Joyce te publiceren?
‘Pohl kritiseerde wederom het door de Duitse regering gevoerde beleid en de nog
te verwachten problemen.’ Kun je problemen kritiseren?
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‘Maar dat noch de snel afbrokkelende status van de Britse monarchie doet niets
af aan de kosmische betekenis van die ene huwelijkskus.’ Charivarius zou gezegd
hebben: der Geist, der stets verneint.
‘...de oorlog werd ook op een tegenovergestelde manier verwerkt, niet door hem
te verheerlijken, en een sacraal karakter toe te dichten...’ Hier wordt hem als lijdend
voorwerp en als meewerkend voorwerp gebruikt (maar ik weet niet of dit nog als
fout aangemerkt kan worden; als fout aangevoeld wordt het zeker steeds minder).
‘Hij was het er niet mee eens dat de vier architecten van wie de ontwerpen als
kunstwerk zouden worden aangekocht, toch aan een prijsvraag bleken deel te nemen.’
Met iets dat blijkt of niet blijkt, kun je het moeilijk eens of oneens zijn. Beter zou
zijn geweest: ...mochten deelnemen.
‘Uit bijna alle werelddelen, op Australie na, waren ze gisteren naar het evenement
in Arnhem gekomen.’ Behalve Australie moet dus ten minste nog een werelddeel
niet hebben meegedaan. Dan kun je nauwelijks meer spreken van: bijna alle.
‘Daniel, zoon van een al generaties lang in Israel wonende moeder...’ Dat moet
dan wel een heel oude moeder zijn.
‘De funktie van directeur van het Rijksmuseum van Oudheden zou hij tot op
82-jarige leeftijd blijven vervullen en met zijn publikaties internationaal een grote
naam verwerven.’
‘Hoewel na zijn dood voortgezet door zijn zoons volgde in 1619 de definitieve
liquidatie van het bedrijf.’ Werd die liquidatie door zijn zoons voortgezet?
‘Het proletariaat en de bourgeoisie zijn twee tegenstellingen, die zich in permanente
strijd met elkaar bevinden.’ Ik zie maar een tegenstelling.
‘Op jeugdige leeftijd verhuisde zijn familie naar een dorpje in de buurt van
Khartoum.’ Wie was ten tijde van de verhuizing jeugdig: hij of zijn familie?
‘Manfred Krug behoorde in de DDR tot een van de meest gevierde acteurs.’ Wie
behoorde nog meer tot die ene gevierde acteur?
‘Veel vrouwelijke werkneemsters van het Philipsconcern waren aangesloten bij
het St. Emerentiagilde.’ Waar waren de mannelijke werkneemsters bij aangesloten?
‘Jaruzelski, een van de weinige (communistische) politici die inzicht toonde in
eigen tekortkomingen en afstand deed van zijn politieke macht’ (toonden, afstand
deden van hun politieke macht). Deze constructie kwam ik afgelopen maand vier
keer tegen.
Net zoals ik begonnen ben, wil ik ook eindigen met een fout uit eigen werk.
Onlangs schreef ik over de stad Rijssel, die, ‘met haar twee aangrenzende grote
pleinen’, een typisch Vlaams karakter heeft. Grenzen die twee pleinen aan Rijssel?
Bedoeld was: twee aan elkaar grenzende pleinen.
NRC Handelsblad van 02-08-1991, pagina 7

De kop van Jut
Twee tradities hebben Nederland dwarsgezeten in de maand dat het - voor de eerste
keer sinds het einde van de Koude Oorlog - het voorzitterschap van de Europese
Gemeenschap moest waarnemen. Oost-Europa is voor ons onbekend, onvertrouwd
gebied, waar we in onze geschiedenis weinig mee te maken hebben gehad. En: we
zijn gewend aan orde, aan regels waar de mensen zich aan houden; de chaos ontreddert
ons, en het einde van de Koude Oorlog heeft tot dusver meer chaos dan orde gebracht.
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Nu Nederland in de Joegoslavische crisis - of beter: crises - verwacht werd een
leidende rol te spelen, braken die tradities ons op. Wat weten we van de heksenketel
die Joegoslavie altijd - zij het de laatste 45 jaar met de deksel erop - geweest is? Heel
weinig. Het behoorde tot het achterland van Duitsland en Oostenrijk, dus waarom
zouden wij, anticontinentalen, ons ervoor interesseren - anders dan via de romans
van Den Doolaard?
Keurig hebben we ons zo lang mogelijk gehouden aan de fictie van de
Joegoslavische eenheidsstaat, die al lang uiteengevallen was, en onderhielden we in
de eerste plaats contacten met mensen die geen enkele macht meer hadden, zoals de
minister-president en de minister van buitenlandse zaken van de centrale regering.
Keurig deden we ook voorstellen die in geen enkele relatie stonden tot de werkelijke
toestand ter plaatse, zoals het instellen van gemengde Kroatisch-Servische patrouilles
in gebieden waar die twee volksstammen elkaar aan het uitmoorden waren. Een
eerder voorstel om het aantal waarnemers van vijftig tot 150 a 200 uit te breiden,
werd door Die Zeit, een gematigd blad, al als grotesk-weltfremd gekenschetst. Welke
kwalificatie verdient dan wel niet het voorstel voor die patrouilles?
Niet uitsluitend minister Van den Broek draagt de verantwoordelijkheid voor de
farce van het Europese optreden in Joegoslavie. Zeker, hij is deel van die keurige
traditie en in Utrecht heeft hij indertijd ongetwijfeld met vrucht de colleges
volkenrecht gevolgd. Maar het is de vraag of iemand uit een andere traditie en met
meer gevoel voor Realpolitik van de primitiefste soort, het er beter van af zou hebben
gebracht.
Per slot van rekening trad hij op namens de Europese Gemeenschap en die
gemeenschap had geen beleid ten aanzien van Joegoslavie. De belangrijkste leden,
Frankrijk, Duitsland en Engeland, waren het niet met elkaar eens over de toekomst
van het gebied dat officieel nog Joegoslavie heet. Dus was er geen Europese politiek,
alleen maar crisis management en dat had al heel gauw zijn grenzen bereikt.
Ja, het is zelfs de vraag of een Europese Gemeenschap die wel over een
Joegoslavische politiek zou beschikken en wel over een militair instrument waarmee
zij die politiek aan de Joegoslaven zou hebben kunnen proberen op te leggen, meer
zou hebben bereikt dan de Europese trojka nu. Per slot van rekening zijn de ervaringen
die de grote mogendheden hebben opgedaan in Libanon, waarmee Joegoslavie niet
ten onrechte vergeleken is, niet bepaald bemoedigend.
Dat neemt allemaal niet weg dat minister Van den Broek, als voorzitter van de
Europese trojka, op het ogenblik voor kop van Jut speelt. Zo was, volgens een bericht
in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, minister Genscher vorige week ‘woedend’
op zijn Nederlandse collega, omdat deze maar vasthield aan het Joegoslavische
staatspresidium als enige valabele gesprekspartner.
Minister Genscher is kennelijk niet de enige die woedend is op de huidige voorzitter
van de Gemeenschap. The Economist van 3 augustus weet uit Brussel te melden dat
de Europese Commissie ‘woedend’ is op het Nederlandse voorzitterschap wegens
zijn ‘nonchalante’ behandeling van de pogingen van Polen, Hongarije en
Tsjechoslowakije een betere toegang tot de Westeuropese markt te krijgen.
Zeker, dit verwijt heeft niets met Joegoslavie te maken. Of indirect toch wel? Heeft
Joegslavie zoveel van Van den Broeks tijd en aandacht in beslag genomen dat hij
het beleid in andere zaken noodgedwongen aan zijn collega's - van landbouw
bijvoorbeeld - overliet? Of wreekt zich ook hier de Nederlandse traditie van gebrek
aan wezenlijke belangstelling voor en kennis van Oost-Europa?
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Maar nogmaals: Van den Broek is niet de enige schuldige. Hij mag dan misschien
te lang hebben vastgehouden aan de fictie van de Joegoslavische eenheidsstaat, ja
de Servische ambities in de praktijk hebben aangewakkerd door al heel in het begin
van de crisis economische en politieke hulp afhankelijk te maken van het voortbestaan
van die door de Serviers overheerste eenheidsstaat - hij was daarin niet de enige.
Zijn Amerikaanse collega, James Baker, was hem hierin zelfs voorgegaan.
Blijkbaar zijn de Amerikanen - en dat is niet het enige punt waarop ze lijken op
de Nederlanders - ook als de dood voor de chaos. Opmerkelijk was het pleidooi dat
president Bush vorige week, uitgerekend in het Oekraense parlement, hield voor het
behoud van de Sovjet-staat. Daar heeft zo'n pleidooi misschien nog enige zin.
Joegoslavie echter lijkt niet meer te redden - tenzij als Groot-Servie dat, evenals in
de jaren tussen de twee wereldoorlogen, de andere staten - misschien zelfs weer
Slovenie - zijn wil oplegt.
NRC Handelsblad van 06-08-1991, pagina 7

Zonder theorie of moraal
Niets is in de vakantietijd prettiger dan het lezen van verhalende geschiedenis. Geen
theorie waarover we ons het hoofd moeten breken. Geen moraal die ons alleen maar
een schuldgevoel geeft. En als die verhalende geschiedenis dan ook nog goed
geschreven is, is de volmaaktheid bijna bereikt.
H.L. Wesselings Verdeel en heers: de deling van Afrika 1880-1914 (Uitg. Bert
Bakker, Amsterdam, f 59,50) voldoet aan deze voorwaarden. Een enkel woord erover
- een enkel woord dat geen bespreking wil zijn, waartoe ik mij overigens onbevoegd
acht. (Het boek is trouwens al, genoegzaam, besproken door drs. M. de Rijk in het
Zaterdags Bijvoegsel van 25 mei jl.)
Geen theorie dus ligt aan dit verhaal van 460 bladzijden ten grondslag. Voor degeen
die behoefte heeft aan een alles verklarende oorzaak aller dingen - en wie heeft dat
niet wel eens? - is dat een beetje teleurstellend, maar Wesseling overtuigt wanneer
hij schrijft: ‘Er valt bij Europa's acties en ondernemingen in Afrika zo grote
verscheidenheid aan belangen en motieven aan te wijzen, dat iedere algemene theorie
of hypothese hierover vastloopt op gebeurtenissen die er niet in passen.’
Maar staat het tijdvak dat dit boek beslaat, niet bekend als dat van het imperialisme,
en is op dat imperialisme, dat toen in Afrika ten volle werd uitgeleefd, niet bij uitstek
een theorie van toepassing? Zeker, daartoe zijn talloze pogingen gedaan, te beginnen
door Marx en Engels, later door J.A. Hobson en anderen - tot op de dag van vandaag
(of, althans, gisteren).
Maar er was niet één belang of één motief in het spel. Er waren talloze belangen
en motieven. Dat betekent dat er een voortdurende afweging van belangen plaatsvond.
‘De vraag in de politiek is immers niet wat men wil, maar wat men liever wil’, aldus
een uitspraak van Wesseling, die kans maakt klassiek te worden.
De geschiedenis van Afrika's deling leert ons dus op z'n hoogst ‘iets over de
hiërarchie der belangen’, en die hiërarchie zag er in het ene land op hetzelfde ogenblik
niet noodzakelijkerwijs hetzelfde uit als in het andere. ‘De deling van Afrika was
het resultaat van een serie zelfstandige en min of meer “toevallige” beslissingen.’
Ja - met dien verstande dat Frankrijk zich bij zijn Afrikaanse expansie veel meer
door een conceptie liet leiden dan, aanvankelijk, Engeland. Bij Engeland is de
imperiale gedachte pas vrij laat gekomen, min of meer en mangeant. In het begin
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ging het de Britten vooral om de beveiliging van commerciële belangen. Frankrijks
commerciële belangen daarentegen waren gering; hier was de conceptie het oermotief:
na de nederlaag tegen Duitsland in 1870 kon Frankrijk voorlopig slechts in Afrika
zijn grandeur bewijzen.
Een merkwaardige combinatie van beide motieven toonde koning Leopold van
België: zijn vrijstaat Kongo is ontsproten aan de tomeloze dadendrang van één man,
voor wie België te klein was. Militaire macht kon hij niet mobiliseren, daarom zocht
hij het in commerciële expansie, en dat leverde hem - en later België - een reusachtig
koloniaal rijk op.
‘Achteraf kunnen wij echter zien’, zegt Wesseling, dat al die zelfstandige en min
of meer ‘toevallige’ beslissingen die tot Afrika's verdeling hebben geleid, ‘een zeker
patroon vertonen’. Akkoord, maar dan moet de nadruk wel heel sterk op achteraf
liggen. En wat is dat patroon? Die verdeling kwam, niet toevallig, na Europa's
industriële revolutie, die om grondstoffen vroeg. In zoverre kan de industriële revolutie
de prima causa van het imperialisme genoemd worden. Alweer akkoord - hoewel
het moeilijk is Frankrijks imperialisme in dit patroon te passen. Zelfs die theorie is
dus nauwelijks algemeen.
En de moraal? We zouden geen Nederlanders zijn als we daar niet naar vroegen.
En er is alle aanleiding ernaar te vragen, omdat er heel wat gruwelverhalen (die geen
sprookjes zijn) op te dissen zijn over de Europese expansie in Afrika. Leopold spande,
wat dat betreft, de kroon. Er kwam later zelfs - toen al! - een internationale commissie
van onderzoek naar die gruwelen. Maar Frankrijk kon er, blijkens een plaatje op
bladzij 269 in Wesselings boek, ook wat van.
Overigens is Wesseling nogal zwijgzaam over deze kant van de Europese expansie.
‘Het is niet aan mij om waardeoordelen uit te spreken, al is kolonialisme en alles wat
ermee samenhangt zo'n gevoelig onderwerp dat je er steeds bij moet zeggen dat je
het niet goed wilt praten’, heeft hij eens in een interview in Elsevier (13 augustus
1988) gezegd.
Maar als we niet over moraal willen spreken, kunnen we dan tenminste zeggen
dat al die offers, op lange termijn bezien, een goed doel, de verheffing van Afrika,
gediend hebben - zoals marxisten en anderen jarenlang betoogd hebben dat al die
zuiveringen en hongersnoden die in de Sovjet-Unie miljoenen slachtoffers gemaakt
hebben, weliswaar heel erg waren, maar toch nodig voor de industrialisatie, dus het
welzijn, van het land (het argument dat waar er gehakt wordt, spaanders vallen, kan
namelijk zowel door links als door rechts gebruikt worden)?
‘Ook nu nog kan men wijzen op positieve assets die op de balans van het
kolonialisme kunnen worden bijgeschreven’, schrijft Wesseling, en eerder (in Indië
verloren, rampspoed geboren, 1988) had hij al eens vastgesteld: ‘Als we met een
onbevangen oog naar de feiten kijken, dan valt moeilijk in te zien dat India, Nigeria
en Egypte - langdurig en in ieder geval grondig gekoloniseerde gebieden onderontwikkelder zijn dan Ethiopië en Afghanistan’, die geen of heel kort kolonie
zijn geweest.
‘Maar’, zo schrijft hij in 1991, ‘het is niet mogelijk het een tegen het ander weg
te strepen, en het is aan de Afrikanen zelf om te bepalen hoe zij deze posten willen
waarderen.’ Een van de meest negatieve gevolgen van het kolonialisme in Afrika,
zo lijkt het, is de verdeeldheid van het werelddeel langs volstrekt willekeurige, door
de blanken getrokken lijnen.
Maar in prekoloniaal Afrika was de verdeeldheid nòg groter - volgens een
voorzichtige schatting ten minste tienduizend ‘staatkundige’ eenheden -, en het ziet
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er niet naar uit dat de Afrikanen onder de huidige verdeeldheid (enkele tientallen
eenheden) lijden. Integendeel: het nationalisme tiert er welig, en van pogingen tot
integratie, zoals in Europa, is weinig te merken.
NRC Handelsblad van 09-08-1991, pagina 7

Er is meer aan de hand
Dat de sociaal-democratie zich overal in een crisis bevindt - een crisis die plaatselijke
en tijdelijke verkiezingsoverwinningen niet kunnen maskeren - is bekend. Maar
waarom moet die crisis zich juist in Nederland in zo dramatische en - als we de
opiniepeilingen mogen geloven - zo catastrofale vorm uiten?
Het zou oppervlakkig zijn dit verschijnsel alleen maar toe te schrijven aan het
falen van de leiding van de partij of van enkele personen in die leiding. Er is meer
aan de hand. Waarschijnlijk moeten de oorzaken niet eens uitsluitend in de
sociaal-democratische kring gezocht worden. Waarschijnlijk is de crisis in de
sociaal-democratie symptoom van een wijdere cultuurcrisis.
Cultuurcrisis - dit woord wordt vaak te gemakkelijk in de mond genomen. Wanneer
zijn er, in de laatste honderd jaar, tijden geweest waarin niet van cultuurcrisis
gesproken is? En terecht, want de cultuur is voortdurend in overgang, dus in crisis.
De constatering dat de crisis in de sociaal-democratie een symptoom is van een
wijdere cultuurcrisis, is daarom een dooddoener. Het komt erop aan te analyseren
waarom die crisis zich op dit ogenblik juist in de sociaal-democratie manifesteert
en, subsidiair, juist in de Nederlandse sociaal-democratie.
Hier maken we op dit ogenblik een samenloop van sociale, ideologische en
persoonlijke factoren mee die die crisis juist bij ons zo acuut maakt. Daar is in de
eerste plaats het verschijnsel dat de sociaal-democratie eigenlijk haar doeleinden
heeft bereikt, al is dat vaak gebeurd doordat anderen haar kleren hebben gestolen.
Welke idealen kunnen de massa's nog in vuur en vlam zetten?
Zeker, zoiets is ook gebeurd met de liberalen. Iedereen is tegenwoordig liberaal,
in de zin dat het vrijheidsbeginsel overal heeft gezegevierd en alle heil niet meer
gezocht wordt in overheidsingrijpen. Het gevolg is dat de eigenlijke liberalen naar
de rand zijn gedrongen en niet te onderscheiden van conservatieven.
Is dat ook het lot van de sociaal-democratie? Het verschil is dat, zoals oud-minister
Albeda in Trouw van 9 augustus schrijft, ‘de kracht van de neoliberale ideologie is
gelegen in de aan de vrije economie inherente mogelijkheid van permanente
verandering, waardoor aan technische en sociaal-culturele veranderingen geen
belemmeringen worden opgelegd’. Met andere woorden: de liberalen zijn veel
soepeler dan de sociaal-democraten en kunnen dus telkens de crisis overleven.
Maar dat beantwoordt nog niet de vraag waarom dit verschijnsel, dat algemeen
is, zich juist in Nederland zo dramatisch voordoet. Komt dat doordat hier de
verzorgingsstaat (Albeda spreekt liever van welvaartsstaat) te ver is doorgevoerd en
daarom eerder zijn grenzen heeft bereikt dan elders? Of doordat bij ons, meer dan
elders, nog iets van het besef is blijven hangen dat de mens niet alleen van brood zal
leven?
In een artikel als dit kunnen zulke vragen op z'n hoogst gesteld, niet beantwoord
worden. Wèl kan gezegd worden dat de sociaal-democraten hier als regeerders zijn
geconfronteerd met de crisis van de welvaartsstaat en niet als oppositie.
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Weliswaar bestond die crisis van de welvaartsstaat al lang voordat de PvdA weer
regeringsverantwoordelijkheid op zich nam, en was zij door veel sociaal-democraten
al even lang onderkend. Maar het is toch iets anders of je medeverantwoordelijkheid
voor de oplossing voor die crisis op je neemt dan wel vanaf de zijlijn bekritiseert
hoe anderen daarmee omspringen. Die verantwoordelijkheid heeft het dilemma voor
de sociaal-democraten veel acuter gemaakt.
Geen reden voor tranen, want zij hebben die verantwoordelijkheid zelf gezocht.
Anderen zullen zeggen dat hun regeergeilheid zo groot was dat zij er de afbraak van
de welvaartsstaat voor over hadden. Dat is onbillijk, want het siert een partij wanneer
zij verantwoordelijkheid op zich neemt in (voor haar) moeilijke tijden. Het dilemma
wordt er echter niet minder door. Dat dilemma neemt waarlijk dramatische vormen
aan wanneer de voorman van de sociaal-democratie, een oud-vakbondsman,
uitgerekend minister van financiën wordt. Is het in die functie dat hij voor het eerst
met de wereld-zoals-zij-is heeft kennisgemaakt en tot de conclusie is moeten komen
dat hij tot dusver dromen had verdedigd? In elk geval staat hij voor de vraag: hoe
vertel ik het mijn kinderen?
En als Kok nu nog een door de wol geverfde politicus was, door alle wateren
gewassen. Maar dat is niet zo. Hij is de eerlijkheid zelf, wars van alle trucs en
slimmigheden waarin zijn voorganger, evenals trouwens zijn minister-president,
meester was. Die kon het, althans tot op zekere hoogte, zijn kinderen vertellen! Koks
onvermogen op dit gebied verhoogt slechts het dramatisch effect.
En er is, zoals in elk goed drama, geen echte uitweg. Wat zou het de PvdA baten
als zij besloot het kabinet te verlaten? Er zouden dan verkiezingen komen en die
zouden, althans volgens de opiniepeilingen, rampzalig voor haar uitvallen. Kortom,
zij is verdoemd als zij blijft zitten, en verdoemd als zij opstapt. (Het enige wat in een
klassiek drama niet voorkomt, zijn hoofdfiguren die met vakantie zijn.)
Evenmin als er reden voor tranen is, is er reden voor leedvermaak. Want de
stabiliteit van de Nederlandse politiek is er niet mee gediend als een grote, gevestigde
partij in een diep, zwart gat valt. Een alternatief is er niet, want D66, dat er 't meest
van zou profiteren, kan niet als gevestigde, in de samenleving gewortelde partij
gelden. Trouwens, het zou de grootste moeite hebben de leeggekomen plaatsen - niet
alleen in het parlement - met gekwalificeerde mensen te vullen.
Maar niet iedereen zal naar D66 lopen. Misschien zullen nog wel meer mensen
besluiten helemaal niet naar de stembus te gaan. Dan zouden de grondslagen van de
democratie direct worden aangetast. Geen politieke crisis dus, maar een crisis van
het systeem. Maar het systeem is een weerspiegeling van de cultuur. Dus toch een
cultuurcrisis? In elk geval grote instabiliteit.
NRC Handelsblad van 13-08-1991, pagina 7

Heimwee naar een verloren Duitsland
Wie heimwee heeft naar de jaren vijftig moet naar de voormalige DDR toe, want dat
deel van Duitsland lijkt nauwelijks door de vooruitgang van de laatste veertig jaar
te zijn aangetast. Hij moet gauw gaan, want menig stadsgezicht heeft al, zoals we
op de televisie kunnen zien, de opgepoetstheid van de gerestaureerde Westduitse
steden. De miljarden die West hier in Oost pompt, beginnen hier vrucht te tonen.
Goed, wie zich achter de façades waagt of in zijstraten dwaalt, struikelt nog over
een verval dat zelfs de jaren vijftig niet te zien gaven en dat de bezoeker spoedig het
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gevoel van heimwee ontneemt. Maar ook dat zal binnen afzienbare tijd met Duitse
Tüchtigkeit aangepakt worden, en dan zal, uiterlijk althans, niets meer Oost van West
onderscheiden.
En innerlijk? Daar zal nog lange tijd een kloof blijven, maar het zal niet meer de
kloof zijn tussen enerzijds het zakelijke, ‘gestresste’ Westen en anderzijds het
langzamere, gemoedelijkere Oosten; enerzijds de onpersoonlijke
welvaartsmaatschappij en anderzijds de menselijkere Nischengesellschaft, zoals de
Oostduitse samenleving, voor zover de communistische partij er geen greep op had,
wel genoemd werd: een samenleving van talloze ‘nissen’, waarin de mensen toevlucht
en warmte zochten.
Het is die samenleving, die met de Duitse hereniging voorgoed verdwenen is, die
velen zo aantrekkelijk vonden, omdat zij hen aan vroeger tijden deed denken.
Communisten verheerlijkten de officiële DDR, niet-communisten verheerlijkten die
Oostduitse tegenmaatschappij, zonder te beseffen dat de tweede niet zonder de eerste
kon bestaan en dus gedoemd was te verdwijnen zodra de SED-staat ingestort zou
zijn.
Waarom schrijf ik dit? Omdat onlangs bij Bert Bakker een boek van Joost
Niemöller is verschenen over die verdwenen Oostduitse samenleving, waar de
menselijke betrekkingen normaler en de mensen prettiger in de omgang leken dan
in het koude Westen (Over de Muur: Oostduitse levensverhalen, f 34,90).
Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar wel een bespreking ervan in Trouw van
10 augustus, en ik wil niet verhelen dat het feit dat de bespreker, Hans Ester, mijn
naam noemt, een extra aanleiding voor mij was weer eens over de DDR te schrijven.
Hij noemt mij ‘de liberale columnist’ - dat is op zich zelf al verkeerd, want ik
beschouw mijzelf niet als liberaal -, die maar niet kan ‘begrijpen dat die vreemde
DDR voor bepaalde Nederlanders, naast verwerpelijke, ook interessante en
inspirerende kanten bezat’.
Ik heb de laatste tijd inderdaad enkele malen over ‘bepaalde Nederlanders’
geschreven die inspiratie hadden gevonden in de DDR. Maar dat waren Nederlanders
die niet zozeer door die onofficiële Nischengesellschaft als wel door het zeer officiële
socialistische experiment aldaar geïnspireerd waren. Het waren allen leden of
sympathisanten van de beweging ‘Christenen voor socialisme’. Hun verliefdheid op
de DDR heb ik inderdaad maar niet kunnen begrijpen.
Als ik over de verliefdheid van die anderen ooit heb geschreven, dan was het niet
zonder begrip, maar tevens met kritiek op hun onbegrip dat die Nischengesellschaft
alleen maar kon bestaan zolang het regime bestond. Ook als er een DDR was blijven
bestaan waarin de SED van haar macht beroofd zou zijn geweest, zou die ‘warmere’,
‘menselijkere’ samenleving niet hebben overleefd.
Trouwens, Hans Ester zegt het zelf. Hij haalt iemand uit Niemöllers boek aan die
zegt: ‘Men beeldt zich nu in een DDR-identiteit te hebben die er nooit is geweest.
Er was alleen de identiteit van de oppositie’. En dan vervolgt hij (Ester):
‘Vermoedelijk slaat hij daarmee de spijker op de kop. Wat de westelijke bezoeker
als een meerwaarde beschouwde, was louter het gevolg van druk van buitenaf en
zou verdwijnen wanneer die druk wegviel. Of hadden die warmte en menselijkheid
tussen Elbe en Oder bewaard kunnen blijven? We moesten ons maar geen illusies
maken’. Dit lijkt mij volkomen juist.
In feite was de onofficiële samenleving in de DDR niet wezenlijk verschillend
van die in bezet Nederland. Ook toen zochten de mensen warmte en steun bij elkaar,
als reactie op de ‘officiële’ wereld van de gehate bezetter en zijn nog meer gehate
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handlangers. In hun oppositie - die niet verward moet worden met verzet - waren ze
één. Dat schiep een band, die er anders niet was. Geen wonder dat velen - zij die niet
direct vervolging hoefden te vrezen (en dat waren de meesten) - aan die tijd vaak als
aan een gezellige tijd terugdenken.
Ook die gezelligheid - soms hoogdravend solidariteit genoemd - is verdwenen
zodra de aanleiding ertoe, de bezetting, verdwenen was. Wie daar met weemoed aan
terugdenkt, vergeet te vaak de innige samenhang die bestond tussen het gehate en
het geïdealiseerde.
Zeker, er zijn verschillen tussen het Nederland tussen 1940 en 1945 en de DDR.
Een van de belangrijkste ervan is dat er bij ons een oorlog aan de gang was, aan
welks gunstige afloop eigenlijk nooit getwijfeld werd. Dat gaf hoop. Die hoop was
er in de DDR - ja, in heel Oost-Europa - tientallen jaren niet. Er was geen oorlog, en
de koude oorlog nam in hevigheid eerder af dan toe.
Dat betekent dat de accommodatie met het bestaande regime veel algemener en
vooral veel verder gaand was dan zelfs in Nederland het geval was. Het betekende
ook dat, omgekeerd, die zo warm en gezellig lijkende samenleving veel meer
verklikkers en andere informanten bevatte dan ooit in Nederland het geval was - en
dan de oppervlakkige Nederlandse bezoeker van de DDR kon merken.
NRC Handelsblad van 16-08-1991, pagina 7

Om het behoud van de staat
‘In het begin hebben we het volk de illusie voorgehouden dat al de wantoestanden
binnen twee, drie jaar verdwenen zouden zijn. Maar er bestaan geen wonderen in de
politiek of in de economie. Nu nemen we afscheid van de illusies. De gewone man
geeft hierbij onvermijdelijk de partij de schuld, en daarom gaat het slecht met het
gezag van de partij’.
‘Als we geen passend sociaal systeem vinden bij de overgang naar de
markteconomie en als het ons niet lukt deze sociale processen in toom te houden,
wordt de toestand zeer ernstig. Dan hebben we rond de jaarwisseling ook nog eens
dertig miljoen werklozen. Dat is sociaal dynamiet, dat elk ogenblik tot ontploffing
kan komen’.
‘We hebben het niet in ons bloed economisch nuttig te werken. We hebben
überhaupt geen economische structuren voor de verdeling van onze
landbouwprodukten. Onze wegen en spoorwegen zijn volledig verloederd.’
Wie spreekt daar? Gennadi Janajev, Gorbatsjovs opvolger ad interim, zei dit
onlangs in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel, toen hij nog
vice-president was. Geen mooiprater dus. Eerder iemand die in staat is de
werkelijkheid onder ogen te zien.
Dat is meegenomen, nu de wereld, met de val van Gorbatsjov, haar houvast verloren
lijkt te hebben. Maar laten we ons geen illusies maken. Janajev is geen zwaargewicht.
Hij is eerder de stroman van het militair-industrieel complex, dat zo ruimschoots
vertegenwoordigd is in het ‘staatscomité voor de noodtoestand’, dat de macht in
Moskou heeft gegrepen.
Niettemin is het opvallend dat het eerste communiqué waarmee het in de
openbaarheid trad, gespeend is van alle gebruikelijke ideologische rimram. De
woorden ‘socialisme’ en ‘communistische partij’ komen er niet in voor. Zelfs de
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naam van Lenin, die totdusver alles moest legitimeren, ontbreekt. De naam
staatscomité tenslotte is veelzeggend.
Betekent dit dat ook diehards niet meer geloven in het socialisme en de
communistische partij hebben afgeschreven? Het is te vroeg voor deze conclusie.
Per slot van rekening is de partij weliswaar volkomen gediskrediteerd, maar bestaat
haar apparaat nog, en de nieuwe machthebbers zullen een apparaat nodig hebben om
hun besluiten doorgevoerd te krijgen.
Toch ligt, wanneer we het communiqué als leidraad blijven nemen, de nadruk
sterk op het gevaar dat de staat, zijn territoriale integriteit en soevereiniteit bedreigt
- meer dan op de instorting van de economie.
Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de staatsgreep eerder
sovjet-nationalistisch dan communistisch van inspiratie is.
Als dat juist is, dan voorspelt dit niets goeds voor de dissidente republieken. De
kleine Baltische republieken zijn niet opgewassen tegen het Sovjetleger. Moeilijker
zal dit zijn wil kunnen opleggen aan het bergachtige Georgië. Maar de
onverteerbaarste brok zou wel eens de Oekraïne kunnen blijken te zijn. Is een
burgeroorlog dan te verwachten? Daarvan kan pas sprake zijn wanneer de
strijdkrachten zelf uiteen zouden vallen.
De nieuwe machthebbers zeggen Gorbatsjovs economische hervormingen te willen
voortzetten. Staat hun het Chinese voorbeeld - geen politieke, wèl economische
liberalisatie - voor ogen? Zelfs als dat zo zou zijn, is het onwaarschijnlijk dat zij beter
zouden slagen dan Gorbatsjov. Janajevs opmerking dat ‘we het niet in ons bloed
hebben economisch nuttig te werken’ spreekt boekdelen. Alleen al daarom zullen ze
wel terugvallen op de commando-economie, hoezeer die ook overal gefaald heeft
en hoezeer ook Janajev in dat interview zei een ‘aanhanger van de meest vergaande
privatisering’ te zijn.
Ongetwijfeld zullen spoedig stemmen opgaan die het Westen verwijten Gorbatsjov
niet genoeg geholpen te hebben. Is dat verwijt gegrond? Nee, ook tien maal zoveel
miljarden als het Westen al in de Sovjet-Unie gepompt heeft, zou de failliete boedel
niet gered hebben, te minder omdat Gorbatsjov zelf bleef weifelen de nodige radicale
reddingsmaatregelen te nemen.
Met meer recht kan betoogd worden dat de steun die Gorbatsjov van het Westen
kreeg, hem bij zijn tegenstanders juist extra verdacht heeft gemaakt. In hun ogen had
hij zijn populariteit in het Westen gekocht met de ondergang van het Sovjetimperium
in Midden-Europa. Dat Duitsland, na hereniging, in de Navo mocht blijven, hebben
ze hem niet vergeven en nu betaald gezet.
Is de omwenteling in de Sovjet-Unie een ramp voor het Westen? In de eerste
plaats: de wereldeconomie kan heel wel zonder de Sovjet-Unie, die economisch een
Derde-Wereldland is. De paniek op de beurzen gisteren was dan ook niet door
economische motieven ingegeven.
Moeten we dan vrezen voor terugkeer van de koude oorlog, zo niet erger? Een
Sovjet-Unie die haar strijdkrachten in de eerste plaats nodig heeft om thuis orde te
handhaven, is voorlopig geen militair gevaar. Wel mogen we verwachten dat, als de
orde eenmaal hersteld is, de bewapening gewoon doorgaat - al was het alleen maar
omdat het systeem zich niet kan hervormen, dat wil zeggen: overschakelen op civiele
produktie, zonder op z'n minst massale werkloosheid, dus grote sociale onrust, te
veroorzaken.
In feite staan de nieuwe machthebbers dus voor precies dezelfde ‘objectieve’
gegevens als Gorbatsjov. Als hij al niet slaagde, dan zullen zij, met hun
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commandomethodes, het zeker niet. Op een goed ogenblik zullen zij (of hun
opvolgers) daar de consequenties uit trekken, evenals Gorbatsjov en, vóór hem,
Chroesjtsjov dat gedaan hebben.
Maar als het waar is dat nationalisme, eerder dan communisme, hun drijfveer is,
dan is dat geen reden om gerust te zijn over die consequenties, want wat men ook
van de communistische ideologie mag zeggen, zij maande de gelovigen eerder tot
voorzichtigheid dan tot het nemen van risico's.
NRC Handelsblad van 20-08-1991, pagina 11

Requiem voor Gorbatsjov?
Nadat we deze week tweemaal, eerst zum Tode betrübt, daarna himmelhoch
jauchzend, stoom hebben afgeblazen, is het tijd om met beide benen op de grond te
gaan staan. Wat is er na de mislukte - en ongelooflijk stuntelig uitgevoerde staatsgreep in de Sovjet-Unie veranderd en wat is er hetzelfde gebleven?
Veranderd zijn de interne machtsverhoudingen. In persoonlijke termen: de macht
van Boris Jeltsin, aan wiens moed het in de eerste plaats te danken is dat de coup
mislukt is, is aanzienlijk gestegen, terwijl die van Gorbatsjov, wiens rol in de
voorgeschiedenis van de staatsgreep bovendien nog niet helemaal duidelijk is,
aangetast is.
Beide rivalen zijn op elkaar aangewezen, maar wie denkt dat Gorbatsjov nu van
dankbaarheid jegens Jeltsin zal overvloeien, begrijpt weinig van politiek. Het
tegendeel zal eerder waar zijn. Ook generaal De Gaulle stuurde na de meidagen van
1968, waarin hij de kluts kwijt was geraakt, zijn minister-president, Georges
Pompidou, die het hoofd koel had gehouden, naar huis.
Maar dat zal Gorbatsjov met Jeltsin niet kunnen doen. Daarvoor zou hij een tweede
staatsgreep moeten uitvoeren, en die kans is verkeken. De heren zullen dus met elkaar
moeten samenwerken, maar gemakkelijk zal dat niet gaan. De gekozen
volkstribuun-triomfator zal niet nalaten erop te wijzen dat degeen die formeel zijn
meerdere is, in feite een apparatsjik is, die nooit een verkiezing gewonnen heeft en
wie nu de instrumenten van de macht grotendeels uit handen zijn geslagen.
Wat waren die instrumenten van het centrale gezag? Het leger, de KGB, het
militair-industriële complex en de partij. De leiders van de eerste drie - Jazov,
Kroetsjkov en Baklanov - waren in het complot betrokken en zijn, voor zover niet
gevangen, de laan uit. De partij, die de samenzweerders al niet de moeite waard
vonden in hun proclamaties te noemen, heeft de eerste dagen gezwegen; pas toen de
kansen gekeerd waren, trok zij partij voor haar secretaris-generaal. Kortom, die
instrumenten van het centrale gezag zijn zwaar aangeslagen.
De macht van het centrum, dat Gorbatsjov vertegenwoordigt, is dus uitgehold ten
voordele van de macht der afzonderlijke republieken, in de eerste plaats de Russische.
Het ziet ernaar uit dat Gorbatsjov op z'n hoogst nog de rol van een constitutioneel
monarch zal kunnen spelen.
Maar dit vooronderstelt dat er tussen de delen van de Unie nog een zekere
samenhang zal blijven bestaan. Zeker Rusland heeft nu de smaak te pakken gekregen.
Het is trouwens op zichzelf al een grote mogendheid, met een oude traditie van
hegemonie. Het is een traditie waarnaar het leger, waarvan de leiding toch al Russisch
is, zich gemakkelijk zal voegen. In dat geval wordt Gorbatsjov helemaal overbodig
en kan Jeltsin, behalve president van Rusland, ook president van de Unie worden.
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Jeltsin, die tijdens de crisis in telefonisch contact stond met Bush en Major, en na
afloop de gelukwensen van talloze andere regeringsleiders in ontvangst mocht nemen,
zal zich nu ook op buitenlands gebied niet zo gauw laten uitrangeren. (Wat zullen
de sociaal-democraten een spijt hebben dat ze hem onlangs in Straatsburg zo
onbeschoft behandeld hebben - het zoveelste bewijs van hun talent op buitenlands
gebied net het verkeerde te doen.)
Hoe het ook zij - stof voor conflicten tussen de Unie en Rusland (en andere
republieken) ligt opgestapeld. De Sovjet-Unie mag de staatsgreep overleefd hebben,
ze is nog lang niet uit de staatkundige crisis. Wat dat betreft, is er niets veranderd,
als is de verhouding tussen de grootheden van de equatie grondig veranderd.
Wat ook niet veranderd is, is de catastrofale toestand van 's lands economie. Nu
is de weg vrij voor het nemen van radicale maatregelen, die Jeltsin steeds bepleit
had, maar waarvoor Gorbatsjov - uitsluitend onder druk van zijn conservatieven? altijd teruggeschrokken was. Maar de sociale onrust die zij, als ze genomen worden,
zullen veroorzaken, kan de chaos nog vergroten.
Daar staat tegenover dat Jeltsin, als gekozen leider, de legitimiteit heeft om die
maatregelen aangenomen te krijgen. Het is mogelijk dat hem dit lukt. Maar laten we
niet vergeten dat het slechts een klein deel van de totale bevolking was dat hem actief
steunde in zijn verzet tegen de junta (maar dat is altijd zo bij revoluties). In elk geval
heeft Gorbatsjov die legitimiteit niet.
Voordat het Westen ertoe overgaat de Sovjet-Unie grootscheepse financiële hulp
te verlenen - en dat zal dan voornamelijk het niet-Duitse Westen moeten zijn, want
Duitsland heeft, wat dat betreft, al genoeg gedaan - zal het op z'n minst heel goed
moeten weten aan wie die hulp gegeven moet worden: aan de Unie of aan de
republieken (en dan vooral Rusland). Voordat de verhouding tussen hen niet duidelijk
vastligt - en het kan nog een hele tijd duren eer het zo ver is - heeft andere dan
humanitaire hulp geen zin.
NRC Handelsblad van 23-08-1991, pagina 7

Het egoïsme van anderen
Aan de vooravond van de beslissing van de Duitse Bundesbank de rente te verhogen,
stond in deze krant een artikel van haar Parijse correspondent over het groeiende
onbehagen in Frankrijk over het ‘Duitse egoïsme’. Zo'n verhoging zou immers
Frankrijks stagnerende economie helemaal niet van pas komen, werd gevreesd.
Achteraf is het allemaal erg meegevallen, maar wanneer Fransen (in dit geval was
het een ongenoemde schrijver in Le Monde) anderen egoïsme verwijten, is het
oppassen geblazen. In de ogen van die anderen immers vloeit de Franse politiek ook
niet altijd over van altruïsme.
Maar welke staat, ja welke collectiviteit, is niet egoïstisch, wanneer het aankomt
op de bescherming van wat hij als zijn belangen - of de belangen van zijn burgers
of leden - beschouwt? Die bescherming heeft in iedere collectiviteit de hoogste
prioriteit, is dus in wezen egoïstisch.
Zelfs in Nederland, dat zich graag op zijn belangeloosheid laat voorstaan (’in
onverdachte belangeloosheid‘ zijn wij anderen de meerdere, zei Van Vollenhoven
al in 1913), is dit het geval. Terwijl in Rusland wereldgeschiedenis gemaakt wordt,
praat in Nederland het kabinet dag en nacht, ja valt het bijna - nee, niet over de vraag
hoe Nederland als voorzitter van de Europese Gemeenschap hierop moet reageren,
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maar over de WAO, waarbij de Russen, zelfs na de voorgestelde en nu betwiste
besnoeiing, hun vingers zouden aflikken.
Dus laten we voorzichtig zijn voordat we anderen van egoïsme betichten. Zij doen
niet anders dan opkomen voor wat zij zien als de belangen van de gemeenschap voor
welker welzijn zij verantwoordelijk zijn - en dat is ook hun eerste opdracht.
Intussen zijn de belangen van de ene gemeenschap niet noodzakelijkerwijs identiek
met die van de andere. Vandaar de botsing van nationale belangen - zelfs in het
Europa dat zich tot politieke en economische eenheid heeft verplicht. Vandaar
voortdurende pogingen zwakten op het ene gebied te compenseren door kracht op
een ander. In de nationale gemeenschap heeft zo'n krachtmeting van uiteenlopende
belangen voortdurend plaats. Waarom zou het in de internationale gemeenschap
anders zijn?
Hetzelfde nummer van de krant waarin dat artikel over het ‘Duitse egoïsme’ stond
(14 augustus), bevatte ook een artikel van A.J. Boekestijn, dat eveneens Frans-Duitse
tegenstellingen tot onderwerp had. Zelden heeft er in de krant een artikel gestaan
waaruit minder illusies spraken over de mogelijkheid van de Europese eenheid, die
immers een Frans-Duitse eenheid vooronderstelt.
Waar komt, om een lang verhaal kort te maken, Boekestijns betoog op neer?
Frankrijks economie, vooral Frankrijks landbouw, is zwaar afhankelijk van Duitslands
vrijgevigheid. Het is de vraag of Duitsland, na de kostbare nationale eenwording,
nog wel in staat en bereid zal zijn ‘zoveel te blijven betalen voor de Franse boeren’.
Zo niet, dan ‘blijft er voor Mitterrand nog maar één ding over om serieus genomen
te worden: de force de frappe’.
Daarom, aldus Boekestijn, is ‘de kans dat de Fransen bereid zouden zijn hun
autonomie op dit terrein op te geven kleiner dan ooit’. De logica van deze conclusie
is dwingend. Het is trouwens een logica die de Fransen zelf volgen: als men op een
gebied zwak is, moet men die zwakte op een ander gebied compenseren.
Zeven jaar geleden bracht Dominique Moïse, adjunct-directeur van het Franse
Instituut voor Internationale Betrekkingen, die logica al onder woorden (in de
International Herald Tribune van 10 juli 1984): ‘Wat de Fransen zo goed mogelijk
willen behouden is een politiek van onafhankelijkheid en de handhaving van een
structureel verschil ten opzichte van een niet-nucleair Duitsland. Deze wens zich te
onderscheiden van de Bondsrepubliek lag al besloten in Frankrijks oorspronkelijke
keuze voor een nucleaire status.’ Zeven jaar later heeft Duitslands eenwording de
logica van die redenering alleen maar sterker gemaakt.
Maar wat voor de één logisch is, hoeft voor de ander nog niet aanvaardbaar te zijn.
Zo heeft in Duitsland zowel de regeringspartij CDU als de oppositionele SPD protest
aangetekend tegen de stationering in Elzas-Lotharingen (dus vlak bij de Duitse grens)
van Franse atoomraketten, waarvan de reikwijdte (480 kilometer) hun slechts toestaat
voornamelijk Duits grondgebied te treffen.
De ratio van deze stationering kan, in een tijd waarin een Russische aanval minder
te duchten is dan ooit, slechts gevonden worden in de overweging dat, in de
Frans-Duitse krachtmeting, Duitsland eraan herinnerd moet worden dat Frankrijk
althans nog over één troef beschikt die Duitsland mist.
Aangezien een militair gebruik van die raketten vrijwel ondenkbaar is, moet deze
stationering gezien worden als een voorbeeld bij uitstek van het politiek gebruik van
(kern)wapens. Dat zo'n politiek gebruik ook heel wel averechtse gevolgen kan hebben,
is een andere zaak. (Overigens zouden de Nederlanders evenveel reden tot bezorgdheid
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kunnen hebben als de Duitsers, want het grootste deel van Nederland valt ook binnen
het bereik van die raketten.)
Maar hoe veel, of hoe weinig, waarde we ook mogen hechten aan die raketten, ze
zijn in elk geval niet een teken van een overgroot vertrouwen in de partner(s) met
wie Frankrijk zegt een eenheid te willen vormen. Maar wie zegt dat vertrouwen de
basis is van politiek - nationale of internationale?
NRC Handelsblad van 27-08-1991, pagina 9

Nieuwe tijd van troebelen
Dat Gorbatsjov, net terug uit de Krim en zich nauwelijks nog bewust van de geweldige
veranderingen die zich in Moskou tijdens zijn afwezigheid hadden voorgedaan,
opnieuw zijn geloof beleed in het communisme en in de partij die hem, zo niet
verraden, dan toch lelijk in de steek had gelaten, was een grote fout (die hij dan ook
twee dagen later probeerde goed te maken door de partij praktisch te ontbinden),
maar helemaal onbegrijpelijk was het niet.
Immers, het communisme was de enige mythe die de Sovjet-Unie nog bijeenhield
en de partij was, na de mislukking van de staatsgreep, waarin leger en KGB zo
betrokken waren geweest, vrijwel de enige organisatie die het land nog bijeenhield
(hoe gebrekkig ook). Zonder communisme en partij zou de Sovjet-Unie zelfs haar
naam niet kunnen rechtvaardigen. Bovendien was de partij Gorbatsjovs enig
overgebleven machtsbasis.
Dus het is wel te begrijpen dat hij, geheel afgezien nog van zijn persoonlijk geloof
in het communisme, geaarzeld heeft dit politieke instrument te vernietigen. Maar dat
is allemaal geschiedenis nu. De partij is de woestijn in gestuurd en heeft als drager
van de natie afgedaan.
Dat wil niet zeggen dat de rol van de communisten is uitgespeeld. Per slot van
rekening had de partij nog ettelijke miljoenen leden, en tienduizenden apparatsjiks
zijn nu weliswaar hun macht en voorrechten kwijt, maar zitten nog wel aan de
hefboom van essentiële voorzieningen, zoals het energiesysteem, de spoorwegen,
het hele communicatiestelsel.
Zoals de voormalige dissident Roy Medvedev waarschuwt: ‘Wij kunnen niet leven
zonder deze mensen, tenzij we honger en koude flats willen hebben’. Deze mensen
kennen hun kracht. Jeltsin moet weten dat het één ding is de straten van Moskou
heldhaftig te beheersen, maar een heel ander ding de mensen voedsel en brandstof
te verschaffen.
Dus deze factor - de kracht, zo niet van de partij, dan toch van talloze wraaklustige
communisten op sleutelposities - moet nog geteld worden bij de vele andere die
elkaar de macht in de voormalige Sovjet-Unie betwisten. Jeltsins aankondiging dat
hij zich het recht voorbehoudt de grenzen van de republieken te herzien (in voor
Rusland gunstige zin natuurlijk), heeft waarlijk niet bijgedragen tot het behoud van
de unie. Kazachstan heeft al gesproken van de mogelijkheid van ‘interrepublikeinse
oorlogen’ - met kernwapens?
Gelukkig hebben Rusland en de Oekrane nu voorlopig de schade hersteld door
het - eveneens voorlopig - akkoord dat zij gisteren gesloten hebben, maar er moeten
nog een paar wonderen geschieden wil het land niet een nieuwe ‘tijd van troebelen’
tegemoet gaan, gelijk aan de periode in de Russische geschiedenis (1584-1613) die
als zodanig bekend staat en eveneens een tijd van overgang was tussen het einde van
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één regime (de dynastie der Roeriks) en de komst van een ander (de dynastie der
Romanovs). Jeltsin als de tweede tsaar Boris Godoenov? (De echte pleegde overigens
zelfmoord.)
Wat betekent dit allemaal voor het Westen (waartoe nu ook de voormalige
satellietlanden en de Baltische landen gerekend moeten worden)? Gevaar voor een
oorlog waarin ook het Westen betrokken wordt, lijkt er niet te zijn - ook niet als
bijvoorbeeld Rusland en de Oekraïne elkaar met kernwapens te lijf zouden gaan.
Maar de strategische kaart waarmee het Westen te maken heeft, is wèl grondig
veranderd.
Welk gebod heeft de strategie van het Westen bijna een halve eeuw beheerst?
Behoud van het evenwicht tussen Oost en West. Dat evenwicht behoedde de wereld
niet alleen voor oorlog, maar had ook een disciplinerende werking op het Westen
zelf, dat zijn interne conflicten min of meer vergat, ja tot een grote mate van eenheid
kwam.
Gevaar voor dit evenwicht bestond, in de geesten van de mensen, alleen maar in
de mogelijkheid dat de Sovjet-Unie te sterk zou worden en aldus het evenwicht
verstoren. Maar nu blijkt dat het evenwicht eveneens verstoord kan worden wanneer
de Sovjet-Unie helemaal wegvalt. Dat is een mogelijkheid waarop wij ons in de
afgelopen vijftig jaar mentaal helemaal niet hebben voorbereid.
Maar evenals een machtsvergroting van de Sovjet-Unie (om niet te spreken van
agressie) de interne balans in het Westen zou hebben verstoord, zo zal ook - daar
kunnen we zeker van zijn - een machtsverval (om niet te spreken van verdwijning)
van de Sovjet-Unie de onderlinge machtsverhoudingen in het Westen niet onberoerd
laten.
Hoe dat precies zal uitpakken, is niet te voorzien. Maar zeker is wel dat Duitslands
positie op de nieuwe strategische kaart aanzienlijk versterkt zal zijn. Het ligt niet
alleen, als een spin, midden in het Europese web, maar het is ook de meest gerede
partij om, met gebruikmaking van zijn economische macht, nog enige orde te scheppen
in de chaos ten oosten van zijn grenzen. Het verschil met vroeger is dat het nu
gevraagd wordt die rol te spelen. Anderen kunnen dit in elk geval niet.
Frankrijk daarentegen ziet niet alleen de Duitse macht, waarvoor het vanouds
huivert, groter worden, maar ziet ook het traditionele tegenwicht in het oosten, waarin
het zelfs in de dagen van de innigste Frans-Duitse vriendschap toch nog altijd een
zekere herverzekering zocht, in chaos ten onder gaan. Zijn machtspositie in het
Europese spel komt vrijwel in de lucht te hangen.
Het kan niet anders of deze verschuivingen zullen hun effect hebben op de toekomst
van de Europese Gemeenschap, het plechtanker van de Nederlandse buitenlandse
politiek.
NRC Handelsblad van 30-08-1991, pagina 9

Verlangen naar nostalgie?
Merkwaardig hoeveel mensen zich interesseren voor de vraag of provinciaals wel
een bestaand bijvoeglijk naamwoord is (Van Dale noemt alleen provinciaal als
zodanig). Ik kreeg er talloze brieven over, nadat ik die kwestie in mijn vorige
taalstukje (2 augustus) had behandeld. Sommigen bezigen de volgende redenering:
als het bijvoeglijk naamwoord boers een geaccepteerde afleiding is van het zelfstandig
naamwoord boer, waarom zou het bijvoeglijk naamwoord provinciaals, afgeleid van

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

het zelfstandig naamwoord provinciaal, dan niet mogen? Ik heb daar niet van terug
en verander dus mijn mening.
Overigens vind ik de vraag of een woord al dan niet geoorloofd is, minder
interessant dan de vraag of een zinsconstructie wel ‘kan’. Voorbeelden uit augustus:
‘Nieuwsgierig naar de breedte van het Nederlandse heuvellandschap gaat de reis
verder.’ Wie is nieuwsgierig in deze zin?
‘De balans opmakend wordt de vraag gesteld...’ Wie maakt de balans op in deze
zin?
‘Aan de volgende produkten is het merk ook toegekend, maar staat het nog niet
op de verpakking.’ Aan de produkten staat het niet op de verpakking?
‘Een woordvoerster van minister Maij liet weten dat het vonnis van de rechtbank
en evenmin het standpunt van het openbaar ministerie reden is de boete te verlagen.’
Is dat vonnis nu wel of niet reden? Of is bedoeld: evenmin als?
‘Het gezonken fundament, waaraan bijna twee jaar is gebouwd en 600.000 ton
weegt...’ Kan aan een gezonken fundament 600.000 ton wegen?
‘Weer thuis claimt de ANWB voor het echtpaar met succes de schade.’ Is de
ANWB weer thuis?
‘Dan zouden de nieuwe hoop en verwachtingen van velen in het Midden-Oosten
de bodem worden ingeslagen.’ Wie zouden worden ingeslagen? Of zou de bodem
worden ingeslagen, en wel aan de hoop en verwachtingen?
En dan de eeuwig weerkerende constructie: ‘Een van de bedrijven die actief is in
de Sovjet-Unie is het Arnhemse handelshuis Peja’. Waar slaat die op? Op bedrijven.
Maar dan moet er zijn staan, in plaats van is. Idem: ‘De sociologische sectie was een
van de weinige aanhangsels die een meetbare invloed heeft gekregen’ (hebben). En:
‘Een van de dingen die hem mateloos opwindt..’ (opwinden).
Andere merkwaardigheden:
‘In 1990 dronk elke Nederlander 90 liter bier, waarvan in 1989 twee liter
alcoholvrij.’ Werkelijk elke Nederlander? En hoe kon elke Nederlander in 1989 twee
liter alcoholvrij drinken van de 90 liter die hij het jaar daarop zou drinken?
‘Uit de kathedraal van Auxerre zijn kerkschatten van onschatbare waarde gestolen.
De politie en kerkautoriteiten willen geen totale waarde noemen.’ Geen wonder,
wanneer die waarde onschatbaar is.
‘Als schatkamer diende een kleine zestiende-eeuwse kapel, die tussen de dertiende
en de zestiende eeuw is gebouwd.’ Hoe kan dat?
‘Als ieder van de tien miljoen geldgebruikers tien munten meer op zak heeft heb
je al 100 miljoen munten extra nodig. Aan die vraag kon dank zij de voorraden van
de Nederlandsche Bank en de PTT ternauwernood worden voldaan.’ Dank zij?
‘Toch zal Kok er niet aan kunnen ontkomen dat wijzigingen noodzakelijk zijn.’
Wat is bedoeld? Dat Kok niet aan wijzigingen zal kunnen ontkomen? Of dat Kok
niet aan de conclusie zal kunnen ontkomen dat wijzigingen noodzakelijk zijn?
‘De parallel met de PvdA uit de jaren zestig is treffend. Ook toen maakte men de
vergissing oppositieleider Vondeling in het kabinet-Cals op het ministerie van
Financiën te parkeren.’ Wanneer maakte men nog meer de vergissing Vondeling op
Financiën te parkeren? Als de woorden Vondeling in het kabinet-Cals tussen
gedachtenstreepjes waren gezet, was het okay geweest.
‘Al in 1941-1942 tekende zich de te verwachten overwinning van Labour in 1945
af.’ als die overwinning zich al in 1941-1942 aftekende was zij te verwachten.
‘De toenmalige bestuurders, mijzelf inbegrepen, hebben zich nog op de geslaagde
spoedoperatie beroemd.’ Moet dat niet zijn: ikzelf inbegrepen?
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Merkwaardig woordgebruik:
‘Omringd door instemmend knikkende mannen en vrouwen vertelt een boer het
verhaal over het oordeel in Struga’, een Kroatisch dorp waarvan bewoners door
Serviërs als menselijk schild waren gebruikt. Welk oordeel? Of is dit een verkeerde
vertaling van het Engelse ordeal (beproeving)?
‘Dit merken de Albanezen in Kossovo en de Kroaten nu elke dag aan levende
lijve.’ Contaminatie van: in levenden lijve en: aan den lijve.
‘.. De onstellend financiële zwakte van de Verenigde Staten en van West-Europa...’
Ontstellend financieel? Of ontstellende zwakte?
‘Dat hun putsch toch zo klungelig is mislukt...’’ Was de putsch, behalve klungelig
uitgevoerd, ook klungelig mislukt?
‘De bank wil particuliere cliënten kwijt. Althans de minder vermogenden en zij
die frequent gebruik maken van haar diensten.’ Wil de bank ook zij kwijt?
‘De politieke verhoudingen verhinderden de uitvoer van het plan’ (voor een
Rijn-Donaukanaal). Moest dat plan dan worden geëxporteerd?
‘Nu de zomer op zijn eind loopt, heb je soms de neiging de teugels te laten vieren.’
Vieren betekent: laten schieten. dus: de teugels laten laten schieten?
‘Jacolines moeder verklaart de hausse uit een verlangen naar nostalgie.’ Nostalgie
is op zich zelf al een verlangen. Dus: een verlangen naar een verlangen?
‘Wij smeden de ASVA om tot een vakbond. Dat is niet in het minst te danken aan
het kabinet-Biesheuvel, dat het collegegeld tot duizend gulden wil verhogen.’ Dus:
hoewel het kabinet-Biesheuvel het collegegeld tot duizend gulden wilde verhogen,
is de omsmeding van de ASVA tot vakbond helemaal niet (= niet in het minst) daaraan
te danken. Of is bedoeld: niet 't minst (= vooral, niet in de laatste plaats)?
‘De uitgaven voor AAW en WAO zijn in Nederland dubbel zo hoog dan in België
en Duitsland. Een Nederlandse werknemer jonger dan 35 jaar loopt twee keer zoveel
kans om in de WAO terecht te komen dan een Belg van die leeftijd, en meer dan tien
keer zoveel dan een Duitse tijdgenoot.’ Over als in plaats van dan val ik niet, maar
dan in plaats van als is nieuw voor mij. Ik signaleer het slechts.
NRC Handelsblad van 03-09-1991, pagina 9

‘De mensen hebben het te goed’
In één zin kan de crisis - of, zo men wil, de tragiek - van de PvdA samengevat worden,
en die zin werd vorige week woensdag uitgesproken door een oude vakbondsman,
die op het Haagse Binnenhof was komen demonstreren, terwijl de Tweede Kamer
aan het debatteren was over WAO, Ziektewet en koppeling.
Hij had verwacht dat het Binnenhof vol zou zijn van mededemonstranten, maar
nee, hij was zowat de enige. ‘Het plein had vol moeten staan met mensen’, zei de
78-jarige drager van de gouden vakbondsspeld tegen de Volkskrant, ‘maar de jongeren
krijgen het tegenwoordig te gemakkelijk’.
De jongeren krijgen het tegenwoordig te gemakkelijk! Moeten ze het dan minder
gemakkelijk krijgen om de PvdA weer het elan te geven dat zij nu zo deerlijk mist?
Moet, met andere woorden, de PvdA streven naar Verelendung, opdat zij weer een
echte massapartij kan worden?
In die ene zin van die oude vakbondsman ligt de verklaring van het falen van de
partij. Niet doordat haar leiding zo zwak was is zij in een crisis geraakt. Nee, het is
haar succes dat de oorzaak is van die crisis. De sociaal-democratie heeft haar
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doeleinden bereikt. Er is weinig meer over om voor te vechten, laat staan
demonstreren. De mensen hebben het te gemakkelijk gekregen.
Let wel: het is niet een oude conservatief die dat zegt. Het is een oudgediende die
zijn sporen in het vakbondswerk heeft verdiend (en voor wie bijna alle mensen
jongeren zijn). Waarschijnlijk onbewust legt hij met die ene zin een dialectische truc
van de geschiedenis bloot: de sociaal-democratie gaat aan haar succes ten onder (en
verschilt daarmee wezenlijk van het ‘reëel bestaande socialisme’, dat aan zijn
mislukking te gronde is gegaan).
De sociaal-democratie heeft haar historische taak vervuld. Zij heeft het proletariaat
verheven, en eenmaal verheven tot middenklasse, keert dit zich af van de ‘partij van
de zwaksten’. De vreedzame revolutie ontslaat haar vaderen. Het is niet pathetisch
om hier van een tragedie te spreken.
Wordt hier niet van een mug - één uitlating van één vakbondsman - een olifant
gemaakt? Negen jaar geleden zei iemand die gehuldigd werd omdat hij 75 jaar lid
van, eerst de SDAP, later de PvdA was geweest, precies hetzelfde. Op de televisie
gevraagd waarom zoveel traditionele kiezers van de PvdA bij de verkiezingen van
1981 thuis waren gebleven en zich aldus verantwoordelijk hadden gemaakt voor het
grote verlies van de partij (5,5 procent), antwoordde hij: ‘De mensen hebben het te
goed’.
Nog een voorbeeld. In 1955 vertelde de toenmalige Labourleider Gaitskell wat
hem bij de dat jaar gehouden, door hem verloren verkiezingen eens was overkomen.
Tijdens één van zijn huis-aan-huiscampagnes werd hij opengedaan door een mevrouw
die uitriep: ‘O, meneer Gaitskell, ik wil u bedanken voor alles wat Labour voor ons
soort mensen heeft gedaan’! (Labour was van 1945 tot 1951 aan de regering geweest.)
Toen Gaitskell daarop zei dat hij dan zeker wel kon rekenen op haar stem, antwoordde
ze: ‘O, nee, nu hoeven we niet meer Labour te stemmen’.
Dus toen al. De neerwaartse lijn van de sociaal-democratie is niet ononderbroken
geweest. Zowel in Engeland als Nederland en elders zou zij nog herhaaldelijk
overwinningen boeken. Maar het probleem bestond toen al in de kiem: hoe houdt
een partij die zegt op te komen voor de zwaksten in de samenleving, diegenen vast
die zichzelf allerminst als de zwaksten beschouwen (zich daar zelfs van willen
onderscheiden); ja, hoe houdt zij zelfs de zwaksten vast, wanneer die het ‘te goed’
en ‘te gemakkelijk’ hebben?
Wie in historische wetten gelooft, kan nog een andere wet op de PvdA van
toepassing verklaren. Revoluties beginnen niet wanneer de massa's honger lijden.
Dan zijn ze te apathisch of te druk bezig met in leven te blijven. Nee, zij beginnen
wanneer ze licht aan het eind van de tunnel zien gloren of, meer specifiek, wanneer
ze, na het zien van het glorende licht, in de duisternis dreigen teruggeworden te
worden.
De Franse revolutie van 1789 barstte uit nadat een periode van betrekkelijke
welvaart en liberalisatie - Lodewijk XVI was op zijn manier een hervormer - gevolgd
werd door twee rampzalige oogstjaren en harde winters, die de hoop van velen de
bodem insloegen. Ook de Russische revolutie van augustus 1991 volgt dit patroon:
pas toen een staatsgreep een einde aan Gorbatsjovs hervormingen dreigde te maken,
kwam het volk - het is altijd een klein, plaatsvervangend deel van het volk - in opstand.
In de veel donkerder dagen van Stalin was dat niet gebeurd. (De Russische
Oktoberrevolutie van 1917 was geen revolutie, maar een staatsgreep.)
Wat heeft dit met de PvdA te maken? Ook hier dreigen, na een periode waarin de
mensen het steeds beter kregen, verworvenheden ongedaan gemaakt te worden. En
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dat dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de partij die zegt voor de rechten van
de zwakken op te komen, maakt dit des te bitterder. De revolutie richt zich dan ook
niet tegen CDA en VVD, waarvan eerdere besnoeiingen geslikt werden, maar tegen
de eigen partij. Daarvoor hoeven de massa's de straat niet op. De revolutie voltrekt
zich in rokerige binnenzaaltjes - en bij de stembus.
NRC Handelsblad van 06-09-1991, pagina 9

Nederland en de revolutie
Riga, hoofdstad van Letland, gold tussen de twee wereldoorlogen als luisterpost, van
waaruit de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie waargenomen werden. De Verenigde
Staten, die pas in 1933 diplomatieke betrekkingen met Moskou zouden aangaan,
stuurden er hun beste jonge diplomaten naar toe. Eén hunner was George Kennan,
de latere auctor intellectualis van de politiek van containment, die bijna een halve
eeuw lang het - succesrijke! - beleid van het Westen tegenover het Oosten zou worden.
Ook Nederland had in die jaren geen diplomatieke betrekkingen met de
Sovjet-Unie. Maar het had blijkbaar ook geen behoefte aan een luisterpost in het
randgebied. Onze gezant in Denemarken deed tevens de Baltische landen. Pas in
1939 vond de Nederlandse regering het nodig daar direct vertegenwoordigd te zijn.
Zij stuurde een gezant naar Riga, die ook Estland en Litouwen onder zich had. Lang
heeft Den Haag niet van zijn rapportage kunnen profiteren, want in 1940 annexeerde
de Sovjet-Unie die drie landen.
Nu zij, na vijftig jaar, hun onafhankelijkheid hebben herwonnen, wil minister Van
den Broek de draad van vóór 1939 weer opnemen: de diplomatieke betrekkingen
met die drie landen te laten verzorgen door één of meer van onze Scandinavische
ambassades. Inderdaad is Riga, nu Nederland een ambassade in Moskou heeft, geen
luisterpost meer. Maar het argument dat Van den Broek bezigt, luidt: geen geld.
Daartegen nu is vorige week in de Tweede Kamer kamerbreed verzet aangetekend:
Nederland moest zich direct in de Baltische landen vertegenwoordigen, liefst door
drie ambassadeurs. Waar het geld vandaan moest komen - dat was niet de zorg van
de Kamer; dat probleempje moest de minister zelf maar oplossen. Begrijpelijk dat
Van den Broek niet veel boodschap aan zo'n aanbeveling had.
Was dit niet een mooie gelegenheid voor de Kamer geweest om zelf een paar
prioriteiten te suggereren, bijvoorbeeld: laten we een paar van onze ambassades in
Afrika opheffen en, daarvoor in de plaats, die gewenste ambassade(s) in de Baltische
landen vestigen? Per slot van rekening heeft Nederland meer gemeen met de Baltische
landen dan met, zeg, Burkina Fasso of Mozambique.
Maar ja, dan zou de Kamer de heilige koe van de ontwikkelingssamenwerking
(want die ambassades in die Afrikaanse landen vinden daar hun enige bestaansreden
in) moeten aanpakken, en dat doet de Kamer liever niet. Nog nooit heeft zij
gedebatteerd over de vraag of ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd deel is van
het buitenlands beleid en, zo ja, hoe zich dat dan als zodanig moet manifesteren. Zij
heeft steeds toegelaten dat - in één ministerie en in één memorie van toelichting! twee soorten beleid werden gevoerd of verdedigd, die vaak niets met elkaar te maken
leken te hebben, zo zij al niet tegenstrijdig aan elkaar waren.
Vorige week zou ook een mooie gelegenheid voor de Kamer zijn geweest om niet
alleen Van den Broek te kapittelen over zijn soms langzame reacties op de
revolutionaire ontwikkelingen van de laatste weken - waarvoor hij het boetekleed
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aantrok, maar ook eens na te gaan wat die revolutionaire ontwikkeling voor Nederland
en zijn buitenlands beleid betekenen.
Nu, met de Sovjet-Unie als centraal geleide supermogendheid, ook het gevaar van
een grote, gecoördineerde aanval uit het Oosten is verdwenen, wat is de rol van de
NAVO geworden? Als zij nog een reden van bestaan heeft, dan toch zeker een heel
andere dan zij sinds 1949 had. Geen woord hierover in de Kamer.
De Europese Gemeenschap, die andere pijler van Nederlands buitenlands beleid,
ondervindt - eveneens als gevolg van die revolutionaire ontwikkelingen - steeds meer
de kracht van middelpuntvliedende krachten. Anders gezegd: Frankrijk en Duitsland,
zonder wier eenheid geen Europese eenheid mogelijk is, reageren verschillend op
die ontwikkelingen. Wat is de plaats van Nederland in die breder wordende kloof?
Geen woord.
Moet Nederland, met Frankrijk, vrezen voor een hegemoniale positie van Duitsland
in het nieuwe Europa en daarom ernaar streven van de Gemeenschap een gesloten
fort te maken, waarin Duitsland nog enigszins gebonden is? Of moet het, met
Duitsland (maar deels om andere redenen) uitbreiding van de Gemeenschap wensen,
teneinde de chaos in het oostelijk deel, zo niet te voorkomen, dan toch enigszins in
te tomen? Dàt zijn sommige van de vragen waarvoor wij staan.
Het is begrijpelijk dat minister Van den Broek, die als voorzitter van de Europese
Gemeenschap op het ogenblik andere dingen aan zijn hoofd heeft en in die functie
toch al een zekere terughoudendheid moet betrachten, daar nauwelijks toe komt (als
hij überhaupt al geneigd is tot reflectie over zaken die het dagelijkse handwerk te
buiten gaan). We moeten hem er daarom tot 1 januari (wanneer het voorzitterschap
afloopt) niet te hard over vallen dat hij niet het initiatief neemt voor zo'n discussie.
Maar zou het initiatief daartoe dan niet uit de Kamer kunnen komen? Zou niet,
om te beginnen, een kleine groep Kamerleden informeel bijeen kunnen komen om,
los van partijbindingen, te discuteren over Nederlands toekomst in een veranderd
Europa, zodat ze over een halfjaar, goed voorbereid en niet noodzakelijkerwijs
eenstemmig, de minister een openbare discussie daarover kunnen ontlokken. Ik denk
aan mensen als Wöltgens en Van Traa (PvdA), De Hoop Scheffer (CDA), Bolkestein
(VVD) en Van Mierlo (D66).
Die keuze is niet gebaseerd op hun positie binnen partij of fractie, maar op hun
intellectuele gaven en kennis van zaken. Ik weet wel dat het één niet altijd te scheiden
is van het andere en dat ook sommigen van de genoemde Kamerleden - vooral die
van de PvdA - op het ogenblik wel andere dingen aan het hoofd hebben, maar in
beginsel moeten zelfs politici van verschillende partijen over zaken van landsbelang
kunnen discuteren zonder de - in de openbaarheid altijd bestaande - behoefte elkaar
vliegen af te vangen.
Nederland is misschien te klein voor wat in grotere landen wel genoemd wordt de
Grand Debate, de eens in de zovele decennia nodige nationale gedachtenwisseling
over 's lands toekomst. Niettemin bestaat Nederland en heeft het, klein als het is (niet
zó klein overigens), belangen en inzichten te verdedigen. Het debat hoeft niet groots
te zijn. Als er maar een debat is.
NRC Handelsblad van 10-09-1991, pagina 9

Hand in eigen boezem
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Daags na zijn bevrijding uit zijn vakantieverblijf op de Krim, beleed Gorbatsjov in
het openbaar schuld: hij was verantwoordelijk voor de benoeming van de mannen
die hem hadden willen afzetten en de Sovjet-Unie terug naar de goede oude tijd van
Brezjnev hadden willen voeren.
Onder Stalin zou hij deze schuld met de dood hebben moeten bekopen, en in een
normale maatschappij zou hij wegens deze beoordelingsfouten op z'n minst hebben
moeten aftreden. Maar de toestand in de Sovjet-Unie - of hoe moeten we dat land
nu noemen? - is nog niet normaal. We mogen al dankbaar zijn dat een politicus, waar
dan ook, schuld belijdt.
Iemand anders die onlangs hand in eigen boezem heeft gestoken, is Stefan Heym.
Hij is weliswaar geen politicus, maar heeft als schrijver zoveel politieke uitspraken
gedaan, dat een openbare boetedoening van zo iemand toch opvalt.
In de DDR was hij de laatste jaren, met zijn kritiek op het communistische systeem
aldaar, een soort van luis in de pels, wiens kritiek des te harder aankwam omdat
hijzelf communist was en, na de Hitlerjaren in Amerika te hebben doorgebracht (en
zelfs in het Amerikaanse leger te hebben gediend), na de oorlog voor de DDR had
geopteerd.
Om deze keuze beleed hij geen schuld, en evenmin om de oppositie die hij tegen
Honeckers regime gevoerd had. Nee, in een rede voor een volkshogeschool bekende
Heym onlangs dat hij een fout had begaan door in 1989, toen dat regime al aan het
wankelen was geraakt en Duitslands hereniging voor 't eerst een reële mogelijkheid
leek, te pleiten voor het voortbestaan van een socialistische DDR.
Heym was niet de enige die dat gedaan heeft. Er waren meer intellectuelen in de
(voormalige) DDR die, hoewel dankbaar voor de val van het regime, graag het
socialistische karakter van de staat, of althans het ‘goede’ van de samenleving, wilden
bewaard zien. In november 1989 legden ze die wens in een manifest neer.
Ook in Nederland waren er zulke pleitbezorgers. Op 24 april 1990 stond op deze
pagina een groot artikel van de kunsthistorica Ingeborg de Roode met zo'n pleidooi.
En enkele anderen, onder wie een paar bekende Groninger hoogleraren - een hunner
pontificeert nog herhaaldelijk op deze pagina -, publiceerden een buitengewoon
warrig manifest waarin het ook betreurd werd als de DDR zou verdwijnen.
Maar wat zij tenminste nog openlijk deden, deden anderen - en om andere redenen
- meer bedekt. Stond president Mitterrand zo te juichen over de teloorgang van de
DDR? Het tegendeel is waar. Hij heeft geprobeerd die tegen te gaan. En onze eigen
minister-president? Die waarschuwde nog op 15 januari 1990 - weliswaar bij wijze
van ‘persoonlijke filosofie’ - tegen een Duitse hereniging, zonder overigens - typisch
lubberiaans - dit met zoveel woorden te zeggen. Ook Van den Broek ging het allemaal
veel te snel.
Maar terug naar Stefan Heym, die in augustus 1989 nog vond dat de Muur moest
blijven staan (om ‘de Groenen en sociaal-democraten en anderen die dan door de
fascisten vervolgd worden, asiel te geven’). Onlangs echter heeft hij erkend dat hij
‘de heer Kohl toch dankbaar moest zijn dat hij de DDR zo snel ingelijfd heeft.
Wanneer ik me voorstel dat de DDR nog deel van het Sovjetrijk zou zijn - wat zou
dat voor een rotzooi hebben gegeven in het licht van wat er in en om Moskou is
gebeurd’ (Heym zinspeelt natuurlijk op de staatsgreep).
Inderdaad, als de staatsgreep zou zijn gelukt, dan zouden er in Moskou mannen
aan de macht zijn geweest die de klok hadden willen terugdraaien, Midden-Europa
weer in hun invloedssfeer hadden willen terugbrengen (wat niet onmogelijk zou zijn
geweest, met de paar honderdduizend man aan troepen die ze nog in Oost-Duitsland
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en Polen hebben staan), ja, misschien Honecker weer in het zadel hadden willen
helpen.
Dat is ook voor Heym een gruwelbeeld. Vandaar zijn dankbaarheid jegens Kohl,
een dankbaarheid die hem overigens maar moeilijk over de lippen komt: ‘Als puntje
bij paaltje komt, zal ik hem moeten zeggen: “U heeft, misschien voor de eerste keer
in uw leven, juist en vastberaden gehandeld.”’
Royaal is anders. Blijkbaar valt het velen moeilijk over de jarenlang zo onderschatte
Kohl iets goeds te zeggen. Maar het is tenminste gebeurd. Nu Mitterrand en Lubbers
nog. Stel je voor dat Kohl naar hen en allen die hem aanrieden het een beetje piano
aan te doen, had geluisterd! De chaos in Oost- en Midden-Europa zou nog groter
zijn geweest dan hij nu al is.
NRC Handelsblad van 13-09-1991, pagina 9

Genoeg aan zijn eigen kwaad
‘Verscheidene malen in zijn geschiedenis heeft Rusland zich in Europa, zijn cultuur,
zijn waarden willen integreren. Tot dusver is het daar nooit werkelijk in geslaagd,
maar het is nooit zo dicht bij dit doel geweest als vandaag.’ Aldus Daniel Vernet,
een van de sovjetologen van Le Monde (dat dagblad heeft er ten minste vier: behalve
Vernet, ook nog Tatu, Féron en Amalric, wat niet altijd tot de duidelijkheid bijdraagt)
in het nummer van 12 september.
Vernets uitspraak verdient één correctie: het is niet zozeer Europa waarbij Rusland
- trouwens, alle deelstaten van de voormalige Sovjet-Unie - zich wil aansluiten als
wel het door de Verenigde Staten overheerste wereldsysteem, benevens de cultuur
en de waarden daarvan.
Zeker, Russen en anderen spreken wel eens van de Zweedse verzorgingsstaat als
het maatschapelijk ideaal dat zij nastreven, maar afgezien van het feit dat dat ideaal
nu ook duidelijk uit zijn voegen aan het barsten is, is het eigenlijk de Amerikaanse
welvaart en de Amerikaanse way of life - waarvan ze via films en andere manifestaties
een veel concreter (zij het niet noodzakelijkerwijs correct) beeld hebben dan van het
Zweedse model - die hen aantrekken.
Trouwens, wat hen in Europa aantrekt, is voorlopig ook de ‘Amerikaanse’ kant
ervan: de welvaart. De andere kant - de sociale voorzieningen - ligt voorlopig nog
zo ver buiten hun bereik, dat die voor hen helemaal geen realiteit is. Ja, voor zover
die kant zich vereenzelvigt met ‘socialisme’, moeten ze er juist helemaal niets van
weten. Van socialisme, in welke vorm dan ook, hebben al de volken van Oost-Europa
de buik vol.
En de culturele kant van Europa? Oefent die geen aantrekkingskracht op Russen
en andere Oosteuropeanen uit? Laten we eerlijk zijn: is de Europese consumptiecultuur
niet als twee druppels water gelijk aan de Amerikaanse? En de cultuur-in-engere-zin
dan? Die is het origineelst en interessants in New York.
Dus laten we ons geen illusies maken wanneer de Oosteuropeanen zeggen dat ze
zich zo graag in Europa willen integreren. Wij zouden dan dezelfde fout begaan als
toen wij ons in een roes lieten brengen door de vele lofredes die we de laatste 45 jaar
over Europa en zijn bijzondere cultuur hebben moeten aanhoren. Nee, in werkelijkheid
is het al Amerika geweest wat de klok luidde - en nog luidt.
We mogen het betreuren of niet, de historicus M.C. Brands had gelijk toen hij,
verleden week dinsdag, in een rede voor de Marinestafschool, die haar zeventigjarig
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bestaan vierde, de retorische vraag stelde: ‘Wie kan zich een gemeenschappelijk
militair Europees optreden voorstellen zonder de Amerikaanse initiërende en
leidinggevende rol?’
De Golfoorlog heeft duidelijk aangetoond dat Europa nog ‘lichtjaren’ verwijderd
is van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. ‘Joegoslavië en de relaties met
Moskou maken dat, naast de Golfervaringen, maar al te duidelijk.’
Ook J.J.C. Voorhoeve, directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen Clingendael, zei bij die gelegenheid dat zonder Amerikaanse leiding
Frankrijk, Duitsland en Engeland tijdens het Golfconflict niet op één lijn zouden zijn
gekomen. ‘En zonder het Amerikaanse commando was de agressie niet ongedaan
gemaakt.’
De macht ligt dus nog altijd bij Amerika, en naar de macht graviteren alle
zwakkeren - tegenwoordig ook Rusland. Het machteloze Europa kan die functie nog
in geen lichtjaren vervullen. Europa's aantrekkingskracht is dus op z'n minst zeer
betrekkelijk.
Moeten we deze pax americana, met al haar culturele en andere parafernalia,
onvoorwaardelijk toejuichen? In de eerste plaats: voorlopig mogen we blij zijn dat
het Amerika, en niet een andere supermogendheid, is dat zijn ordenende macht over
de hele wereld laat gelden. Zelden in de geschiedenis is een hegemoon zo
verdraagzaam geweest jegens afwijkingen en afvalligen. Het Amerikaanse
imperialisme is een imperialisme ondanks zichzelf.
Ook mogen we blij zijn dat Amerika die rol toevalt onder het presidentschap van
een man die haar tot dusver met tact, zelfbeheersing, vastberadenheid en kennis van
zaken heeft weten te spelen. Dat zou anders zijn geweest als de in wezen luie Ronald
Reagan nog president was geweest - al mogen we zijn bijdrage aan het eind van de
Koude Oorlog niet onderschatten (zij is zeker beslissender geweest dan die van onze
vredesbewegingen).
Het toeval speelt dus ook een rol in de geschiedenis, en dat maakt dat er geen
reden is nu maar te doen alsof er geen wolkje meer aan de lucht is. Bovendien is in
de geschiedenis iedere eenheid - en onder Amerika heeft de wereld een zekere eenheid
bereikt - vroeg of laat in zijn delen uiteengevallen. Er is evenmin reden aan te nemen
dat dit deze keer niet zal gebeuren.
Hoe dit zal gebeuren - als dit zal gebeuren -: doordat de Amerikaanse hegemonie
onvermijdelijk reactie en oppositie zal genereren dan wel doordat de hegemoon te
zeer met interne moeilijkheden behept zal zijn om zijn hegemonie met effect te
kunnen blijven uitoefenen, is niet te zeggen. Op het ogenblik lijkt de tweede oorzaak
het waarschijnlijkst.
Maar laten we met de evangelist zeggen: ‘Maakt u niet bezorgd tegen den dag van
morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad’.
NRC Handelsblad van 17-09-1991, pagina 9

Antisemitische insluipsels?
Kan de taalwetenschap overwinningen behalen? En, zo ja, op wie of wat? Die vraag
kwam bij mij op toen ik in de Volkskrant van 31 augustus een bespreking las van
Frida Balk (= dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst, hoogleraar in de taalkunde van het
hedendaagse Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam) van de zojuist
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verschenen tweede druk van Van Dale Groot woordenboek van hedendaags
Nederlands (wel te onderscheiden van het driedelige Van Dale Groot woordenboek
der Nederlandse taal).
In die bespreking noemt mevrouw Balk het ‘een overwinning van de
taalwetenschap’ dat die tweede druk ‘geheel van antisemitische insluipsels ontdaan’
is. Wat dit met een overwinning van de taalwetenschap te maken heeft, is mij niet
duidelijk. Mevrouw Balk maakt het in die recensie ook niet duidelijk.
Maar nu terzake. Wat zijn de ‘antisemitische insluipsels’ waar mevrouw Balk op
doelt? Ze noemt er één. De eerste druk geeft drie betekenissen voor het woord jood:
1. ‘iem. die behoort tot het joodse volk (bestaande uit de nakomelingen van de
stammen Juda en Benjamin)’; 2. ‘iem. die het joodse geloof aanhangt’; 3. ‘(al te)
handige zakenman, zie afzetter, woekeraar’. Bij die laatste betekenis staat, tussen
haakjes, de aantekening ‘meestal pej.’, wat betekent ‘meestal pejoratief’, wat weer
betekent: ‘meestal ongunstig’ (dus niet altijd?).
Die laatste, ongunstige betekenis nu, staat niet meer in de tweede druk vermeld.
En dat vindt mevrouw Balk ‘een overwinning van de taalwetenschap’. Maar heeft
zij over het hoofd gezien dat de woorden jodenfooi, jodenlijm en jodenstreek nog
wèl in die tweede druk staan?
Zij hebben daar de betekenis van, respectievelijk, ‘onbeduidend bedrag waarmee
men iem. afscheept’ (in de eerste druk stond daar nog bij: ‘gering loon’); ‘1. asfalt;
2. (scherts.) speeksel’; en: ‘bedrieglijke, gemene streek’. Er staan dus nog wel degelijk
‘antisemitische insluipsels’ in de tweede druk.
Is dat erg? Zelf vind ik van niet. De lexicograaf (= woordenboekschrijver)
registreert de woorden die in een taal voorkomen plus de betekenissen die de
geschreven en gesproken taal aan die woorden geeft. Wanneer in de Nederlandse meestal gesproken - taal aan jood nog de betekenis wordt gegeven van ‘(al te) handige
zakenman’, dan mogen we dat betreuren als een uiting van blijkbaar altijd nog
bestaand antisemitisme, maar dan mogen we de lexicograaf er geen verwijt van
maken dat hij die betekenis registreert, naast de andere betekenissen die het woord
heeft.
Moeten wij nu uit het feit dat de tweede druk die ongunstige betekenis van jood
niet meer geeft, opmaken dat het woord in die betekenis niet meer gebruikt wordt?
Dat zou, vrees ik, een te optimistische verklaring zijn. Er moeten andere overwegingen
zijn geweest die geleid hebben tot het besluit die betekenis niet meer te vermelden.
Maar waarom nog wèl jodenfooi, jodenlijm en jodenstreek? Waarom golden voor
die woorden die overwegingen niet?
Tot zover de ‘antisemitische insluipsels’. Interessant is dat de tweede druk ook bij
jezuïet een ongunstige betekenis weggelaten heeft. In de eerste druk stond, behalve
‘lid van de geestelijke orde van Jezus’, ook: ‘(pej.) iemand met heimelijke
bedoelingen, zie intrigant’. Die tweede betekenis nu staat niet meer in de tweede
druk. Daarentegen nog wél jezuïtenstreek met de betekenis: ‘gemene, huichelachtige
streek’.
Nu is het gebruik (niet de opneming in een woordenboek!) van het woord
jezuïtenstreek moreel minder verwerpelijk dan dat van het woord jodenstreek. Immers,
jezuïet wordt iemand uit vrije verkiezing, jood niet. Anti-rooms kan het niet genoemd
worden, omdat de roomsen het net zo vaak gebruiken als niet-roomsen (ja, misschien
zijn ze er wel mee begonnen het te gebruiken).
Behalve die merkwaardige opmerking over de ‘overwinning van de
taalwetenschap’, maakt mevrouw Balk in haar bespreking nòg een merkwaardige
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opmerking. Zij vindt dat de ongunstige betekenisbeschrijving van het woord jood
net zomin in een woordenboek thuishoort als de betekenisbeschrijving van het woord
nagellak als ‘afzichtelijke, onnatuurlijke, vaak felgekleurde bedekking voor
menselijke, inzake vrouwelijke nagels’ (dat inzake begrijp ik niet; met name?).
Die omschrijving zal wel van wijlen dr. C. Kruyskamp zijn, de vroegere redacteur
van de grote Van Dale. Hij deed wel vaker wat een lexicograaf niet mag doen,
namelijk uitdrukking geven aan zijn persoonlijke oordeel of smaak in zijn
betekenisbeschrijvingen. Maar dat doet de lexicograaf die de ongunstige betekenissen
van jood registreert, helemaal niet. Zijn persoonlijke oordeel staat geheel buiten zijn
registratie. Mevrouw Balks vergelijking gaat dus niet op.
Overigens heeft de lexicograaf van het bewuste woordenboek ook gesleuteld aan
de niet-pejoratieve betekenissen van de woorden jood en jezuïet. Die van de eerste
druk gaf ik hierboven. In de tweede druk luiden zij respectievelijk: ‘1. iem. die behoort
tot de nakomelingen van de stammen Juda en Benjamin; 2. iem. die het joodse geloof
aanhangt’; en ‘gewijd lid van de Sociëteit van Jezus, een r.k. kloosterorde’.
In beide gevallen verbeteringen. Alleen zou ik geschreven hebben: r.-k. Het is
immers: rooms-katholiek (met streepje)? Zo kort de driedelige Van Dale het ook af.
NRC Handelsblad van 20-09-1991, pagina 9

De eerste dagen van een bezetting
In elke bloemlezing van Nederlandse poëzie staan gedichten van Karel van de
Woestijne (1878-1929). Hij geldt dus nog steeds als een belangrijke Nederlandstalige
dichter. Minder bekend is dat hij jarenlang ook Brussels correspondent van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant was.
Het Cultureel Documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit Gent (directeur: prof.
dr. Ada Deprez) heeft dit journalistieke oeuvre verzameld. Zeven dikke delen (lopend
tot 1914) zijn al verschenen. Deel I signaleerde ik indertijd in deze rubriek.
Van de Woestijne was meer chroniqueur dan correspondent, en zijn kronieken
zijn zeer uitvoerig, zeer bloemrijk en zeer persoonlijk. De tegenwoordige krantelezer
zou er geen geduld voor hebben. En de Nederlander van vandaag staat wel heel ver
van de Belgische binnenlandse politiek of de Belgische kunst - want ook
toneelopvoeringen en schilderijententoonstellingen worden uitgebreid besproken van vóór de Eerste Wereldoorlog.
Vandaar dat ik, na deel I, de volgende delen niet meer heb besproken. Maar nu
ligt deel VII voor me, en dat behandelt de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog
en de Duitse bezetting van Brussel. De manier waarop Van de Woestijne de sfeer
beschrijft van een stad die eerst de bezetter afwacht en daarna onder voortdurend
geschut leeft - want Antwerpen zal pas later vallen - heeft wel iets fascinerends.
Het fascinerende ligt dan, voor de lezer van 1991 die meer oorlogen heeft
meegemaakt (hetzij in 't echt, hetzij via de televisie), vooral in de herkenbaarheid
van de situatie: in de eerste dagen, wanneer de vijand de stad nog niet bereikt heeft,
uitbarstingen van woede en overmatig optimisme; dan, wanneer de vijand bezetter
geworden is, vrij gauw accommodatie.
In de eerste dagen worden ‘zoowat overal door de stad alle koffiehuizen waar men
Duitsch bier verkocht, alle winkels waarvan de eigenaars een eenigszins Duitsch
klinkenden naam voerden, stuk geslagen. Met eigen oogen heb ik gezien dat een
groepje voor een cafétje kwam te staan waar Pschorrbräu of een ander merk werd
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verkocht. Eén der apaches opende een valies; men haalde er zorgvuldig baksteenen
uit, die men gewetensvol in de ruiten gooide van het lokaal’.
Dan, wanneer Brussel bezet is, ‘zijn ineens, als bij toverslag, alle Belgische en
Fransche vlaggen, zijn alle patriotische cocardes verdwenen. Slechts enkele
oud-gedienden, enkele hoogere ambtenaars gevoelen zich aan de nationale kleuren
verplicht. Het volk, dat vier-vijf dagen te voren allerlei gelegenheden heeft
stukgeslagen onder voorwendsel dat zij van germanisme verdacht konden zijn, beziet
deze heeren met een haast kwaad oog. (...) Het eigenlijke volk, dat zich deftig en stil
houdt, begint al te sympathiseeren’. (Deftig wordt hier kennelijk gebruikt in een
betekenis die wij niet meer kennen.)
Maar al dadelijk doen de meest waanzinnige geruchten de ronde. Vóór de bezetting
van Brussel: de Duitsers - ‘les Alboches’ genoemd (verbastering van ‘les sales
boches’?) - hebben een pak slaag bij Luik gekregen; na de bezetting: er zijn 120.000
Russen en 20.000 Canadezen in Antwerpen ontscheept. ‘Het was niet waar dat wij
verslagen werden. En de meesten hielden, week aan week, vol: volgenden Zondag
is de Belgische regeering weêr in Brussel.’
Het optimisme had in zoverre enige grond dat Antwerpen pas twee maanden na
Brussel viel. In die tijd boden de Belgen felle weerstand. Maar toen die eenmaal
gebroken was, reden ‘duizenden en duizenden Brusselaars, rijkelijk beladen met
mondvoorraad en de tijd kortend met de gekruide kwinkslagen waarin zij gewoon
hunne geestelijke armoede te kleeden’, naar Vilvoorde, ‘om vandaar verder over het
slagveld te gaan wandelen’. Een dagje uit in de nog verse loopgraven.
Voordat wij zeggen: ‘typisch Belgisch’ een anekdote uit eigen geschiedenis: in
de prille ochtend van 10 mei 1940 besloten enkele Leidse studenten, door het
oorlogsgeweld opgeschrikt uit hun nachtbraken op Sociëteit Minerva, een taxi te
huren om bij de Haagsche Schouw, in de buurt waarvan Duitse parachutisten waren
geland, naar de oorlog-zèlf te gaan kijken.
Zelf staat Van de Woestijne onverbloemd aan de geallieerde kant. Van zijn
bewondering voor koning Albert maakt hij geen geheim. Ja, ‘ik gevoel mij zeer
beslist en onvoorwaardelijk een Belg. - Althans tot na het sluiten van den vrede.
Want ik ben een zwak mensch’. Het interessante is dat hij vrijelijk van die gevoelens
kan getuigen in zijn krant. Er is blijkbaar - tenminste in 1914 - geen of nauwelijks
censuur.
En de krant waarvoor hij schrijft, is vrijelijk in Brussel te krijgen. ‘Men staat
versteld over de Nederlandsche taalkennis van al die menschen die vóór den oorlog
voor geen geld ter wereld een woord Vlaamsch zouden hebben gesproken en gelezen,
en thans zweren bij een Nederlandsch dagblad, dat zij tot in de subtielste
taalschakeringen uitpluizen...’
Die nationale eenheid zal niet lang duren: al in december schrijft hij: ‘terwijl
Vlaamschgezinden, en de voornaamste daaronder, zich van bij den aanvang des
oorlogs hadden voorgenomen alle Vlaamsche overtuigingen te doen zwijgen, zoolang
de gemeenschappelijke noodes van het Belgische vaderland niet waren opgeklaard,
denken sommigen den tijd gekomen tot het zaaien van verdachtmaking. Het is, gij
geeft het toe, afschuwelijk: het is, helaas, waar. Gelukkig dat de echte Vlamingen,
zelfs als Belg, niet te ontmoedigen zijn...’
In de volgende delen zullen we waarschijnlijk verder kunnen lezen hoe de Duitse
voorspiegelingen Vlaanderen meer vrijheid te geven dan het onder verfranste
regeringen genoten had, de Vlamingen verdeelden en hoe Van de Woestijne zelf,
die allerminst een neutraal verslaggever is, daartegenover stond. Intussen is hij, al
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in dit deel, een zorgvuldig registreerder van de tegenstrijdigheden die een vreemde
bezetting oproept.
(Deel VII is te bestellen bij het Cultureel Documentatiecentrum, prijs 1200 B.Fr
of 72 gulden.)
NRC Handelsblad van 24-09-1991, pagina 9

Het ironieteken en andere zaken
Een paar maanden geleden woedde er in de kolommen van Vrij Nederland een
discussie over het ironieteken; of, beter, over de vraag wie het eerst had gesuggereerd
dat er eigenlijk, naar analogie van het vraag- en het uitroepteken, een ironieteken
moest bestaan.
Volgens mij was dat mr. G.G. van der Hoeven, tot 1936 hoofdredacteur van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, die - zo hadden mij destijds redacteuren verteld die
nog onder hem gediend hadden - die redacteuren placht te zeggen dat, zolang het
ironieteken niet uitgevonden was, ze geen ironie in hun tekst mochten stoppen: de
meeste lezers zouden letterlijk nemen wat er stond.
Nu lees ik in het zojuist verschenen Traité de la ponctuation française van Jacques
Drillon (Gallimard) - evenzeer aanbevolen als het veel dunnere Mind the stop: a brief
guide to punctuation van G.V. Carey (Cambridge University Press, 2de druk 1960)
- dat het ironieteken meermalen uitgevonden is, het eerst door Alcanter de Brahm
(1868-1942) in zijn L'ostensoire des ironies (1899). Hij gebruikt er een omgekeerd
vraagteken voor.
Maar, zegt Drillon, ‘gelukkig zijn er nog mensen die vinden dat de ironie in de
zin ligt, niet in het teken waarmee hij eindigt.’
Dit geeft mij gelegenheid een paar andere taalkundige en daaraan verwante kwesties
op te ruimen die waren blijven liggen toen ik - nu alweer bijna twee weken geleden
- met vakantie ging. Ik begin met een paar fouten die ikzelf maakte:
‘Voordat de verhouding tussen de Unie en de republieken (en dan vooral Rusland)
niet duidelijk vastligt, heeft andere dan humanitaire hulp geen zin.’ Hier heb ik zolang
en voordat door elkaar gehaald. Het moet zijn òf: zolang de verhouding niet vastligt...;
òf: voordat de verhouding vastligt...
En: ‘Tijdens één van zijn huis-aan-huiscampagnes werd hij opengedaan door een
mevrouw...’ Hij werd niet opengedaan, maar hem werd (de deur) opengedaan.
De vraag of er een bijvoeglijk naamwoord provinciaals mag bestaan, blijft,
wonderlijk genoeg, de pennen in beweging houden. Van Dale geeft het niet (wèl als
zelfstandig naamwoord). In mijn taalstuk van 3 september was ik tot de conclusie
gekomen dat het wel kon. Immers, als boers een geoorloofde afleiding is van boer,
waarom zou provinciaals als afleiding van het zelfstandig naamwoord provinciaal
niet mogen?
Nu, ik heb het geweten. Er blijken evenveel tegen- als voorstanders van provinciaals
als bijvoeglijk naamwoord te zijn. Een van de eersten schrijft: ‘Als men woordvorming
door middel van analogie aannemelijk wil maken, dient de analogie niet te berusten
op verwante betekenis (boer-s... provinciaal-s), maar op verwante woordvormen
(kardinaal-provinciaal). Het achtervoegsel -aal, van Latijns-Franse oorsprong,
verdraagt die -s(e) in het bijvoeglijk naamwoord eigenlijk niet.’
Ik geef het op. Laten de taalkundigen erover beslissen. Het vervelende is echter
dat ook zij het niet met elkaar eens zijn.
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Interessante lectuur leveren de overlijdensadvertenties, vooral die in Trouw. Dat
komt doordat in advertenties in die krant vaak drie partijen worden genoemd: behalve
de overledene en zijn-haar nabestaanden, ook nog God of de He(e)r(e). Dat
veroorzaakt moeilijkheden. Taalkundige welteverstaan (of eigenlijk niet eens zozeer
taalkundige alswel redekundige, want taalkundig klopt het meestal wel). Enkele
voorbeelden: ‘Moegestreden, omringd door zijn vrouw en kinderen, nam de Here
tot Zich onze...’ Dat de Here moegestreden was kan ik me voorstellen, maar dat hij
vrouw en kinderen had, is nieuw voor mij.
‘Verlost van haar pijn en moeite heeft de Heere thuisgehaald onze...’ 't Kàn
natuurlijk...
‘Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend is uit ons
midden heengegaan onze...’
‘In het vaste geloof in zijn Heer en met verdriet om zijn heengaan hebben wij
afscheid genomen van onze...’ Een twijfelgeval, maar vermoedelijk is met het ‘vaste
geloof’ niet dat van de nabestaanden, maar dat van de overledene bedoeld.
‘Na ruim tien jaar liefdevol verzorgd te zijn geweest in het bejaardenhuis X heeft
God tot Zich genomen onze...’
‘Dankbaar voor het vele goede dat zij in haar leven heeft mogen geven en
ontvangen, nam de Heere tot Zich onze...’
‘Met grote bewondering voor de moed waarmee hij zijn ernstige ziekte bestreden
heeft, is overleden...’
En dan constructies die heel veel voorkomen, maar waarvan ik mij afvraag of zij
wel kunnen:
‘Na een bewogen leven heeft de Heere tot Zich genomen...’
‘Na een leven vol zorg en toewijding geven wij u kennis dat van ons is heengegaan
onze...’
‘Na een geduldig gedragen lijden heeft de Here thuisgehaald onze...’
‘In volle vrede en in de zekerheid van haar geloof heeft de Here tot Zich genomen
onze...’
‘Na een laatste, moeilijke levensfase heeft de Here zich ontfermd over onze...’
‘God riep tot Zich, op de leeftijd van 74 jaar, Zijn dienstknecht, onze...’
‘In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland heeft God tot Zich genomen onze...’
‘Na een welbesteed leven aan zijn gezin en aan de samenleving heeft de Here tot
Zich genomen onze...’
Uit andere overlijdensadvertenties (niet in Trouw):
‘Na een druk, maar zeker geen saai leven is overleden onze...’ Waarom maar?
‘Door een noodlottig ongeval hebben wij afscheid moeten nemen van onze...’ Het
noodlottig ongeval is niet zozeer dwingende oorzaak van het afscheid als wel van
het overlijden (waardoor het ongeval vanzelfsprekend noodlottig is geworden; dit
adjectief is dus eigenlijk overbodig).
‘Geschokt bereikte ons het bericht dat plotseling is overleden...’
‘Geschokt en diep bedroefd zijn we wat jou is overkomen...’
‘Tot ons aller verbijstering moeten wij u mededelen dat is overleden onze...’ Niet
onze mededeling, maar het overlijden strekte tot onze verbijstering.
‘Sprakeloos hebben wij kennisgenomen van het overlijden van...’ De sprakeloosheid
kwam pas na het kennisnemen.
‘Na een lange ziekte is, moegestreden maar toch nog onverwacht, overleden onze...’
Moegestreden slaat op de overledene, onverwacht op het overlijden.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

‘Na elkaar jaren te hebben begeleid en gestimuleerd, is er een einde gekomen aan
het leven van onze...’
NRC Handelsblad van 01-10-1991, pagina 9

Aangeschoten wild
Onlangs zei staatssecretaris Dankert, die dikwijls leuker probeert te zijn dan hij is,
tegen een commentator dat deze vaker ongelijk dan gelijk had. Misschien is dat ook
wel zo, maar het is voor een commentator minder erg ongelijk te hebben dan voor
een bewindsman ongelijk te krijgen.
Dat laatste nu is met Dankert gebeurd, wiens plan voor een Europese politieke
unie door Nederlands partners in de Europese Gemeenschap bijna unaniem aan
stukken is gescheurd. Zeker, verantwoordelijk voor deze ongekende diplomatieke
nederlaag is de minister, maar Dankert geldt algemeen als de Urheber van het plan
dat Nederland ter tafel legde.
In een gezond nationaal bestel zouden de verantwoordelijke bewindslieden om
zo'n déconfiture zijn afgetreden of tot aftreden gedwongen. Maar het internationale
bestel kent zo'n procedure van afrekening nog niet. Het Europese Parlement is
machteloos.
Weliswaar zal de Tweede Kamer het de twee bewindslieden volgende week niet
gemakkelijk maken, maar zij zal er - terecht - voor terugschrikken hen naar huis te
sturen: de Europese Gemeenschap zou zonder voorzitter komen te zitten, en dat
zouden de partners Nederland nog meer betaald zetten dan het plan dat ze het dwongen
terug te trekken.
De afrekening blijft dus ergens in de lucht hangen, en dat is staatsrechtelijk hoogst
onbevredigend. Maar we kunnen er zeker van zijn dat Nederland wel op andere wijze
de gevolgen van zijn onberaden optreden te voelen zal krijgen. Het is op zich zelf al
vernederend dat nu verder - onder Nederlands voorzitterschap! - onderhandeld zal
worden op basis van een Luxemburgs plan, dat Nederland, hooghartig, niet goed
genoeg vond.
De twee bewindslieden die deze week openlijk de kous op de kop kregen, zijn
aangeschoten wild. Of ze voldoende gezag overgehouden hebben om de zaak nog
enigszins in de door Nederland gewenste richting te sturen, moet afgewacht worden.
Gewoonlijk is men in het internationale verkeer niet teder tegenover elkaar - zeker
de groten tegenover de kleinen niet.
Het is zelfs heel wel denkbaar dat onze minister-president het voorzitterschap van
de Europese Commissie (mocht hij dat ambiëren) door de neus geboord zal worden.
The Times van dinsdag schreef over Nederlands optreden: ‘Het is een diplomatieke
blunder, verergerd door Lubbers' weigering zulke onzin te verwerpen’.
Niet dat Nederland daar rouwig om zou moeten zijn, want wat heeft het aan een
Nederlander als voorzitter van de Commissie? Als het goed is, moet die voorzitter
boven de naties staan, dus elke schijn van bevoordeling van zijn land van herkomst
schuwen. Maar ja, het is de eer, hè? Nu, waarom zouden de partners Nederland die
gunnen na de ‘blunder’ van deze week? Ook Lubbers' krediet is aangetast.
Natuurlijk komen de Nederlanders met verweer. Het was toch een goed plan,
zeggen zelfs leden van de oppositie. Maar daar gaat het helemaal niet om! Het gaat
erom of het aanvaardbaar was voor de partners, en dat was kennelijk niet zo. Het is
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weer het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. In het eerste is Nederland
sterk (in eigen ogen althans), in het tweede minder.
Het gaat er zelfs niet om of de partners het Nederlandse plan dat ze in de grond
stampten, al dan niet gelezen hadden. Dankert verzekerde na afloop herhaaldelijk
dat ze het niet gelezen hadden. En wat dan nog? Dan had de Nederlandse diplomatie
er maar voor hebben moeten zorgen dat ze het wèl gelezen hadden - bijvoorbeeld
door ze meer tijd te gunnen - of een plan moeten produceren met meer kans op succes.
De hele tragikomedie doet denken aan een replay van de Indonesische kwestie.
Ook toen was Nederland er heilig van overtuigd in zijn gelijk te staan, maar niet
begrepen te worden door de anderen. En ook toen produceerde Nederland plan na
plan, die, zo klaagde het, door de anderen niet serieus genomen werden. Misschien
had Nederland wel gelijk, maar het kreeg het niet. En om het laatste gaat het. Sommige
nationale eigenschappen vergaan nooit.
Maar was het plan dat Nederland had ingediend, werkelijk zo'n goed plan (afgezien
dan van het kleine inconveniënt dat het voor de anderen onaanvaardbaar was)?
Blijkens een bericht in onze krant van dinsdag steunt een grote meerderheid in de
Tweede Kamer dat plan nog steeds - ook na de verwerping ervan door de partners.
Dus blijkbaar was het een goed plan.
Maar was dat wel zo? Het hangt er maar van af of de supranationaliteit (die het
plan sterk ademde) altijd in het belang van Nederland is. De grote meerderheid in
de Kamer blijft dit axioma kennelijk aanhangen, en daarom vindt zij het plan nog
altijd goed.
Is het niet eens tijd dit axioma te onderzoeken, wat de Kamer nooit gedaan heeft?
Weliswaar hebben de PvdA-er Wöltgens en de liberale Europarlementariër Gijs de
Vries weleens een vraagteken achter dit axioma gezet, maar tot een uitwerking van
die twijfel is het nooit gekomen. Er rust blijkbaar nog een altijd een taboe op.
Moediger is het Kamerlid Van Middelkoop van het GPV: ‘In Nederland is veel
te gemakkelijk en te naïef gepraat over een federatief ideaal. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat de gang van zaken in Brussel niet alleen pijnlijk is voor Van den Broek,
maar voor alle grotere politieke partijen in Nederland. Zij hebben de regering
gedwongen tot het doen van voorstellen die zo in Straatsburg hadden kunnen worden
geschreven’. (Inderdaad, Dankert is niet voor niets voorzitter van het Europese
Parlement geweest!).
Van Middelkoop wil dan ook snel een debat over dat federatieve ideaal, ‘om te
voorkomen dat Nederland nog meer buiten de realiteit van de machtsverhoudingen
in Europa komt te staan’. Het GPV is maar een kleine partij (maar niet zo heel veel
kleiner dan Nederland in Europa is).
Belangrijker is dat het, anders dan de grote partijen, nagedacht heeft over de positie
van Nederland in Europa. Maar of het daarmee, in Nederland, gelijk krijgt?
Maar op korte termijn komt het op schadebeperking aan. En daarbij ligt de schade
niet eens zozeer in het feit dat Nederland niet heeft gekregen wat het wilde als wel
in de grote kans dat het nu krijgt waartegen het zich vanouds met hand en tand verzet
heeft, namelijk dat de grote mogendheden, geërgerd door het onvermogen, het
dilettantisme, of de eigenwijsheid van de kleinen, de Europese zaken nu zelf maar
gaan bedisselen. Dat zou het faillissement van Nederlandse buitenlandse politiek
compleet maken.
Bij al deze misère is er één lichtpunt. België was deze week in Brussel de enige
partner die Nederland steunde. Dat verdient een eresaluut, te meer omdat België, als
het in Nederlandse schoenen zou hebben gestaan, de zaak zeker veel handiger zou
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hebben gespeeld. De zin voor het compromis is in België evenzeer een nationale
eigenschap als star legalisme dat in Nederland is.
We mogen benieuwd zijn of Nederland België deze dienst zal vergelden en, zo
ja, hoe. Misschien is dit wel het begin van een bloeiende Beneluxpolitiek (die,
rationeel gesproken, zo voor de hand ligt). Zo ja, dan zal het debâcle van deze week
toch nog ergens goed voor zijn geweest.
NRC Handelsblad van 04-10-1991, pagina 7

Erger dan een verkeersongeluk
Een accident de parcours noemde staatssecretaris Dankert, in een vraaggesprek met
de Volkskrant (5 oktober), de verwerping van het Nederlandse plan voor een Europese
politieke unie door de grootst mogelijke meerderheid van Nederlands partners in de
Europese Gemeenschap.
Waarom deze Franse uitdrukking gebruikt voor wat in het Nederlands gewoon
verkeersongeluk of tegenvaller heet? Is het arrogantie of nonchalance? Maar de
uitdrukking is nog om een andere reden ongelukkig: zo noemde de Franse premier
Michel Debré in 1968 de inval van het Warschaupact in Tsjechoslowakije, die een
eind maakte aan De Gaulle's droom over een Midden-Europa dat onafhankelijker
ten opzichte van Moskou zou zijn.
Het zou nog 21 jaar duren alvorens die droom werkelijkheid werd. Zal het even
lang duren voordat de Europese politieke unie tot stand is gekomen? Wie in deze
tijdsspannen denkt, mag van een verkeersongeluk spreken. Maar wat door een
historicus een tegenvaller genoemd kan worden, kan voor een politicus, die met
kortere termijnen moet werken, fataal zijn (overigens kan ook een verkeersongeluk
fataal zijn).
Hoe het ook zij - wat de verwerping van het Nederlandse plan ook voor de eenheid
van Europa moge betekenen, voor Nederland zelf betekende zij een ernstig verlies
aan internationale invloed en prestige. Naar die maatstaf gemeten, is Dankerts
kwalificatie bepaald een bagatellisering, zo niet een aanwijzing dat hij de ernst van
de situatie vrijdag - de dag waarop het vraaggesprek plaatsvond - onderschatte.
Doet hij dit nog, nu Frankrijk en Duitsland - gasten van minister Van den Broek!
- op de schade die Nederland (grotendeels door zichzelf) was toegebracht, de
belediging gestapeld hebben hem in feite het voorzitterschap van de Europese
Gemeenschap te ontnemen door, zonder hem daarin te kennen, de anderen voor een
conferentie over de politieke unie in Parijs uit te nodigen?
Daarmee is bereikt wat de Nederlandse buitenlandse politiek altijd, sinds zij bestaat,
met man en macht heeft proberen te verhinderen, namelijk dat de groten in onderonsjes
de dienst in Europa gaan uitmaken. Die politiek is alleen al om die reden een ernstige
crisis terechtgekomen.
Of dit nu het gevolg is van eigen taxatiefouten dan wel doordat de anderen zich
anders gedragen hebben dan Nederland het recht meende te hebben aan te nemen,
is op dit ogenblik van secundair belang. In een internationale crisis - en daar bevindt
Nederland zich nu in - komt het erop aan, het gezag van de eigen diplomatie niet nog
verder te ondermijnen door, zoals het Engelse spreekwoord zegt, te huilen over
gemorste melk. Die verantwoording kan (ja, moet) later, wanneer de rust wat is
weergekeerd, komen.
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Nu gaat het om de toekomst, en die dient zich vandaag al aan met de vraag of
Nederland, dat blijkbaar niet met zoveel woorden is uitgenodigd, naar die conferentie
in Parijs, die voor vrijdag is geprogrammeerd, moet gaan. Het Tweede-Kamerlid
voor de PvdA Van Traa vindt van wel, maar hoe rijmt hij dit met het nationale
zelfrespect, waar hij in de krant van gisteren zulke behartigenswaardige dingen over
schreef?
Wat de iets verdere toekomst betreft, schrijft Van Traa: ‘Wil het met het Nederlands
voorzitterschap nog enigszins goed komen, dan zal de regering voor de definitie van
Europees veiligheidsbeleid moeten koersen op Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.’
Zelfs degeen die geneigd zou zijn het hiermee eens te zijn, zal zich toch afvragen
hoe dat moet, nu Italië samen met Engeland een Europees veiligheidsbeleid heeft
uitgestippeld waar de Fransen razend over zijn. Overigens zijn Frankrijk en Duitsland
het ook onderling allerminst eens over de grondslagen van een veiligheidsbeleid,
getuige de verschillende wijze waarop ze gereageerd hebben op president Bush'
ontwapeningsbesluiten - om niet te spreken van de op Duits grondgebied gerichte
raketten die president Mitterrand niet wil afschaffen.
Kortom, op dit gebied is - en nu niet door Nederlands toedoen - zelfs een begin
van eenheid ver te zoeken. In dit licht is het voor Nederland raadzaam een zo
afwachtend mogelijke houding aan te nemen als in overeenstemming is met het
voorzitterschap. Trouwens, de Europese partners zouden, na de afgang die ze het
Nederlandse plan vorige week bereid hebben, niets anders accepteren.
Op nog langere termijn doet de Nederlandse politiek - dat wil zeggen: kabinet en
parlement - er goed aan zich vertrouwd te maken met de gedachte dat, als er op het
gebied van de buitenlandse en veiligheidspolitiek ooit nog sprake zal zijn van
Europese constructies, dit intergouvernementele, en niet federale, zullen zijn. Van
Traa stemt, blijkens zijn artikel van gisteren, al in met die gedachte; en de liberale
leider Bolkestein heeft zaterdag, in een rede voor het congres van zijn partij, gepleit
voor een Europese statenbond, in plaats van een bondsstaat.
Het is nog helemaal geen uitgemaakte zaak (hoewel het jarenlang een axioma van
de Nederlandse politiek is geweest) dat Nederlands belangen beter gediend zijn met
een federale dan met een intergouvernementele aanpak. Maar dat is een discussie
die ook later kan - maar dan ook moet - worden gevoerd. Voorlopig is het verstandig
zich te houden aan het - deze keer Franse - spreekwoord: het betere is de vijand van
het goede.
NRC Handelsblad van 08-10-1991, pagina 9

Het Europa der provincies
Minister-president Den Uyl placht hoog op te geven van het aanzien dat Nederland
in zijn regeringsperiode zou hebben verworven in de wereld.
Bij nader toezien bleek hij daarmee de Derde Wereld te bedoelen. Nu, voor dàt
aanzien kocht Nederland niet veel.
De minister van buitenlandse zaken in het volgend kabinet, Van der Klaauw, sloeg
zich eens op de borst omdat onder hem Nederlands buitenlandse politiek haar
betrouwbaarheid zou hebben herkregen. (Dat was niet aardig tegenover zijn
voorganger, Van der Stoel. Hij heeft er dan ook zijn excuses voor aangeboden.)
Maar de huidige voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, Brinkman
slaat alles. Dinsdag zei hij, tijdens de algemene beschouwingen, dat ‘Nederland terug
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is op de wereldkaart en mede onder aanvoering van Lubbers en Van den Broek nieuw
aanzien in het buitenland heeft verworven’.
En dat een week nadat Nederland door tien van zijn elf Europese partners openlijk
gedesavoueerd was en daarmee zijn grootste diplomatieke nederlaag sinds
Nieuw-Guinea (1962) had geleden, en twee dagen nadat zijn Franse en Duitse collega's
Van den Broek in eigen huis openlijk hadden geschoffeerd door hem in feite het
Europese voorzitterschap te ontnemen!
De Kamer honoreerde Brinkmans gesnork dan ook met hoongelach. Maar het is
eerder om te huilen dan om te lachen dat de fractieleider van Nederlands grootste
partij en gedoodverfde aanstaande premier blijk geeft te leven in een internationale
droomwereld.
Of zou hij het misschien ironisch bedoeld hebben? (In zijn rede heeft hij meer
pogingen gedaan leuk te zijn, zozeer dat Willem Breedveld in Trouw schreef:
‘Brinkman opereert te springerig om echt serieus te worden genomen’). Maar hier
valt te vrezen dat hij het inderdaad serieus bedoelde.
Immers, in onze krant van dinsdag had hij zich, in een interview met Cees Banning
en Derk-Jan Eppink, ook al zo merkwaardig uitgelaten. Gevraagd naar zijn reactie
op Nederlands verse diplomatieke vernedering, zei hij (‘geïrriteerd’, zoals de
interviewers schrijven): Minister Van den Broek ‘zou eens onder een goed glas een
goed gesprek moeten voeren met zijn buitenlandse collega's. Ik denk dat een goede
sfeer in dit soort besprekingen belangrijk, misschien doorslaggevend is. (...) Ik denk
dat je een goede vertrouwensrelatie moet maken. De conferentietafel moet geen
hanenmat worden. Het komt allemaal aan op de wil van het moment.’
Maar is het alleen een kwestie van goede wil en goede sfeer?
Vertegenwoordigen ministers geen belangen? Ach wat, ‘alle landen hebben
belangen. Wij willen ook graag vrachtauto's en tomaten verkopen.’ De wereldpolitiek
teruggebracht tot het niveau van de gemeenteraadspolitiek van een dorp op de
Zuidhollandse eilanden of van het CDA.
Heus, de ministers van buitenlandse zaken drinken nu al menig goed glas, en tussen
sommigen hunner laat de persoonlijke verhouding niets te wensen over. Maar ze
vertegenwoordigen meer dan zichzelf. Ze vertegenwoordigen een heel land - met
zijn belangen, met zijn meestal weerbarstige binnenlandse situatie, met zijn ambities,
met zijn zelfbeeld.
Wij hebben nergens gelezen dat de sfeer op de conferentie in Haarzuilens slecht
was, maar dat heeft de heren Genscher en Dumas niet verhinderd om, zodra de
conferentie afgelopen was, hun collega Van den Broek de nek om te draaien. Dit
uitsluitend toe te schrijven aan een slechte sfeer of een slechte verhouding tussen de
betrokkenen, is uiterst naïef.
Natuurlijk waren er voor Genscher en Dumas veel grotere belangen in het geding.
Anders zouden zelfs zij niet de in de diplomatie zeer ongewone stap hebben gedaan
de minister van een bevriend land zo openlijk te kakken te zetten. Misschien heeft
de eilandbewoner Brinkman er moeite mee die belangen serieus te nemen, maar
daarom bestaan ze nog wel.
Een man als Dumas doet, na een goed gesprek en een paar glazen, geen water in
de wijn van wat hij beschouwt als Frankrijks wezenlijke belangen. Bij Genscher
idem dito. Overigens speelt bij hem ook de gedachte aan zijn eigen positie (of die
van zijn partij) in de Duitse politiek altijd mee. (Daar zou Brinkman begrip voor
moeten hebben.) En zo is het met vrijwel iedere bewindsman van ieder land.
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Daarmee wil niet gezegd zijn dat informele, ongedwongen bijeenkomsten niet hun
nut kunnen hebben. Er is alles voor te zeggen dat de bewindslieden elkaar en elkaars
moeilijkheden met eigen achterban of publieke opinie leren kennen en begrijpen.
Maar dat begrip zal, hoe groot ook, nooit doorslaggevend zijn. Doorslaggevend is
het belang van het eigen land of de politieke positie van de bewindsman in eigen
land (voor velen is het ene identiek met het andere).
Ja, als nationale belangen teruggebracht zouden kunnen worden tot vrachtauto's
en tomaten, dan zou het gemakkelijk zijn. Dan zouden in beginsel de belangen van
de een tegen die van de ander afgestreept kunnen worden en zou aldus een resultaat
bereikt kunnen worden. Maar het gaat meestal om minder kwantificeerbare, minder
materiële belangen (daar zou een CDA'er begrip voor moeten hebben), zoals daar
zijn 's lands eer - voor Nederlanders een belachelijk begrip, maar voor anderen niet
-, veiligheid, identiteit.
Je houdt je hart vast als Brinkman ooit in de schoenen van Lubbers zou komen te
staan. Nederland zou dan vertegenwoordigd worden door iemand die denkt dat de
buitenlandse politiek gaat over vrachtauto's en tomaten, en die de wereld beoordeelt
naar de maatstaven van de Nederlandse provincie. Dan zouden we niet De Gaulle's
Europa der staten krijgen - waar we nu op lijken af te stevenen -, maar het Europa
der provincies.
NRC Handelsblad van 11-10-1991, pagina 9

Afscheid van het socialisme
Zolang het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de PvdA,
zich Socialisme en Democratie noemt, zijn we gerechtigd aan te nemen dat de
mislukkig van de pogingen aan het socialisme reële gestalte te geven (ik bedoel de
ineenstorting van het communisme) ook lessen bevat voor de sociaal-democratie hoe weinig zij ook voor die poging verantwoordelijk gesteld kan worden.
In elk geval bevindt ook de sociaal-democratie, waar ook ter wereld, zich in een
crisis. Wat de PvdA betreft, is die volgens Gerrit Manenschijn, die in het gewone
leven hoogleraar in de ethiek aan de VU is, niet te wijten aan het falen van de
sociaal-democratie, zo schrijft hij in het oktobernummer van bovengenoemd
maandblad.
Is de oorzaak van de crisis dan misschien te vinden in ‘het voltooid zijn van de
sociaal-democratische doelstellingen’? Nee, dat vindt hij maar ‘oppervlakkige
beweringen, die men uit boeken haalt en niet waarneemt in de werkelijkheid’.
Daarmee wordt een theorie die ook in eigen kring enige aanhang vindt, zonder meer
van tafel geveegd.
Maar het is Manenschijn er ook meer om te doen aan te tonen dat de uitweg uit
de crisis voor de PvdA niet ligt in een progressieve volkspartij, zoals sommige
PvdA'ers betogen. Immers, ‘D66 is, behalve een liberale partij, vooral een
opportunistische partij, met een flinterdunne sociale theorie over de moderne
samenleving’, en bij Groen Links is van ‘enig samenhangend gedachtengoed’
helemaal geen sprake.
Dit is nogal overtuigend, overtuigender dan Manenschijns niet nader toegelicht
geloof in de sociaal-democratie (‘De sociaal-democratie heeft toekomst genoeg, maar
je moet er wel in geloven’, en daarmee basta). We zitten dus nog met de vraag naar
de toekomst van het socialisme in zijn Westers-democratische vorm.
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Een interessante poging tot een antwoord op die vraag doen vier Franse socialisten,
grotendeels voortkomende uit de communistische studentenbeweging van de jaren
zestig in een artikel in Le Monde van 18 september.
Uit de mislukking van het ‘reëel bestaande socialisme’ trekken zij de conclusie
dat ‘men zelfs niet meer kan dromen van een maatschappelijk systeem zonder
particulier eigendom, zonder winst, zonder ongelijkheden, evenmin als men kan
dromen van een wereld waarin alleen maar rechtvaardigheid heerst’.
‘Deze utopie’, zeggen zij, ‘is niet alleen gebleken onbereikbaar te zijn - anders
zou zij tenminste nog als kritisch ideaal hebben kunnen dienen - nee, zij heeft ook
bewezen intrinsiek verderfelijk te zijn.’ Akkoord, maar het democratische socialisme
dan?
Welnu, de ‘oerfout’ daarvan is dat het verzuimd heeft de juiste conclusie te trekken
uit Marx' constatering dat de democratie en de markteconomie aan dezelfde beginselen
gehoorzamen. De conclusie die de sociaal-democraten daaruit getrokken hebben, is
dat het zaak was de politieke democratie te voltooien met een sociale democratie.
Daarmee hebben ze er blijk van gegeven niet in te zien - en dat is dan hun ‘oerfout’
- dat het ‘noodzakelijk correlaat van de politieke democratie niet de sociale democratie
is’. Deze immers veronderstelt dat ‘men op sociaal gebied doet wat men in de politiek
doet: dat men alles onder gelijken deelt’. Met andere woorden: ‘Socialisme, kan, als
het woord nog enige betekenis heeft, niets anders betekenen dan een gemeenschap
van gelijke medeproducenten en mede-eigenaren, even gelijk als de burgers dat voor
de wet zijn.’
‘Welnu, hoe kan deze egalitaire socialisatie van de eigendom verenigbaar zijn met
de markt, met de concurrentie, met het winstbeginsel; kortom, met de ongelijkheid
die hun wezenskenmerk is?’ Deze egalitaire socialisatie van de eigendom heeft, zoals
we gezien hebben, tot een grote catastrofe geleid, ja is ‘intrinsiek verderfelijk’
gebleken. Conclusie: de sociale democratie of het socialisme kan dus niet het
noodzakelijk correlaat van de politieke democratie zijn.
Als de sociaal-democraten dus zowel de democratie als de markteconomie willen
behouden, dan zullen ze ‘alles moeten herdefiniëren: zeggen welke ongelijkheden
onrechtvaardig zijn en welke niet; welke maatschappelijke waarden en doeleinden
niet aan het spel van de markt overgelaten kunnen worden (zonder daarmee in de
markt de belichaming van het kwaad, zelfs niet van een noodzakelijk kwaad, te zien)’.
De vier schrijvers komen tot de conclusie dat de sociaal-democraten af moeten
van de hun dierbare karikatuur van het liberalisme, waartegen zij zich zo graag
afzetten. ‘De strijd voor rechtvaardigheid, cultuur, schoonheid kan zich net zomin
laten bepalen door verzet tegen het liberalisme en de gevolgen van de markt als door
onvoorwaardelijk vertrouwen daarin te stellen.’
‘Wanneer wij, na een lang rouwproces, het idee van het socialisme moeten
opgeven’, dan betekent dat niet dat wij - dat zijn dus de vier ex-socialisten - de sociale
kritiek opgeven. Deze blijft een ‘constant vereiste van onze maatschappijen, die
onvermijdelijk geconfronteerd zijn met onrechtvaardigheden, domheid en lelijkheid’.
Het betekent alleen dat we die kritiek niet langer afhankelijk maken van een overigens niet bestaande - boeman.
Dit is een nogal meedogenloze zelfanalyse, die echter perspectieven opent - niet
voor een progressieve volkspartij, maar voor een samenwerking tussen
sociaal-democraten en liberalen. Alleen één opmerking: misschien is er wèl een
noodzakelijk correlaat tussen politieke en sociale democratie, en wel in negatieve
zin: als sociale democratie niet mogelijk is, dan komt dat wellicht doordat politieke
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democratie nooit volmaakt kan zijn. Maar als die hypothese juist is, gaat zij meer
dan uitsluitend sociaal-democraten aan.
NRC Handelsblad van 18-10-1991, pagina 9

Redenen voor scepsis
Voor een Nederlander is het moeilijk niet sceptisch te reageren op het voorstel van
president Mitterrand en bondskanselier Kohl voor een gemeenschappelijke Europese
buitenlandse en veiligheidspolitiek, met een Europees legerkorps als instrument des te moeilijker omdat beide heren nog maar net de elementaire beleefdheid in acht
hebben genomen het voorstel via het voorzitterschap van de Europese Gemeenschap,
dat toevallig in Nederlandse handen is, aan de partners voor te leggen.
Zeker, zonder Frans-Duitse eenheid is geen enkele Europese eenheid mogelijk,
en het zou de eerste keer niet zijn dat een Frans-Duits initiatief een stoot tot die
grotere eenheid zou geven, maar moest het Europese voorzitterschap zo openlijk tot
de functie van een doorgeefluik gedegradeerd worden?
Maar laten we ons over gekrenkte trots heen zetten. Ook dan blijft er genoeg reden
voor scepsis. Zo'n Europees legerkorps bijvoorbeeld. De al bestaande Frans-Duitse
brigade moet daar de kern van uitmaken. Maar die brigade hangt strategisch volledig
in de lucht, want het Franse leger heeft de uitsluitende opdracht zorg te dragen voor
de bescherming van Frankrijk, en de Duitse troepen zijn geïntegreerd in de NAVO,
die een veel ruimere opdracht heeft. Die brigade heeft dan ook geen operatieve
opdracht.
Zal het met het Europese legerkorps, dat uit die brigade moet voortkomen, veel
beter zijn? De Duitse minister van defensie, Stoltenberg, heeft nog na de boodschap
van Mitterrand en Kohl verzekerd dat er geen Duitse troepen van de NAVO naar dat
legerkorps zullen worden overgeheveld. Rest dus de vraag naar de status van de
Franse troepen. Zullen die misschien aan een geïntegreerd gezag ondergeschikt
gemaakt worden? Zo ja, dan zou dat een revolutie in het Franse denken zijn. Immers,
al in 1954, vier jaar vóór de Gaulles machtsovername, had Frankrijk om die reden
de Europese defensiegemeenschap getorpedeerd.
Een kleine aanwijzing dat er iets veranderd was, vormde de verklaring van de
Franse en Duitse ministers van buitenlandse zaken, enkele dagen vóór de boodschap
van Mitterrand en Kohl, dat de Europese Politieke Unie met gekwalificeerde
meerderheid zou moeten beslissen over veiligheidskwesties en een
gemeenschappelijke defensie.
Weliswaar vinden we zo'n verklaring niet terug in het voorstel dat hun chefs enige
dagen later publiceerden, maar een bericht van Reuter in de International Herald
Tribune van dit weekeinde (dus nog weer een paar dagen later) meldt, Franse
‘regeringsbronnen’ citerende, dat als Engeland geen gekwalificeerde
meerderheidsbesluiten zou aanvaarden, de Europese Politieke Unie er niet zou komen.
Als er nu nog reden is voor scepsis, dan moet die niet langer Frankrijk als doelwit
hebben, maar de algemene vraag betreffen: is enig land bereid zijn veiligheid
afhankelijk te maken van het hesluit van een meerderheid (gekwalificeerd of niet)
waartoe het zelf niet behoort? Zou - om een extreem, maar niet denkbeeldig geval
te noemen - Nederland een meerderheidsbesluit aanvaarden dat zou neerkomen op
de prijsgave van Nederlands grondgebied ter wille van de veiligheid van Europa?
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Maar heeft Nederland niet al veertig jaar lang zijn veiligheid in handen van anderen,
in casu de Verenigde Staten, gelaten? Jazeker, maar dat heeft Nederland aanvaard
omdat het - terecht of ten onrechte - geloofde dat zijn veiligheid aldus gewaarborgd
zou zijn. Het is moeilijker dat vertrouwen te hebben in steeds wisselende, dus grillige
meerderheidsbesluiten van landen bovendien die minder machtig zijn, dus minder
bescherming kunnen bieden, dan de Verenigde Staten.
Als dit geldt voor een land als Nederland, dan geldt het nog veel sterker voor
landen die wèl een oude traditie van zelfstandigheid hebben danwel belangen hebben
die ze aan niemand dan zichzelf toevertrouwen. Daarom ligt de verdenking voor de
hand dat Mitterrand en Kohl zich bereid hebben verklaard tot aanvaarding van
meerderheidsbesluiten in de volstrekte zekerheid dat Engeland die nooit zal
aanvaarden. Als die berekening juist is - en daar is alle kans op - dan hoeft Frankrijk
evenmin als enig ander Europees land zich zorgen te maken over verlies van
soevereiniteit in veiligheidszaken.
NRC Handelsblad van 22-10-1991, pagina 9

Het rendement van onze diplomatie
Kan nog steeds op Duitsland gebouwd worden, waar het gaat om verbetering van de
structuur van de Europese Gemeenschap? Staat Duitsland nog steeds achter het
beginsel dat de Europese Raad van ministers gezag delegeert aan het voorzitterschap,
ook als dit voorzitterschap in handen is van een kleinere lidstaat?
Is Duitsland voor versterking van de Europese pijler van de NAVO door middel
van de Westeuropese Unie, als dat wellicht in 1996 kan leiden tot een defensiepoot
van de EG? Is Duitsland het ermee eens dat uitbreiding van de EG met Oosteuropese
landen pas kan plaatsvinden als de integratie tussen de huidige lidstaten is verdiept?
Deze vragen stelde staatssecretaris Dankert vorige week maandag in een rede die
hij hield op een Nederlands-Duits symposium, georganiseerd door en gehouden in
het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, precies
twee weken na ‘Zwarte Maandag’, de dag waarop Dankert het moest meemaken dat
tien van Nederlands elf Europese partners, onder wie Duitsland, een door hem bedacht
ontwerp voor een Europese Politieke Unie neersabelden.
Het zijn pertinente vragen die de staatssecretaris voor buitenlandse zaken daar
stelde. Wat evenwel enige verbazing wekt is dat hij ze stelde. Is het diplomatieke
apparaat waarover hij beschikt, dan niet in staat geweest hem de antwoorden op die
vragen te geven? Of was het evenzeer verrast als hijzelf door de Duitse houding op
‘Zwarte Maandag’ en daarna?
Of heeft hij er niet naar geluisterd? Ook die mogelijkheid is niet uit te sluiten. Er
wordt immers gezegd dat hij steevast de adviezen van Nederlands ambassadeur bij
de EG, die wèl voortdurend waarschuwde, heeft genegeerd, overtuigd als hij was
dat het Nederlandse ontwerp op een flinke meerderheid in de Raad van ministers
zou kunnen rekenen.
Of ook de Nederlandse ambassadeur in Bonn zulke waarschuwingssignalen heeft
gegeven, is minder zeker. Deze is immers, in sommiger ogen, een ‘eurofanaat’, en
zulke mensen hebben vaak de neiging de wenselijkheid voor de werkelijkheid aan
te zien. Het is dus mogelijk dat hij Dankert eerder gestijfd heeft in zijn verkeerde
taxatie dan gewaarschuwd.
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Zo ja, dan heeft hier het diplomatieke apparaat gefaald. Maar al te hard moeten
we de desbetreffende er dan niet om vallen, want ook het christen-democratische
netwerk (waartoe Dankert niet, maar Lubbers en Van den Broek wèl behoren) heeft
niet al te best gefunctioneerd. Of zoals een hoge christen-democraat deze week zei:
niet alleen Genscher heeft ons ‘belazerd’ - dat was misschien nog te verwachten -,
ook Kohl (bondskanselier en christen-democraat) heeft dat gedaan.
In het licht van wat Rob Meines woensdag in deze krant onthulde over het
vertrouwen waarin Kohl, onmiddellijk na ‘Zwarte Maandag’, Lubbers had genomen
(niet daarvóór?), is die beschuldiging wellicht onbillijk, maar zij tekent de atmosfeer
van ontgoocheling, zo niet verbittering, die in Den Haag heerst. Nederlands Europese
beleid zal er niet geheel onberoerd door kunnen blijven.
Toch heeft het besef dat niet alleen de Europese, maar ook de
christen-democratische solidariteit haar grenzen heeft, zijn goede kanten. Hoezeer
wij ons allen de diplomatieke nederlaag van 30 september ook mogen (ja, moeten)
aantrekken - zij heeft de mogelijkheid van het Nederlandse voorzitterschap om als
bemiddelaar op te treden ‘tot een aanfluiting’ gemaakt, schrijft The Independent on
Sunday in hetzelfde artikel waarin Lubbers wordt geïnterviewd - het is goed dat de
Nederlandse politiek uit haar dromen ontwaakt.
Intussen blijven er vragen te beantwoorden over het rendement van het - afgemeten
naar de omvang van de Haagse ‘apenrots’ - reusachtige apparaat van Buitenlandse
Zaken. Het is niet alleen een kwestie van bekwaamheid of geschiktheid van de
betrokken diplomaten, maar ook van de wijze waarop de bewindslieden er gebruik
van maken.
Zo is het toch op z'n minst merkwaardig dat, in de cruciale dagen van september
en oktober, de Nederlandse ambassadeur in Parijs zich niet op zijn post bevond,
maar, soms onder levensgevaar, als afgezant van de EG bemiddelingspogingen deed
in Joegoslavië.
Alle eer aan hem, maar het getuigt toch van een curieuze prioriteitenkeuze van
minister Van den Broek. Kon die ambassadeur dan zo gemakkelijk gemist worden,
in Parijs, waar toch altijd potjes op het vuur staan waarin drankjes gebrouwen worden
die niet altijd naar de smaak van Nederland zijn? Ook vorige week werd er, tot
verrassing van Nederland (zij het niet van Lubbers, zoals Rob Meines ons wist te
melden) weer zo'n drankje opgediend.
Nu is het heel wel mogelijk dat ook ambassadeur Wijnaendts dit niet zou hebben
ontdekt, als hij in Parijs gebleven was. Maar zijn plaatsvervanger heeft in elk geval,
lager in de rang als hij is, nog minder gemakkelijk entree tot de keukens van Elysée
of Quai d'Orsay.
Het is moeilijk te geloven dat er in het hele diplomatieke apparaat - of desnoods
onder de kortelings gepensioneerden - niemand te vinden was die de zaken in
Joegoslavië niet even goed had kunnen opknappen als de man die zo moeilijk in
Parijs gemist kon worden. Mocht gebrek aan geschikt personeel echter wèl de
verklaring zijn, dan zou dat alleen maar de overtuiging bij de grote partners versterken
dat de kleinere gewoon te kleine zijn - en dus over te weinig mensen beschikken om het Europese voorzitterschap te bekleden.
De conclusie lijkt dus onontkoombaar dat er dringend een onderzoek ingesteld
moet worden naar de wijze waarop het beleid gebruik maakt van het diplomatieke
apparaat. Dit is des te nodiger omdat er al tekenen zijn van demoralisatie bij dit
apparaat, dat zich hier en daar, als gevolg van de nederlaag van 30 september, niet
helemaal au sérieux genomen voelt door zijn buitenlandse gesprekspartners.
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NRC Handelsblad van 25-10-1991, pagina 9

Democratie geen heilige norm
Een van de weinigen die, in tegenstelling tot politici en journalisten, niet gedwongen
zijn of zich geroepen voelen heet van de naald op de gebeurtenissen van de dag te
reageren, is dr. S. Rozemond, tot dit jaar hoofd onderzoek en adjunct-directeur van
het Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’.
Terwijl, bijvoorbeeld, anderen al daags erna klaar stonden met hun oordeel over
‘Zwarte Maandag’, de dag waarop Nederland zijn grootste nederlaag uit de recente
geschiedenis te incasseren kreeg, kon Rozemond daar drie weken over doen - wat
voor een onderzoeker nog een respectabel korte tijd is.
Zijn oordeel is neergelegd in een notitie van het Instituut Clingendael, getiteld De
gang naar Maastricht (in die stad zullen de twaalf leden van de Europese Gemeenschap
het begin december eens moeten worden over een Europese Monetaire Unie en een
Europese Politieke Unie, op grond van door Nederland in te dienen ontwerpen). Onze
krant heeft op 24 oktober een groot fragment uit deze notitie gepubliceerd.
Laten we ons hier bepalen tot Rozemonds conclusie, die hij als volgt inluidt:
‘Nederland heeft zich vanaf het begin van de jaren zestig gekeerd tegen een Europese
Politieke Unie die zou berusten op zuiver continentale, non-communautaire en
onvoldoende democratisch gelegitimeerde basis.’
Dat is juist, en het tekent tevens de innerlijke tegenspraak die Nederlands Europese
beleid steeds heeft bevat: om Europa niet zuiver continentaal te doen blijven, moest
Engeland erbij; maar Engeland wil niets van een communautair Europa weten.
Die tegenspraak leek opgelost toen Engeland in 1973 tot de Europese Gemeenschap
toetrad, maar dat was slechts schijn, want Engeland blijft vrijwel iedere ontwikkeling
in communautaire richting blokkeren (het daarmee de anderen gemakkelijk makend
hoog op te geven van hun communautaire gezindheid, die zij dan niet hoeven waar
te maken).
Intussen is een communautair Europa nog niet noodzakelijkerwijs een democratisch
Europa, en het is hier dat Nederland tegen Frankrijk opbotst, dat - op z'n minst sinds
De Gaulle, dus sinds 1958 - gewend is zijn buitenlandse politiek en veiligheidspolitiek
zo min mogelijk door het parlement te laten beïnvloeden: niet door het Franse en a
fortiori niet door het Europese Parlement.
In elk geval zijn de drie voorwaarden waaraan de Europese Politieke Unie, volgens
Nederland, moet voldoen, in de praktijk niet met elkaar te verzoenen, althans: niet
tegelijk te vervullen. Als Nederland aan dat drietal vasthoudt, loopt het, zoals
Rozemond zegt, kans dat het ‘als verdragsluitende partij aan twee schaakborden
tegelijk verliest: ‘- doordat Groot-Brittannië en Frankrijk haar (d.i. de Nederlandse
regering) dringen in een steeds minder democratische richting op het terrein van de
Gemeenschap; ‘- doordat Frankrijk en Duitsland haar, in een los van de Gemeenschap
staande Unie, meeslepen in een koers die niet alleen de banden met de Verenigde
Staten op het spel zet, maar ook die met het Verenigd Koninkrijk.’
Als het waar is dat Nederland op twee (misschien wel meer dan twee) schaakborden
tegelijk speelt en aan beide dreigt te verliezen, dan rijst de vraag: op welk schaakbord
moet Nederland spelen om nog een kans te hebben te winnen: het minder
democratische of het meer continentale? Moet het met Frankrijk en Engeland in
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minder democratische richting meegaan of met Frankrijk en Duitsland in meer
continentale?
De vraagstelling is minder scherp dan Rozemonds tweedeling suggereert. Immers,
Frankrijk speelt zowel op het minder democratische als op het continentale schaakbord
(of Duitsland zo verknocht is aan dat laatste schaakbord als die tweedeling wil, staat
overigens ook nog te bezien). Maar goed, laten we die tweedeling, ter wille van de
discussie, aanhouden.
Welke keuze Rozemond zelf maakt, zegt hij niet expliciet. Dat hoeft ook niet. Het
is hem er in de eerste plaats om te doen de optie waaruit de Nederlandse politiek
moet kiezen, scherp te stellen. Intussen zegt hij wel: ‘De zaak van de democratische
legitimiteit van de Gemeenschap is nog niet reddeloos verloren.’ Daaruit zou een
zekere voorkeur voor een democratisch Europa boven een niet-continentaal Europa
kunnen blijven.
Zo ja, is die keus dan de juiste? Het gaat bij de buitenlandse - en de
veiligheidspolitiek (van elke gemeenschap, nationaal dan wel Europees) in de eerste
plaats om het behoud van die gemeenschap, niet om de regeringsvorm. Natuurlijk
dient ook die politiek ten slotte democratisch gelegitimeerd te zijn, maar haar ratio
- behoud van de gemeenschap - zou eronder komen te lijden als de democratische
controle erop niet afstandelijker zou zijn dan deze op beleidsdaden van binnenlandse
politiek moet zijn.
De uitroep van de liberaal Bolkestein: ‘Liever geen verenigd Europa dan een
ondemocratisch Europa’ is dan ook weinig doordacht, om niet te zeggen: ietwat
demagogisch. Ook Rozemond vindt dat men zoiets niet kan roepen en dan ‘verder
aan de implicaties voor de buitenlandse politiek voorbijgaan’.
Dat is juist. Een Europa dat de democratie ook tot hoogste norm voor zijn
buitenlandse en veiligheidspolitiek verheft, kan te gronde gaan of, wat op hetzelfde
neerkomt, in oeverloosheid opgaan, terwijl een Europa dat overleven wil, het in de
eerste plaats eens moet zijn over zijn grenzen en zijn verhouding tot de rest van de
wereld. De rest - waaronder democratisering van die politiek - kan later volgen.
NRC Handelsblad van 29-10-1991, pagina 9

Goed gezelschap, slecht voorbeeld
Let us now chide famous men... Ook beroemde schrijvers laten wel eens een steek
vallen. Nadat ik in mijn vorige taalartikel het boetekleed had aangetrokken omdat
ik kort tevoren had geschreven: ‘Tijdens een van zijn huis-aan-huiscampagnes werd
hij opengedaan door een mevrouw...’ (niet hij werd opengedaan, maar hem werd (de
deur) opengedaan), stuurde een lezer mij deze passage uit Couperus' Eline Vere: ‘Op
het Nassauplein werden zij door Gerard opengedaan...’
Een andere lezer wees mij op deze zin in De ortolaan van Maarten 't Hart: ‘En al
wat er viel raapte hij terstond op en verdween in zijn lijkwagentje.’ Dat is een
constructie die ik onlangs tegenkwam in: ‘PvdA-rapporten staan vol met opvattingen
die ik vroeger al had en in de partij fel bestreden werden’ en in: ‘Veel tuinen liggen
achter een bewaakte poort en krijg je nooit te zien.’
Nieuw is deze curiositeit: ‘Net als hem zoek ik de essentie’ of: ‘Krachten sterker
dan hemzelf hebben Shamir naar een punt in de geschiedenis gedreven...’ Maar wat
schrijft Gerrit Komrij op 9 oktober in deze krant: ‘...om ons te storten (...) op de
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verachtelijkheid van iedereen die een kop groter is dan ons.’ Een anglicisme of, in
Komrijs geval, lusitanisme?
‘Hij is een van de weinige Turken die niet naar de moskee gaat.’ Dit is een
constructie die zo vaak voorkomt (gaat moet zijn: gaan) dat je er bijna moedeloos
van wordt, vooral wanneer je in een brief van Chateaubriand uit 1804 leest: ‘...
regardez-moi comme un des hommes qui vous aime le plus au monde.’ In al deze
gevallen maakt het goede gezelschap de fout nog niet goed.
In al deze gevallen is ook de bron, omdat zij relevant is, genoemd. Ook in het
volgende geval. In de inleiding bij een taalcursus van de Leidse onderwijsinstellingen
staat: ‘We moeten er dus mee stoppen, maar niet na u nog een paar verrassende
voorbeelden te hebben voorgezet.’ En dan volgen die voorbeelden, terwijl net gezegd
is dat ze zouden stoppen vóór (= niet na) die voorbeelden. Bedoeld was het
omgekeerde: niet dan na. (De inleiding heeft het ook over het Latijn en ‘haar
voortbestaan’.)
In nog één geval heeft het zin de anonimiteit op te heffen. Op 17 september schreef
Maarten Mulder, plaatsvervangend hoofd van het bureau bilaterale betrekkingen van
WVC, in onze krant een artikel over de culturele betrekkingen tussen Nederland en
Vlaanderen, waarin deze zin staat: ‘Feit is dat de relatie tussen de twee
taalgemeenschappen nog nooit zo prominent op de politieke agenda heeft gestaan.’
Ik dacht dat Nederland en Vlaanderen één taalgemeenschap waren. Een freudiaanse
vergissing?
Nu de rest. ‘De PvdA krijgt de rekening gepresenteerd voor het feit dat onze
verzorgingsstaat drastisch gereorganiseerd dient te worden.’ Iets wat dient te gebeuren
is geen feit.
Kop in een krant: ‘Trein moet beter op tijd.’ Kan iets beter op tijd zijn dan op tijd?
‘Oranje ontsnapte aan een nederlaag door een gebrek aan raffinement in de
voorhoede, een rommelig middenveld en een te kwetsbare achterhoede.’ Dus als
Oranje geraffineerder, minder rommelig en minder kwetsbaar was geweest, zou het
niet aan de nederlaag zijn ontsnapt?
‘Pas in het derde kabinet-Lubbers-Kok drong de harde werkelijkheid tot de top
van de PvdA door.’ Hebben we al drie kabinetten-Lubbers-Kok gehad?
‘Prinses Juliana behoorde tot één van de vele honderden toeschouwers langs de
route.’ Wie behoorde nog meer tot die ene toeschouwer?
‘Het is mijn opzet visuele en kwalitatieve duurzaamheid na te streven.’ Het streven
is schoon, maar hij is daar zelfs nog niet mee begonnen.
‘Gremdaat sprak over een huis dat zou instorten, mits er snel iets aan zou worden
gedaan.’ Doe er alsjeblieft niets aan, want dan stort het in. Of is bedoeld: tenzij?
‘Martens kwam zelf met dit ingenieuze voorstel, wat door de Volksunie werd
verworpen, maar verder werd aanvaard.’ Wat verwierp de Volksunie: het voorstel
of het feit dat Martens ermee kwam? In het eerste geval had er dat moeten staan.
‘Om zich vervolgens, al wordt dat er niet openlijk bijgezegd, onder Franse leiding
te plaatsen.’ Wat is bijzeggen.
‘...en dan ook nog de enige die de lezer spontaan in de lach kon laten schieten.’
Spontaan (= niet uitgelokt of door een ander teweeggebracht) en laten kloppen niet
met elkaar.
‘De Vietnamese vluchtelingen uit Oost-Europa willen nu hun wens in Nederland
te willen blijven kenbaar maken op het Binnenhof.’ Ten minste één willen kan gerust
weg.
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‘Kaaskoppen? Een Aalsmeerder tuinder zei het net niet, maar het woord lag op
zijn lippen bestorven.’ Hij zei het dus wèl, zelfs uittentreure.
‘Dat strookt niet met het wereldbeeld dat de Fransen van zichzelf hebben.’ Het is
waar: het zelfbeeld van velen is tevens hun wereldbeeld.
‘Menige kamerplant kan ouder worden dan een mens, soms zelf nog ouder.’ Nog
ouder dan wat?
‘Het zijn deze enzymen die ervoor zorgen dat een gewas tot een veel optimalere
voedingsopname kan komen.’ Kan iets nog optimaler dan optimaal (= hoogst, sterkst,
gunstigst) zijn?
‘Het besef dat de Zwitser veranderingen te wachten staat is nog niet volledig
doorgedrongen.’ ‘Zuid-Afrika wacht belastingrellen.’ Ik sta veranderingen te wachten
en ik wacht belastingrellen. Of is het: mij staan veranderingen te wachten en mij
wachten belastingrellen?
NRC Handelsblad van 05-11-1991, pagina 9

Rome en Moskou
Historische vergelijkingen zijn verleidelijk, maar ze gaan nooit helemaal op. Betreffen
ze geschiedenis die nog niet voltooid is, dan zijn ze zelfs grotendeels gratuit - juist
omdat de afloop nog onbekend is en niemand dus kan controleren of de vergelijking
klopt.
Pater Walter Goddijn, oud-hoogleraar in de sociologie van kerk en godsdienst te
Tilburg heeft zich zo laten meeslepen door een vergelijking tusen de mislukte
couppoging van Gorbatsjovs ‘conservatieve’ tegenstanders in augustus en de pogingen
van de tegenwoordige paus zijn kerk te ‘verrechtsen’, dat hij er een heel artikel aan
wijdde: in onze krant van 4 november.
Het is waar dat de vergelijking niet van hem is, maar van de Amerikaanse theoloog
Richard McBrien, van wie hij haar hoorde op een congres in Washington; maar
aangezien hij het met de strekking van diens betoog eens is - zo eens dat hij de vele
citaten uit McBriens rede waaruit zijn artikel voornamelijk bestaat, van geen enkele
kritisch commentaar voorziet - mogen we Goddijn er wel op aanspreken.
Oppervlakkig gezien is er wel wat voor die vergelijking te zeggen: in Rome riep
paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaanse concilie bijeen (1962-1964), dat grondige
hervormingen in de kerk invoerde; in Moskou lanceerde Gorbatsjov in 1986 zijn
perestrojka, die bedoelde staat, economie en samenleving grondig te hervormen. In
Rome maakte een latere paus, de tegenwoordige, veel van het werk van zijn
voorganger ongedaan; in Moskou probeerde een cabaal van rechtgelovigen en
carrièristen hetzelfde te doen.
Maar daarmee houdt de vergelijking ongeveer op. Is Gorbatsjov de Johannes XXIII
van Moskou? Maar Gorbatsjov had juist het laatste jaar allerlei ‘conservatieven’ in
hoge ambten benoemd. Wat dat betreft, lijkt hij meer op de Poolse paus van nu, die
overal conservatieve bisschoppen benoemt, ‘waardoor het rechts extremisme steeds
meer kansen kreeg’ (zoals Goddijn - of is het McBrien? - vrij ongenuanceerd zegt).
Trouwens, je kunt die vergelijking alleen maar een schijn van geloofwaardigheid
geven door het begrip ‘coup’ wel heel erg uit te dijen. Immers, om de vergelijking
met de drie dagen in augustus 1991 te handhaven moet het hele proces waarmee paus
Jan Paul II sinds 1978 bezig is, een coup genoemd worden - een ‘slow-motioncoup’
weliswaar, maar slow motion en coup zijn strijdig met elkaar. Hier wordt allerlei
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begrippen dus geweld aangedaan - ter wille van de vergelijking. Of ter wille van iets
anders?
Een coup kan, juist door het overrompelingskarakter dat hem eigen is, slagen tegen
de wil van de meerderheid. Maar is dat ook het geval met de geleidelijke manier
waarop paus Jan Paul II de klok probeert terug te draaien? Daar heeft hij toch de
medewerking - of althans de passiviteit - van een heel groot aantal gelovigen voor
nodig? (Is de meerderheid trouwens niet altijd passief geweest?)
Dat dit zo is, schijnt McBrien zelf toe te geven: ‘Een van de meest ontmoedigende
verschijnselen is vandaag de dag de bereidheid van goedwillende mensen zich bij
de coup neer te leggen en de situatie normaal te vinden.’ Goddijn voegt daaraan toe
dat die observatie ook voor West-Europa geldt. Welnu, als zij voor Noord-Amerika
en West-Europa geldt, dan des te meer voor de rest van de rooms-katholieke wereld!
Begaan degenen die de tegenwoordige paus zo kritiseren - misschien op goede
gronden, dat is hier niet aan de orde - niet de fout hun eigen gevoelens te projecteren
op de hele gemeenschap van gelovigen? Is het toeval dat die kritiek juist in die landen
luid klinkt waar de rooms-katholieken, willens nillens, door hun grotendeels
protestantse omgeving beïnvloed zijn?
We moeten overigens het aantal diergenen die zich deze zomer in de Sovjet-Unie
actief verzet hebben tegen de couppoging, ook niet overschatten. De overgrote
meerderheid van de bevolking, ook van Moskou bleef passief. Een oproep van Jeltsin
tot staking bleef vrijwel zonder respons. Maar ja, alle revoluties worden door kleine
minderheden beslist.
Dat maakt de moed van Jeltsin des te opmerkelijker. Wie moet zijn pendant in de
rooms-katholieke kerk zijn? Zo ver gaat McBriens vergelijking niet. Hij volstaat met
te zeggen: ‘Zijn integriteit en moed ontstaken de toorts van de hoop en verzekerde
het neerslaan van de coup. Onze integriteit en onze moed kunnen hetzelfde doen.’
Nu, dat moet nog blijken.
Intussen moet ook nog blijken of Jeltsin in de Sovjet-Unie een onomkeerbaar
proces op gang heeft gebracht. Vandaag is het hosanna, maar morgen klinkt misschien
het ‘kruisigt hem’. Is de oud-apparatsjik Jeltsin trouwens wel een democraat? McBrien
en goddijn lijken wat voorbarig door hem tot de nieuwe messias - vorig jaar was dat
nog Gorbatsjov - uit te roepen.
Hun houding is er een van geloof: ‘In Moskou mislukte de coup. Zo zal die
eventueel ook mislukken in de kerk, want de geschiedenis kan niet worden
teruggedraaid.’ (Het eventueel in de eerste zinshelft klopt niet met de stelligheid van
de tweede. Het is dan ook een verkeerde vertaling van eventually, wat ten slotte
betekent.)
Eén woordje van kritiek veroorlooft Goddijn zich toch tegenover McBrien: ‘Met
de strekking van zijn betoog ben ik het eens, maar helaas biedt hij geen oplossing.’
Dat is waar, maar Goddijn doet het zelf ook niet. Of is er soms geen oplossing althans binnen de rooms-katholieke kerk? Zou zij misschien net zo onhervormbaar
zijn als de communistische partij dat bleek te zijn? Maar de vergelijking zó ver door
te voeren, is zeker niet de bedoeling van McBrien en Goddijn.
NRC Handelsblad van 08-11-1991, pagina 7

Proliferatie van staten
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Enige tijd geleden sprak de Tweede Kamer de wens uit dat Nederland aan zijn
sympathie voor de herwonnen onafhankelijkheid van de drie Baltische landen kracht
zou bijzetten door de vestiging van ten minste één ambassade in dat gebied. Minister
Van den Broek zei dat hij het geld er niet voor had, en daarmee was de kous af. Nu
heeft onze ambassadeur in Stockholm Letland en Litouwen onder zijn hoede, en
onze man in Helsinki Estland.
Dit is nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat als de desintegratie
van wat eens de Sovjet-Unie was verder doorzet. Nu al heeft Boris Jeltsin, president
van Rusland gezegd dat het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken met negentig
procent moet worden besnoeid en zijn taak zal moeten beperken tot coördinatie van
de buitenlandse politiek van de twaalf overgebleven republieken.
Er is alle kans dat dit inderdaad het vooruitzicht is. Het nationalisme in die
republieken wordt met de dag sterker. Het keert zich niet zozeer tegen het centrum
- want dat is er vrijwel niet meer - als wel tegen Rusland, welks hegemonische
ambities worden gevreesd. In het licht van die vrees is het zelfs de vraag of er iets
van die door Jeltsin nog gedulde coördinatie terecht zal komen.
Trouwens, ook los van dat nationalisme dat overal de kop opsteekt, zal zo'n
coördinatie buitengewoon moeilijk zijn. De buitenlands-politieke belangen van een
republiek als Tadzjikistan, dat aan Afghanistan grenst en waar een Perzische taal
gesproken wordt, zijn onvermijdelijk verschillend van die van Rusland dat zichzelf
als geworteld in Europa ziet, zo zei Ruslands minister van buitenlandse zaken, Andrej
Kozyrev, tegen The Wall Street Journal. Hoe moeten die uiteenlopende belangen,
en die van de tien andere republieken, gecoördineerd worden?
Dit is overigens een vraag die net zo goed gesteld kan worden aan degenen die
één buitenlandse politiek voor de Europese Gemeenschap propageren. De
buitenlands-politieke belangen van het mediterrane Italië zijn niet noodzakelijkerwijze
dezelfde als die van het noordelijke Denemarken. Of die van Frankrijk dezelfde als
die van Duitsland.
Maar, toegegeven, de verschillen in de voormalige Sovjet-Unie zijn nog groter.
En toch zullen die belangen gecoördineerd moeten worden, al was het alleen maar
omdat de nalatenschap van de Sovjet-Unie een permanente zetel in de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties bevat. De stem van degeen die die zetel inneemt, moet de
politieken van al de republieken weerspiegelen, zegt Kozyrev. Ga daar maar eens
tegenaan staan!
Er is nòg een verschil tussen de situatie in West-Europa en die in de voormalige
Sovjet-Unie; in vier van die republieken, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en
Kazachstan, staan strategische kernwapens opgesteld, en over alle republieken zijn
er ontelbaar vele tactische kernwapens verspreid. Het is helemaal niet zeker dat
althans sommige hunner niet sommige van die wapens achter de hand zullen willen
houden - hetzij als stok achter de deur in hun conflicten met andere republieken,
hetzij als deviezenopbrengend uitvoerprodukt.
‘Nooit zal Europa een toestand hebben gekend die zo gevaarlijk is als die welke
voor zijn poorten aan het ontstaan is’, schrijft Jacques Amalric in Le Monde van 7
november. Maar waar blijven de honderdduizenden die tien jaar geleden de straten
vulden om te protesteren tegen een toestand die veel minder gevaarlijk was? Als het
IKV op zoek is naar een nieuwe taak, is die misschien daar te vinden.
In elk geval: het gevaar dat zich aankondigt, maakt het nodig dat het Westen de
fictie opgeeft dat er een Sovjet-Unie bestaat met een centraal gezag, dat zijn enige
gesprekspartner is in nucleaire zaken. Dat gezag is er niet meer. Wil het Westen

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

voorkomen dat er meer staten ontstaan die de beschikking hebben over kernwapens,
dan zal het zich direct met de afzonderlijke republieken moeten verstaan.
Nederland is een van de landen die vanouds gehamerd hebben op het belang van
nucleaire non-proliferatie. Uit dien hoofde zou het voorstander moeten zijn van
directe betrekkingen met de erfopvolgers van de Sovjet-Unie. Maar in werkelijkheid
is Nederland een van de landen die tot het bittere einde vasthouden aan de fictie van
het voortbestaan van de eenheidsstaat of die nu Joegoslavië dan wel Sovjet-Unie
heet.
Natuurlijk wordt hier niet bepleit dat Nederland in zijn eentje al die republieken
gaat erkennen. Vooral wanneer het om nucleaire zaken gaat, zal in grotere verbanden
moeten worden geopereerd. Maar de nucleaire problematiek doet niet anders dan
een ontwikkeling te dramatiseren die na de ineenstorting van het communisme
onvermijdelijk lijkt: een proliferatie van staten.
Als Nederland al niet het geld en, naar we mogen aannemen, de mankracht heeft
om diplomatieke posten in de Baltische landen te vestigen, hoeveel minder
mogelijkheden heeft het zijn belangen in de twaalf republieken die nu nog de
Sovjet-Unie uitmaken, te behartigen - om niet te spreken van het nog onbekende
aantal republieken waarin Joegoslavië uiteindelijk zal uiteenvallen!
Dit vooruitzicht zou een extra stimulans moeten zijn om tot een gemeenschappelijke
buitenlandse politiek van de Europese Gemeenschap te komen, ware het niet dat de
uiteenlopendheid van de belangen der lidstaten de weg daarnaartoe verspert.
Praktische samenwerking - in de vorm bijvoorbeeld van gemeenschappelijke
ambassades - met landen in een soortgelijke positie, zoals België, Luxemburg, de
Scandinavische landen (die, stuk voor stuk, nog minder mogelijkheden dan Nederland
hebben overal ter wereld diplomatiek vertegenwoordigd te zijn), is dan wellicht een
uitweg.
NRC Handelsblad van 12-11-1991, pagina 9

Europa in historisch perspectief
Naarmate we Maastricht naderen, de stad waar begin december de twaalf landen van
de Europese Gemeenschap zullen beslissen of er al dan niet een Europese Monetaire
en een Europese Politieke Unie komen, wordt het struikgewas dichter en kunnen we
door de bomen het bos nauwelijks meer zien. Of, andere metafoor, we verdrinken
bijna in de details.
Laten we daarom enige afstand nemen van het hele proces om te zien waar het
eigenlijk om te doen is. De historicus kan ons daarbij helpen. Nu wil het geval dat
er net een boekje is verschenen, Europese eenwording in historisch perspectief geheten
(Europese Bibliotheek, Zaltbommel f 39,50), dat de tekst bevat van zeventien referaten
die op een gelijknamig congres te Nijmegen, twee jaar geleden, gehouden zijn.
Zeer behulpzaam zijn de enkele opmerkingen waarmee J.C. Boogman, van 1958
tot 1982 hoogleraar geschiedenis te Utrecht, zijn inleiding over ‘etatisme en
nationalisme tegenover internationalisme en europeanisme in de achttiende en
negentiende eeuw’ afsloot.
Eerste opmerking: ‘Er wordt wel eens beweerd dat de remmende factoren voor
Europese samenwerking op de lange termijn zwakker werden en de bevorderende
factoren sterker. Deze bewering lijkt me niet juist. De ontwikkeling van het
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europeanisme op de lange termijn laat zich niet schematiseren door een gestaag
opgaande maar door een op- en neergaande lijn.
‘Een mideleeuws hoogtepunt wordt gevolgd door een neergang in de zestiende en
zeventiende eeuw; na een opgang in de achttiende eeuw geeft de negentiende eeuw
een neergang te zien, vooral na 1850; pas na de Tweede Wereldoorlog gaat de lijn
steil omhoog.’
De historicus houdt zich met het verleden bezig en daarom hoedt Boogman zich
ervoor te zeggen: na die steile opgang mogen we wel weer een neergang verwachten.
Het verloop van de geschiedenis is noch lineair noch cyclisch, maar eerder erratisch
(om een woord aan de geologie te ontlenen). Reden te meer om met de mogelijkheid
van een neergang in het europeanisme rekening te houden. Zeker is in elk geval dat
het nationalisme, dat in 1945 was doodverklaard, nog springlevend is, al manifesteert
het zich niet altijd en overal met vlaggen en volksliederen.
Tweede opmerking: ‘In het nationalisme manifesteert zich een krachtig politiek
gemeenschapsbesef. In het huidige europeanisme is daar nauwelijks sprake van.
Dient dit beschouwd te worden als een ernstige handicap?’
Inderdaad zijn er slechts weinigen die zich in de eerste plaats Europeaan voelen
en daar trots op zijn (in de zin van ‘La France d'abord’, ‘Right of wrong my country’
of ‘Du bist nichts, Dein Volk ist alles’). Hoe blij we ook mogen zijn dat een Europees
nationalisme ontbreekt, het betekent wèl dat het europeanisme het moet stellen zonder
een machtige drijfkracht.
Derde opmerking: ‘Bovennationale tendenties in het verleden zijn vaak gebaseerd
op een gemeenschappelijke ideologie of geloofsovertuiging (waarbij met name te
denken valt aan de reformatie en de contrareformatie). In het huidige Europa spelen
ideologieën en geloofsovertuigingen een veel minder belangrijke rol. Een integratieve
factor van wezenlijk belang heeft daarmee danig aan betekenis ingeboet.’
Hiervoor geldt wat naar aanleiding van opmerking 2 gezegd is: gelukkig maar!
De laatste pogingen Europa een gemeenschappelijke ideologie of geloofsovertuiging
op te leggen, het fascisme en het communisme, zijn, zacht gezegd, geen gelukkige
experimenten geweest, maar ze hebben miljoenen geïnspireerd. Een inspriatiebron
van gelijke kracht (ik zeg niet: waarde!) ontbreekt nu.
Laatste opmerking: ‘In het geval van de Duitse eenwording’ - Boogman bedoelt
de Duitse eenwording van de vorige eeuw - ‘waren economische factoren alléén niet
bij machte de nationale eenheid tot een noodzakelijkheid te maken. We zouden ons
dan ook kunnen afvragen of de Brusselse “eurocratie” niet te eenzijdig gericht is op
economische unificatie. Het valt immers niet te loochenen dat er in Europa nog
nauwelijks sprake is van een politiek en cultureel gemeenschapsbesef’.
Uit de Zollverein, die in 1834 van kracht werd, is inderdaad niet de Duitse
staatkundige eenheid automatisch voortgevloeid. Daarvoor waren eerst nog een
intern-Duitse oorlog (1866) en de Frans-Duitse oorlog (1870-71) nodig. Maar een
Duits cultureel gemeenschapsbesef bestond al lang. Zijn Europese equivalent ontbreekt
ten enenmale.
Betekent dit dat hier een taak voor ‘Brussel’ ligt? Dat, met andere woorden, er
een Europees cultureel gemeenschapsbesef van bovenaf gekweekt moet worden?
Hier geldt weer: de hemel beware ons daarvoor! Maar als de drie factoren die in het
verleden zo machtig integratief gewerkt hebben: het poltieke gemeenschapsbesef,
het culturele gemeenschapsbesef en de gemeenschappelijke ideologie of
geloofsovertuiging, ontbreken, waar moet het europeanisme het dàn van hebben?
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Kunnen we verwachten dat de structuren die in Maastricht eventueel wèl uit de
bus zullen komen, door de bevolkingen van Europa als even legitiem en even eigen
zullen worden beschouwd als de nationale overheden en parlementen, die al te maken
hebben met een grote vervreemding van de kant van die bevolkingen?
NRC Handelsblad van 15-11-1991, pagina 9

Het verleden als slachtoffer
In de televisiegidsen werd de film De bekoring, een portret van de beeldhouwer Frits
van Hall (1899-1945), die op een dodenmars tussen twee concentratiekampen werd
doodgeschoten, aangekondigd als een poging na te gaan waarom hij ‘in 1934 het
omstreden Van Heutsz-monument maakte (dat op het Amsterdamse Olympiaplein
staat), terwijl hij later in de oorlog toch zo'n belangrijke rol in het kunstenaarsverzet
heeft gespeeld’.
Is er dan een noodzakelijke spanning tussen het één en het ander? Is het zo
verwonderlijk dat de maker van een monument dat het kolonialisme verheerlijkt,
zich later zou verzetten tegen de Duitse bezetter? Was dat verzet dan uitsluitend een
zaak van antikolonialisten, anti-imperialisten, kortom: van linkse mensen?
Zeker, die mythe bestaat, maar dan wordt wel eventjes geen rekening gehouden
met bijvoorbeeld de talloze gereformeerden die verzet hebben gepleegd en evenmin
met het verzet uit de meer gezeten burgerij (denk aan het studentenverzet). Ik weet
niet of dit ooit nagegaan is, maar het zou mij niet verwonderen als het aantal diergenen
die gewoon uit gekrenkt nationaal gevoel het verzet zijn ingegaan, het aantal van
hen die uit ideologische of godsdienstige redenen de handschoen tegen de bezetter
op hebben genomen, niet veel zou ontlopen.
De film zelf - die overigens, met zijn vele en al vele malen vertoonde flashbacks
van Duitse parades en boekverbrandingen, nogal pretentieus was (maar over die kant
van de film wil ik het niet hebben) - ging minder expliciet in op de schijnbare
strijdigheid tussen de maker van een monument voor Van Heutsz en de verzetsheld.
Van Hall had, zo bleek uit de film die zaterdag uitgezonden werd, de opdracht in
1934 aangenomen omdat er brood op de plank moest. (Waarom dit nodig was, terwijl
hij toch, zoals ook herhaaldelijk werd vermeld, uit een bankiersfamilie kwam, werd
niet uitgelegd, terwijl dat toch een interessante aanvulling op het portret zou zijn
geweest.)
Bovendien was hij - dat kon je ook uit de gesprekken met overlevenden opmaken
- toen nog niet erg politiek bewust. Dat was wellicht mede een reden waarom hij,
anders dan Hildo Krop (die communist was) en Johan Polet (die in de oorlog flink
fout zou worden - maar dat werd er niet bij gezegd), er geen bezwaar in had gezien
een monument te maken voor de generaal die in Atjeh heel wat tegenstanders tegenwoordig zouden we zeggen: verzetsstrijders - over de kling had gejaagd.
Over die Van Heutsz waren de filmmakers overigens niet al te nauwkeurig. Van
hem werd gezegd dat hij ‘op bloedige wijze het Nederlands gezag in de archipel had
gevestigd’. Op bloedige wijze wèl, maar gevestigd niet. Dat gezag was al lang
gevestigd toen Van Heutsz op het toneel kwam; het moest alleen nog in de uithoeken,
zoals Atjeh, geconsolideerd worden.
Maar dit was slechts een klein vergrijp, vergeleken met de verbinding die de makers
legden tussen de in 1924 overleden Van Heutsz en de SS, door een brief voor te lezen
die Van Heutsz' zoon, die SS-Sturmbahnführer was, in de oorlog (dus ruim zestien

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

jaar na de dood van zijn vader) aan de burgemeester van Amsterdam had geschreven.
De oude Van Heutsz was geen heilige, maar hem met de SS te associëren is een
verkrachting van de geschiedenis pour besoin d'une cause. Hier worden de zonden
der kinderen aan de vaders bezocht.
Maar terug naar Van Hall. Eerlijk gezegd, vind ik dat de Nederlandse maagd die
zijn monument voor Van Heutsz domineert, ook heel goed in het Derde Rijk of het
fascistische Italië zou hebben gepast. Daarmee is niets ten nadele van Van Hall of
dat standbeeld gezegd. Blijkbaar overheerste in de jaren dertig een stijl die los stond
van alle ideologieën. Ook het Palais de Chaillot in Parijs, dat van 1936-37 dateert,
is niet zo heel verschillend van de bouwwerken van Hitlers architecten Troost en
Speer.
Later - tussen 1934 en 1940 - schijnt Van Hall toch politiek geëngageerd te raken,
in linkse richting. Voor zijn vriend de beeldhouwer Mari Andriessen, die katholiek
was, was dat een reden met hem te breken. (Waarom ze in de oorlog - of al eerder?
- weer met elkaar in contact kwamen, is opnieuw één van die raadsels die de
filmmakers blijkbaar niet interesseerden. Een ander onbeantwoord raadsel: waarom
heet Van Halls zoon Lodewijk de Boer?)
Waar bestond Van Halls linkse gezindheid uit? Hij was een ‘gevoelssocialist’, zei
een geïnterviewde. Een andere zei dat Van Hall hem in de oorlog tot het communisme
had bekeerd. Deze geïnterviewde, de fotograaf Ad Windig, zei ook dat toen, dus in
de oorlog, niemand dacht dat Oranje terug zou komen. Niemand? Ook daaruit blijkt
weer die linke bewustzijnsvernauwing: wij vertegenwoordigen wat het volk denkt het volk, dat in grote meerderheid Oranjegezind was.
Kortom, de film was een merkwaardig document - merkwaardig niet zozeer om
het beeld dat hij van Van Hall gaf (hoewel er aardige filmbeelden van het jonge gezin
van de beeldhouwer vertoond werden) als wel om de poging het verleden naar een
bepaald beeld te vormen. Nu de pogingen de toekomst te kneden mislukt zijn pogingen die heel wat meer mensenlevens gevergd hebben dan Van Heutsz op zijn
geweten had - is het verleden het volgende slachtoffer; en aangezien geschiedenis
nauwelijks meer onderwezen wordt, is de weg vrij voor mythevorming, zo niet
geschiedvervalsing.
Merkwaardig in die film was ook de titel: De bekoring. Waarom bracht het
Humanisch Verbond de film onder zo'n typisch roomse titel? Maar ook als hij De
verzoeking of De verleiding had geheten, zou de titel een raadsel zijn geweest. Of
is er Van Halls charme voor vrouwen mee bedoeld? Zo ja, dan wordt daar in de film
zelf slechts terloops op gezinspeeld. Hoe het zij, de film gaf degeen die de echte Van
Hall wilde kennen, meer raadsels dan antwoorden.
P.S. Nòg een raadsel. In het begin van de uitzending werd gezegd dat Van Halls
moeder iemand van Javaanse adel was, die haar man uit jaloezie had vermoord. Een
couperiaans drama! Het Nederland's Patriciaat, waarin de familie Van Hall beschreven
staat, vermeldt dat Van Halls vader in 1911 te Rijswijk overleden is en dat zijn moeder
in 1916 hertrouwd is. Als zij wegens moord tot een gevangenisstraf is veroordeeld,
dan heeft zij slechts kort gezeten (tenzij zij in de gevangenis hertrouwd is). Haar
meisjesnaam (De Bode) en die van haar moeder (Borger) klinken niet Javaans. Een
huwelijk van Van Hall sr. met een vrouw uit de Javaanse adel zou trouwens hoogst
ongewoon zijn geweest.
NRC Handelsblad van 19-11-1991, pagina 9
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De Europese kous is niet af
The Wall Street Journal, een krant die minder een spreekbuis is van het Amerikaanse
establishment dan, bijvoorbeeld, The New York Times en daardoor losser van toon
en gedachte is, verbaasde er zich vorige week over dat in Europa een heel continent
bezig is nieuwe vorm te krijgen en dat ‘met uitzondering van een paar duizend
diplomaten, journalisten en zakenmensen, niemand dat iets schijnt te kunnen schelen’.
Over deze onverschillige houding van het publiek zullen, zo zegt het blad,
toekomstige historici zich zeker verwonderen. Blijkbaar beschouwen de burgers de
Europese Gemeenschap niet als iets dat van hen is, terwijl intussen hun politieke
landschap toch maar dramatisch wordt veranderd. Bovendien gebeurt dit alsof de
andere helft van Europa helemaal niet bestaat.
Nee, geef ons dan maar het geruzie over Europa dat we op het ogenblik in Engeland
meemaken - hoe weinig verheffend dat oppervlakkig ook lijkt. Het merkwaardige is
niet die ruzie in Engeland, maar het feit dat Europa in de andere landen niet het
onderwerp van zulke discussies uitmaakt.
De ‘krant van het kapitaal’ heeft gelijk, en dat begint nu hier langzamerhand ook
door te dringen. De dag daarna schreef André Roelofs in de Volkskrant - en ik neem
niet aan dat The Wall Street Journal hem de ogen geopend heeft - dat de discussie
over Europa ‘is beperkt tot een betrekkelijk klein circuit van deskundigen (...).
Buitenstaanders worden niet geacht aan de discussie deel te nemen. Dit is een slechte
toestand’.
Ook hem is het opgevallen dat dat in Engeland anders is. ‘Natuurlijk grijpen
Thatcher en de andere anti-Europeanen alles aan wat zij op hun weg tegenkomen.
Maar dat neemt niet weg dat de toekomst van het eigen parlement en de eigen
democratie wel degelijk aan de orde zijn’. Hier echter doen we of het ons allemaal
eigenlijk niet aangaat.
De socioloog Paul Kapteyn constateert iets soortgelijks in het novembernummer
van Socialisme en Democratie: zelfs de nationale parlementariërs lijken onverschillig.
‘Zij lijken de EG te hebben gedelegeerd aan hun Europese collega's’ (bedoeld worden
de leden van het Europese Parlement). ‘Hun rol was in ieder geval minimaal bij de
recente versnelling van het integratieproces.’
Hoe komt dat? De voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Thijs
Wöltgens, komt in zijn vraaggesprek met Rob Meines in onze krant van 19 november
tot eenzelfde conclusie: veel te lang heeft de Kamer gedaan alsof Europa een zaak
van specialisten was. (Daar hebben bewindslieden en hun ambtenaren natuurlijk
enorm van geprofiteerd.) En:
‘Er waren per fractie drie, vier of vijf mensen die zich met Europa bezighielden.
Zij werden beschouwd als de specialisten, net zoals je specialisten had voor onderwijs
of financiën. Jarenlang hebben we niet de vraag gesteld welke trein we in beweging
hadden gezet en of de koers nog wel juist was.’ Inderdaad, in de jaren vijftig was de
keus ten gunste van het supranationalisme gevallen, en daarmee was voor de meesten
de Europese kous af.
Die houding zou ons wel eens lelijk kunnen opbreken. André Roelofs wijst op dat
gevaar: ‘Het debat over de WAO heeft laten zien wat er kan gebeuren wanneer zonder
voorafgaande discussie ingrijpende besluiten worden genomen’ - dat heeft bijna
geleid tot de val van het kabinet - ‘maar nu is met Europa hetzelfde aan het gebeuren.’
‘Natuurlijk, de besluiten over Europa zullen sluipender over ons heen komen,
maar dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat de frustraties nog veel groter blijken.
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(...) Ondoordachte overdracht van steeds meer bevoegdheden aan anonieme en verre
machten in Brussel kan leiden tot vervreemding (...).’
Ik haal deze woorden met des te meer instemming aan omdat ik ongeveer hetzelfde
een dag eerder in deze rubriek had betoogd: ‘Kunnen we verwachten dat de structuren
die in Maastricht (...) uit de bus zullen komen, door de bevolkingen van Europa als
even legitiem en even eigen zullen worden beschouwd als de nationale overheden
en parlementen, die al te maken hebben met een grote vervreemding van de kant van
die bevolkingen?’
Daarom vindt André Roelofs dat er in Nederland ‘een brede meningsvorming’
moet plaatshebben. Voor Maastricht is dat te laat. Overigens akkoord - op voorwaarde
dat die meningsvorming niet gaat lijken op de kunstmatige ‘Brede Maatschappelijke
Discussie’ onzaliger nagedachtenis, waarmee eens overheid en parlement hun
verantwoordelijkheid voor de toekomst van de kernenergie van zich probeerden af
te schuiven.
Ook nu heeft het parlement het erbij laten liggen, zoals Kapteyn en zelfs Wöltgens
vaststellen. Zal het na Maastricht wakker worden? Wöltgens vindt dat ‘er
buitengewoon weinig reden is om te streven naar zoiets als een gemeenschappelijk
Europees sociaal stelsel’. Betekent dit dat hij zijn fractie zal adviseren tegen te
stemmen, als dit ideaal van zijn partijgenoot Delors ooit in enigerlei vorm aan de
Kamer zou worden voorgelegd?
Ook Wöltgens vindt dat ‘in de publieke discussie nog steeds niet de vraag aan de
orde is gekomen wat de verlies- en winstrekening voor Nederland is in een
gecommunautariseerd Europa’. Waarom bindt hij de kat de bel niet aan? The Wall
Street Journal zou hem toejuichen.
Op een ander punt zijn beiden het ook eens. De Amerikaanse krant verbaast zich
erover dat de toekomst van Oost-Europa afwezig is in de discussie over Maastricht.
Wöltgens: ‘Ik hoop dat historici in het jaar 2020’ - ook hij komt met de historici van
de toekomst aanzetten! - ‘niet hoeven te zeggen: hoe is het mogelijk dat de top van
Maastricht zich heeft beziggehouden met al die procedurele afspraken, terwijl intussen
in Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije autoritaire systemen of populistische
dictaturen terugkeerden (...) doordat ze niet geïntegreerd waren in de democratische
Europese wereld’. Ook die uitspraak schept verplichtingen.
NRC Handelsblad van 22-11-1991, pagina 9

Ondenkbaarheden en absurditeiten
Eén van de weinige taboes van onze naoorlogse samenleving die nog overeind staan,
betreft de ontwikkelingssamenwerking (een eufemisme, dat op zich zelf al een niet
bestaande toestand van gelijkheid tussen rijk en arm wil suggereren). Maar ook dit
taboe is onder vuur gekomen, getuige het onthullende, paginalange artikel van Eppink
en Van Straaten in onze krant van 16 november getiteld: ‘Ongecontroleerd hobbyisme
kenmerkt ontwikkelingshulp’ (hier geen eufemisme!).
Een goed ogenblik om eens na te gaan wat eigenlijk de beginselen zijn van de
ontwikkelingssamenwerking, die in de loop van de jaren een eigen leven is gaan
leiden, met de talloze belangenorganisaties die dat eigen leven versterken en
verlengen. Minister Pronks nota Een wereld verschil, die hij ruim een jaar geleden
de Tweede Kamer heeft aangeboden, biedt daar de mogelijkheid toe.
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Het is niet gemakkelijk die beginselen op te graven uit een nota van bijna
vierhonderd pagina's (hoeveel Kamerleden zullen de moeite hebben genomen haar
helemaal te lezen?), maar het lukt wel, en het resultaat loont de moeite. Het is nu
zaak a) te bekijken of die beginselen (nog) geldig zijn; en, zo ja, b) het beleid aan
die beginselen te toetsen.
Ontwikkelingssamenwerking voltrekt zich niet in een vacuüm. Zij moet rekening
houden met wat er in de wereld gebeurt. Welnu, er is de laatste jaren het één en ander
in de wereld gebeurd. De Koude Oorlog tussen de Eerste en de Tweede wereld is
geëindigd met de nederlaag, ja de verdwijning, van de laatste.
Het is de vraag of de Eerste Wereld, die haar eenheid te danken had aan haar
antagonisme tot de Tweede, als eenheid zal blijven bestaan, nu de Tweede wereld
is verdwenen. Maar dat is een vraag waarmee we ons hier niet willen bezighouden.
Hier zijn de gevolgen voor de Derde wereld aan de orde.
Die Derde wereld is natuurlijk een verzamelnaam, die talloze interne tegenstellingen
toedekt. De Derde wereld heeft als zodanig nooit bestaan, is althans nooit een eenheid
geweest. Ze was op z'n hoogst een eenheid in haar antagonisme tegen de Eerste
wereld en in haar pogingen de Eerste en de Tweede wereld tegen elkaar uit te spelen.
Die laatste mogelijkheid heeft zij niet meer.
Pronk sluit de ogen voor de veranderde werkelijkheid niet: ‘Het einde van de
Tweede wereld luidt ook het einde van de Derde wereld in’, en vooruitlopend op
ook het einde van de Eerste wereld, zegt hij: ‘Het verdwijnen van de Eerste, Tweede
en Derde wereld biedt een unieke kans op het éénmaken van de wereld, op het
verkrijgen van één wereld in plaats van drie of zelfs meer’.
We kunnen wel zeggen dat dit de nieuwe rechtvaardiging is van de
ontwikkelingssamenwerking, een radicaal andere rechtvaardiging dan hij achttien
jaar geleden aan zijn beleid gaf, toen hij een ‘polariserend beleid van de
ontwikkelingslanden’ ‘juist en rechtvaardig’ noemde (rede van 22 januari 1974).
Wat kunnen we nu van die nieuwe rechtvaardiging zeggen? Het zou flauw zijn te
volstaan met het uiten van scepsis over de verwezenlijkbaarheid van het ideaal van
één wereld, ‘een wereld waarin geen grote, ongerechtvaardigde ongelijkheid bestaat’,
maar daarom is die scepsis op zich zelf nog niet ongerechtvaardigd.
Is het werkelijk realistisch te streven naar een globale gelijkheid tussen,
bijvoorbeeld, Nederland en Mali of zelfs India? Is het realistisch te verwachten dat
de kiezers in de Eerste wereld ooit bereid zullen zijn tot de enorme
inkomensoverdrachten die daartoe nodig zouden zijn? Als de Westduitsers nu al
morren over de inkomensoverdrachten die nodig zijn om de Oostduitsers op hun
niveau te brengen, mogen we dan verwachten dat wij wèl de nodige solidariteit ten
opzichte van Afrikanen en Aziaten zullen opbrengen?
Nee, dan is Pronk realistischer wanneer hij zegt dat ‘armoedebestrijding het
hoofddoel van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is’. Daar kan iedereen
het mee eens zijn, mits we maar beseffen dat armoedebestrijding iets heel anders is
dan ontwikkeling (als woorden tenminste nog iets betekenen!).
Maar terug naar het verheven doel van die ene wereld. Pronk zegt dat op nationale
schaal de ervaring is opgedaan dat grote, ongerechtvaardigde ongelijkheden kunnen
verdwijnen, gemeenschappelijke problemen gezamenlijk, en niet apart, kunnen
worden aangevat en samenwerking en integratie het kunnen winnen van conflict en
fragmentatie. En dan concludeert hij: ‘Er is geen reden aan te nemen dat op mondiale
schaal de ervaring geheel anders zal zijn’.
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Dat is nu juist de grote vraag. Is het geoorloofd die lijn van een nationale
ontwikkeling naar het internationale door te trekken? Is die integratie op nationale
schaal waarvan Pronk spreekt, niet juist mogelijk geworden doordat de natie hetzij
als één was; hetzij, zich bedreigd voelend door een ander, zich wilde consolideren?
En voor zover er sprake is van internationale integratie, is die niet eveneens slechts
bereikt onder de prikkel van een externe bedreiging?
Als dit laatste waar is, dan is Pronks ideaal van de ene wereld niet alleen
onhaalbaar, maar ook in zichzelf een ondenkbaarheid. Immers, waar is - na de door
Pronk zelf gepostuleerde verdwijning van de Eerste, Tweede en Derde wereld - de
externe bedreiging overgebleven die de prikkel moet vormen voor de integratie van
die ene wereld? Carry van Bruggen zei het al in 1918: ‘Een “bond” zonder
“tegen-bond”, zonder weerstrevend contrast, een unicum in de totaliteit, is alreeds
een ondenkbaarheid’.
Pronk zou er goed aan doen de ontwikkelingssamenwerking los te maken van dit
hoge plan van de abstractie en haar terug te brengen tot wat hijzelf haar ‘hoofddoel’
noemde: de armoedebestrijding. Maar op geen van beide niveaus ontkomen wij aan
de absurditeit van de toestand dat Nederland aan ontwikkelingssamenwerking ruim
zes miljard gulden en aan geheel Oost-Europa, inclusief de Sovjet-Unie en de
Baltische landen, tweehonderd miljoen uitgeeft.
NRC Handelsblad van 26-11-1991, pagina 9

Een kleine geschiedenis
Als liefhebber van de petite histoire - is dat overigens hetzelfde als microgeschiedenis,
waarover ik net een interessant artikel van prof. A.Th. van Deursen heb gelezen,
herverschenen in de aan hem aangeboden bundel De eeuw in ons hart? - kan ik het
niet laten terug te komen op de beeldhouwer Frits van Hall (1899-1945), over wie
ik hier op 19 november schreef.
Aanleiding tot dat artikel was een film over hem die het Humanistisch Verbond
twee dagen tevoren op Nederland 3 had uitgezonden, een film die ik niet goed had
gevonden, vooral - maar niet alleen - omdat hij de kijker met meer intrigerende vragen
dan antwoorden liet zitten.
Het begon al dadelijk met de mededeling dat Van Halls moeder, een vrouw uit de
Javaanse adel, haar man (dus zijn vader) uit jaloezie had vermoord. Een
belangwekkende mededeling, die echter op geen enkele manier op de persoon van
Van Hall werd betrokken, terwijl je toch zou zeggen dat een jongen van twaalf want zo oud was Van Hall toen het gebeurde - er een flink trauma aan zou hebben
overgehouden. Maar nee, die mededeling werd zo maar gedaan, kwam in de lucht
te hangen. Het feit was dus in het verhaal (maar misschien niet in Van Halls leven!)
irrelevant.
Bij die mededeling had ik overigens al dadelijk een paar vraagtekens gezet. In de
eerste plaats: als zijn moeder inderdaad van Javaanse adel was, dan zou het huwelijk
van zijn ouders zeer ongebruikelijk zijn geweest, want de Javaanse adel trouwde in
't algemeen niet met Nederlanders - die waren hem veel te min.
In de tweede plaats had ik mij erover verwonderd dat, als mevrouw Van Hall haar
man zou hebben vermoord, zij daar dan heel kort voor heeft moeten boeten, want in
het Nederland's Patriciaat had ik gevonden dat Van Hall sr. in 1911 was overleden
en zijn vrouw in 1916 was hertrouwd.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Intussen heb ik van familieleden vernomen dat die moord inderdaad is gepleegd,
en inderdaad uit jaloezie; maar mevrouw Van Hall heeft niet terechtgestaan, want
de familie is er met medeweten van Justitie in geslaagd - en hier lopen de versies
uiteen - haar hetzij in een inrichting in België opgenomen te krijgen, hetzij in Marseille
op de boot naar Indië te zetten - met de boodschap nooit meer naar Nederland terug
te keren. Ongetwijfeld een staaltje van klassejustitie, dat in 1911 blijkbaar nog
mogelijk was.
Uit dezelfde bronnen vernam ik dat mevrouw Van Hall niet van Javaanse adel
was, maar een ‘gewoon Indomeisje’ (maar wel heel mooi). Moeten we dit allemaal
weten? Nee, net zomin als de film (die met medewerking van Van Halls dochters en
een kleinzoon werd gemaakt) het feit van de moord had hoeven te vermelden. Maar
eenmaal vermeld, wekt het natuurlijk nieuwsgierigheid. Wie A zegt moet verwachten
dat hem naar B gevraagd wordt.
Wat Van Halls communistische sympathieën betreft, die werden door mijn
zegslieden niet erg ernstig genomen (terecht of ten onrechte). Van Halls vrouw, die
in de film geïnterviewd werd, was daarentegen, volgens hen, een felle; die geen
contact met de ‘kapitalistische’ familie Van Hall wilde hebben. De beeldhouwer zelf
echter kwam vaak bij hen over de vloer.
Dit brengt mij op het monument voor generaal Van Heutsz in Amsterdam, dat
Van Hall in 1934 heeft gemaakt, nadat andere beeldhouwers geweigerd hadden mee
te werken aan dit eerbetoon aan de ‘beul van Atjeh’. In de film werd gezegd dat Van
Hall de opdracht weliswaar had aangenomen maar geweigerd had een standbeeld laat staan een ruiterstandbeeld - van Van Heutsz te maken. Het werd dus een
Nederlandse maagd, met daaronder een medaillon met de kop van Van Heutsz.
Die mededeling had mij indertijd al verbaasd. Immers, in de crisisjaren konden
kunstenaars niet zo gemakkelijk eisen stellen. Er waren genoeg collega's die maar
al te graag bereid waren de opdracht uit te voeren zoals de opdrachtgevers het wensten.
Ik meen me dan ook te herinneren dat die Nederlandse maagd niet zozeer een
compromis was tussen Van Hall en zijn opdrachtgevers als wel tussen de
Amsterdamse gemeenteraad (die rood was) en de opdrachtgevers. (Volgens één van
de familieleden was Van Hall juist communist geworden omdat hij dat compromis
zo ‘burgerlijk’ vond; hij zou liever een ruiterstandbeeld hebben gemaakt!)
Die Nederlandse maagd zou, zo schreef ik eveneens, ook heel goed in het Derde
Rijk of het fascistische Italië hebben gepast. ‘Blijkbaar overheerste in de jaren dertig
een stijl die los stond van alle ideologieën.’ De heer A.V.N. van Woerden betwijfelt
dat in een ingezonden brief (23 november). In elk geval, zo zegt hij, verketterde de
NSB de creatie van Van Hall. Dat is zo, maar dat ontkracht op zich zelf mijn stelling
nog niet. Het hangt er, om te beginnen, maar van af waarom ze die creatie verketterde
(om het compromis of om de creatie zelf?).
Dat er, ook los van Van Halls creatie, in de jaren dertig overal zich een reactie
manifesteerde tegen de Nieuwe Zakelijkheid van daarvóór, lijkt me onbetwistbaar.
Ik noemde het Parijse Palais de Chaillot, dat niet zo verschilt van de bouwwerken
van Troost en Speer. Het werd voor de Parijse wereldtentoonstelling van 1937
gebouwd, waar de paviljoens van Duitsland en de Sovjet-Unie, als twee druppels
water op elkaar lijkend, domineerden. In Nederland is het werk van S. van Ravesteyn
kenmerkend voor die reactie.
In de schilderkunst was het de tijd van Toorop (Charley), Schuhmacher, Dick Ket
en de magisch-realisten Hynckes, Pyke Koch en Willink, die qua techniek niet zo
verschilden van wat er in Duitsland en Italië geproduceerd werd. We kunnen de
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dominerende kunst van die tijd misschien ook neoclassicistisch noemen. Daarin past
Van Halls zeer weinig abstracte Nederlandse maagd uitstekend.
NRC Handelsblad van 29-11-1991, pagina 9

Klappen met één hand
Maastricht werpt zijn schaduw vooruit. Ik lees: ‘Frankrijk en Nederland, beide
mede-oprichters van de Europese Gemeenschap...’ Wat? Had de EG maar twee
oprichters: Frankrijk en Nederland? Zou het niet beter zijn geweest om hier, Frankrijk
en Nederland personifiërend, beiden te schrijven.
Andere taaleigenaardigheden van de vorige maand: ‘Het liefst had hij een Martini
in de ene hand en een sigaret in de andere, knippend met zijn vingers op de maat van
een jazzplaat’. Bij nader inzien is het geen taaleigenaardigheid, maar eigenaardig is
het wel. Zoiets als klappen met één hand.
Op de kwitantie van de NS voor reservering van een zitplaats in een internationale
trein staat: ‘Niet geldig als reserveringsbewijs-te overleggen in geval van reclames’.
Betekent dit dat er in geval van reclames overlegd moet worden en, zo ja, met wie?
Waarschijnlijk niet, want in de Franse tekst staat er: ‘Non valable comme titre de
réservation-à présenter en cas de réclamation’. De kwitantie is dus niet te overleggen,
maar over te leggen.
‘Iedereen benijdt wat hij of zij niet heeft.’ Nee, iedereen benijdt degeen die heeft
wat hij of zij niet heeft.
‘Zo'n langdurig rijpingsproces is bij Ter Haar niet voorafgegaan.’ Waaraan?
‘Hij stierf in juli 1987, maar niet nadat hij een advocaat had ingeschakeld om DSM
aan te klagen.’ Hij stierf dus voordat (= niet nadat) hij een advocaat had ingeschakeld.
Of is bedoeld: niet dan nadat?
‘De belangrijkste reden om vogels in de winter te voeren is de mogelijkheid ze
van dichtbij te kunnen bekijken.’ Dubbelop.
‘De hervormingsgezinde geestelijken wisten ook meer groepen voor zich te winnen
dan alleen zij die direct financieel van de omwenteling profiteerden.’ Waren die
geestelijken dus succesrijker dan die profiteurs? Of is bedoeld dat zij niet uitsluitend
profiteurs wisten te winnen? Het woordje alleen duidt erop dat het laatste is bedoeld.
Maar dan had het niet zij moeten zijn, maar hen (of degenen - dan ben je van alle
moeilijkheden af).
‘De hooggespannen verwachtingen die hij koesterde van zijn meesterwerk Die
Welt als Wille und Vorstellung zijn de bodem ingeslagen.’ Zijn zij ingeslagen of is
hun de bodem ingeslagen?
‘Er zijn twee dingen, die bestudering van taboes ons over de moraal van vroeger
tijden kunnen leren. Ten eerste doen ze ons blijken, wat de mensen het meest
respecteerden.’ Kunnen en blijken? (Ik zou ook die komma's weggelaten hebben,
zeker de eerste.)
‘De landbouwkundige J.G. Veldink rekent hem zelfs tot één van de
landbouwpioniers van de negentiende eeuw.’ Wie rekent hij nog meer tot die ene
landbouwpionier?
‘Veel nadruk wordt gelegd op de aanwezigheid van zo'n 25 internationale instituten,
waaronder de Japanse Teikyo-universiteit, dat zich in Maastricht vestigde.’ Waar
slaat dat op?
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‘De beelden zijn alle afkomstig uit Franse musea, een verzameling die men nooit
meer allemaal tegelijk te zien zal krijgen.’ Zal men die verzameling nooit meer
allemaal tegelijk te zien krijgen of die beelden nooit meer allemaal tegelijk?
‘Van Leenen maakte er nooit geen geheim van dat de successen hem verbaasd
hadden.’ Dus hij maakte er altijd een geheim van.
‘Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal aan een vrouwelijke medewerkster
de voorkeur worden gegeven.’ Dat is zuur voor mannelijke medewerksters.
‘En dan komt het aanbod: drie gouden ringen voor de aantrekkelijke prijs van f
975. Maar wie een bestelling doet, krijgt te horen dat de prijs helaas meer dan viermaal
hoger is dan in de folder staat. Ze moeten f 4250 kosten.’ Viermaal hoger dan f 975
is f 4875. Waarschijnlijk is bedoeld: viermaal zo hoog (= f 3900). Het is een fout die
vaak voorkomt.
Nu de onuitroeibare constructie. Aan de hand van twee voorbeelden kan bijna
mathematisch aangetoond worden dat zij verkeerd is: ‘Brazilië moet een van de eerste
landen zijn die in aanmerking komt voor schuldvermindering.’ ‘Het was juist een
van die vraaggesprekken die in Bonn toch enige twijfel had gezaaid.’
Als men met alle geweld in de bijzin het enkelvoud had willen hanteren, dan had
men toch in beide zinnen dat, in plaats van die, moeten schrijven. Die kan alleen
maar slaan op, respectievelijk, landen en vraaggesprekken; en moet dan de
meervoudsvorm beheersen.
In mijn vorige taalrubriek had ik Gerrit Komrij geciteerd, die had geschreven:
‘iedereen die een kop groter is dan ons’, en ik had me afgevraagd of hier sprake was
van Engelse of Portugese invloed. Een lezer te Winterswijk (waar Komrij geboren
is) schrijft mij dat deze vorm in de Achterhoek heel gewoon is. De Achterhoeker
zegt, merkwaardigerwijs, òf: ‘groter als wij’ òf: ‘groter dan ons’.
Ten slotte een fout van mezelf, zij het niet van het type dat ik doorgaans hier
behandel. Op 8 november schreef ik: ‘...door het begrip “coup” wel heel erg uit te
dijen’. Een lezer maakt mij er opmerkzaam op dat uitdijen uitsluitend als
onovergankelijk werkwoord bestaat. Waarvan akte.
NRC Handelsblad van 03-12-1991, pagina 9

Rembrandt op menselijke schaal
‘Geen ander uitspruitsel onzer beschaving heeft in de 17de eeuw zoo sterk gebloeid
als onze kunst. Om iets te vinden wat daarmede vergeleken kan worden, moeten wij
met onze koloniale geschiedenis te rade gaan. Java en de Staalmeesters zijn eigenlijk
onze twee beste aanbevelingsbrieven.’ Dit schreef Busken Huet in het slothoofdstuk
van zijn meesterwerk Het land van Rembrand, dat in 1882-1884 verscheen.
Nu, Java zijn wij kwijt, en na de laatste restauratie van Rembrandts Staalmeesters
vinden velen dat we ook deze aanbevelingsbrief verloren hebben. Immers, waar is
de gouden patina gebleven die het schilderij, in hun ogen, een mysterieuze glans
verleende en het daarmee verhief boven de regentenstukken van Frans Hals en andere
tijdgenoten?
Trouwens, dat gold voor bijna heel het werk van Rembrandt. Die gouden glans
maakte hem tot een diepzinnig kunstenaar, iemand die het mysterie van het leven en
de diepten der ziel had gepeild. Maar ach, die glans die de schilder zo beroemd had
gemaakt, bleek het gevolg te zijn van de lagen vernis die in de loop der eeuwen op
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zijn schilderijen waren aangebracht. Rembrandt zelf had die glans nooit gezien, laat
staan bewerkstelligd.
Ongetwijfeld gaat, met die lagen vernis, een illusie verloren. Maar zou een schilderij
niet, net zoals een goede wijn, met de jaren beter mogen worden? En zijn de vervallen
stadjes van, bijvoorbeeld, Oost-Duitsland ons niet liever dan de prachtig opgepoetste,
blinkende restauraties van hun Westduitse evenknieën? Maar eens, toen ze nog nieuw
waren, hebben de huizen in die stadjes er zo uitgezien. Het komt dus neer op de vraag
of we het verleden coûte que coûte moeten herstellen.
Maar dat Rembrandt, om op hem terug te komen, teruggebracht wordt tot
menselijker schaal, is alleen maar winst. Ook Huet geeft hem bijna goddelijke status:
‘...niemand heeft in dezelfde mate als hij alles in zich vereenigd; even diep op alles
zijn merk gedrukt; aan alles dien zekeren glans uit hooger sfeer gegeven waaraan
het dichtvermogen der fantasie herkend wordt. De Vliegende Hollander, welke in
onze letteren ontbreekt, wordt bij Rembrand aangetroffen.’
Eerlijk gezegd, hebben zulke dithyrambes mij altijd wantrouwig gemaakt. Wat
zou Rembrandt zelf ervan hebben gezegd? Heeft hij zichzelf, zoals de andere
kunstenaars van zijn tijd, ooit anders dan als een ambachtsman beschouwd, die een
opdracht zo goed mogelijk uitvoerde - en verder geen flauwe kul? ‘Spreek ons niet
van psychologie. Zeg toch niet dat de schilder hun ziel heeft gepeild: hij dacht er
niet aan.’ Dit schreef Huizinga, bijna zestig jaar na Het land van Rembrand, in
Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Zeker, hij schreef dit naar aanleiding
van de regentenstukken die Frans Hals aan het eind van zijn leven schilderde, maar
geldt het ook niet voor Rembrandt?
Het is opmerkelijk dat Huizinga, nadat hij van Hals heeft gezegd dat hij, in die
regentenstukken, ‘iets gemaakt (heeft) wat Velasquez niet gekund had’, en van
Vermeer dat hij ‘een van die meesters (is) die alle vaktermen van hun kracht berooven,
een die de kunstwetenschap uit haar verband tillen’, bij Rembrandt zijn aandacht
‘veeleer richt op de grenzen van Rembrandt's genie, op datgene wat hij niet gekund
heeft, of waarin hij niet geslaagd is’.
Dat doet mij goed, want ook mijn voorkeur gaat uit naar Hals en Vermeer, maar
ook naar Fabritius Emmanuel de Witte en sommige interieurs van Pieter de Hooch.
Het bijzondere van de tentoonstelling die deze week in het Amsterdamse Rijksmuseum
geopend is, vind ik dat zij Rembrandt terugbrengt in de rij van deze schilders.
Wat Rembrandt, ook na de restauraties, blijft onderscheiden van deze schilders
(niet zozeer van zijn leerlingen), is het clair-obscur. En dat geeft Huet de volgende
woorden in de pen, die, na 110 jaar, nog steeds behartigenswaard zijn: ‘Waren de
hollandsche geleerden van den tegenwoordigen tijd te bewegen bij het zamenstellen
hunner geschriften minder zelden zich naar Rembrand te rigten, onze geschiedenis
althans zou er bij winnen. De beste historiestijl, heeft men in onze dagen naar waarheid
gezegd’ - en hier parafraseert Huet een uitspraak van Bagehot - ‘is nog altijd de stijl
van Rembrand: veel weglaten, veel overdrijven, en op een klein getal feiten of
beweegredenen veel licht doen vallen’.
NRC Handelsblad van 06-12-1991, pagina 7

‘Eenheidsdrift is doodsdrift’
Wie Carry van Bruggen citeert, kan bij mij een potje breken, en wanneer een politicus
dat doet, ben ik bijna geneigd bij de volgende verkiezingen op hem te gaan stemmen.
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Welnu, de liberaal Bolkestein heeft, in de rede die hij zaterdag te Maastricht heeft
gehouden, een uitspraak van Carry van Bruggen gebruikt ter versterking van zijn
bewijsvoering.
Weliswaar noemt hij haar Carrie, in plaats van Carry - wat even de vraag doet
rijzen hoe goed hij het werk van deze filosofe, die bijna zestig jaar geleden overleed,
werkelijk kent - maar het is hier te doen om het citaat, dat de redactie blijkbaar zo
belangrijk vond dat zij het voor de kop boven de samenvatting van Bolkesteins rede
in de krant van 7 december gebruikte.
Het luidt: ‘Distinctiedrift is levensdrift, eenheidsdrift is doodsdrift’. Ik zou me
kunnen voorstellen dat sommige lezers, die Carry van Bruggens werk niet kennen,
daar een beetje van zijn geschrokken; in elk geval niet dadelijk het verband hebben
begrepen met het beleid dat Nederland ten opzichte van het Europese eenheidsstreven
moet volgen - want dat was het onderwerp van zijn rede.
Laat mij daarom, ter verduidelijking, de relevante passages uit Prometheus (1919)
en De grondgedachte van ‘Prometheus’ (1924) citeren, waarin Carry van Bruggen
deze stelling adstrueert. (Mijn citaten zijn wel woordelijk, maar ontdaan van de
woordenballast die nogal kenmerkend is voor de schrijfster, misschien ook voor de
tijd waarin zij schreef.)
‘Distinctie, anders dan anderen te zijn, is de voorwaarde van ons zelfbehoud,
daarom streven we naar distinctie.’ Maar ‘talloos zijn (ook) de uitingen in de mens
van het verlangen naar de Eenheid: de liefde van de mens tot de mensen, het gevoel
van broederschap, dat verschillen haat, waarin de persoonlijkheid zich één met allen
voelt.’
‘Daar de zucht naar distinctie een onmiddellijk uitvloeisel is van onze zucht naar
zelfbehoud, zo volgt hieruit volkomen logisch dat alle eenheidsverlangen tegen ons
eigen persoonlijk leven is gericht, een vermindering van onze bestaansmogelijkheid,
een eigenhandig ondergraven van de grond waarop wij staan. Eenheidsverlangen is
doodsverlangen.’
En hier citeert zij Goethe: ‘Wenn du, in immer eigenstem Gefühl, umfassest eine
Welt, dann stirbt der Mensch.’ Ook zegt zij: ‘Opgaan (in een groter geheel) is
tegelijkertijd ondergaan’ en wijst zij op de tweeledigheid van het woord opheffen:
het ‘beduidt veredelen, verheffen, schoner en groter maken; het beduidt tegelijkertijd
vernietigen, doen verdwijnen, doden. Wie iets opheft, naar de eenheid, vernietigt het
inderdaad als afzonderlijkheid’.
Tot zover de levens- en de doodsdrift van de enkeling. Hoe staat het nu met de
collectiviteit? ‘Van het ogenblik af dat het individu opgaat (ondergaat) in een
collectiviteit, vervangt deze de persoonlijkheid, die ze voortaan vertegenwoordigt.
Aldus zelf tot “individu” geworden, zal de collectiviteit zich van andere collectiviteiten
willen (moeten) onderscheiden, teneinde te blijven bestaan.’
Wat is nu het verband met het Europese eenheidsstreven? Welnu, voor zover de
Nederlandse collectiviteit bereid is op te gaan (onder te gaan) in ‘Europa’, wordt zij,
in bruggeniaanse termen, beheerst door een doodsdrift.
Voor zover zij afzonderlijk wil blijven, zich van anderen wil blijven onderscheiden
(distingeren), zichzelf wil behouden, wordt zij beheerst door een levensdrift.
Nu wijst Bolkestein die doodsdrift af waar het de culturele eenheid van Europa
betreft. Daar behoort het gebod van ‘een zo groot mogelijke culturele diversiteit’ te
gelden, dus de levensdrift te prevaleren. Mogen we daaruit a contrario opmaken dat
hij, wat de economische eenheid betreft, wèl instemt met de doodsdrift - evenzeer
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als wat de militaire eenheid betreft, maar dan onder de aegis niet van Europa, maar
van de NAVO?
Hoe dit ook zij - het is duidelijk dat Bolkestein de doodsdrift, althans wat de
culturele diversiteit betreft, als iets negatiefs ziet. Carry van Bruggen constateert
echter: ‘Dit streven naar Eenheid worden mensen als “streven naar het Hogere”, het
streven naar de Distinctie daarentegen als “streven naar het lagere” gewaar’. Het
wordt over 't algemeen mooi geacht zich op te offeren voor een zaak.
Let wel: Carry van Bruggen trekt zelf geen partij voor het ene of het andere
(bijvoorbeeld voor het ‘hogere’ en tegen het ‘lagere’); zij constateert slechts dat beide
driften in de mens aanwezig zijn. Bolkestein daarentegen trekt, op z'n minst op één
gebied (de cultuur), partij voor de distinctie, het zelfbehoud, en riskeert daarmee het
verwijt voor het ‘lagere’ te kiezen. Wat, als hij dat bewust zou doen, van moed zou
getuigen.
Maar los van de vraag of hij hier moed toont, hij heeft hier ook gelijk.
NRC Handelsblad van 10-12-1991, pagina 9

De komende revoltes tegen Europa
Het is met de grootste schroom dat ik het waag enkele aantekeningen te maken bij
het verdrag van Maastricht. Waarom die schroom? Omdat de definitieve tekst van
het verdrag nog niet vaststaat. Gezien de juridische complexiteit en vaak ook de
ondoordringbaarheid van de tekst zoals die vorige week onder grote druk in elkaar
is geflanst, zal het nog tot maart duren alvorens de finale redactie vaststaat.
En aangezien ik de banbliksems wil vermijden van mr. S. Rozemond van het
Instituut Clingendael, die twee maanden geleden commentatoren heeft gekapitteld
omdat zij zich hadden uitgesproken over een Nederlands voorstel voor een Europese
Politieke Unie waarvan zij de tekst niet hadden gelezen, kan ik niet anders dan uiterst
behoedzaam zijn.
Maar ja, intussen hebben het Europese Parlement en nationale parlementen
vrijmoedig over dit verdrag gesproken en hebben bewindslieden hen daarover te
woord gestaan zonder hen er fijntjes op te wijzen dat ze voor hun beurt spraken. Dus
mag, vind ik, het voetvolk der commentatoren ook wel volgen - zij het met de nodige
slagen om de arm.
Die slagen om de arm moeten we ook houden ten aanzien van de inhoud van het
verdrag. Immers, het pad dat, volgens besluit van de Europese Twaalf, naar de
Economische en Monetaire Unie moet leiden - het belangrijkste besluit van Maastricht
overigens - is zó lang dat er, in de zeven jaar die ervoor zijn vastgesteld, nog van
alles kan gebeuren wat het besluit weer op losse schroeven zet.
Aan de landen die per 1 januari 1999 deel van die Unie willen uitmaken, worden
zulke hoge eisen gesteld, dat de vraag gerechtigd is of ze het wel allemaal zullen
halen. Meestal wordt die vraag, nu al, gesteld ten aanzien van landen als Spanje,
Portugal, Griekenland en Italië. Maar een staatje in The Economist van 14 december
toont aan dat Nederland op dit ogenblik slechts aan twee van de vijf gestelde
voorwaarden voldoet en aldus dichter in de buurt van die genoemde zuidelijke landen
ligt dan bij Frankrijk, Luxemburg of Denemarken.
Voor onze zelfgenoegzaamheid is dit een heilzame waarschuwing, maar
belangrijker is de vraag of in de komende jaren de Nederlandse gemeenschap bereid
zal zijn de offers te brengen die nodig zijn om het inflatiepeil, het begrotingstekort
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en de openbare schuld aan de in Maastricht overeengekomen voorwaarden te laten
voldoen. Zo niet, dan valt Nederland in 1999 buiten de boot.
Dat geldt natuurlijk voor alle landen (waarvan alleen Frankrijk en Luxemburg op
dit ogenblik aan al die voorwaarden voldoen). De vraag is dus of de Europese kiezers
de komende jaren bereid zullen zijn het hun regeringen mogelijk te maken te voldoen
aan de voorwaarden die vervuld dienen te worden, wil de EMU tot stand komen.
Hier past een groot vraagteken.
Niemand minder dan Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie,
heeft vorige week in Straatsburg zich beklaagd over de ‘ingewikkeldheid van de
procedures’ die tot Europese besluiten moeten leiden en de vraag gesteld of ‘de staten
zich er werkelijk bewust van zijn dat zij gemeenschappelijke belangen hebben en
die het best samen kunnen verdedigen’.
Het is niet zozeer de vraag of de staten zich daarvan bewust zijn als wel de volken.
Van hen zullen de noodzakelijke offers worden gevraagd, en ten aanzien van hen
past - zeker in het licht van de ingewikkelde procedures en ondoordringbare besluiten
- de vraag of ze daarvoor voldoende Europees saamhorigheidsgevoel hebben. Eén
ding is zeker: de nationale regeringen zullen, ter verdediging van de nodige
maatregelen, niet simpelweg kunnen verwijzen naar ‘Brussel’ of ‘Europa’. Daar
hebben de kiezers vooralsnog geen boodschap aan.
Dit alles geldt nog slechts de sanering van de eigen economieën, die nodig is om
de EMU in 1999 van start te doen gaan. Maar sommige economieën zullen dat niet
kunnen zonder hulp van anderen - zeker niet als ze ook nog aan uniforme sociale
voorwaarden moeten voldoen. Vandaar dat premier Gonzalez van Spanje al bij
voorbaat die hulp van anderen tot voorwaarde voor zijn jawoord maakte.
Dat betekent dat de Europese kiezer - want op hem komt het in laatste aanleg aan
- niet alleen geconfronteerd zal zijn met de offers die nodig zijn ter sanering van zijn
eigen economie, maar ook nog met de noodzaak van reusachtige
inkomensoverdrachten aan andere economieën (en nu praten we nog niet eens over
de economieën van Oost- en Midden-Europa. Zal die Europese kiezer daar in de
komende jaren toe bereid zijn?
Ook in Duitsland, het belangrijkste land van de Europese Gemeenschap, zal de
kiezer voor die keuzen komen te staan. Voor hem verdichten zij zich tot de vraag
naar de stabiliteit van de D-mark, waarover in de publieke opinie plotseling grote
zorgen zijn ontstaan. Het gevoel groeit in Duitsland dat Kohl de D-mark ter wille
van de EMU uit handen heeft gegeven zonder er voldoende tegenprestaties voor te
hebben gekregen. Ook hier lijken de grenzen van de Europese solidariteit te zijn
bereikt.
Kortom, na de euforie van Maastricht - die op zich zelf al tot bedenkingen
aanleiding zou moeten geven omdat iedereen tevreden was - is het nu de taak van
de politici hun kiezers duidelijk te maken dat de hoogst ingewikkelde besluiten die
genomen zijn, in hun belang zijn (want of ze in het belang van Europa zijn, kan de
kiezer niets schelen). Lukt hen dat niet, dan kunnen we de komende jaren overal
revoltes tegen Europa verwachten.
Bij deze mogelijkheid verzinkt het belang van alle andere in Maastricht genomen
besluiten - over, bijvoorbeeld, buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek en de
gedeeltelijke uitsluiting van Engeland - in het niet. Wat ons werkelijk zorgen moet
baren, is de groeiende kloof tussen wat de politieke elite en wat de bevolkingen
bezighoudt.
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NRC Handelsblad van 17-12-1991, pagina 9

Hoe meer staten, des te meer conflicten
Wat interessant is aan het besluit van de landen van de Europese Gemeenschap om
Slovenië en Kroatië, zij het op termijn en onder zekere voorwaarden, te erkennen is
niet zozeer dit besluit zelf - want daar zou het vroeg of laat toch van gekomen zijn
- als wel het feit dat het onder sterke Duitse druk tot stand is gekomen. Als het aan
de meeste anderen gelegen had, zou het niet zo gauw zijn gebeurd.
Tot dusver had Duitsland zich op het gebied van de buitenlandse politiek vrij
terughoudend gedragen - terughoudender dan van een land van zijn economisch en
demografisch gewicht verwacht kon worden. Liever sloot het zich bij de initiatieven
van anderen aan of deed het - denk aan de Golfoorlog - helemaal niets. Vergeleken
met Frankrijks Alleingänge, bijvoorbeeld, was het een modelleerling in de Europese
klas.
Natuurlijk had die Duitse terughoudendheid historische oorzaken. Maar bijna een
halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland zich nu toch van die
hypotheek bevrijd. Wat dat betreft, kan gezegd worden dat het een normaal land is
geworden. Het einde van de Duitse deling, die ook maakte dat het land aan anderen
schatplichting was, heeft dit proces natuurlijk sterk bevorderd.
Dit nu is de werkelijke betekenis van het besluit van 16 december. Ditmaal zijn
het de anderen die gezwicht zijn voor Duitsland. Dat ze dit, gewend als ze waren aan
Duitse meegaandheid, niet prettig vonden spreekt vanzelf. Het geklaag over Duitse
‘drammerigheid’ was dan ook niet van de lucht. Tja, Franse of Engelse drammerigheid
was hun sinds lang vertrouwd. Aan het Duitse equivalent moeten ze nog wennen.
Overigens stonden zij in de zaak zelf niet erg sterk. Het meningsverschil tussen
Duitsland en de anderen (minus Denemarken en België, want die stonden al vroeg
aan Duitse kant) betrof eerder de tactiek die in de kwestie van de erkenning van
Slovenië en Kroatië gevolgd moest worden, dan de vraag of deze republieken het
recht op zelfbeschikking hadden. Die vraag werd door niemand ontkennend
beantwoord.
Daarbij kwam dat, in deze zaak, Duitsland dichter bij het vuur zit dan de anderen
(behalve Italië, dat trouwens ook al vroeg voorstander van erkenning was, maar in
Brussel een bemiddelende rol speelde, en Griekenland). Voor hen ligt Joegoslavië
een stuk verder. Bij hen speelde de vrees voor Duitse hegemonie of de zorg dat alles
volgens de regels van het collegedictaat volkenrecht zou lopen een rol.
Een extra bron van ergernis was dat Duitsland weliswaar hoog van de toren blies,
maar weigerde deel te nemen aan enigerlei poging tot vredeshandhaving of -herstel
in Joegoslavië - om heel begrijpelijke redenen overigens, want hier was het verleden
nog niet vergeten, allerminst door de Serviërs.
Het besluit om Slovenië en Kroatië te erkennen is, zoals gezegd, verbonden aan
bepaalde voorwaarden: betreffende democratie, bescherming van minderheden,
mensenrechten, respecteren van grenzen enz. Heel mooi natuurlijk, maar dat zijn
toch voorwaarden van welker vervulling toch eerder het aanknopen van diplomatieke
betrekkingen dan de erkenning van het zelfstandig bestaan van een staat afhankelijk
pleegt te worden gemaakt? Die laatste erkenning is immers een puur feitelijke
constatering en heeft niets met instemming met het regime in die staat te maken.
In het besluit wordt overigens niet gesproken van Slovenië en Kroatië. Er wordt
gezegd dat de onafhankelijkheid van alle Joegoslavische republieken wordt erkend
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die aan genoemde voorwaarden voldoen. Welnu, als de criteria die in die voorwaarden
besloten liggen, worden gehanteerd, komt Servië alvast niet in aanmerking voor
erkenning, want dat oefent sinds jaar en dag een schrikbewind uit in Kossovo, dat
voor negentig procent door Albanezen wordt bevolkt. Maar ik moet het nog zien
gebeuren dat Europa Servië niet erkent.
Zal het besluit van de Europese Twaalf enige invloed uitoefenen op het
krachtenveld in Joegoslavië zelf? Daar ging de discussie in de middag, avond en
nacht van 16 op 17 december grotendeels over. Zal het Servië tot rede terugbrengen
of juist aanmoedigen tot een laatste krachtsinspanning, teneinde zoveel mogelijk
voor Groot-Servië in te palmen, ten koste van de andere republieken?
Niemand kan daar met stelligheid uitspraken over doen, maar zeker lijkt wel dat,
nu Joegoslavië uiteenvalt, de brandhaard zich verplaatsen zal naar
Bosnië-Herzegovina. Deze republiek immers heeft niet, zoals Kroatië of Servië,
minderheden; zij bestaat alleen maar uit minderheden. Noch Kroatië noch Servië zal
lijdelijk willen toezien dat hun volksgenoten daar door wie dan ook vervolgd worden.
Recept voor een permanente oorlog.
De huiver republieken te erkennen die hun zelfstandigheid hebben uitgeroepen,
is dus begrijpelijk. Hoe meer zelfstandige staten immers, des te meer potentiële
conflicten. Niet alleen in Joegoslavië. In de weldra voormalige Sovjet-Unie herhaalt
zich dit patroon, met het bijkomende gevaar van kernwapens (die echter ook weer
afschrikwekkend kunnen werken, zoals we tussen 1945 en 1989 gezien hebben).
Hier zijn het de Verenigde Staten die proberen nog enige orde in de dreigende
chaos te bewaren. Maar hun mogelijkheden daartoe zijn even beperkt als die van
Europa in Joegoslavië. We hebben met het laatste dekolonisatieproces te maken, en
dat zo'n proces onstuitbaar is, hebben, ieder op hun beurt en hun manier, Engeland,
Frankrijk, Nederland, België, Portugal en de Verenigde Staten ervaren.
NRC Handelsblad van 20-12-1991, pagina 9

Zonder Amerika gaat het niet
Bijna negentien jaar geleden kruisten op de televisie, in het programma Kort geding,
twee debaters de degens over de stelling ‘Nederland moet de NAVO verlaten’. Degeen
die deze stelling verdedigde, besloot zijn peroratie, waarin hij zijn argumenten
samenvatte, met de woorden: ‘Nederland moet dus deze NAVO verlaten’. Maar zó
luidde de stelling niet die hij had moeten verdedigen. Hij sjoemelde dus.
Geheel in overeenstemming met de geest van die tijd werd hij enige jaren later tot
professor benoemd - in de polemologie, een vak waarvan het bestaansrecht nooit
overtuigend is bewezen. Zeker heeft de desbetreffende dat nooit gedaan, want hij
onderscheidde (en onderscheidt) zich meer door optredens voor de televisie en op
de opiniepagina van deze krant dan door wetenschappelijk werk. Blijkbaar weet de
titel van hoogleraar op zich zelf al nog altijd ontzag in te boezemen. Bovendien: de
man is progressief, en daarom wordt hem veel vergeven.
Zou deze man nog bereid zijn die stelling van 1973 te verdedigen? Stel dat
Nederland toen, overeenkomstig zijn wens, de NAVO had verlaten, zou het dan meer
of minder invloed op de gang van zaken in de wereld hebben kunnen uitoefenen?
En zou het, nu zelfs Rusland zich als lid heeft aangemeld, zich tevreden in de handen
kunnen wrijven dat het althans niet tot dit gezelschap behoorde? Het zou interessant
zijn te weten wat de terugblik van de hooggeleerde is, maar nu zonder gesjoemel.
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Want het is niet zijn opvatting van 1973 die vragen doet rijzen omtrent zijn
kwalificaties, maar zijn gesjoemel. We hebben, in de afgelopen twintig jaar, allemaal
wel eens verkeerde uitspraken gedaan, en zeker niemand heeft het tempo voorzien
waarin niet alleen het Sovjet-imperium, maar zelfs de Sovjet-Unie zelf ineen is gestort
(hoewel onze polemoloog beweert dat hij het allemaal wèl heeft voorzien).
Maar genoeg van dit dorpse gekissebis (dat helaas bijna onvermijdelijk is, omdat
dit het niveau is waarop in ons land belangrijke kwesties pas enigszins begrijpelijk
worden). Laat ons de vraag stellen of het einde van de Koude Oorlog zou zijn verhaast
dan wel vertraagd als de NAVO zou zijn opgeheven (wat de impliciete wens van de
verdedigers van die stelling van 1973 was).
We kunnen die vraag ook specificeren: heeft het zogenaamde dubbelbesluit van
de NAVO van 1979 (tot plaatsing van middellange-afstandsraketten in Europa) - een
besluit waartegen honderdduizenden in Nederland protesteerden - dit proces verhaast
dan wel vertraagd. En president Reagans Strategisch Defensie-Initiatief tot het bouwen
van een ondoordringbaar systeem tegen vijandelijke raketten: heeft dat het proces
verhaast dan wel vertraagd? Zeker, we kunnen betogen dat het Sovjet-systeem zo
verrot was dat het onvermijdelijk op den duur vanzelf - dus zonder hulp van buitenaf,
in de vorm van middellange-afstandsraketten of SDI - zou ineenstorten of uiteenvallen.
Slechts weinigen (zoals Amalrik en Hélène Carrère d'Encausse, die op algemene
scepsis stuitten) hebben dit vóór 1989 met zekerheid durven voorspellen, en dan nog
was het de vraag: over welke duur praten we? Is het een kwestie van decennia of zoals het geval zou blijken - van twee jaar? Maar ook zonder de antwoorden op die
vragen te geven of te weten, kunnen we stellen dat de NAVO, wier vroegtijdige dood
de verdedigers van de stelling van 1973 wensten, de grote overwinnaar van de Koude
Oorlog is. Die overwinning is zelfs groter dan de vurigste voorstander van de NAVO
ooit had gedacht: alle verliezers van de Koude Oorlog willen zich er nu bij aansluiten.
Dat betekent dus dat de NAVO, hoewel de oorlog waarvan zij het produkt is
afgelopen is, nog niet overbodig wordt geacht. Waarom anders die stormloop op de
entree? Maar het betekent wèl dat de aard van de NAVO geheel anders wordt. Want
wat zoeken die aspirant-leden? Niet de militaire bescherming van de Verenigde
Staten, die tot dusver de ratio van de NAVO was; wèl de hulp van de Verenigde
Staten.
De NAVO wordt dus gezien als het instrument bij uitstek van Amerikaanse invloed
in Europa, misschien zelfs, afhankelijk van de wens van de Middenaziatische
republieken, in Eurazië. In eerste aanleg kan de NAVO die functie vervullen door
haar ‘unieke expertise en vermogens’ beschikbaar te stellen voor transport en
distributie van humanitaire hulp, zoals het slotcommuniqué van de Noordatlantische
Raad van 19 december zegt.
In de praktijk zal dat inhouden dat ‘de militaire apparaten van die NAVO-landen
die deelnemen aan deze onderneming, gezamenlijk en met anderen, inclusief
Sovjet-militairen, zullen samenwerken om het menselijk lijden te verlichten’. Een
volstrekt andere functie dus dan die welke de NAVO sinds 1949 vervulde; en een in
beginsel tijdelijke functie, want eens zal die hulp, naar we moeten hopen, niet meer
nodig zijn.
Maar het is denkbaar dat die tijdelijke functie gewoonten en verbanden schept die
het waard zijn geïnstitutionaliseerd te worden. Het ligt dan voor de hand dat de
organisatie van de NAVO, met haar ‘unieke expertise en vermogens’, ook daarvoor
gebruikt zou worden. Zij die de Amerikaanse aanwezigheid in Europa, in welke vorm
dan ook, bestendigd willen zien, zullen dit toejuichen, ook als dit de CVSE
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(Conferentie voor vrede en samenwerking in Europa) en een pan-Europese
confederatie (president Mitterrands lievelingsidee) grotendeels overbodig zou maken.
Veel, zo niet alles, hangt af van de Verenigde Staten. Zet daar, aangewakkerd door
de aanhoudende recessie, het gevoel door dat Amerika nu lang genoeg overal het
voortouw heeft genomen, ten detrimente van welvaart en welzijn in eigen land, dan
kunnen we de NAVO, in welke functie dan ook, op den duur wel vergeten. Weliswaar
is het leiderschap van de Verenigde Staten niet onbetwist, maar gebleken is dat het
leiderschap van enig ander land nog veel betwister is. Daarom kan de Europese
Gemeenschap - het is in Joegoslavië gebleken - niet als substituut dienen voor een
organisatie die door de Verenigde Staten geïnspireerd, zo niet geleid, wordt.
NRC Handelsblad van 24-12-1991, pagina 9

Nederland en de aardverzakking van 1991
1991 is geëindigd met de verdwijning van de Sovjet-Unie - een gebeurtenis van
wereldhistorische betekenis, nog belangrijker dan de ineenstorting van het Sovjetrijk
in Midden-Europa en de hereniging van Duitsland, waarmee respectievelijk 1989 en
1990 eindigden.
En ook deze keer hebben de meesten die gebeurtenis niet voorspeld, althans: het
tempo waarin zij zich voltrok, niet voorspeld. Pas na de mislukte coup van augustus,
die meer het behoud van de Sovjet-Unie dan het behoud van de communistische
partij ten doel had, was het voor iedereen duidelijk dat de snelle ondergang van de
Sovjet-Unie niet tegen te houden was.
Ondertussen stelt deze ondergang de wereld voor een volstrekt nieuwe situatie.
Eeuwenlang heeft zij te maken gehad met een grote mogendheid die eerst Rusland,
later de Sovjet-Unie heette. De laatste vijftig jaar was die mogendheid zelfs een van
de twee overgebleven supermogendheden en bepaalde zij als zodanig de
wereldgeschiedenis. Dat is nu allemaal plotseling weg.
Ook voor Nederland heeft dit gevolgen. Weliswaar heeft ons land, welks blik
vanouds meer zeewaarts dan naar het continent gericht was, zich nooit erg om
Oost-Europa, laat staan Midden-Azië, bekommerd, maar de aardverschuiving of,
beter gezegd, aardverzakking in dit gebied laat natuurlijk ook het patroon van krachten
waarvan Nederland deel uitmaakt, niet onberoerd.
Voorlopig uit zich die verandering in een groeiende zelfbewustheid van Duitsland;
navenant groeiende onzekerheid, zo niet isolement, van Frankrijk en een Amerika
dat zich, om allerlei interne en externe redenen, waarschijnlijk steeds meer van Europa
zal afwenden (Engeland speelt in dit krachtenspel helaas nauwelijks meer een rol
van betekenis).
Te vertrouwen dat deze divergenties ten slotte hun oplossing, hun sublimering
zullen vinden in een Europese Unie, is te oppervlakkig. Per slot van rekening oefenen
die divergenties ook hun invloed uit op de totstandkoming en, in elk geval, op vorm
en hechtheid van die Unie. Al dadelijk na Maastricht is Europa geconfronteerd
geworden met enkele nationale Alleingänge.
Ook voor Nederland is het dus niet voldoende te roepen: ‘Europa, Europa’ en
verder het denken stop te zetten, want in het zich verenigend Europa staan we voor
dezelfde problemen en divergenties. Het verdwijnen van de gemeenschappelijke
tegenstander heeft ze eerder geaccentueerd dan opgelost.
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Vandaar dat ook Nederland zich gedachten zal moeten maken van wat de
euraziatische aardverzakking voor ons betekent. ‘Wat wil Nederland (nog) en wat
kan het (nog)?’, zo eindigde Ben Knapen zijn meesterlijke analyse in onze krant aan
de vooravond van Maastricht (3 december). Over de antwoorden op die vragen moet
inderdaad nagedacht worden.
De Tweede Kamer heeft al, zonder er overigens blijkbaar al te veel over nagedacht
te hebben, een oplossing: ‘Open meer ambassades’. Zo luidt tenminste de kop over
zes kolom op de voorpagina van het Algemeen Dagblad van 28 december. Een
meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Nederland op korte termijn ten minste
drie ambassades moet hebben in de belangrijkste voormalige Sovjetrepublieken.
CDA en PvdA wensen in elk geval - ik volg nog steeds het AD - diplomatieke
posten in de Oekraïne en Kazachstan (in Moskou, in de Russische Federatie, is al
een ambassade). De VVD vindt voorlopig een nieuwe ambassade in Kiev (Oekraïne)
voldoende, terwijl de PvdA eventueel bereid is genoegen te nemen met een
gezamenlijke EG-vertegenwoordiging in Alma-Ata (Kazachstan), mits er een
ambassade in Kiev komt.
Dat is allemaal veel te gemakkelijk. Wat heeft Nederland aan ambassades van een
anderhalve man en een paardekop in gebieden die ons nauwelijks vertrouwd zijn?
Als ze bedoeld zijn als een signaal van steun en bemoediging, dan zullen die landen
gauw merken dat het een erg goedkoop gebaar is, want meer dan tweehonderd miljoen
gulden is Nederland niet bereid te geven aan het hele gebied (dat wil zeggen: de
voormalige Sovjet-Unie, de Baltische landen en Midden-Europa te zamen!).
Wat de financiering betreft, wordt gedacht aan sluiting of inkrimping van
ambassades elders. Als dat niet voldoende blijkt, zal een beroep moeten worden
gedaan op de begroting van Defensie. Heel mooi, maar ligt aan deze gedachte enig
plan ten grondslag? Is rekening gehouden met wat de omschakeling op de nieuwe
taken van Defensie en de daarvoor nodige nieuwe wapens zullen kosten? Is er
rekening mee gehouden dat het sluiten van ambassades vaak meer geld kost dan
oplevert? En op welke ambassades moet dan bezuinigd worden?
Zoals veel politici denken dat ze kunnen volstaan met het prevelen van enkele
Europese gebeden om kwijtschelding te krijgen van de plicht tot verder denken, zo
meent de Tweede Kamer blijkbaar dat ook hier het uiten van enkele wensen voldoende
is. De rest moet de minister van buitenlandse zaken maar uitzoeken.
De minister heeft dus te maken met een in wezen onverantwoordelijke Kamer,
maar hij zou sterker tegenover haar staan als hij, bij wijze van antwoord, met een
doordachtere analyse van Nederlands positie in de nieuwe wereld zou komen dan
het simpele argument: er is geen geld.
NRC Handelsblad van 31-12-1991, pagina 9

1992
Indianenverhalen
Wat 1992 voor ons in het vat heeft, weten we niet. Maar één ding is zeker: dit jaar
wordt het feit herdacht dat Columbus vijfhonderd jaar geleden Amerika ontdekte. Is
dat een reden voor viering of, integendeel, voor boetedoening?
Als we voor het laatste kiezen, moeten we de hele geschiedenis als één grote
aanleiding tot universele zelfkastijding nemen, want overal en altijd hebben volken
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elkaar overvallen en uitgemoord - in het precolumbische evengoed als in het
postcolumbische Amerika en elders.
Misschien is zo'n universeel schuldbesef de bij uitstek christelijke boodschap,
maar dan hebben we het niet meer over geschiedenis, maar over theologie. Beide
wetenschappen (zijn het overigens wel wetenschappen?) hebben hun waarde, maar
moeten wel van elkaar gescheiden blijven.
Intussen mogen diegenen die geneigd zijn in het jaar van Columbus te kiezen voor
boetedoening wegens Indianenmoord en andere koloniale misdrijven, wel bedenken
dat hun schuldbesef ook behoort tot het westerse exportpakket, want is er één andere
godsdienst waarin het mea culpa, mea maxima culpa zó centraal staat (wat niet zeggen
wil dat er steeds - of zelfs meestal - naar gehandeld wordt)?
In de Volkskrant van 30 december keert Kees Schuyt, die in het dagelijks leven
hoogleraar in de sociale wetenschappen is, ons die ene kant toe van het westerse
Janusgezicht, dat zich aan de wereld nu eens dynamisch-veroverend, dan weer
boetvaardig (vaak allebei tegelijk, want het is een tweeëenheid) vertoont.
Immers, hij schrijft dat we kunnen kiezen tussen ‘de triomfantelijke herdenking
van het Columbusjaar als de definitieve en nu wereldwijde zege van de
Noordamerikaanse beschaving en, daartegenover, het verhaal van de verliezers’: de
Indianen. Zijn keus valt duidelijk ten gunste van de laatsten uit.
Dat is zijn goed recht, maar die keus, en vooral de daarvoor aangevoerde
bewijsgronden, vragen wel om een paar kanttekeningen. In de eerste plaats: zijn het
alleen de Noordamerikanen die Columbus' ontdekking triomfantelijk herdenken? Ik
dacht dat die triomfantelijke stemming in Latijns-Amerika niet minder groot was en dan praten we over een heel andere cultuur (zij het dat daarin de Indianen ook tot
de verliezers behoren).
Intussen is het waar (hoewel dat een heel ander verhaal is) dat we te maken hebben
met een ‘dominant Noordamerikaans wereldbeeld’. Daar kunnen we, net zoals Schuyt,
grote bezwaren tegen hebben, maar dan moeten we die bezwaren toch overtuigender
staven dan hij doet.
‘De Noordamerikaanse cultuur’, zegt hij, ‘die op het punt staat het hele werelddorp
(de global village) te veroveren, blijft een dorpse cultuur vol banaliteiten en
burgerlijkheid. Deze cultuur denkt niet wereldwijd en is niet kosmopolitisch ingesteld
(...)’.
Nee, dan bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur: die is geen dorpse cultuur en kent
geen banaliteiten en burgerlijkheid. Die denkt ‘wereldwijd’ en is kosmopolitisch
ingesteld! Of de Franse: die denkt pas ‘wereldwijd’ en is kosmopolitisch ingesteld!
Wat een onzin! Van bijna elke cultuur kun je zeggen wat Schuyt van de
Noordamerikaanse zegt. Ja, je zou zelfs kunnen stellen dat de Noordamerikaanse
beschaving een groter zendingsbewustzijn heeft, dus ‘wereldwijder’ en
kosmopolitischer is, dan de Europese culturen. Zeker, dat zendingsbewustzijn heeft
zijn bezwaren, maar daar gaat het hier niet om.
Bij wijze van bewijs citeert Schuyt de - althans mij onbekende - Belgische dichter
Leonard Nolens, ‘die eens na drie maanden Amerika in paniek terugvluchtte’ en de
Noordamerikaanse cultuur beschreef als ‘de volstrekte innerlijke leegte, de tastbaar
geworden ziel van de moderne mens, de materialisatie van de tot norm geworden
waan, de triomf van het hollende succes, waarin de andere continenten zich spiegelen.’
Ach, sinds de Verenigde Staten bestaan (en misschien al daarvóór) hebben
Europeanen zulke oppervlakkige jeremiades over Noord-Amerika ten beste gegeven.
Maar als Schuyt met alle geweld een Belg had willen aanhalen, dan had hij beter uit
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het oeuvre van Marnix Gijsen (pseudoniem van Albert Goris) kunnen putten, die
niet drie maanden, maar bijna dertig jaar in de Verenigde Staten heeft gewoond.
Maar even scherpe kritiek, hoewel vaak gemengd met waardering, had hij kunnen
beluisteren bij talloze Nederlanders. Hij had daarvoor slechts het aardige boekje van
de Leidse hoogleraar A. Lammers hoeven te raadplegen: Uncle Sam en Jan Salie:
hoe Nederland Amerika ontdekte (Uitg. Balans, Amsterdam 1989). Tegenover de
dorpse cultuur der Noordamerikanen exalteert Schuyt het kosmopolitisme der
Indianen: ‘Zittend voor de eigen tent, binnen de eigen lokale gemeenschap, was de
relatie met de omringende natuur en de wijdere wereld niet alleen voorstelbaar, maar
ook reëel aanwezig met praktische gevolgen voor een beheerste, ecologische
levenswijze’, schrijft hij in niet al te fraai Nederlands (zat die relatie voor de eigen
tent?)
Best mogelijk dat de Indiaan inderdaad het achttiende-eeuwse ideaal van de noble
sauvage belichaamde, hoewel ik graag daarvan een bewijsstuk, al dan niet van een
Belgische dichter, aangehaald zou hebben gezien. In afwachting daarvan blijven mij
de gruwelijke mensenoffers van de Azteken voor de geest.
Trouwens, de Indiaanse potlatch, ‘een grote, feestelijke plechtigheid, waarbij een
van de twee groepen aan de andere, met veel vertoon en onder allerlei ceremonieel,
gaven wegschenkt op grote schaal, met geen ander doel dan daarmee haar meerderheid
boven de andere te bewijzen’ (aldus Huizinga in Homo ludens), is niet bepaald een
staaltje van beheerste levenswijze. Het slaat alles wat het westerse consumentisme
tot dusver te zien heeft gegeven.
Tot slot vraagt Schuyt om ‘een nieuwe kosmologie en kosmopolitici. Dat zijn
politici die zich het lot van de kosmos aantrekken, zich er zorgen over maken en dit
doen op basis van een (eventueel speculatieve) visie op de gehele natuur en de
kosmos.’ Nu, daar hebben we er in Nederland een heleboel van.
NRC Handelsblad van 03-01-1992, pagina 7

Al bij leven een monument
Van wie onzer tijdgenoten zal, vijftig jaar na zijn dood, de correspondentie met
evenveel belangstelling gelezen worden als de correspondentie van de grote historicus
Huizinga (1872-1945), waarvan het derde deel zo juist verschenen is en door Karel
van het Reve besproken in het CS van 3 januari?
Het antwoord op deze vraag luidt: van niemand, en wel alleen al daarom dat er
tegenwoordig veel minder gecorrespondeerd wordt dan in Huizinga's tijd, toen de
telefoon weliswaar al bestond, maar de mensen elkaar toch liever brieven of
briefkaarten schreven, zelfs wanneer ze in dezelfde plaats woonden (er waren toen
drie postbestellingen per dag, en iemand die 's ochtends in Amsterdam een brief naar
Bussum postte, kon dezelfde avond nog antwoord krijgen).
Een gevolg is dat, ondanks - of als gevolg van - de nog steeds voortdurende
perfectionering van de communicatiemiddelen, het nageslacht veel minder zal weten
van de Huizinga van onze tijd (als die er mocht zijn) dan wij, dank zij zijn nagelaten
correspondentie, nu van hem weten - ook al zijn er veel minder brieven van hem dan
aan hem overgebleven.
Dat laatste is jammer, want hoe graag zouden we Huizinga's antwoord weten op
interessante of prikkelende opmerkingen die anderen in hun brieven maakten! Zijn
vriend André Jolles bijvoorbeeld (die in 1933 met hem brak) heeft hem vele en
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uitvoerige brieven geschreven, vol met ideeën, die alle gepubliceerd zijn; maar
Huizinga's antwoorden zijn verloren gegaan. (Zijn antwoorden op de polemiek die
zijn neef Menno ter Braak met hem voerde, gelukkig niet.)
In het derde deel van zijn correspondentie, dat de jaren 1934 tot 1945 beslaat, stort
de Duitse historicus Johannes Haller (1865-1947) meermalen zijn hart tegenover
Huizinga uit: het nationalisme is ‘het gevolg daarvan dat de staat een zaak van de
massa's wordt. Een bovenlaag kan internationaal en “weltbürgerlich” zijn, de massa
moet nationaal zijn, omdat zij slechts de eigen taal kent. Daarom voerde de “vrijheid”
van 1789 tot het nationalisme, daar zij de massa's slechts door het woord kon
bereiken.’
En: ‘Het schijnt mij steeds meer toe dat met de invoering van vrijheid en gelijkheid,
die immers neerkwam op de vernietiging van de organische bouw van de samenleving,
de zelfvernietiging van de staten is begonnen. In de 18de eeuw, in de tijd van de
veelgesmade kabinetspolitiek en raison d'état, zou noch de wereldoorlog noch de
vrede van Versailles mogelijk zijn geweest. Zo'n zelfmoord zouden de staatslieden
van toen niet begaan hebben. Nu de “openbare mening” meepraat, is iedere waanzin
mogelijk’.
Wat zou Huizinga daarvan gezegd hebben? We weten het niet. Maar we kunnen
het wel vermoeden. Huizinga moest niet veel van de massa's hebben: ‘De ernst der
massa's wordt tegenwoordig in toenemende mate besteed aan dingen die een
onvooringenomen cultuurwetenschap slechts als lagere spelvormen zou kunnen
kwalificeren’. En: ‘Wanneer men de massa uitnodigt zich te groeperen naar ideeën
en inzichten, dan is het resultaat dat zij zich groepeert naar belangen, of belangetjes
of leusjes’ (Nederland's geestesmerk, 1935).
Haller begrijpt dan ook niet dat Huizinga de voorrede van zijn pessimistische In
de schaduwen van morgen (1935) eindigt met de woorden: ‘ik ben een optimist’. Er
zijn er meer die dat niet begrepen hebben. Maar de dichter Nijhoff heeft het, volgens
Huizinga, wèl begrepen: ‘Ge zijt’, zo schrijft Nijhoff, ‘eer een Jesaja dan een Jeremia.
Gij ziet de wereld een woestijn worden, maar blijft bij deze ondergang vertrouwen
op uitkomst. De sociale zekerheden zijn ingestort, het pessimisme is een luxe
geworden en niet langer mogelijk’.
Huizinga's zoon Jacob (Jim), die het boek in het Engels vertaalde, vindt dit een
‘metafysisch optimisme’. Volgens hem is het ‘niet helemaal eerlijk om in een boek
dat gaat over de ziekten van en het uitzicht voor de civitas terrena, te zeggen dat je
een optimist bent, terwijl je daar alleen maar mee bedoelt dat, wat er ook met ons
gebeurt, het er eigenlijk niet toe doet en voorbeschikt is door een goddelijke en wijze
voorzienigheid. Je kan net zo goed zeggen dat Christus een optimist was’.
Menno ter Braak fulmineert vooral tegen deze passage in het boek: ‘Ere aan de
soldaat in het veld. In de noden en ellenden van het krijgsbedrijf hervindt hij al de
waarden van de hoogste askese. Bij hem is de haat uitgeschakeld. In de voortdurende
en beheerste bereidheid tot algehele zelfopoffering, in volstrekte gehoorzaamheid
aan een niet door hem zelf bepaald doel, volbrengt hij een taak die voor hem zelf de
hoogste ontplooiing van zijn ethische functies meebrengt’. Ter Braaks kritiek brengt
Huizinga ertoe die uitspraak in een latere druk te motiveren: ‘De soldaat, zijn militaire
bevelen gehoorzamende, vervult een plicht. Voor de daden verricht aldus verricht
treft hèm geen schuld. Hij lijdt oneindig meer dan hij handelt, en ook zijn handelen
is voor hem lijden. Hij lijdt voor anderen, onverschillig de aard van het gestelde doel.
- Is het teveel gezegd dat iemand die uit plicht, zonder schuld, voor anderen lijdt,
zijn hoogste ethische functies vervult’?
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Hoeveel (oud-)frontsoldaten zullen zich hierin herkennen? Is hier niet weer de
ethicus of zelfs estheticus aan het woord, die wel heel ver van het vuile bedrijf af
staat? Metafysisch heeft Huizinga misschien gelijk, maar wat hebben we daaraan?
Ik geloof niet dat een serieus iemand zo nu zou schrijven. (Let wel: soldaten, voor
welk doel dan ook gesneuveld, worden wèl nog geëerd, maar minder hoogdravend.)
Wat dat betreft, is Huizinga wel gedateerd. (De vele cursiveringen in de geciteerde
passage doen overigens vermoeden dat hijzelf ook niet zo zeker was van zijn zaak.)
Misschien schreef hij ook zo omdat hij toen al een monument was en vond dat
hij, als monument, zo moest schrijven. Zijn hele taal - niet zozeer in zijn brieven,
die heel huiselijk konden zijn, als wel in zijn boeken - heeft iets monumentaals. Heel
anders dan de levendige, soepele, bijna parlando taal van zijn jongere collega Geyl.
Huizinga spreekt dan ook van ‘uw elastische trant’. Ik hoop dat dit als compliment
is bedoeld.
Over gedateerdheid gesproken: omstreeks 1942 schrijft Huizinga aan zijn vrouw
dat hij erover denkt zijn Leidse collega Van Eysinga, die hij op z'n minst sinds 1914
kent en aan wiens bemoeiingen hij waarschijnlijk zijn vrijlating uit het gijzelaarskamp
St. Michielsgestel te danken heeft, voor te stellen hem voortaan ‘Willem’ te noemen.
Er is alles voor te zeggen de graden van intimiteit ook in de aanspreekvormen te
doen uitkomen - en dus weinig voor de voornamendevaluatie van tegenwoordig, die
een vertrouwdheid suggereren die er meestal helemaal niet is - maar dit gaat wel heel
ver.
NRC Handelsblad van 07-01-1992, pagina 9

Het zere been van de minister
Met recht kan gezegd worden dat de Europese samenwerking zoals die in de Europese
Gemeenschap gestalte heeft gekregen, een kwestie van gezond verstand is, dus een
zaak die onder vrijwel alle omstandigheden vanzelfsprekend zou zijn geweest. Dat
neemt niet weg dat zij, historisch gezien, pas in de Koude Oorlog tot stand is gekomen,
ja daarvan het produkt is.
Met andere woorden: het is zeer de vraag of zonder Koude Oorlog die
samenwerking die mate van innigheid zou hebben gekregen die zij, met vallen en
opstaan, sinds 1950 heeft gekregen. In elk geval is daarvóór, toen er ook alle
aanleiding voor was - bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog - die mate van innigheid
nooit bereikt.
Als het waar is dat de Europese samenwerking zoals wij die nu kennen, het produkt
is van de Koude Oorlog, dan betekent dit dat het einde van de Koude Oorlog niet
ongemerkt aan haar voorbij zal gaan. Anders gezegd: als het bestaan van de
Sovjet-Unie, en vooral de dreiging die ervan uit scheen te gaan, middelpuntzoekend
op West-Europa heeft gewerkt, dan is er alle aanleiding aan te nemen dat het
verdwijnen van de Sovjet-Unie en van die dreiging middelpuntvliedend zal gaan
werken.
Er is slechts één mogelijkheid die afbreuk kan doen aan de logica van die conclusie,
en die is dat de Europese samenwerking intussen zo hecht is geworden, zozeer een
eigen leven is gaan leiden, los van haar ontstaansgeschiedenis, dus los van de Koude
Oorlog, dat ook het einde van de Koude Oorlog haar niet zal kunnen schokken. Maar
dat is nu juist wat nog bewezen dient te worden.
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Enkele gebeurtenissen na Maastricht, dat als een soort apotheose van de Europese
eenheid werd gevierd, doen twijfelen aan die hechtheid. Duitslands eigenmachtige
erkenning van Slovenië en Kroatië (waar op zich zelf misschien alles voor te zeggen
viel) en de verhoging van de Duitse rentetarieven (op zich zelf ook heel plausibel)
wijzen in een andere richting.
In elk geval kan, bij wijze van antwoord op de vraag wat Nederland te doen staat
nu de internationale omgeving waaraan het in veertig jaar gewend was geraakt,
zienderogen afbrokkelt, niet meer worden volstaan met een verwijzing naar de
Europese Gemeenschap en de Europese Politieke Samenwerking, zoals minister Van
den Broek tot voort kort placht te doen. Immers, het moet nog blijken dat die
Gemeenschap en die Samenwerking zelf immuun zijn gebleven voor die
wereldschokkende veranderingen.
Gelukkig zijn er op minister Van den Broeks departement mensen die niet tevreden
zijn met dat te gemakkelijke antwoord. Een hunner is drs. H.J. Hazewinkel,
plaatsvervangend chef van de directie Europa, die in Het Parool van 4 januari een
artikel heeft geschreven waaruit op z'n minst blijkt dat de gebeurtenissen van de
laatste jaren hem aanleiding tot nadenken hebben gegeven, en daarbij zegt hij dingen
die bijna op kritiek op zijn minister lijken.
Zo vindt hij dat het Westen, dus ook Nederland, te lang heeft vastgehouden aan
de fictie van de eenheidsstaat, zowel in de Sovjet-Unie als in Joegoslavië. Nu, dat
is, vooral wat Joegoslavië betreft, tegen het zere been van minister Van den Broek
geschopt, die, met vooral Engeland en de Verenigde Staten, lange tijd kampioen van
die eenheid is geweest, ook nadat duidelijk was gebleken dat Servië deze slechts in
de gedaante van Groot-Servië wil.
Hazewinkel wil in de eerste plaats ‘een ruimhartige erkenning van de gegeven
feiten, zonder al te veel voorwaarden vooraf. De erkenning van de nieuwe politieke
eenheden op het grondgebied van de Sovjet-Unie’ - over Joegoslavië praat hij niet
meer - ‘is tot nog toe eerder schoorvoetend dan royaal gebeurd, al dringt thans het
besef door dat er geen weg terug is’.
Erkenning van de feiten is het begin van alle wijsheid. Maar wat dan? ‘Verder
moet gezamenlijk - uiteraard met de Verenigde Staten en Canada - worden gewerkt
aan die nieuwe structuur van Europa. Gezamenlijk wil zeggen: niet een dictaat van
de EG-lidstaten, dus geen herhaling van de fout van 1919’ (toen aan de verliezers
van de oorlog een nieuwe ordening werd opgelegd).
Als forum voor ‘dat nieuwe Europa op voet van gelijkheid’ denkt Hazewinkel aan
de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) of - omdat de
CVSE het nadeel heeft ook een produkt van de Koude Oorlog te zijn - aan een
conferentie ad hoc, ‘waar alle uitstaande problemen besproken moeten kunnen
worden, inclusief grenskwesties’, teneinde te komen tot ‘het herleven van het
“Europees Concert”’, dat na 1815 voor bijna een eeuw vrede - althans geen algemene
oorlog - heeft gezorgd.
Waarom daarvoor de NAVO niet gebruikt, met haar jongste spruit: de Raad van
Samenwerking, die ook alle leden van het voormalige Warschaupact bevat? Dan
hoeft er tenminste niet een heel nieuw apparaat te worden opgebouwd, maar kan
gebruik gemaakt worden van de bestaande ervaring en expertise in Brussel. Maar
dat is van secundair belang.
‘Het belangrijkste is het leren denken in andere machtsverhoudingen. Het is een
historisch gegeven dat zulks vaak zeer moeizaam gaat, zoals Engeland en Frankrijk
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na de Tweede Wereldoorlog moeilijk konden wennen aan hun nieuwe plaats in de
wereld.’ (Ze kunnen het nog nauwelijks.)
Maar hoe dit ook zij: ‘Een generatie lang hebben we gedacht in een bipolair
systeem: West tegen Oost. Het nieuwe systeem zal multipolair zijn - daar helpt ook
geen Europese Politieke Samenwerking iets aan. Reeds nu blijken binnen de twaalf
EG-landen op buitenlands-politiek gebied soms grote verschillen; als de Gemeenschap
zich uitbreidt zal dit alleen maar sterker worden. Dat is niet het einde van de wereld,
maar een logisch gegeven.’
Dat is allemaal juist en, voor een ambtenaar van BZ, nogal revolutionair. De vraag
is echter of die grote verschillen in de CVSE of in die conferentie ad hoc niet
evengoed, zo niet alleen maar sterker, zullen blijken. Maar goed, Hazewinkel
onderkent tenminste dat de EG of EPS geen oplossing is, omdat daarin, anders dan
de stichters dachten dat zou gebeuren, de grote onderlinge verschillen niet
gesublimeerd zijn.
‘De stabiliteit in Europa’, zo besluit Hazewinkel, ‘is niet gebaat bij het bevriezen
van bestaande verhoudingen. Vroeg of laat zal blijken dat dit geen recht doet aan de
reële machtsverhoudingen, die immers constant in beweging zijn.’ Zeer juist, maar
wat betekent dat voor Nederland? Dat het zich moet aanpassen aan de nieuwe macht
die Duitsland aan het worden is? Of dat er niets overblijft dan, zoals tijdens het
Europees Concert, zich terug te trekken in neutraliteit?
Hazewinkel zwijgt hierover. Anders zou hij wellicht zijn minister nog meer tegen
het zere been hebben geschopt. Maar in elk geval heeft hij nu al een belangrijke
voorzet gegeven voor een broodnodige discussie.
NRC Handelsblad van 10-01-1992, pagina 9

Even je hersens gebruiken
Een verschijnsel waar ik in mijn maandelijkse taalartikel geen aandacht aan besteed,
is het gebruik van het vrouwelijke persoonlijk voornaamwoord zij en het vrouwelijke
bezittelijk voornaamwoord haar bij zelfstandige naamwoorden die niet vrouwelijk
zijn. Bijvoorbeeld: ‘De raad kwam bijeen en zij besloot haar besluiten te herroepen.’
Ik vind dit op z'n hoogst een sociologisch interessant verschijnsel.
Toch zit er ook iets onlogisch in dit gebruik. Niet wat de manlijke woorden betreft,
want wie (behalve degenen die nog vóór de oorlog op school zijn geweest, en dan
nog...) weet nu of, bijvoorbeeld, raad of tafel of stoel manlijk dan wel vrouwelijk is?
Ze hebben alle het lidwoord de. Hun geslacht kennen is dus niet een kwestie van
logica. Anders is dat met onzijdige woorden. Die hebben het lidwoord het en kùnnen
dus, voor iedereen die bereid is even zijn hersens te gebruiken, niet de vrouwelijke
voornaamwoorden zij en haar hebben. Waarom bespreek ik deze kwestie vandaag?
Omdat ik acht dagen geleden minister Van den Broek in een toespraakje, waarvan
hij de tekst voorlas, hoorde spreken over Nederland en haar (het erop volgende
zelfstandig naamwoord ben ik vergeten). Welnu, spreken we over bijvoorbeeld ‘de
Nederland van vandaag’? Nee, we spreken over ‘het Nederland van vandaag’.
Nederland kan dus overduidelijk geen vrouwelijk voornaamwoord hebben. Minister
Van den Broek had even zijn hersens niet gebruikt. Dat is bedenkelijk, zeker bij een
minister.
Even weinig interessant vind ik de hen/hun-kwestie. Ook daar komt weinig logica
bij te pas. Bovendien is het verschil tussen hen en hun niet in het Nederlandse
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taaleigen verankerd, maar kunstmatig, naar analogie van het Latijn, ingevoerd. De
Statenbijbel (1637), die taalscheppend was, heeft geen hun, maar hen in datief en
accusatief (aldus dr. J. de Rooij in Onze Taal, september 1991), misschien is ‘hun
hebben’ wel echter Nederelands dan ‘ik geef hun een hand’...
Toch keek ik er even van op toen ik in een notariële akte las (en notarissen zijn
bekend om hun vormelijk taalgebruik): ‘Verkopers verlenen geen vrijwaring voor
hen onbekende verborgen gebreken.’ Blijkbaar bevatten meer aktes die ‘fout’, omdat
er een standaardmodel is, waarin zij zit. Alle aktes bevatten haar dus, tenzij de
individuele notaris haar verbetert.
Ook verbaasde het mij enigszins in het relatiegeschenk De dikke Van Dale, twaalfde
druk te lezen: ‘Een lopende tekst bevat voor hen zóveel onzekerheden (...) dat het
hen niet meer lukt (...) er een helemaal te schrijven of te lezen.’ Maar ook dit is meer
van sociologisch dan taalkundig belang.
In datzelfde boekje wordt overigens in deze zin een Tante Betje ontdekt: ‘Ik hoop
dat mijn aanmerkingen U van dienst kunnen zijn en zal niet aarzelen in de toekomst
andere onduidelijkheden te signaleren.’ Ik zie hier geen Tantje Betje. Die zie ik eerder
in deze zinnen die ik onlangs in onze krant las: ‘De voorzitter van de PvdA-fractie
dwong premier Marijnen te verschijnen zonder dat deze de vragen van de oppositie
kon beantwoorden en met de mond vol tanden stond.’ En: ‘De verwarring van Presser
(waarover deze zelf nooit heeft geschreven en er ook geen gewag van maakt)...’
Nog een eigenaardigheid die je niet in de desbetreffende tekst verwacht: in het
Nationaal dictee stond deze zin: ‘Veel hedendaagse reizigers zijn behept met de
onbedwingbare begeerte per se te willen weten wat hun reisgenoten lezen.’ Begeerte
maakt willen overbodig. Nu weet ik wel dat het Nationaal dictee zich met spelling
bezighoudt en dat spelling en taal niet identiek zijn, maar toch. Andere
eigenaardigheden van de afgelopen zes weken: ‘De kleine minderheid van
Nederlanders die de relativiteitstheorie wel begrijpt zullen prof. Saris erg dom vinden;
de overgrote meerderheid die het werk van Einstein ook niet snapt voelen zich
gesterkt.’ Hier wordt wel erg gerommeld met de meer- en enkelvouden. Maar onlangs
heb ik er zelf ook een potje van gemaakt: ‘... de voornamendevaluatie van
tegenwoordig, die een vertrouwdheid suggereren die er meestal helemaal niet is.’
‘De lopende bandmedewerker in de vleesverwerkende industrie wordt de 180
varkens per uur te veel.’ Dat die medewerkers de varkens te veel wordt, kan ik me
voorstellen, maar waarschijnlijk is het tegengestelde bedoeld. Wat is overigens een
bandmedewerker, die loopt? Of loopt de band? In dat geval: lopende-bandmedewerker.
(In hetzelfde artikel werd gesproken over een mère á boire, en het ging niet over
borstvoeding.)
‘Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband afvalverwijdering
Zuid-Holland dringt er bij de leden op aan toch maar vooral op de ingeslagen weg
door te kunnen gaan.’ Kun je aandringen op een kunnen? Interessant zijn overigens
die woordjes als toch, maar, vooral, die de wanhoop van iedere vertaler zijn.
‘Wat niet wegneemt dat de reële emancipatie van de joden nog de nodige
struikelblokken in de weg werd gelegd.’ Werd die emancipatie in de weg gelegd?
Of werden de struikelblokken in de weg gelegd?
‘Aan het eind van 1854 bereikte de financiële nood een dieptepunt.’ Of een
hoogtepunt?
‘Geen directe doodsoorzaken, maar ziekten zijn wel het laatste duwtje die een oud
mens over de rand met de dood werken.’ Ik zou zeggen: dat ... werkt.
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‘Manon Thomas behoort tot een van de mooiste vrouwen van Nederland.’ Wie
behoort er nog meer tot die ene mooie vrouw?
‘De hanen zijn de nek omgedraaid.’ Zijn de hanen omgedraaid? Of is hun de nek
omgedraaid?
‘William Morris, wiens denkbeelden al midden jaren '80 in beperkte kring bekend
waren, maar pas in de jaren '90, niet in het minst dank zij De Kroniek, grote
populariteit verwierven.’ Dus De Kroniek heeft niet in het minst aan die populariteit
bijgedragen? Of is bedoeld: niet het minst?
Huizinga in een brief van 19 augustus 1942: ‘Hij zei terstond U bent wel een van
de eersten die voor vrijlating in aanmerking komt.’
NRC Handelsblad van 14-01-1992, pagina 9

Europese cultuur of cultuur in Europa?
Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht - een boekje met deze titel zou ik niet zo
gauw kopen. Maar nu een van de auteurs van het boekje met die titel (dat zojuist bij
Coutinho, Muiderberg is verschenen) zo vriendelijk is geweest mij er een exemplaar
van te sturen, heb ik het toch doorgebladerd.
Die auteur, dr. D.W. Fokkema, hoogleraar in de literatuurwetenschap in Utrecht
(de andere auteur is dr. Elrud Ibsch, hoogleraar in hetzelfde vak aan de VU), heeft
mij dit gemakkelijk gemaakt door erbij te zeggen dat het laatste hoofdstuk mij
mogelijk zou interesseren.
Dat laatste hoofdstuk is getiteld ‘Culturele kennis en cultuuroverdracht’ - ook een
onderwerp dat een oppervlakkig iemand als ik eerder afschrikt dan aantrekt. Maar
ook hier werd mij mijn taak vergemakkelijkt: het naamregister bleek mijn naam te
bevatten, en nu hoefde ik alleen maar de desbetreffende bladzij op te zoeken. En,
inderdaad, daar staat:
‘Enkele jaren geleden heeft J.L. Heldring in zijn rubriek in NRC Handelsblad het
bestaan van een Europese cultuur ontkend. Daar iedere clustering van conventies
een cultuur genoemd kan worden, kunnen wij deze tegenwerping terzijde schuiven.
Het argument dat in cultureel opzicht Nederlanders over het algemeen meer gemeen
hebben met de doorsnee Amerikaan dan met de doorsnee Griek of Portugees
verhindert niet om over een Europese cultuur te spreken.’
Ik kan niet ontkennen dat ik meermalen de stelling heb verdedigd dat er geen
Europese cultuur is, in de zin van een cultuur waaraan niet-Europeanen geen deel
hebben. En inderdaad heb ik, het begrip cultuur in antropologische zin opvattend
(dus meer way of life dan de optelsom van kunsten, media, letteren, bibliotheken,
musea en archieven), beweerd dat zolang de Nederlander of de Noor meer verwant
is aan de Amerikaan dan aan de Portugees of de Griek (onder andere als gevolg van
religieuze invloeden), er niet gesproken kan worden van een Europese cultuur.
Uit Fokkema's opmerking dat ‘iedere clustering van conventies een cultuur
genoemd kan worden’, maak ik op dat hij vindt dat mijn stelling, omdat zij uitgaat
van een bredere opvatting van cultuur, terzijde geschoven kan worden, dus niet
relevant is ten opzichte van wat hij, die kennelijk een nauwere definitie hanteert,
over cultuur te berde brengt.
Daar heeft hij gelijk in, maar het omgekeerde is evenzeer waar: wat hij, uitgaande
van een nauwere cultuuropvatting, zegt heeft geen vat op de conclusies waartoe ik
op grond van mijn bredere cultuuropvatting kom. Hij bestrijdt deze conclusies dan
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ook niet. Ook hij schijnt te erkennen dat ‘in cultureel opzicht Nederlanders over het
algemeen meer gemeen hebben met de doorsnee Amerikaan dan met de doorsnee
Griek of Portugees.’
Alleen, zo zegt hij, dit ‘verhindert niet om over een Europese cultuur te spreken.’
Immers, ‘het adjectief Europees hoeft niet als anti-Amerikaans of
anti-de-rest-van-de-wereld te worden opgevat, maar kan een verwijzing zijn naar
een geografische eenheid waarbinnen zich talloze culturele activiteiten afspelen, ook
van etnische minderheden en ook van Amerikaanse origine.’
Dat is juist. Alleen moeten wij dan niet spreken van ‘Europese cultuur’, maar van
‘cultuur (of culturen) in Europa’. Zo heet ook de conferentie die uit het Helsinkiproces
is voortgekomen, niet Conferentie van Europese veiligheid en samenwerking, maar
is zij welbewust Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa genoemd.
Bij ‘Europese veiligheid’ zouden Amerikanen (en Canadezen) gemakkelijker gezegd
kunnen hebben: Europese veiligheid is een zaak die jullie, Europeanen, alleen maar
aangaat; bij ‘veiligheid in Europa’ is dat moeilijker. Zo is dat ook met cultuur. ‘Cultuur
in Europa’ is niet alleen het veelvoud van, vaak zeer ver van elkaar af staande, culturen
in dit werelddeel, maar betekent eveneens dat ook andere, niet-Europese culturen bijvoorbeeld de Amerikaanse, maar niet alleen zij - hun invloed in Europa doen
gelden en mogen doen gelden. ‘Cultuur in Europa’ en ‘Europese cultuur’ - het verschil
lijkt slechts een kwestie van woorden, maar steekt veel dieper.
Daarom vind ik het jammer dat Fokkema spreekt over ‘Europese cultuur’ in plaats
van over ‘cultuur in Europa’ - te meer omdat hij zegt: ‘Iedere andere invulling van
het begrip Europees’ (dan als verwijzing naar een geografische eenheid) ‘voert naar
essentialistische opvattingen over het eigene van de Europese cultuur, een weg die
niet alleen in politiek opzicht regressief en ongewenst is, maar ook in wetenschappelijk
opzicht geen vruchtbare hypothesen oplevert.’ Volkomen juist. Te meer reden om
niet over ‘Europese cultuur’ te spreken (hoewel ik bekennen moet niet te weten wat
essentialistisch is).
Toevallig las ik, bijna te zelfder tijd, een eveneens onlangs verschenen boekje over
een in zijn tijd grotendeels miskende en nu vergeten historicus: Bernard Vlekke
(Betrokkenheid en distantie: Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de
internationale betrekkingen van prof. dr. P.B.M. Blaas (Verloren, Hilversum,). Blaas
vat wat Vlekke al in 1950 over ‘Europa’ schreef als volgt samen:
‘Niet minder eenzijdig en gevaarlijk was (...) het cultuurhistorisch en
geschiedfilosofisch “optuigen” van het ideaal van een verenigd Europa. Wat door
sommige denkers en schrijvers (met name Denis de Rougemont) in dat verband over
de uniciteit van de “Europese geest” te berde werd gebracht, deed Vlekke het ergste
vrezen.
Er sprak een onverbeterlijke hoogmoed uit van de “betere” Europeaan, voor wie
de buiten-Europese wereld slechts uit barbaren scheen te bestaan. Een
“vergoddelijking” van de Europese geest als enige drager van de “ware” vrijheid
leidde tot een illusoire zelfoverschatting. Men leek er een Europese geestelijke eenheid
mee te willen creëren, die louter een hersenschim was. Men maskeerde in feite zo
Europa's geestelijke verdeeldheid...’ Het zou mij niet verbazen als Fokkema het met
Vlekke eens zou zijn. Maar zo ja, waarom dan die suggestieve uitdrukking ‘Europese
cultuur’ gebruikt?
In hetzelfde hoofdstuk in het boekje van Fokkema en Ibsch viel mijn oog op deze
zin: ‘In weerwil van Hirsch's onverholen conservatieve bedoelingen, komt hem echter
toch de verdienste toe op het belang van de culturele factor in het maatschappelijke
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verkeer te hebben gewezen.’ In weerwil? Wil Fokkema daarmee zeggen dat er een
tegenstelling is tussen conservatieve bedoelingen en de verdienste op het belang van
de culturele factor te wijzen?
NRC Handelsblad van 17-01-1992, pagina 9

Tot irrelevantie gedoemd?
‘Omdat de Duitse ambtenaren een loonsverhoging eisen van 10,5 procent stijgt de
rente in Nederland en Frankrijk. Omdat minister Genscher de verenigde republiek
zo nodig over de grens moet profileren, kregen de Europese partners een erkenning
van Kroatië en Slovenië door de strot gedouwd. Omdat Kohl een Europese munt
verlangt, verdwijnt die mooie gulden.’
Stemmingmakerij of poging om grappig te zijn? Het feit alleen al dat een lezer
die vraag stelt, toont aan dat de correspondent van de Volkskrant in Bonn - want van
hem zijn die regels - zijn vak niet verstaat. Dat vak is: voorlichting, en voorlichting
wil de lezer juist niet in het onzekere laten.
Intussen rijst het vermoeden dat die correspondent vooral het eerste effect,
stemmingmakerij, heeft beoogd, want hij vervolgt: ‘Driemaal binnen een maand
dicteert Duitsland de wet. Dat is een beetje te veel van het goede.’ Daarmee schaart
hij zich in de rij van die Nederlandse correspondenten in Duitsland wier voornaamste
zorg de vraag schijnt te zijn: ben ik wel anti-Duits genoeg?
Zeker, een zelfbewust Duitsland met tachtig miljoen inwoners schept problemen
voor de andere Europeanen, die veertig jaar lang gewend waren geweest aan een
verdeeld en ook nog eerder meegaand, Duitsland; en nu pijnlijk verrast zijn wanneer
Duitsland zich gedraagt zoals Frankrijk en Engeland zich altijd hebben gedragen.
Zeker, de druk die Duitsland uitoefende om Slovenië en Kroatië erkend te krijgen,
was zijn partners onaangenaam, zoals de verhoging van de rente (overigens geen
regeringsbesluit) hun onaangenaam was. Maar te verklaren waren ze wel, zoals het
artikel van onze correspondent in de krant van 11 januari aantoont.
Zoals ook te verklaren is waarom Duitsland de wens heeft uitgesproken dat het
Duits in de Europese Gemeenschap als voertaal dezelfde status zal krijgen als Engels
en Frans, en dat het aantal Duitse zetels in het Europese Parlement rekening houdt
met de vergroting van het aantal inwoners na de hereniging. Die wensen zijn niet
alleen te verklaren, maar ook in zekere zin te rechtvaardigen (dat laatste is overigens
niet de taak van een correspondent).
Maar had dit allemaal niet op tactvollere manier kunnen gebeuren of had de timing
niet gelukkiger kunnen zijn geweest? Misschien. Maar is premier Major zo tactvol
wanneer hij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (waar Duitsland niet in zit)
bijeen roept, teneinde over de desintegratie van de Sovjet-Unie te spreken? En was
president Mitterrand zo tactvol toen hij, kort na de val van de Muur, de op stervens
na dode DDR bezocht, in een laatste poging de Duitse hereniging te verhoeden? En
heeft Nederland zo tactvol geopereerd in de voorbereiding van het bezoek van Lubbers
en Van den Broek aan Zuid-Afrika?
Als in al deze - en talloze andere - gevallen verklaringen, zo niet zelfs
verontschuldigingen, kunnen worden gevonden voor eventueel gebrek aan tact,
waarom dan niet in de gevallen waarin Duitsland de dader was? Hoe lang nog kan
het Duitse optreden met andere maatstaven gemeten worden dan dat van anderen zonder risico dat die dubbele standaard als een boemerang gaat werken?
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Overigens mag aan al degenen in ons land die zich zorgen maken over het
zelfbewustere optreden van het vergrote Duitsland, en zeker aan al degenen die daar,
op al dan niet schampere wijze, kritiek op hebben, de vraag gesteld worden wat zij
vinden dat Nederland, zolang het nog de pretentie heeft een zelfstandige buitenlandse
politiek te voeren, daartegen moet doen.
Het geijkte antwoord luidt: versterking van de Europese eenheid. Maar dat is geen
antwoord, want in die eenheid doet het probleem van het grotere, zelfbewustere
Duitsland zich ook voor, ja juist voor. Zelfs in het meest supranationale Europa dat
denkbaar is zullen tachtig miljoen Duitsers een brok vormen dat misschien niet
onverteerbaar is, maar in elk geval zijn gewicht zal doen voelen.
Als die Nederlanders hun zorgen en hun kritiek serieus genomen willen zien, dan
zullen ze, ook in een verenigd Europa, naar andere middelen moeten omzien.
Aanleunen tegen Frankrijk? Frankrijks traditie van eigenmachtigheid moedigt dit
niet aan. Aanleunen tegen Engeland? Dat is nauwelijks actief in Europa. Herleving
van de Benelux? Hier zijn het niet alleen de verdeelde Belgen, maar ook de
hooghartige Nederlanders die de weg blokkeren.
Is de conclusie dan onvermijdelijk dat Nederland geen andere keus heeft dan te
varen in het zog van een Duitsland waar het economisch toch al afhankelijk van is?
Of is, aangezien we toch niet graag Duitslands zestiende ‘Land’ willen worden - in
Duitsland bestaat die behoefte trouwens ook niet -, een soort neutraliteit
onvermijdelijk?
Goed, die neutraliteit zou er dan heel anders uitzien dan die van vóór 1940 - al
was het alleen maar omdat, naar we mogen aannemen, de Europese Economische
Gemeenschap zal blijven bestaan - maar als je je niet te veel wilt binden aan je naaste
buren, verval je vanzelf in een soort neutraliteit.
Overigens is dit een positie die niet zo heel veel verschilt van de positie die wij
ook na de oorlog hebben ingenomen - met dien verstande dat het graag aanvaarde
bondgenootschap met de Verenigde Staten ons ontsloeg van de noodzaak erg diep
na te denken over eigen politiek en eigen veiligheid. Dat lieten we aan de Amerikanen
over. ‘We hebben geen buitenlandse politiek, we hebben de NAVO’, zei de hoge
ambtenaar van Buitenlandse Zaken omstreeks 1970 tegen een Amerikaanse bezoeker.
‘We hebben geen buitenlandse politiek’ - dat komt ook neer op een soort
neutraliteit. Daar voelt Nederland zich blijkbaar het meest in thuis. Natuurlijk is dit
struisvogelpolitiek, maar als de alternatieven hetzij er niet zijn, hetzij weinig
aantrekkelijk zijn, dan is dit inderdaad niet alleen ons historisch achterland, maar
wellicht ook ons voorland.
Natuurlijk vallen we dan terug in een positie die eens, door anderen, gekenschetst
is als ‘The Dutch are always right, but seldom relevant’, maar is het nu heel anders?
Aan die relevantie kunnen we overigens zelf wat doen, bij voorbeeld door verbetering
van 's lands economische en intellectuele infrastructuur, maar de Nederlandse
collectiviteit lijkt op 't ogenblik niet bereid daar de nodige offers voor te brengen.
Wat in elk geval zeker is, is dat wie klaagt en kritiek heeft - bij voorbeeld op het
optreden van Nederlands grote buren - zonder geloofwaardige alternatieven te bieden,
zich tot irrelevantie veroordeelt.
NRC Handelsblad van 21-01-1992, pagina 9

Meer deernis met de daders dan met de slachtoffers

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Een Nederlander die ongeveer vier jaar lang in een van de Nacht-und-Nebel-Lager
had gezeten - dit waren de, op de vernietigingskampen na, ergste Duitse
concentratiekampen - probeerde eens een gehoor van Canadese studenten deelgenoot
te maken van zijn ervaringen. Reactie: ‘Dat zouden wij nooit op ons hebben laten
zitten. Wij zouden bij de kampleiding geklaagd hebben.’ Dit toont aan hoe moeilijk
het is ervaringen over te dragen van de ene cultuur naar de andere, van de ene
generatie naar de andere.
Soortgelijke kloof doet zich voor tussen Oost en West, zelfs nu de muren
engordijnen zijn verdwenen. Ook zij die vijf jaar Duitse bezetting hebben
meegemaakt, kunnen niet de toestand naleven van mensen die meer dan vier decennia
onder een vreemde dictatuur moesten leven, zonder enig uitzicht te hebben op het
einde ervan.
Hoe zouden wij gehandeld hebben als de Duitse bezetting niet vijf, maar bijna
vijftig jaar had geduurd, terwijl de rest van de wereld al lang haar vrede had gesloten
met de bezetter en zijn handlangers? Zouden wij dan niet veel ergere
accommodementen met het regime zijn aangegaan dan de meesten onzer tussen 1940
en 1945 hebben gedaan? Ja, hoevelen van ons zouden dan lid van de NSB zijn
geworden, teneinde hun baan te houden of hun kinderen te kunnen laten studeren?
Zulke vragen moeten wij onszelf altijd stellen wanneer wij, nu de archieven opengaan,
steeds meer verhalen horen over mensen die, onder het communistisch regime in
Oost-Duitsland, op de een of andere manier met de geheime politie blijken te hebben
samengewerkt. Voormannen van de Wende van 1989 als Ibrahim Böhme, Wolfgang
Schnur en Lothar de Maizière waren de eerste slachtoffers van de nieuwe openheid.
Nu staat Manfred Stolpe, minister-president van Brandenburg, in het licht van de
schijnwerpers. Er is weliswaar nog geen belastend dossier van hem ontdekt, maar
hij heeft zelf nu bekendgemaakt - kennelijk om eventuele beschuldigingen vóór te
zijn - dat hij als kerkelijk waardigheidsbekleder talloze contacten heeft gehad met
de Stasi, zonder een Inoffizieller Mitarbeiter (IM) ervan te zijn.
Dank zij die contacten heeft hij, naar niet alleen hij beweert, voor de evangelische
kerk een zekere vrijheid weten te behouden, maar ook vele mensen voor
gevangenneming weten te behoeden of weten te bevrijden. Daarnaast heeft hij,
uitgaande van de veronderstelling dat de DDR voor onbepaalde tijd zou blijven
bestaan, ook wel gehoopt door die contacten het systeem te kunnen veranderen.
Daarin is hij, zoals hij nu toegeeft, te naïef geweest.
Dit is een klassiek burgemeester-in-oorlogstijdgeval, waarvoor (nog) veel meer
verzachtende omstandigheden in 't geweer kunnen worden gebracht dan in werkelijke
oorlogstijd. Heel veel moeilijker is dat in het geval van de IM's, de verklikkers - van
wie er ruim honderdduizend in de DDR waren (daarnaast waren er ook nog eens
honderdduizend officiële medewerkers van de Stasi).
Wat te denken van de man van Vera Wollenberger, lid van de oppositionele
Bündnis 90 en nu van de Bondsdag, die de Stasi precies op de hoogte hield van de
activiteiten van zijn vrouw en daar nu allerlei wollige verklaringen voor geeft (nadat
hij eerst bij het hoofd van hun kinderen gezworen had geen IM te zijn geweest)?
Of van de psychiater in wie ds. Heinz Eggert, thans minister van binnenlandse
zaken van Saksen, al zijn vertrouwen had gesteld en die nu blijkt hem, in opdracht
van de Stasi, met psychopharmaca te hebben vol gespoten en rapporten over zijn
gesprekken met Eggert naar de Stasi stuurde?
Of van de dichter Sascha Anderson, een voorman van de kunstenaarsscene in de
Oostberlijnse wijk Prenzlauer Berg, die, ook nog na zijn zogenaamde vlucht naar
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het Westen, menige collega verlinkt blijkt te hebben? Achteraf moet nu gevraagd
worden of die hele alternatieve kunstenaarsbent, die heel wat buitenlanders de indruk
gaf dat het in die DDR heus nog wel meeviel, niet gemanipuleerd en grotendeels
betaald werd door de Stasi.
Moeilijker ligt het met Andersons collega Rainer Schedlinski, ook naar buiten toe
een anti-figuur, die een eigen tijdschrift uitgaf. Ook hij blijkt IM te zijn geweest,
maar de druk waaronder hij stond - bedreigingen met jarenlange gevangenisstraf (die
hij al eens had ondergaan) - maakte weigeren vrijwel onmogelijk. Hij is ook een van
de weinigen die eerlijk - althans eerlijk schijnend - getuigenis hebben afgelegd.
Dit zijn maar een paar gevallen van de honderdduizenden, die alle op hun eigen
merites beoordeeld moeten worden. Het merkwaardige is echter dat er heel wat
schrijvers en critici zijn - in Oost- en West-Duitsland - die bij voorbaat medelijden
tonen met deze mensen (heel wat meer medelijden dan met hun slachtoffers) en
diegenen die er anders over denken, zoals de dichter Wolf Biermann, voor
scherprechters en inquisiteurs uitmaken. (De officiële medewerkers van de Stasi
lijken helemáál buiten schot te blijven).
Ook Nederlanders gaan niet helemaal vrijuit. Vooral in kringen van de Nederlandse
hervormde kerk waren er veel contacten met Oostduitse kerkelijke kringen, waarvan
we ons kunnen afvragen in hoeverre ze door de Stasi werden aangemoedigd en
gebruikt. (Om maar helemaal niet te spreken van de vereniging Nederland-DDR,
wier belangrijkste Oostduitse gesprekspartner, de CDU'er Götting, nu als IM
ontmaskerd is).
Kwalijker is de Nederlandse predikant Dik Boer, die ik onlangs in het programma
van de IKON De andere wereld van zondagmorgen op radio-5 hoorde. Hij was lid
van de CPN en vier jaar predikant in de DDR geweest. Daar had hij vaak
gepolemiseerd tegen gemeenteleden die tegenstanders waren van het regime.
Hoe voelt zo'n Nederlander zich nu die per slot van rekening zich als - laten we
hopen: alleen geestelijk - handlanger van een onderdrukkend regime heeft gedragen?
Voelt hij niet dat hij mensen in de steek heeft gelaten die van hem, die uit het
democratische Westen kwam, juist steun hadden verwacht? En verkondigt hij nu in
Nederland weer van de kansel hoe het moet en niet moet? En hoe moeten we de
woorden interpreteren die de theoloog prof. G.H. ter Schegget, die tegen die
marxiserende christenen aanleunt, in Trouw schreef over ‘deze zware dagen, waarin
ons aller houvast in de strijd voor gerechtigheid op aarde ontglijdt’?. Betreurt hij het
wegvallen van een regime dat, hoe onmenselijk ook, een tegenwicht bood tegen een
nog erger kapitalisme?
Er zijn meer van die Nederlandse christenen voor wie de DDR hun ‘geestelijk
vaderland’ was, zoals een hunner zei. Hun tehuis was het hervormde Hendrik
Kraemerhuis in Oost-Berlijn, dat blijkens de missives die het nog altijd uitzendt, zich
eveneens meer bekommert om de daders dan om de slachtoffers van de Stasi en over
de heksenjacht van het CDU klaagt.
Ds. L.H. Ruitenberg, die een lezenswaardige rubriek heeft in Hervormd Nederland
(links, maar meer met de benen op de grond dan dit weekblad zelf), vraagt zich af
of ‘de leiding van het Kraemerhuis in de jaren van de communistische macht niet te
hoopvol is geweest toen zij ter wille van het gesprek verbondenheid met het marxisme
zocht’. Zeg maar rustig dat die leiding zich vele oren heeft laten aannaaien.
Want de moeilijkheid is, zoals ds. Ruitenberg zegt op grond van de ‘vele zeer
persoonlijke contacten die ik haast levenslang met marxisten had’, ‘dat de macht die
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men kreeg binnen organisatorische structuren elke, wezenlijke, dialoog verhinderde.
Dialoog vraagt immers ruimte, onbedreigd zijn en relativering’.
Ook hier moeten we vooralsnog aannemen dat het Kraemerhuis geen instrument
van de Stasi is geweest, maar welkome collaborateur van de communistische partij
is het zeker geweest, een partij die een van de directeuren, ds. Bé Ruys, nog na de
Wende ‘geen slechte partij’ noemde.
En voor die collaboratie bestond niet het excuus dat de Oostduitsers ruim veertig
jaar lang in een schijnbaar uitzichtloze situatie wel konden doen gelden.
NRC Handelsblad van 24-01-1992, pagina 9

Een te lang ministerschap?
Minister Van den Broek heeft onlangs een bezoek van ongeveer een week gebracht
aan enkele landen in het Midden-Oosten. De reis werd ‘nuttig’ genoemd. Als dat het
criterium is voor 's ministers reizen, dan voldoet iedere reis daaraan - zelfs een naar
IJsland of Buiten-Mongolië. De vraag is of dat bezoek ook nodig was. Wat kan een
minister van buitenlandse zaken van Nederland - let wel: Nederland was niet langer
voorzitter van de Europese Gemeenschap - nog klaarkrijgen in (of tussen) Israel,
Syrië en Jordanië?
Zou de minister die week niet met meer rendement hebben kunnen gebruiken door
bij voorbeeld met zijn staf zich ergens op de Veluwe terug te trekken, teneinde te
brainstormen over Nederlands positie in een radicaal veranderde wereld? Of over de
organisatie van het bestuur van de internationale betrekkingen?
Want daar mankeert nogal wat aan. We zullen niet opnieuw de litanie aanheffen
over de ‘zwarte maandag’ van 30 september, toen Nederland, in 's ministers eigen
woorden, ‘als een gieter afging’ in de kring van zijn Europese partners, van wie hij
toen wèl nog voorzitter was.
Weliswaar kan die afgang niet uitsluitend aan minister Van den Broek geweten
worden - andere ministers, niet in de laatste plaats de minister-president, hebben er
ook schuld aan - maar de vraag kan gesteld worden of op de juiste wijze gebruik is
gemaakt van het diplomatieke apparaat, van waaruit waarschuwende stemmen hadden
geklonken.
Het geringe succes van de Europes Gemeenschap in Joegoslavië wordt ook wel
op het bord van Van den Broek gelegd, maar dat lijkt onrechtvaardig: als voorzitter
van de EG kon hij nauwelijks eigen beleid voeren, maar moest hij optreden in opdracht
van een diep verdeelde club. Wie zou in zo'n positie niet ook wel eens fouten hebben
gemaakt?
Wèl kan ook hier gevraagd worden of hij wel juist gebruik gemaakt heeft van zijn
diplomatieke apparaat. Nederland heeft, mogen we aannemen, niet voor niets een
ambassadeur in Parijs. Waarom moest deze, uitgerekend in de maanden die aan
Maastricht voorafgingen, het grootste deel van de tijd in Joegoslavië als bemiddelaar
optreden?
Dat heeft hij ongetwijfeld uitstekend, zij het zonder veel succes, gedaan; maar
zelfs als we aannemen dat hij in Parijs misbaar was, dan zullen de Fransen deze
Nederlandse degradatie van hun hoofdstad ten opzichte van de burgeroorlog in
Joegoslavië waarschijnlijk maar matig gewaardeerd hebben. Toegegeven: de Fransen
zijn lastig en vaak irriterend, maar dat is geen reden hen onnodig voor het hoofd te
stoten.
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De wijze waarop het bezoek van Lubbers en Van den Broek een Zuid-Afrika is
voorbereid, is het laatste voorbeeld van hoe internationale betrekkingen - en ook de
betrekkingen met de regeringspartner, die over die voorbereiding in het duister werd
gelaten - niet moeten worden behartigd.
Ook hier is Van den Broek niet de enige die boter op zijn hoofd heeft. Of het te
laat informeren van het ANC te wijten is aan laksheid van de ambassade in Pretoria
dan wel aan instructies van de minister, is nog onduidelijk, maar ook irrelevant: de
minister is verantwoordelijk - en zeker verantwoordelijk voor de alweer onnodige,
maar weloverwogen uitspraak dat het ANC, door zich tegen het bezoek te verklaren,
een motie van wantrouwen tegen de Nederlandse regering uitgesproken had.
Een lang ministerschap - we hebben het aan zijn voorgangner Luns gezien - kan
leiden tot een zekere moeheid, tot een zekere routine, ook tot het gevoel bij de
bewindsman dat hij het allemaal wel alleen af kan, met andere woorden het advies
van zijn diplomaten en naaste medewerkers eigenlijk nauwelijks nodig heeft. Dat is
een gevaarlijk ogenblik.
Het belangrijkste echter is dat de minister verantwoordelijk is, ook als hij niet
schuldig is. Het liberale oud-Kamerlid Joekes, die tegenwoordig een aardige rubriek
in Trouw heeft, herinnert aan het ontslag dat een andere minister van buitenlandse
zaken, lord Carrington, in 1982 aanbood (en kreeg), toen bleek dat zijn departement
de Argentijnse invasie van de Falklandeilanden niet voorzien had (zelf had hij andere
dingen aan het hoofd gehad).
En dan trekt Joekes de parallel: ‘De voorbereiding van dit bezoek (aan Zuid-Afrika),
achter en voor de schermen, is nu al een onherstelbaar fiasco geworden. Door het
diplomatieke gestuntel, waarvoor nu eenmaal de minister van buitenlandse zaken
verantwoordelijk is (...) Het komt vaker voor dat de kop van Jut niet tijdig beseft dat
hijzelf Jut is geworden.’
Mocht minister Van den Broek ooit dezelfde conclusies trekken als Carrington
tien jaar geleden - waar overigens helemaal geen aanwijzingen voor zijn - dan zou
dat een verlies zijn. Want in de bijna tien jaar van zijn ministerschap heeft hij getoond,
misschien niet een groot denker te zijn, maar wel een goed instinct te hebben voor
wat Nederlands prioriteiten in de internationale politiek behoren te zijn. Die zouden
een opvolger, gezien het wazige ‘denken’ van de meeste politici (onder wie de
minister-president) op dit punt, wel eens minder duidelijk voor ogen kunnen staan.
NRC Handelsblad van 28-01-1992, pagina 9

De zogenaamde gloriejaren
‘We zijn nu weer wat we altijd waren’, zegt Mient Jan Faber, algemeen secretaris
van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), in een gespek met Hervormd Nederland
(25 januari). Hoe kan dat? Als je alijd iets geweest bent, kun je het niet weer zijn.
Maar goed, een kniesoor die daarop kijkt. Belangrijker is wat hij daarmee bedoelt.
En wat hij daarmee bedoelt is toch wel verrassend - niet in de laatste plaats voor
al die honderdduizenden die het IKV in het begin van de jaren tachtig wist te
mobiliseren in massademonstraties tegen kernraketten. Hij bedoelt er namelijk mee
dat het IKV een orgaan is ‘waarin nagedacht wordt over vredesvraagstukken’. Al
die demonstraties leidden daar maar van af. Maar geven we Faber zelf het woord.
Hij begint te zeggen dat ‘de beweging die we hebben gemobiliseerd, een beetje
met ons op de loop is gegaan’. ‘We moesten min of meer van onze doelstellingen
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afstappen.’ ‘Door het overdonderend succes’ van de demonstratie van 21 november
1981 in Amsterdam ‘kwamen er allemaal zaken aan de orde die de kern niet raakten.’
Toen kwam de tweede demonstratie: op 29 oktober 1983 in Den Haag.
‘Oorspronkelijk was het helemaal niet onze bedoeling die demonstratie te
organiseren.’ Maar toen ‘was het al lang niet meer de vredesbeweging die de politiek
doordrong, maar de politiek die zich meester had gemaakt van de vredesbeweging’.
Vooral de PvdA ‘is doorgeslagen naar de andere kant en (ging) een compromisloos
atoompacifisme in het vaandel voeren. De ruimte voor discussie verdween daardoor
eigenlijk geheel’. ‘Ik heb in die dagen geprobeerd de discussie wat te nuanceren door
een situatie te schetsen waarin het acceptabel zou kunnen zijn dat die raketten tijdelijk
in Nederland stonden opgesteld. Ik wilde aangeven dat we meer zaken belangrijk
vonden dan alleen die 48 raketten, maar die uitspraak pakte volkomen verkeerd uit.’
Ja, inderdaad: de hele meute die hij had gemobiliseerd en, zoals hij nu zegt, met
hem op de loop was gegaan, viel over hem heen, te beginnen met de toenmalige
zegsman van de PvdA, Maarten van Traa. (Merkwaardig dat de PvdA'ers die toen
genuanceerd over die rakettenkwestie dachten, zoals Ter Beek en Dankert, nu op het
regeringskussen zitten, terwijl de toen door zijn partij verguisde Van der Stoel zelfs
verheven is tot de onomstreden rang van gerespecteerd elder statesman. Er is dus
nog gerechtigheid in de wereld.)
Dat was in 1984, maar ‘we zijn nu weer wat we altijd waren: een orgaan waarin
nagedacht wordt over vredesvraagstukken. Daar is nu weer tijd voor - gelukkig. In
de zogenaamde gloriejaren van de vredesbeweging was er geen sprake meer van
verdieping. We werden van de ene naar de andere actie geleefd’. Let op de woorden
gelukkig en zogenaamde! Of Fabers toenmalige aanhang daar zo gelukkig mee zou
zijn? Misschien zelfs zijn overgebleven aanhang niet!
Het is waar dat Faber in die ‘zogenaamde gloriejaren’ altijd meer uit was op
resultaten in de politiek dan op massale getuigenissen en daardoor soms
(gedachten)sprongen maakte die zijn aanhang niet kon volgen, maar of hij zó lijdelijk
(‘we werden... geleefd’) de geesten heeft ondergaan die hij eens had opgeroepen als
hij nu, vertrouwend op zijn geheugen, zegt - dat lijkt me een mooi onderwerp voor
een doctoraalscriptie, waarbij de auteur ook eens zou moeten uitzoeken of de
belangstelling van het IKV voor de Oosteuropese dissidenten, waarop het zich laat
voorstaan, inderdaad van zo vroege datum is als het doet voorkomen.
Intussen moeten we constateren nog niet veel gemerkt te hebben van het denken
over vredesvraagstukken waaraan het IKV zich sinds 1985 weer kan wijden (want:
‘De vredesbeweging was toen van het toneel verdwenen (...). Wij wisten in 1985 dat
onze rol was uitgespeeld’), behalve een stuk van Faber en Mary Kaldor, waarin
gezegd wordt dat president Truman in 1959 nog aan de macht was, terwijl hij zes
jaar tevoren was afgetreden (HP/De Tijd 11 november 1990).
Dat geeft niet veel vertrouwen in de wetenschappelijkheid, of zelfs maar
zorgvuldigheid, van dat denken. We moeten dan ook voorlopig een vraagteken zetten
achter Fabers bewering dat het IKV het einde van de Koude Oorlog ‘mee tot stand
gebracht’ heeft. Dat mee klinkt bescheiden en laat de mogelijkheid open dat ook
anderen hun steentje ertoe hebben bijgedragen, maar de historicus van de toekomst
zou wel eens tot heel andere conclusies kunnen komen.
Zou Gorbatsjov werkelijk zo onder de indruk van de Westeuropese vredesbeweging
zijn geweest? Is het niet veeleer zo dat de Sovjet-Unie in het verzet tegen de plaatsing
van die raketten in West-Europa juist een bewijs heeft gezien dat haar
bewapeningspolitiek rendement opleverde? Moeten we niet constateren dat zelfs
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Gorbatsjov weinig ophad met dissidenten, maar ten slotte gezwicht is voor het enige
argument dat hij, als goed communist, had leren respecteren: de macht?
Moet dan de eer het einde van de Koude Oorlog te hebben bewerkstelligd, niet
eerder uitgaan naar de Afghanen, die met hun verzet de Sovjet-Unie haar eerste
militaire nederlaag hebben bezorgd; naar president Reagan, wiens SDI - hoe
krankjorum ook - Gorbatsjov ervan overtuigd heeft dat de Sovjet-Unie de Verenigde
Staten technologisch nooit zou kunnen inhalen en dat dus het roer beter radicaal
omgedraaid kon worden; en ten slotte aan degenen in West-Europa die in de jaren
tachtig niet hebben toegegeven aan de chantage van buiten en de druk van binnen?
NRC Handelsblad van 31-01-1992, pagina 9

Een noodzakelijke luxe
Twee jaar geleden, toen de kaart van Europa al volkomen aan het veranderen was de Muur was gevallen, de Duitse hereniging stond voor de deur en de Sovjet-Unie
was in vrije val - vroeg iemand aan minister Van den Broek wat dit allemaal betekende
voor Nederlands positie, die immers veertig jaar geleden gekozen was op grond van
volledig andere premissen.
Het antwoord kwam hierop neer: niets aan de hand. Nederland stelt zijn vertrouwen
in de Europese Gemeenschap en de Europese Politieke Samenwerking. Dat antwoord
was toen al onbevredigend: alsof EG en EPS niet evengoed de gevolgen zouden
ondervinden van de aardverschuiving die aan de gang was. Daarin zou, om te
beginnen, het overwicht van een herenigd Duitsland zich ongetwijfeld doen voelen.
Nu zijn we twee jaar verder en het naoorlogse systeem is, na de totale ineenstorting
van de Sovjet-Unie, nog sterker veranderd dan we begin 1990 konden bevroeden.
De vragen die toen aan de minister van buitenlandse zaken werden gesteld, hebben
intussen nog meer klem gekregen.
Gelukkkig is in Nederland de discussie over 's lands positie langzamerhand op
gang gekomen, hoewel die grotendeels buiten het parlement wordt gevoerd, terwijl
er van zo'n discussie in de boezem van het kabinet of die van Buitenlandse Zaken als die daar gaande is - weinig naar buiten doordringt. We moeten het dus doen met
hier en daar een colloquium, hier en daar een bijdrage in de pers.
De laatste bijdrage is die van A.J. Boekestijn, verbonden aan de vakgroep
geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht, die in Het Parool van 30 januari een
artikel publiceerde onder de kop: ‘Machtspolitiek beste keus voor Nederland’. Iedere
rechtgeaarde Nederlander schrikt natuurlijk van zo'n kop: machtspolitiek is heel
normaal voor het binnenland, maar voor de verhouding tussen staten? De hemel
beware ons! Daar willen we zelfs niet aan denken!
Maar laten we ons over deze morele drempel heenzetten en Boekestijns betoog
volgen. In de discussie over Nederlands positie in de nieuwe (wan)orde manifesteren
zich, zegt hij, twee stromingen. De eerste wil ‘zich nog steeds inzetten voor een
supranationaal Europa’, hetzij omdat zij er nog steeds in gelooft, hetzij uit
pragmatisme.
Die stroming is echter ‘door het verloop van het Nederlandse voorzitterschap’ het echec van ‘zwarte maandag’ 30 september - ‘volkomen vastgelopen. Hun ideeën
bleken volstrekt onhaalbaar te zijn. In Maastricht is duidelijk gebleken dat de meeste
landen niet bereid zijn supranationaliteit ook buiten het terrein van het invoeren van
de gemeenschappelijke markt te introduceren’.
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Dat is een juiste analyse. Zelfs bondskanselier Kohl, wiens gewicht toch nog wat
zwaarder is dan dat van de Nederlandse voorzitter, heeft moeten afzien van zijn luid
verkondigde voornemen niet in te stemmen met een Europese Monetaire Unie - dat
wil zeggen: uit handen geven van de D-mark - als er geen beslissende voortgang zou
worden gemaakt op de weg naar een Europese Politieke Unie.
De gebleken onwil van de meerderheid van Nederlands Europese partners politieke
supranationaliteit te aanvaarden, versterkt de argumenten van de tweede stroming
in de discussie. Zij constateert ‘dat de bipolaire wereld van de Koude Oorlog in een
rap tempo vervangen wordt door een multipolaire wereld’; dat, met andere woorden,
de oplossingen die golden in een bipolaire wereld - waaronder het supranationalisme
- irrelevant zijn geworden.
Wat betekent dit voor Nederland? Terugkeer tot neutraliteit is volgens Boekestijn
onmogelijk. In de eerste plaats bestaat het Europese evenwicht niet meer, dat altijd
voorwaarde voor Nederlands neutraliteit is geweest. In de tweede plaats is Nederland
lid van de Europese Economische Gemeenschap. ‘Er uitstappen zal ons zeker meer
schade doen dan erin blijven.’
In de derde plaats is ‘er in de huidige instabiele situatie aan de Oostflank meer
dan ooit behoefte aan slagvaardige internationale samenwerking. Er is maar één
organisatie die, hoewel eveneens in grote problemen, nog het krachtigste kan optreden.
Dat is niet de CVSE, maar de NAVO. Neutraliteit werkt onder de huidige
omstandigheden dus niet, zeggen de aanhangers van deze tweede stroming.’
Dat is waar, hoewel het jongste verleden heeft aangetoond dat een volstrekt
aanvaarden van het Amerikaanse leiderschap het hebben van een eigen
veiligheidsbeleid in feite overbodig maakt, wat in de praktijk, zij het niet in de vorm,
neerkomt op een soort neutraliteit - een neutraliteit binnen een bondgenootschap.
Met die kanttekening kan de conclusie onderschreven worden dat neutraliteit geen
optie is. Wat dan, als ‘supranationale droomkastelen’ evenmin een optie opleveren?
‘Ons land zou er beter aan doen maar direct te gaan denken in termen van
machtsevenwicht.’
Heel goed, maar ‘hoe zou een Nederlandse machtspoltiek er uitzien? En, veel
belangrijker, zou zij werken?’ In de eerste plaats: ‘Duitsland is zo groot en sterk
geworden, dat er niet veel te balanceren valt. Ons land kan alleen nog maar hopen
dat zijn belangen parallel lopen met die van Duitsland. Dat is helaas niet op alle
gebieden het geval’.
Boekestijns betoog lijkt dus uit te lopen op dezelfde conclusie als waartoe ik hier
op 21 januari kwam: dat Nederland in feite geen andere optie heeft dan terugval in
een soort neutraliteit (die niet wenselijk en ook niet wel mogelijk is) en aanleunen
tegen Duitsland (wat ook zijn bezwaren heeft).
Hij kan echter aan die fatale keus ontkomen doordat hij een derde optie ontwaart:
we zullen, ‘hoe dan ook, moeten balanceren met de Britten en de Amerikanen’. Ja,
dat is wat minister Van den Broek, ondanks zijn obligate Europese
geloofsbelijdenissen, in feite altijd doet - en daarom zou zijn heengaan een verlies
zijn.
Maar dit balanceren met de Britten en de Amerikanen vooronderstelt een actief
meespelen van die twee partners. Hoe lang kunnen we daar nog op rekenen? In het
licht van de groeiende naar-binnen-gekeerdheid van de Amerikanen - de Britten doen
nauwelijks mee en vormen trouwens geen voldoende tegenwicht meer - is die vraag
gerechtvaardigd.
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Dat minister Van den Broek, nog afgezien van de hem toegeschreven geringe
geneigdheid tot reflectie, zo'n vraag niet wil beantwoorden, is per slot van rekening
wel begrijpelijk. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De luxe openlijk te
peinzen over de opties die Nederland resten, is voorbehouden aan historici en
commentatoren, die geen politieke verantwoordelijkheid dragen, maar is wèl
noodzakelijk.
NRC Handelsblad van 04-02-1992, pagina 9

Nederland marginaliseert zichzelf
Bij alle gestuntel en gezichtsverlies met het bezoek van Lubbers en Van den Broek
aan Zuid-Afrika is er één troost: de Franse diplomatie, die een reputatie van grote
finesse heeft, heeft nog veel erger gestunteld met de toelating van de Palestijnse
terrorist Georges Habash op Frans grondgebied.
Bovendien kan, wegens de bevoegdheden die het Franse staatshoofd op het gebied
van de buitenlandse politiek heeft, hier gesproken worden van een crisis van de staat,
terwijl het in Nederland - erg genoeg overigens - gebleven is bij een crisisje tussen
de twee regeringspartijen en een verergering van de verhouding tussen
minister-president en minister van buitenlandse zaken.
Ook is het belang voor Frankrijk van zijn relaties met de Arabische wereld
aanzienlijk groter dan dat voor Nederland van zijn betrekkingen met Zuid-Afrika.
‘Als volksverhuizingen en economische ontwrichting de bedreiging voor het Westen
zijn, dan heeft voor Frankrijk de Maghreb (Noord-Afrika) prioriteit’, schreef Ben
Knapen eergisteren op deze pagina.
Zo'n prioriteit kan Zuid-Afrika nooit voor Nederland hebben. Maar des te
ongerijmder de ophef die de kwestie van dat bezoek van Lubbers en Van den Broek
aan dat land heeft veroorzaakt. Wat in feite een marginale kwestie is, is opgeblazen
tot een kwestie van leven of dood voor Nederland, althans voor het Nederlandse
kabinet. Daarmee marginaliseert Nederland zichzelf.
Die marginalisatie kon niet beter geïllustreerd worden dan door het bliksembezoek
van de top van het Nederlandse kabinet aan Davos. Gold dat bezoek de conferentie
die daar gehouden werd over de wereld na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, een
conferentie waaraan de politieke en financiële fine fleur van de wereld deelnam?
Welnee, de heren Lubbers, Kok en Van den Broek waren gekomen om, in de
marge van die conferentie, bij de heren De Klerk en Mandela, die wèl aan die
conferentie deelnamen, te gaan soebatten - waarbij, tot overmaat van ramp, bleek
dat de drie Nederlandse ministers geen gemeenschappelijk plan de campagne hadden.
President Mitterrand kan, met een uitgestreken gezicht, zeggen dat hij noch zijn
ministers iets van Habash' verblijf op Frans grondgebied wisten en een paar hoge
ambtenaren als zondebokken de woestijn insturen. Weliswaar gelooft 58 procent van
de Fransen hem niet, maar dat hindert niet, want voor de raison d'état hebben ze altijd
alle begrip, zoals bijvoorbeeld in de zaak van de Rainbow Warrior, dat schip van
Greenpeace dat in 1985 door de Franse geheime dienst werd getorpedeerd, is gebleken.
Dat argument kan in Nederland zelfs niet stilzwijgend aangevoerd worden. Wat
dat betreft, is het voor Nederlandse bewindslieden moeilijker zich van blunders vrij
te pleiten dan voor Franse. De zaak wordt hier niet op haar politieke, maar op haar
morele merites beoordeeld. Vandaar dat van muggen olifanten gemaakt kunnen
worden.
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Vandaar ook de dwang waaronder ministers staan om evenredig veel tijd en energie
te besteden aan zaken die slechts in de periferie van 's lands belangen en
invloedsbereik liggen, en dus noodgedwongen minder tijd en energie aan zaken die
dichter bij huis zijn. Zuid-Afrika staat meer in de belangstelling dan de plaats van
eigen land in een totaal veranderde omgeving.
Dit alles verontschuldigt natuurlijk het gestuntel van het kabinet met dat bezoek
aan Zuid-Afrika niet, en terecht heeft de Tweede Kamer het daarvoor ter
verantwoording geroepen; maar dat is een debat over uitvoering van beleid, dus over
in wezen technische kwesties.
Wat het beleid zelf betreft: als de politiek in de kwestie-Zuid-Afrika de proporties
meer in acht zou nemen, zou de desbetreffende ministers die belachelijke en voor
Nederland beschamende tocht naar Davos zijn bespaard.
NRC Handelsblad van 07-02-1992, pagina 9

De Heere bedankte voor dertien beroepen
In de wachthuisjes bij bus- en tramhaltes hangen tegenwoordig levensgrote affiches
met teksten waarvan je de zin soms ontgaat. ‘Vlinders in je buik?’ staat er bijvoorbeeld
met grote letters. De bedoeling is natuurlijk dat de wachtende, nieuwsgierig geworden
door die vraag, de veel kleinere letters aan de onderkant gaat lezen. Maar bij hoevelen
wordt de nieuwsgierigheid inderdaad zo geprikkeld dat hij die moeite neemt?
Een andere affiche is directer: ‘Roken kan longkanker of hartklachten veroorzaken’.
Hebben we de keus? Roken kan longkanker en hartklachten veroorzaken, want beide
gevolgen behoren tot de mogelijkheden.
Andere taaleigenaardigheden die mij de afgelopen vier weken opvielen:
‘Aangekomen in Frankrijk viel de soldaten de gevolgen van de revolutie op.’ Welk
onderwerp hoort bij dit enkelvoud?
‘We houden ons koest, niet in het minst omdat een gelukkig vastgebonden hond
als een dolle rondspringt en blaft’. Waarom houden we ons dàn koest, wanneer die
hond ons niet in het minst (= helemaal niet) reden daartoe geeft? Of is soms het
omgekeerde bedoeld: niet het minst (= vooral; niet in de laatste plaats)?
‘Vanaf 1988 moest Tonny Huurdeman haar carrière beëindigen, vanwege haar
gezondheid.’ Vanaf? Hoe lang heeft ze dan over die beëindiging gedaan?
‘Wie geen of nauwelijks opleiding had gehad en geen toekomst werd geboden,
wilde kennelijk...’ Hetzelfde woord (wie) zowel in eerste als in derde naamval
gebruikt.
‘Dat kon alleen door scherp te calculeren wie hij wel en wie niet over de streep
zou kunnen weten te trekken.’ Kunnen weten - is dat niet een beetje te veel van het
goede?
‘Eenmaal aan de macht laat de Führer de ex-keizer rustig vallen en worden ook
de traditionele keizerlijke verenigingen verboden.’ Hoe kan dat, want die verenigingen
waren juist ‘eenmaal aan de macht’?
‘Hierbij een voorpublikatie van het - enigszins bekorte - inleidende hoofdstuk.’
Of: een - enigszins bekorte - voorpublikatie van dat hoofdstuk?
‘De twee opvallende vooroordelen die Busken Huet koesterde, het vooroordeel
tegen kunst die qua vorm en stijl niet van vreemde smetten vrij was, en het
vooroordeel tegen kunst die getuigde van een zeker intellectueel gehalte (vaak vielen
deze hoedanigheden samen) zouden beide een lang leven beschoren zijn.’ Waren die
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vooroordelen beschoren of was hun een lang leven beschoren? (Ik zou ook zeker een
komma na het haakje-sluiten hebben gezet.)
‘Na voor dertien beroepen bedankt te hebben, heeft de Heere mij vrijmoedigheid
gegeven het beroep naar uwe gemeente aan te nemen.’ Heeft de Heere voor dertien
beroepen bedankt?
‘Dat zijn geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is en bij de drogist mogen
worden verkocht.’ Geneesmiddelen waarvoor bij de drogist mogen worden verkocht?
‘Mocht er één “defect staan”, zoals dat in het jargon heet en een medicijn dus niet
voorradig is, dan kan een volgende groothandel het altijd leveren.’ Zin klopt niet.
(In elk geval hoort er een komma na heet.)
‘Hun argumenten hebben daar warm onthaal gevonden, met het gevolg dat het
wetsvoorstel nu niet feitelijk, maar wel de facto is uitgekleed.’ Wat is het verschil
tussen feitelijk en de facto?
‘Op 26 juni werd hij door de korpsleiding op non-actief gesteld en dringend
verzocht naar een andere baan om te zien.’ Eigenlijk is het: hem werd verzocht. ‘Een
van de enigen die nog contact met hem heeft is Spassky.’ Met z'n hoevelen - of beter:
met z'n hoe weinigen - moet je zijn om als enigen te kunnen gelden? Overigens moet
het hebben zijn, en niet heeft.
‘In een kano was hij, met een clubgenoot, de Noordzee overgestoken, in Engeland
bij de RAF in opleiding genomen, als matroos eerste klas zeemiliciën bij de
Kleine-Gevechtsvaartuigendienst van de Koninklijke Marine te werk gesteld en in
de daarop volgende winter ingezet voor verkenningslandingen op de Nederlandse
kust.’ Allemaal in een kano?
‘Uit een oogpunt van theater is er geen mooier parlement, maar nergens staan de
toneelstukjes over de soevereiniteit die er worden opgevoerd verder van de realiteit
dan in de Mother of Parliaments.’ Overbodig is òf ‘die er worden opgevoerd’ òf ‘dan
in de Mother of Parliaments’. Nog mooier - maar nu hanteren we een ander criterium
- zou de zin zijn geworden als beide zinsneden zouden zijn weggelaten.
Ten slotte twee advertenties uit een oude krant:
‘Terwijl hij bezig was met de voorbereiding van zijn 80ste verjaardag, riep de
Here plotseling tot Zich onze lieve...’
‘Uit Gods vaderhand ontvangen en zeer verblijd berichten wij u de geboorte van
ons dochtertje...’
NRC Handelsblad van 11-02-1992, pagina 9

Praatjes vullen geen gaatjes
Burgemeester Van Thijn heeft onlangs gezegd dat het nog belangrijker was dat
Amsterdam de zetel van de Europese bank wordt dan het een paar jaar geleden was
dat het de Olympische spelen van 1992 in huis zou krijgen. Nu, wie zich herinnert
hoeveel nationale zwaargewichten zich toen voor het laatste doel hebben ingezet van Vonhoff tot Anton Geesink - moet onder de indruk komen van het belang dat
Amsterdam nu aan het eerst doel hecht.
Zoals we weten, zijn de activiteiten van die zwaargewichten voor niets geweest:
niet alleen heeft Amsterdam de Spelen niet gekregen, maar ook was het aantal
stemmen dat op onze hoofdstad werd uitgebracht, beschamend laag. Dit wettigt de
vraag wat Amsterdam nu doet om deze keer de buit wèl binnen te halen.
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Maar nog belangrijker is de vraag: heeft Amsterdam ooit een onderzoek laten
instellen naar de oorzaken van het debâcle met de kandidatuur voor de Olympische
spelen en, zo ja, houden de activiteiten die nu ten gunste van die tweede kandidatuur
worden ontplooid, rekening met de uitslag van dat onderzoek? Of beter nog: is er
intussen iets gedaan om de oorzaken van het falen van de eerste kandidatuur weg te
nemen?
Een kind - maar blijkbaar niet het actiecomité voor Amsterdam 1992 - kon
uitrekenen waarom Amsterdam de Olympische spelen niet zou krijgen. De stad heeft
nu eenmaal de reputatie een verloederde stad te zijn, waar de handel in drugs welig
tiert en geen auto van buitenlandse toeristen veilig is voor inbraak. Amsterdammers
schijnen deze verschijnselen te beschouwen als, op z'n hoogst, de keerzijde van het
ludieke, geinige en tolerante karakter van de stad, maar dit zelfbeeld, waar heel wat
eigendunk in steekt, vindt blijkbaar geen bevestiging in het oordeel van het soort
mensen dat Olympische spelen bezoekt.
Hoeveel te meer moet dit niet gelden voor de bankiers van Europa, die worden
geacht niet maar een paar dagen of weken in Amsterdam door te brengen, maar zich
er te vestigen. Is die stad, waarvan de vervuiling niet beperkt blijft tot de binnenstad
(waar overigens de bank haar kantoren zou moeten hebben), werkelijk aantrekkelijk
voor dat soort mensen?
In de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 3 februari stond een stukje waarin
gesproken werd van ‘de algemene verwaarlozing van Amsterdam’. Het stukje had
niets te maken met Amsterdams wens zetel van de Europese bank te worden. Het
stond op de kunstpagina en was in welwillende, zij het ironische, toon gezet.
Onderwerp was een plakkaat van de Bond tegen het vloeken, dat de schrijver,
‘scheldend over een treinvertraging’, op het Centraal Station was opgevallen. ‘In het
calvinistische Nederland’ - het kan niet missen: als er in de buitenlandse pers over
ons geschreven wordt, worden we, negen van de tien keer, voor calvinist uitgemaakt
- ‘zijn er dus nog wakkere hoeders van fatsoen en welopgevoedheid - strijders tegen
een kwalijke gewoonte, die ons in de algemene verwaarlozing van Amsterdam, tussen
de daklozen en drugverslaafden, helemaal niet meer opgevallen zou zijn.’
Nu zullen er ongetwijfeld Amsterdammers zijn die, als ze al niet zeggen dat alle
Duitsers voor hun part de pot op kunnen, erop zullen wijzen dat de krant waarin dit
stukje stond, in de stad uitkomt die zelf belangrijke kandidaat is voor de zetel van
de Europese bank: Frankfort.
Het zij zo (hoewel, zoals gezegd, de schrijver er niet op zinspeelt), maar ook met
het oordeel van deze mensen moet Amsterdam rekening houden, wil het een kans
maken. Vandaar de herhaalde vraag: wat doet Amsterdam om zich aantrekkelijk te
maken als werk- èn woonplaats van de bankiers van Europa?
Amsterdam kennende - ik ben meer kind van de grachtengordel dan menigeen die
er nu koning kraait - vrees ik dat de stad die zich als de navel van de wereld
beschouwt, niet geïnteresseerd is in het oordeel van anderen. Dr. P.J. Koets,
oud-wethouder van Amsterdam, zei onlangs in een interview ter gelegenheid van
zijn negentigste verjaardag (nog hartelijk gelukgewenst) dat Amsterdammers alle
niet-Amsterdammers hufters vinden.
Tja, met zo'n arrogantie (die in feite een diep provincialisme verbergt) bereik je
niet veel in de wereld. Want praatjes vullen, zoals we weten, geen gaatjes.
NRC Handelsblad van 14-02-1992, pagina 7
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En toch: leve de Koningin!
In de marge van de conferentie van Maastricht, begin december van het vorige jaar,
schijnt koningin Beatrix gezegd te hebben dat de toekomstige Europese munt het,
wat haar betreft, wel zonder haar gezicht kan stellen.
De historicus Dirk-Jan van Baar noemt dit in Intermediair van 31 januari, terecht,
een ‘zéér politieke uitspraak’ en verwondert zich erover dat zij ‘zonder commentaar’
bleef. ‘Mr. J.L. Heldring, en zelfs GPV en SGP roerden zich niet.’
Nu, dat is wat sinds Toynbee heet: een uitdaging. Hoewel ik niet beledigd ben in
één adem met GPV en SGP genoemd te worden - wat de eerste partij betreft zelfs
integendeel - zal ik voor mezelf spreken.
Is koningin Beatrix' uitspraak zo verrassend? Ach, wie zich de redevoeringen van
haar moeder herinnert, weet dat er ogenblikken waren waarin ook zij bereid leek
zichzelf voor Europa af te schaffen. Zo, bijvoorbeeld, in een rede voor Kopenhaagse
studenten in 1953 - die zich er, gezien 's lands Europese beleid, bitter weinig van
aangetrokken hebben (maar dat is misschien het lot van zulke redevoeringen).
Het is waar dat koningin Beatrix helemaal niet de indruk van zelfwegcijfering
maakt die haar moeder vaak uitstraalde. Integendeel, zij is, waar zij is, altijd zeer
aanwezig. Het is ook een kwestie van wil. Maar het kan samengaan met politieke
opvattingen die die wil lijken te logenstraffen (per slot van rekening had ook koningin
Juliana een zeer sterke wil, zoals menige oud-minister zou kunnen getuigen).
Wat koningin Beatrix' uitspraak in Maastricht wèl weer oproept is de vraag naar
de plaats van het koningschap in een supranationaal Europa. We kunnen eraan
twijfelen of dit ooit tot stand zal komen, maar zolang het streven ernaar officiële
politiek is, moet die vraag gesteld worden. In feite echter wordt er met een grote
bocht omheengelopen.
De monarch is het symbool van 's lands zelfstandigheid en soevereiniteit (hij of
zij heet niet voor niets de soeverein). Welnu, in een supranationaal Europa is, het
afgelopen met 's lands soevereiniteit. Waarom zullen we dan nog een koning of
koningin nodig hebben?
Als de politiek die vraag zo zou stellen, zou zij heel wat mensen, die zich het leven
zonder Oranjehuis moeilijk kunnen voorstellen, de schrik op het lijf jagen. Daarom
gaat zij die vraag, die toch zo dwingend voortvloeit uit het streven naar een
supranationaal Europa, uit de weg.
Maar daarmee riskeert zij dat het koningschap op een goed ogenblik het symbool
wordt van allen die, om welke reden dan ook, bezwaren hebben tegen ‘Europa’, dat
steeds meer ingrijpt in het nationale leven. Een merkwaardig bondgenootschap van
nationalisten, zich bedreigd voelende boeren en middenstanders, milieu-activisten
en rechtsstaathandhavers zou zich - tegen haar wil, want zij is voor Europa - om de
Koningin scharen.
Daarom is het nodig dat iemand van enig gezag die kat de bel eens aanbindt. Ja,
waarom zou de Koningin dat zelf niet eens doen? Zij heeft per slot van rekening met
haar opmerking in Maastricht A gezegd, en zij heeft ook getoond - bijvoorbeeld in
haar kerstrede van een paar jaar geleden, waarin zij haar minister-president impliciet
corrigeerde - controverses niet te schuwen.
Haar laatste kerstrede was minder controversieel. Er is dan ook weinig commentaar
op geleverd. En toch verdient zij aandacht, in de eerste plaats omdat zij zo weinig
met Kerstmis te maken had. Niet dat dit mij iets kan schelen, maar een heleboel
luisteraars misschien wel.
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Heel in het begin van haar rede heeft zij het even over ‘het licht van God met ons’
(wat dat betekent is niet helemaal duidelijk) en zegt zij dat in het geloof in een ‘God
die van mensen houdt’, ‘één van de wortels van onze cultuur’ ligt. Maar: ‘Geloof en
cultuur mogen niet worden vereenzelvigd’.
Na dit te hebben vastgesteld, gaat de Koningin over op de cultuur, waarover zij
vele dingen zegt - ook vele dingen die, hetzij omdat zij tegenspraak oproepen hetzij
omdat zij niet erg duidelijk zijn, vraagtekens oproepen. (Merkwaardig hoe deze rede
lijkt op de kerstredes die haar moeder placht te houden.)
Maar daar is het hier niet om te doen. Waar het eerder om te doen is, is dat de
Koningin kennelijk meer geïnteresseerd is in cultuur dan in geloof, want pas helemaal
aan het eind komt zij, zonder veel samenhang met het voorgaande, weer even over
Kerstmis (niet meer over God) te spreken.
Dat is natuurlijk haar goed recht, en ik heb mij er niet aan gestoten. Wel kunnen
de volgende vragen gesteld worden: waarom moet zo'n rede, waar zo weinig God in
zit, uitgerekend op een christelijke feestdag uitgesproken worden? Zouden de mensen
die gewoonlijk naar redevoeringen van de Koningin luisteren, iets over haar
beschouwingen over cultuur begrepen hebben?
En ten slotte: zou de Koningin, die de tekst van haar kerstredevoeringen kennelijk
zelf schrijft, er niet goed aan doen hem vóór het uitspreken aan iemand anders voor
te leggen - niet aan de minister-president of de minister van cultuur, want dan wordt
de tekst helemaal onbegrijpelijk! -, opdat ook zij die wèl in cultuur geïnteresseerd
zijn, er meer aan hebben? En toch: leve de Koningin!
NRC Handelsblad van 18-02-1992, pagina 9

De Japanners van Europa?
Het kan geen toeval zijn wanneer er in één nummer van een krant - in dit geval de
Volkskrant van zaterdag 22 februari - vier artikelen verschijnen die min of meer
hetzelfde onderwerp behandelen. Daarmee wil ik niet beweren dat de redactie die
artikelen om die reden in hetzelfde nummer heeft geplaatst (overigens verspreid over
de krant). Ik wil er alleen maar mee zeggen dat er blijkbaar iets in de lucht hangt.
Noem het, voor mijn part, de tijdgeest.
Die artikelen hebben alle te maken met de samenleving na de Koude Oorlog of
na het tijdperk der ideologieën (wat niet helemaal hetzelfde is, maar op z'n minst in
tijd samenvalt). Het is geen wonder dat het grootste artikel van Francis Fukuyama
is, die in 1989, toen al duidelijk was dat het communisme verloren had van het
‘liberalisme’, het ‘einde van de geschiedenis’ aankondigde.
Over die stelling is toen (en ook later, met verwijzing naar de Golfoorlog en de
oorlog in Joegoslavië) veel gelachen - vooral door mensen die Fukuyama's artikel
niet of niet goed gelezen hadden. Want Fukuyama beweerde helemaal niet dat er
niets meer gebeuren zou in de wereld; hij stelde alleen maar dat, met de verdwijning
van het communisme, het politiek-ideologische discours tot een einde was gekomen.
In een boek dat deze week bij uitgeverij Contact verschijnt, Het einde van de
geschiedenis en de laatste mens, waaraan de Volkskrant zaterdag een hoofdstuk
ontleende, werkt Fukuyama dat thema nader uit. Op mijn beurt ontleen ik enkele
passages aan dat hoofdstuk:
‘...stel je voor dat de wereld, bij wijze van spreken, is “opgevuld” met liberale
democratieën, zodat er geen tirannie of onderdrukking meer bestaat die de moeite
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van het bestrijden waard is. De ervaring leert dat de mensen, als ze niet voor een
rechtvaardige zaak kunnen vechten omdat die al door een eerdere generatie gewonnen
is, tegen die rechtvaardige zaak zullen vechten.
Ze zullen vechten om het vechten. Ze zullen, met andere woorden, vechten uit
verveling, want ze kunnen zich niet voorstellen dat ze in een wereld zonder strijd
leven. En als het grootste deel van de wereld waarin ze leven, gekenmerkt wordt
door een vredige en welvarende liberale democratie, dan zullen ze tegen die vrede
en welvaart vechten en tegen de democratie.’
Langs andere weg komt B. Nooteboom, hoogleraar bedrijfskunde in Groningen,
tot een soortgelijke conclusie in de Volkskrant van zaterdag. Hij constateert dat het
postmodernisme waarin wij nu leven, ‘staat voor een ontkenning van absolute,
universele regels, wetten en waarheden’. Dat heeft zijn aantrekkelijkheden, maar:
‘De negatieve kant ervan is dat het kan afglijden naar een gebrek aan verplichting,
met als uitersten: onverschilligheid en ongevoeligheid voor onrecht; naar relativisme,
met als uiterste: een overgave aan het recht van de sterkste. Het laten vallen van het
streven naar een ultieme waarheid kàn immers leiden tot het te gemakkelijk opgeven
van argumentatie, wat kàn leiden tot een overgave aan subjectiviteit.’
Immers: ‘Als gelijk hebben problematisch is, resteert alleen het gelijk krijgen. Als
er geen universele waarheid is, dan heeft misschien iedereen gelijk die het krijgen
kan, en dan misschien met andere middelen dan argumenten’. Fukuyama zegt het
stelliger: ‘Het relativisme, de doctrine die stelt dat alle waarden slechts relatief zijn
(...), moet uiteindelijk zowel de democratische als de tolerante waarden wel
ondermijnen’.
Nooteboom schrijft aan het postmodernisme de crisis toe waarin zowel liberalisme
als sociaal-democratie zich tegenwoordig bevindt. Immers, ‘het postmodernisme
heeft van “beginselpolitiek” een laatdunkende term gemaakt. Het is geen wonder dat
in het postmodernisme een partij als D66, wier keuzen niet vooraf vastliggen, floreert’.
En de christen-democraten dan? Is het CDA niet ook een beginselpartij? En toch
‘dobbert dat redelijk voorspoedig voort op de baren van de postmoderniteit’. Ja, maar
‘de beginselen van het CDA zijn niet politiek-maatschappelijk (zoals die van PvdA
en VVD), maar godsdienstig’. Weliswaar zijn ze in de praktijk nauwelijks meer dan
‘gemakkelijk in het gehoor liggende slogans als rentmeesterschap en zorgzaamheid’,
niettemin paart de christen-domocratie ermee ‘postmodern pragmatisme aan een aura
van idealen en weet het daardoor vooralsnog een breed publiek aan zich te binden’.
De christen-democratie dus als laatste bolwerk tegen de uiterste consequenties
van een postmodern relativisme? Fukuyama: ‘Het maatschappelijk verdrag tussen
rationele individuen die hun eigenbelang op het oog hebben, kan niet op zich zelf
staan, maar vereist ook nog een geloof in goddelijke beloning en straf’.
En: ‘In een intellectueel klimaat waarin het bijna onmogelijk is nog een geloof
aan te hangen wegens de vaste overtuiging dat we open moeten staan voor alle
religieuze opvattingen en “waardesystemen” ter wereld, hoeft het ons niet te verbazen
dat het gemeenschapsleven in Amerika in verval is geraakt’. Fukuyama spreekt over
het gemeenschapsleven in Amerika, maar is het relativisme in Nederland niet nog
veel verder doorgedrongen?
Maar voor de wereldgeschiedenis is een crisis in het Amerikaanse
gemeenschapsleven van beslissender betekenis dan een in het Nederlandse. Hier
komt de Israelische politicoloog Shlomo Aveneri aan het woord (ook alweer in die
Volkskrant van zaterdag). Die crisis heeft, zegt hij, ook te maken met de ontdekking
dat individualisme en concurrentie, tot dusver beschouwd als de basis van het succes
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van het Amerikaanse kapitalisme, misschien niet voldoende zijn. Immers, ‘het succes
van de Japanse (en Koreaanse) economie wijst erop dat ook een andere combinatie
mogelijk is: die van kapitalisme en een hoge mate van collectivisme en solidariteit.
Het element van collectivisme en solidariteit heeft ook autoritaire kanten, en dat trekt
ook de juistheid van de hypothese over het noodzakelijke verband tussen kapitalisme
en democratie in twijfel’.
Ook bij Aveneri dus die onzekerheid over de toekomst van de democratie. Ligt
het heil dan in een soort corporatisme, zoals in Japan en Korea? Maar dat hebben
we in Nederland al lang, zegt de aan de George Washington Universiteit te
Washington werkzame econoom Arjo Klamer (in het vierde artikel in die Volkskrant).
Ja, hun ‘welvaart en stabiliteit hebben Nederlanders voor een deel te danken aan
dat verfoeide corporatisme’, waarin ‘met eindeloos gepraat, in een stemming van
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, de problemen worden weggemasseerd,
eerst met subsidies en vervolgens met sociale voorzieningen voor de slachtoffers en
een regionaal industrieel beleid. De oplossing was zo keurig als men van een
beschaafde samenleving mag verwachten’.
En dat willen we allemaal op het spel zetten ter wille van een verenigd Europa,
waarin er geen sprake is van zo'n saamhorigheidsgevoel? Dat vraagt Klamer zich
met verwondering af. Wat hem betreft, blijven we dus liever, zo niet de Chinezen,
dan toch de Japanners van Europa. Maar dan toch Japanners zonder de zelfdiscipline
en werklust van het echte Japan. Met andere woorden: het Japanse model betaalt
zichzelf. Maar het Nederlandse?
NRC Handelsblad van 25-02-1992, pagina 9

Marx, de Gaulle en Bolkestein
Zolang een liberale voorman er opvattingen op na houdt die aan Marx ontleend
zouden kunnen zijn, is de doodverklaring van het marxisme voorbarig. Wat heeft de
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de VVD, mr. drs. F. Bolkestein, onlangs,
in een toespraak voor het volkenrechtelijk dispuut ‘prof. mr. B.M. Telders’, gezegd?
‘De economie leidt, al het andere volgt.’
Bolkestein zei dit in bewuste tegenspraak tot generaal de Gaulle, aan wie hij de
uitspraak ‘L'économie est comme l'intendance, elle suit’ toeschreef. (Overigens heeft
de Gaulle, in een interview voor de televisie op 14 december 1965, het vaderschap
van die uitspraak uitdrukkelijk ontkend: ‘Je n'ai jamais parlé de “l'Europe des Patries”,
c'est comme “L'intendance suit”.’
We zullen hier niet uitmaken wie er gelijk heeft: Marx, Bolkestein of de Gaulle,
maar op zich zelf heeft Bolkestein wèl gelijk wanneer hij constateert: ‘De buitenlandse
politiek van de Europese Gemeenschap ten aanzien van zeer grote delen van de
wereld komt in hoofdzaak neer op handelspolitiek. Dat geldt voor het Westelijk
Halfrond, voor Azië en voor Oceanië’.
Verderop in zijn toespraak blijkt dit eigenlijk ook nog voor Afrika te gelden, waar
de buitenlandse politiek van de EG voornamelijk op ontwikkelingssamenwerking
neerkomt, want haar ‘werkelijke invloed is ook hier beperkt’. En als het op
‘humanitaire interventies’ aankomt, dan ligt hier eerder een taak voor de Verenigde
Naties dan voor de EG.
Het Midden-Oosten? Dat ‘vormt geen enkele bedreiging voor de Europese
Gemeenschap’. Dus ook hier handen af? Nee, niet helemaal: ‘Wat wij niet kunnen
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toestaan, is dat het machtsevenwicht in het Midden-Oosten verschuift ten nadele van
Israel. Wij kunnen ons dat om emotionele en dus politieke redenen niet veroorloven’.
Die uitspraak verrast enigszins. Immers, nu wordt, in tegenspraak tot de eerder
beleden opvatting dat alles uit de economie volgt, het criterium van de politiek, ja
van de emotie gehanteerd. Niet dat dit per se verkeerd is, maar het volgt niet logisch
uit het voorgaande.
Ook is iemand die zegt dat wij dit of dat niet kunnen toestaan, nauwelijks
geloofwaardig wanneer hij er niet bij zegt hoe hij denkt dit ontoelaatbare te
verhinderen of ongedaan te maken. Met andere woorden: welke middelen heeft de
EG om een machtsverschuiving in het Midden-Oosten tegen te gaan?
Geen enkel. Dat beseft Bolkestein ook heel goed, want hij zegt terecht dat de
oorlog tegen Irak zonder de Verenigde Staten niet gevoerd had kunnen worden. De
EG is dus, wat het machtsevenwicht in het Midden-Oosten betreft, afhankelijk van
de Verenigde Staten.
Maar dat is in Europa zelf ook zo: ‘Voor de Europese veiligheid in militaire zin
is en blijft de NAVO essentieel. (...) Een Europese defensie-identiteit klinkt aardig,
maar wat betekent zij? (...) Bovendien zou alles wat doet denken aan een Europese
zuil binnen de NAVO de isolationistische neigingen in de Verenigde Staten
versterken’.
Allemaal heel juist. Bolkesteins analyse van de feitelijke politieke onmacht van
de EG is misschien niet overal even logisch, maar over het geheel genomen nuchter
en juist. Hij schijnt die feitelijke onmacht ook niet te betreuren, want nergens doet
hij haar vergezellen door uitlatingen als: ‘'t Is toch beschamend’ of: ‘Dat moet anders’.
Te meer verbaast dan de plotselinge uitspraak: ‘Het is dringend gewenst dat de
Europese Gemeenschap tot een gemeenschappelijke buitenlandse politiek komt’ en wel, wat de niet-militaire aspecten ervan betreft, met ‘besluitvorming bij
eenparigheid van stemmen’.
Het gaat niet om de inhoud van die uitspraak - hoewel je je zou kunnen afvragen
of een gemeenschappelijke buitenlandse politiek van Europa de isolationistische
neigingen in de Verenigde Staten niet zou versterken en of een buitenlandse politiek
waarin met eenparigheid van stemmen besloten zou worden, wel erg slagvaardig zou
zijn - maar meer om haar plompverlorenheid: ook zij vloeit niet logisch voort uit wat
Bolkestein eerder heeft gezegd.
Bovendien - maar ook dat is meer een kwestie van stijl dan van inhoud - gaat hij
hier plotseling over van een in hoofdzaak analytisch verhaal op het uitspreken van
wensen. Van een filosofisch geschoold man als Bolkestein valt het een beetje tegen
dat ook hij, zoals de meeste Nederlanders, feitelijkheid en wenselijkheid niet scherp
uiteenhoudt.
Maar behalve dat die uitspraak niet logisch voortvloeit uit het voorgaande, lijkt
zij ook in tegenspraak te zijn met het volgende. Immers, kort daarop zegt Bolkestein:
‘Frankrijk en Spanje stellen geen prijs op verlies van hun volkenrechtelijke identiteit,
om van het Verenigd Koninkrijk maar niet te spreken’.
Welnu, als dat zo is - en het is heus niet alleen hun volkenrechtelijke identiteit die
die landen hardnekkig wensen te behouden - hoe is dan die dringend gewenste
gemeenschappelijke buitenlandse politiek van de EG mogelijk? Beter dan te roepen
om zo'n politiek is het te onderzoeken waarom zij tot dusver niet tot stand is gekomen.
Trouwens, zijn alleen die drie genoemde landen de boosdoeners? Ook Nederland
zou verlies van zijn identiteit betreuren als de anderen zouden walsen over beginselen
of inzichten die ons toevallig heel erg dierbaar zijn (zie het verzet van de Kamer
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tegen het akkoord van Schengen - weliswaar geen Gemeenschapsbesluit, maar dat
doet er hier niet toe).
Met dat al is, ook volgens Bolkesteins criteria, het uitzicht op een slagvaardige
Europese buitenlandse politiek pover. Is het toeval dat het niet een Europese minister,
zelfs niet Genscher, is die elk ogenblik de voormalige Sovjet-Unie bereist om te
voorkomen dat daar de boel nucleair uit de hand loopt - een zaak die Europa nog
meer zou moeten aangaan dan Amerika - maar de Amerikaanse minister Baker?
NRC Handelsblad van 28-02-1992, pagina 9

Einde van de hoop?
Het is maar goed dat Adriaan van Dis met zijn literair programma op de televisie
stopt, want hij gaat steeds meer de moralist uithangen. Zoals hij vorige keer de
historicus Wesseling kapittelde omdat die in zijn boek over de verdeling van Afrika
de gruwelen van het kolonialisme niet voldoende met afkeurende opmerkingen
begeleidt - dat was in de beste Nederlandse domineestraditie.
En dat hult zich in de mantel van ‘Europeaan’! Dat deed hij in een eerdere
uitzending, toen hij in een gesprek met een Kroatische schrijfster zijn volledig
onbegrip toonde voor nationale gevoelens en, daartoe door haar uitgedaagd, zei dat
hij zich Europeaan voelde.
Dat is een volstrekt zinledig begrip. Of zoals de filosoof Cornelis Verhoeven in
HP/De Tijd van deze week schrijft: ‘Ik vind de kwalificatie “Europeaan”, die menige
ruimdenker zich met ingang van 1991 gaat aanmeten, veel te globaal. Er zijn geen
Europeanen - nou vooruit, misschien drie.’
En: ‘Je kunt immers ook zó ruim denken dat het helemaal niet interessant meer is
en dat er zelfs helemaal geen sprake meer is van een echt denken, maar alleen van
een loos liberaal gebaar dat geen enkel detail raakt.’ Dat is allemaal van toepassing
op Van Dis' ‘europeanisme’.
Want ik geef u op een briefje: zodra hij de grens oversteekt, reageert hij als
Nederlander. Denkt u nu heus dat hij in Antwerpen of Düsseldorf zich in de eerste
plaats Europeaan voelt? Zelfs op de Nederlandse televisie is hij in de eerste plaats
Nederlander, getuige zijn gepreek tegen Wesseling (die overigens ook, terwijl hij
nog nauwelijks een woord had gezegd, te horen kreeg dat hij hem - Van Dis - niet
voortdurend verkeerde dingen in de mond moest leggen).
Nee werkelijk, zijn beste dagen zijn voorbij, en ik zoek maar weer troost bij het
Franse literaire programma Caractères, waarin de gespreksleider, Bernard Rapp, de
uitgenodigde schrijvers tenminste niet op de morele weegschaal legt (al valt hij hun,
naar mijn smaak, wèl te veel in de rede).
Vorige week had hij, onder anderen, de journalist Jean Daniel, hoofdredacteur van
Le Nouvel Observateur, te gast, en hoewel deze nu niet direct tot mijn grootste
sympathieën behoort - daarvoor ben ik kennelijk te veel Nederlander (of te weinig
Europeaan?) - maakte hij toch een opmerking die mij aan het denken heeft gezet.
Hij zei dat het grote verschil tussen de jeugd van een veertig jaar geleden - waartoe
hij behoorde - en die van nu is dat de laatste geen hoop meer heeft dat de toekomst
beter zal zijn dan het heden. Inderdaad, na de instorting van de grootse
toekomstverwachtingen die de -ismen waren, en de terugkeer van de spoken van het
verleden als nationalisme en haat jegens het vreemde, is er moed voor nodig die hoop
nog te koesteren.
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Natuurlijk, de meeste van die toekomstverwachtingen waren illusies - en dan nog
vaak misdadige illusies - maar dat neemt niet weg dat zij enkele generaties hebben
weten te inspireren. We mogen blij zijn dat, na het fascisme (dat, hoe misdadig in
zijn praktijk ook, eveneens een beroep deed op het idealisme van miljoenen), ook
het communisme ontmaskerd is als de misleiding die het was. Maar wat nu?
Het is een vraag waar zelfs de oneindig rechtschapener sociaal-democratie mee
zit. In Nederland was Den Uyl de laatste die nog bij tallozen de hoop wist te wekken
dat het morgen beter zou gaan. Maar nu is de PvdA een ‘bangelijke, introverte,
technocratische partij’ geworden, om de auteurs van het zojuist verschenen boek De
verloren erfenis te citeren. In Frankrijk en Duitsland is het niet veel beter. Er zijn
geen grootse en meeslepende visioenen meer op te roepen.
Gelukkig, zegt de rationalist. Maar bieden cynisme, ontgoocheling en
moedeloosheid, die in de plaats van gefrustreerde hoop plegen te komen, dan zo'n
veel beter perspectief voor de democratie? Gewoonlijk zijn zij de ingrediënten waaruit
de revolutie van het nihilisme ontstaat - met welke naam dat nihilisme zich ook tooien
mag.
Maar hoe zat dat dan in de eeuwen die vooraf zijn gegaan aan het tijdperk der
-ismen, grofweg vóór de Franse Revolutie? Toen hebben de mensen - althans de
grote meerderheid - toch ook geleefd zonder geloof in lendemains qui chantent en
dus ook zonder gefrustreerde hoop? Inderdaad, maar de geschiedenis laat zich niet
terugdraaien.
Bovendien was het niet zo dat de prerevolutionaire mens zonder hoop leefde. Hij
hoopte wel degelijk, maar niet op een betere of rechtvaardigere samenleving. Hij
hoopte op het Koninkrijk Gods, dat per definitie niet van deze wereld is. Maar ook
dat geloof laat zich niet zo maar terugroepen.
Toch zou het - voor socialisten van de jaren '60 zo verbijsterende - succes van het
CDA wel eens mede toe te schrijven zijn aan een rest van hoop op een beter
hiernamaals, die de zorgen van alledag minder verabsoluteert dan de seculaire partijen
wel moeten doen.
In die zin zou het CDA een sterker bolwerk zijn tegen het nihilisme dan die
seculaire partijen, die geen hoop - geen aardse en al helemaal geen hemelse - kunnen
bieden. Je kunt het nauwelijks geloven van zo'n gezapige en vaak schijnheilige partij,
maar de objectiviteit van de wereldgeschiedenis trekt zich van zulk subjectivisme
niets aan.
Ander voorbeeld van subjectivisme versus objectiviteit der geschiedenis: Wij
kunnen niet over generaal Van Heutsz spreken zonder tegelijkertijd as over onze
hoofden te strooien wegens het optreden van zijn troepen in Atjeh. Maar wat zegt
de Indonesische generaal Nasution, die tegen de Nederlanders gevochten heeft, in
een interview in deze krant (29 februari)? ‘... als deze grote geopolitieke ruimte niet
door mensen als Van Heutsz was verenigd, was er nooit een Indonesië geweest.’
Geen woord over Van Heutsz' gruweldaden. Nasution moet hoognodig door Van
Dis uitgenodigd worden om in zijn programma berispt te worden.
NRC Handelsblad van 03-03-1992, pagina 9

Liefhebben en lief zijn
Hebt uw vijanden lief, zo luidt het christelijk gebod. Maar dat betekent niet dat we
ook altijd lief moeten zijn tegenover de ander, en dat hebben de kerken wel eens
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vergeten in hun contacten met het communistische Oosten. Langzamerhand dringt
de twijfel over de juistheid van de gevolgde handelwijze bij sommigen door.
In Trouw van 28 februari legt Gerrit Mensink, die namens de hervormde en
gereformeerde kerken de contacten met de kerken in Oost-Duitsland - dus vroeger
de DDR - coördineert en begeleidt, rekenschap af van die handelwijze:
‘Onze inschatting luidde als volgt: Door naar de DDR te gaan, contacten te
onderhouden, solidariteit te tonen en te willen luisteren naar de problemen van de
kerken en de mensen, hielpen wij vijandbeelden afbreken. Door samen naar het
verbindend zinvolle te zoeken probeerden wij over de grenzen heen gestalte te geven
aan christelijke idealen. Toen de Muur openging zeiden wij tegen elkaar dat wij hier
indirect aan meegeholpen hadden.’
Hier rijzen al dadelijk vragen. Bij wie moesten vijandbeelden afgebroken worden?
Toch zeker niet bij de Oostduitse kerken? Want die beschouwden het Westen toch
niet als vijand, maar eerder hun eigen communistische overheid?
Of waren de overheid en haar handlangers de gesprekspartners en moesten bij hen
de vijandbeelden afgebroken worden? Zo ja, vooronderstelde dat dan niet bij hen
een gevoeligheid voor persoonlijke, subjectieve motieven en sprak daar dan weer
niet een onderschatting van hun marxistische ernst, die daar juist niet gevoelig voor
wordt geacht, uit?
Dit oordeel heeft George Kennan eens over president Roosevelt geveld: hij
‘onderschatte de ideologische ernst van de Russische communisten, hij twijfelde aan
de betekenis van het principiële in hun psychologie; hij meende dat hun
gecompliceerde, wantrouwige, prikkelbare, bijna psychopathische politieke
persoonlijkheid slechts een subjectieve reactie op het persoonlijke gezicht van de
tegenstander betekende, dus niet een door hun ideologie bepaalde, principiële houding.
Deze houding van Roosevelt, die de bolsjewieken juist in de vastheid van hun
ideologisch geloof, in hun gevoel van eigenwaarde als theoretisch geschoolde en
gedisciplineerde marxisten geringschatte en hun een ontvankelijkheid voor subjectieve
impulsen toeschreef, die in de communistische beweging als afschuwelijke zwakheden
gelden moesten, was voor hen eigenlijk de ergst denkbare belediging.’
Gold dat eigenlijk niet ook voor allen die probeerden, door lief te zijn tegenover
de DDR, vijandbeelden af te breken? Erhard Eppler, die namens de Westduitse SPD
contacten onderhield met de Oostduitse SED (en bovendien belijdend christen is),
gelooft kennelijk van niet. In Die Zeit van 28 februari schrijft hij: ‘Het maakt voor
communisten een verschil of zij abstract tegen de klassevijand konden polemiseren
dan wel of met de vijandige kant menselijke gezichten verbonden waren, gezichten
van mensen die zelfs de zorgen van de communisten konden navoelen en ze soms
zelfs probeerden te verminderen.’
Eerlijk gezegd, hecht ik minder waarde aan dit pleidooi voor lief zijn dan aan
Kennans analyse (die overigens contacten met de tegenpartij geenszins uitsluit, maar
dan zonder sentimentaliteit). Trouwens, Eppler komt met zichzelf in tegenspraak
wanneer hij, later, zegt: ‘Hoe minder de SED haar heerschappij door economische
successen kon legitimeren, des te belangrijker werd de legitimatie door vijandbeelden.’
Met andere woorden: dat lief zijn heeft niets geholpen, de vijandbeelden werden
sterker.
Dit alles naar aanleiding van Mensinks uiteenzetting van de motieven voor - in
zijn geval: kerkelijke - contacten met de DDR. Maar ook hij vraagt zich, nu blijkt
hoezeer de Oostduitse kerk - en zeker de gespreksgroepen met het Westen -
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doordesemd waren van de Stasi, af of de uitgangspunten en handelwijze van de
Nederlanders wel juist waren:
‘Nu, bij het lezen en horen van alles wat er uit de nieuwe “Bundesländer” loskomt,
bekruipen mij de twijfels over de juistheid van onze houding. Hadden wij niet
voortdurend aan de weg moeten timmeren en moeten wijzen op de toestand in de
DDR, op het gevaar af de contacten in gevaar te brengen? Stelden wij ons, met al
onze contacten, niet eveneens bloot aan chantage? Draaiden wij ons met al onze
prachtige motieven niet zelf een rad voor ogen, en was dat niet juist wat de DDR
wilde?’
Belangrijke vragen, die alleen Mensink en al degenen (en - niet te vergeten - hun
opdrachtgevers), die die contacten hadden met de DDR kunnen beantwoorden. Een
grondig zelfonderzoek is dus geboden. Laten we hen daarin niet storen - behalve nog
met één vraag: als het erom ging vijandbeelden bij de wederpartij af te breken,
betekent dit dat Mensink c.s. hun gesprekspartners voortdurend verzekerden dat het
Westen, ondanks zijn kernraketten en kapitalisme, toch heus zo kwaad niet was? Of
bevestigden ze eerder het vijandbeeld?
Intussen is Mensink van mening dat de kerken in het Westen, die ‘jarenlang prat
gingen op hun uitstekende contacten met de kerken in de DDR, niet werkeloos kunnen
blijven toezien hoe de zaken zich daar verder ontwikkelen. Wij zullen een helpende
hand moeten uitsteken’. Dat kan, onder andere, door ‘samen met hen conferenties,
ronde-tafelgesprekken te organiseren over het verwerken van het verleden’.
Uit zich hier niet weer, hoe goed bedoeld ook, een onuitroeibare bemoeizucht?
Het verleden - en daarmee is het Stasi-verleden bedoeld - kan de Oostduitse kerk
alleen maar zelf verwerken.
NRC Handelsblad van 06-03-1992, pagina 9

De wrange vruchten van 1942
Wie, twintig jaar en langer geleden, trouw luisteraar was van het
zondagochtendprogrammna Weer of geen weer van de VARA (radio), kon vorige
week, blij verrast, eindelijk zien hoe de maker ervan, Bert Garthoff, eruit zag (althans:
ziet, want hij zal wel een paar jaartjes ouder zijn geworden sinds hij met dit
programma stopte).
Maar vorige week trad hij in een andere rol op, namelijk als iemand die zich het
einde van Nederlands-Indië - nu net vijftig jaar geleden - herinnerde. Garthoff was
de man die op de dag van de capitulatie de uitzendingen van radio Batavia besloot
met de bekende woorden: ‘Vaarwel, tot betere tijden’.
Ook Garthoff sprak van de schromelijke onderschatting van de Japanners door de
Nederlanders - ook nog na Pearl Harbor: Japanners, dat waren kleine mannetjes met
brilletjes op en tennisschoenen aan, die alleen maar dingen konden namaken, en dan
nog slecht. De werkelijkheid bleek anders, en die verrassing heeft waarschijnlijk niet
in de laatste plaats bijgedragen tot de snelle instorting van het Nederlands-Indische
verzet.
Die onderschatting blijkt ook uit kranteberichten uit die dagen. De International
Herald Tribune heeft een rubriekje waarin dagelijks berichten staan die honderd,
vijfenzeventig en vijftig jaar geleden in de Amerikaanse pers hebben gestaan. Een
bericht van 17 maart 1941 (dus negen maanden vóór Pearl Harbor en bijna een jaar
vóór de Japanse inval in Indië): ‘Zouden de Japanners proberen hun “nieuwe orde”
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over de zuidelijke zeeën uit te breiden, dan zullen ze tegen Nederlands-Indische
troepen moeten vechten wier oorlogskreet luidt: “Potong kepala!” (Sla hun hoofden
af!) en die speciaal geoefend zijn om die kreet in praktijk te brengen. Die troepen
worden pas geacht gevechtsklaar te zijn nadat ze hebben getoond dat ze een
bananaboom met één klap van de “klewang” kunnen vellen’.
En een bericht uit Bandoeng eind februari 1942 (dus vlak vóór de Japanse landing):
‘Wanneer de Japanners zullen proberen op dit eiland (Java) te landen, zullen ze op
de geduchtste versterkingen stuiten die zij ooit hebben aangevallen. Dat is de mening
van verslaggevers hier die de oorlogen in China, Malakka en Singapore hebben
meegemaakt’.
De verslaggever schrijft dan dat hij over heel Java heeft gereisd: ‘Het is vol van
dodelijke hinderlagen, die de Nederlanders twee jaar lang, dag na dag, zorgvuldig
hebben aangelegd. De dood schuilt voor de invaller in de laaglanden, in de moerassen
en in de rijstvelden, bij iedere weg, bij iedere brug en overal in het oerwoud’.
Helaas, dit fantastische netwerk - als het heeft bestaan, behalve in de fantasie van
de verslaggever - heeft niet veel geholpen. Hoe komt dat? Onder andere door die
onderschatting van de Japanners, die - zo zei de historica dr. E. Locher-Scholten
onlangs op een symposium van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht te
Rotterdam - grotendeels de schuld van het Nederlandse gezag was. Immers (en hier
citeer ik het verslag in het Nederlands Dagblad van 28 februari): ‘De politieke
discussie over Japan als vijand kwam pas in 1940 op gang. Maar ook toen bleef die
nog gematigd. Daarvoor was de overheid verantwoordelijk. De overheid was namelijk
sinds 1931 van mening dat de rust en orde in de archipel gediend waren met
perscensuur. En dat leidde ertoe dat de bevolking weinig tot niets te horen kreeg van
wat de Japanners bewoog. De Indische neutraliteit mocht niet in gevaar komen’.
Maar dit was niet de enige factor die de snelle ineenstorting verklaart. De
verdediging van Nederlands-Indië - ook van Java - was grotendeels afhankelijk van
inheemse militairen; en voor een succesrijke guerrilla, waartoe dat netwerk van
hinderlagen waarover die Amerikaanse verslaggever had bericht moest dienen, was
steun van de inheemse bevolking nodig. Welnu, die ontbrak, en wat de inheemse
militairen betreft: die namen in groten getale de wijk.
Daarover sprak op dat Rotterdamse symposium de historica dr. P.M.H. Groen.
Ook zij legde de verantwoordelijkheid voor de deur van het Nederlandse gezag. Dat
het ook anders had kunnen lopen - dat een kolonisator inheemsen wel degelijk kon
mobiliseren - toonden de Amerikanen op de Filippijnen: ‘De Amerikanen konden
inspelen op hun vooroorlogse nationalistische beloften aan de bevolking’. (De
Verenigde Staten hadden in 1934 de Philippijnen de onafhankelijkheid voor over
tien jaar - dus in 1944 - beloofd.) ‘In het Nederlandse vooroorlogse koloniale beleid
was weliswaar sprake van ontvoogding, maar dat werd een kwestie van decennia,
zo niet van eeuwen, geacht. En ondertussen werd het Indonesische nationalisme met
argusogen gevolgd en vervolgd. Daarvan plukte Nederland in 1942 de wrange
vruchten’.
Ook hier volgde ik het verslag in het Nederlands Dagblad, dat evenwel niet
vermeldt hoe de ‘zaal vol oud-militairen’ reageerde op de uiteenzettingen van de
twee historicae. Het is niet prettig, ook na vijftig jaar, herinnerd te worden aan eigen
collectieve falen. Dat geldt overigens niet alleen voor de militairen van toen, maar
voor de hele natie.
Dat de jaren na de capitulatie niet tot zelfonderzoek hebben geleid en dat collectieve
falen zich na de oorlog zelfs voortgezet heeft, is gebleken in de jaren van de
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Indonesische kwestie (1945-1949), ja zelfs in de jaren van de kwestie-Nieuw-Guinea
(1950-1962). Des te interessanter is de tegenwoordige houding van de Indonesiërs
tegenover dat Nederlandse falen.
Op 3 maart citeerde ik hier de woorden die de Indonesische generaal Nasution in
een interview in deze krant (29 februari) gesproken had: ‘... als deze grote geopolitieke
ruimte niet door mensen als Van Heutsz was verenigd, was er nooit een Indonesië
geweest’. Naar aanleiding daarvan belde mij een oude vriend, die jarenlang in het
voor- en naoorlogse Indonesië heeft gewerkt, op om het volgende te vertellen: Onlangs
had hij bezoek gekregen van een Indonesische vriend, die in Nederland woont. Deze
was kort tevoren in Indonesië geweest en had ook Atjeh bezocht. Daar had de
gouverneur hem verteld dat hij geld probeerde te verzamelen voor een standbeeld
van Van Heutsz, in hetzelfde Atjeh dat hij in het begin van deze eeuw te vuur en te
zwaard had onderworpen!
Maar Van Heutsz, over wie wij ons in Nederland eerder schamen - al in 1934
mocht op een monument te zijner ere geen standbeeld, maar slechts een medaillon
staan - wordt in Indonesië beschouwd als één der grondleggers van 's lands
staatkundige eenheid. Van die Indonesische wijsheid kunnen wij nog iets leren.
NRC Handelsblad van 10-03-1992, pagina 9

Een oecumenisch taalfenomeen?
‘Is de opmars van naar en naar...toe nog te stuiten?’, vraagt René Appel in Vrij
Nederland (22 februari), en hij citeert de politicus Brinkman: ‘De overheid mag geen
modderfiguur naar de samenleving toe slaan’.
Inderdaad zie en hoor je steeds meer naar en naar...toe in plaats van tegenover of
jegens. Het is niet noodzakelijkerwijs fout, maar wat is het bezwaar tegen tegenover
(jegens is misschien te veel boekentaal)? Klinkt het te vijandig en moet de opmars
van naar en naar...toe gezien worden als een oecumenisch verschijnsel, een behoefte
tegenstellingen onder het kleed te vegen?
Nee, die theorie klopt niet. Naar...toe wordt net zo goed gebruikt in plaats van
voor. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken, maar ik werd er opmerkzaam op gemaakt
door de column van A.J. Klei in Trouw van vanochtend. Ook hij gaat tekeer tegen
‘dat malle naar toe’ en citeert een Tweede-Kamerlid, die sprak van aardig zijn ‘naar
de richting van De Klerk toe’.
Hoe het ook zij - het kan tot misverstanden aanleiding geven. Na het ongeluk in
Hengelo, waarbij een F16 op een woonwijk neerstortte, werd een vlieger aldus
geciteerd: ‘Ik vlieg elke week zelf in een F16 en in het volste vertrouwen, ook naar
mijn vrouw en kinderen toe’. Vliegt hij elke week naar zijn vrouw en kinderen toe?
Of vliegt hij in het volste vertrouwen, ook wat zijn vrouw en kinderen betreft?
Andere taalcuriositeiten van de laatste weken: ‘Een eigen ambassade in Kiev en
een consulaat in St. Petersburg zijn wel de meest minimale wensen van de Kamer’.
Kan iets nog minimaler zijn dan minimaal?
Soortgelijke vraag geldt deze zin: ‘Om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
verantwoorden, vraagt Hendriks twee collega-artsen om advies’. Optimaal betekent
op zich zelf al: zo goed mogelijk.
‘Hij ontsnapt ternauwernood aan de dood, gaat twijfelen aan de mogelijkheid om
verder te kunnen leven.’ Het kunnen ligt al in mogelijkheid besloten. (In feite is om
hier ook overbodig.)
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‘En wat betreft het idee van heer Pieter: het is een egalitair, een links voorstel. Dat
mag best eens, zo vaak komt hij niet van die kant.’ Waar slaat hij op?
‘En dan herinnert hij aan president Kennedy, die “ons opriep om iets groters te
doen, iets hoger dan onszelf”.’ Onszelf? (Ook hier is om eigenlijk overbodig.)
‘Van die vijftig werden er zeven ontslagen, van wie er acht in beroep gingen en
negen weer aangenomen.’ Klopt dat?
‘Topman A.A. Loudon van Akzo toonde zich tevreden met de behaalde resultaten,
maar wil wel dat de winstgevendheid verder omhoog moet.’ Als je iets wilt, dan vind
je vanzelf dat dat moet. (Is behaalde overigens niet eveneens overbodig?) ‘Een jaar
geleden had ik het voorrecht een geschenk te mogen aanbieden aan het 25.000ste lid
van ons genootschap.’ Als je een voorrecht hebt, mag je vanzelf. (Hier is, bij
uitzondering, de bron relevant: de voorzitter van het Genootschap Onze Taal.)
‘Het lijkt of Amerika zich nu wreekt voor de mislukking van de oorlog in Vietnam.’
Wat is bedoeld: wreekt die mislukking zich of wreekt Amerika zich over die
mislukking?
‘Met de nodige omzichtigheid zie ik dit alles als gevolgen van een uitgesteld effect
van de Tweede Wereldoorlog.’ Gevolgen van een gevolg dus? Zoiets als: ‘America
has a government of followers following followers’, zoals Leslie Gelb onlangs in de
International Herald Tribune schreef.
‘Ook zonder direct beducht te zijn dat bejaard Nederland massaal als lemmingen
over de rand springt, laat Drions stellingname de nodige vragen open.’ Wie is in deze
zin beducht? Letterlijk: die stellingname.
‘NAVO intern verdeeld over samenwerking tussen Oost en West.’ En extern?
‘De zaak is o.i. té belangrijk genoeg om deze stap niet te doen.’ óf: te belangrijk
óf belangrijk genoeg. (Overigens is het nergens voor nodig een streepje op te, dat op
zich zelf al een overdrijving aanduidt, te zetten.)
‘Vorig jaar werden op Schiphol in totaal 6.269 mensen de toegang tot Nederland
geweigerd.’ Werden zij geweigerd of werd hun de toegang geweigerd?
Een lezer legt mij deze academische stelling voor: ‘Jonge kinderen moeten worden
voorgelezen...’ en zegt dat die kinderen niet moeten worden voorgelezen, maar dat
hun boeken moeten worden voorgelezen. Misschien, maar Van Dale citeert Aart van
der Leeuw: ‘het liefst werd ik voorgelezen door de meid’. (Ik haast mij eraan toe te
voegen dat Van der Leeuw in 1876 geboren is, toen er nog hulpen in de huishouding
waren, die meiden, ook wel bojen genoemd werden.)
Een andere lezer valt de opmars van hoeveelheid, in plaats van aantal, op. ‘De
media en de politici zijn ermee begonnen: de “hoeveelheid werklozen” in plaats van
het “aantal werklozen” enzovoort. Duidt dit erop dat in onze taal het verschil tussen
de begrippen “volume” en “aantal” aan het verdwijnen is?’ Ik weet het niet. Het
verschijnsel was mij nog niet opgevallen.
Tot slot drie zinnen waarin komma's verduidelijkend zouden hebben gewerkt, zo
niet nodig zijn geweest:
‘Slechts een beperkt aantal Philipsklanten is willekeurig geselecteerd om deze
vragenlijst te ontvangen.’ Is de rest van de Philipsklanten dan niet willekeurig
geselecteerd? Zo neen, dan zou willekeurig beter tussen komma's hebben kunnen
staan.
‘De Côte d'Or in het Bourgondische stadje Saulieu was het laatste restaurant dat
begin 1991 tot het walhalla van de drie sterren werd verheven.’ Werden er dan begin
1991 ook andere restaurants, vóór de Côte D'Or, tot dat walhalla verheven? Zo neen,
dan zou begin 1991 beter tussen komma's hebben kunnen staan.
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‘Hij trouwde voor de tweede keer op 13 oktober 1955 met de Zwitserse Lilly
Gertrudis Grossenbacher.’ Hier staat letterlijk dat hij op die datum twee keer met
haar is getrouwd. Het is zelfs onwaarschijnlijk dat hij überhaupt twee keer met haar
getrouwd is. Een komma achter 1955 zou voldoende zijn geweest om alle twijfel uit
de wereld te helpen.
NRC Handelsblad van 13-03-1992, pagina 9

Offensieve en lieve ontspanning
Valentin Falin was één van de belangrijkste beleidsmedewerkers van de
Sovjet-regering. Zeven jaar ambassadeur in Bonn en daarna, onder andere, tot 1991
hoofd van de internationale afdeling van het centrale comité van de communistische
partij. Als iemand weet wat het einde van de Koude Oorlog veroorzaakt heeft, dan
hij wel.
Twee hoofdredacteuren van het Duitse weekblad Die Zeit, Marion Dönhoff en
Theo Sommer, beiden van begin af aan grote voorstanders van een
ontspanningspolitiek, vragen hem daarnaar in het laatste nummer (13 maart): ‘Wat
heeft Gorbatsjov er eigenlijk toe gebracht het roer op “ontspanning” om te gooien?
Was het de militaire druk van het Westen of de economische toestand - of wat was
het?’ Antwoord: ‘Doorslaggevend waren de economische en sociale toestanden in
ons land. Economisch gezien was de toestand begin van de jaren '80 catastrofaal.
Men heeft ons doodbewapend. Of als u wilt: de laatste tien tot twintig jaar hebben
de Amerikanen en wij zich tegen zichzelf bewapend. Dat verklaart ook de
tegenwoordige moeilijkheden van de Amerikaanse economie’.
Vraag: ‘Betekent dit dat Reagan gelijk had: doordat hij u wilde doodbewapenen,
heeft hij u bewogen tot een volledig omgooien van het roer?’
Antwoord: ‘In die zin: ja. Maar niet Reagan is met die politiek begonnen. Het was
de Amerikaanse politiek na de oorlog’.
Vraag: ‘Van het Westen uit gezien zou men kunnen zeggen: het was de juiste
strategie, en allen die, zoals wij hier, voor een politiek van ontspanning waren, hadden
ongelijk. Met die politiek zouden we het toch nooit zover gebracht hebben dat het
IJzeren Gordijn zou zijn afgebroken’.
Antwoord: ‘De Koude Oorlog heeft twee generaties van vrede beroofd. Overigens
ben ik er zeker van dat er so oder so fundamentele veranderingen in de Sovjet-Unie
zouden zijn opgetreden - met of zonder ontspanning’.
Een belangrijke verklaring! En ontnuchterend voor Falins Duitse gespreksgenoten,
die in het debat over de vraag of de ontspanningspolitiek het einde van de Koude
Oorlog nu heeft vertraagd dan wel verhaast, nog steeds met verve het laatste standpunt
verdedigen.
Maar moeten wij de zaak zo zwart-wit zien? Veel hangt af van de manier waarop
ontspanning werd geïnterpreteerd. Wie ontspanning zag als tegenstelling tot Koude
Oorlog, ja als einde ervan, als aanleiding om concessies te doen aan de Sovjet-Unie
en zelf met ontwapening te beginnen, die moedigde de Sovjet-Unie aan in de
overtuiging dat het Westen bezig was te capituleren.
Er was evenwel ook een andere interpretatie van ontspanning mogelijk: ontspanning
als instrument in de Koude Oorlog, een politiek die ten doel had door openingen en
contacten de greep van het regime op de Sovjet-Unie - en daardoor de greep van de
Sovjet-Unie op Oost-Europa - geleidelijk te verzachten. Ontspanning als ondermijning.
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Zelfs Egon Bahr, de architect van de Duitse Ostpolitik - de meest pregnante uiting
van de ontspanningspolitiek - zegt nu (in een interview in hetzelfde nummer van Die
Zeit): ‘Ik heb al veel vroeger gezegd dat het onze eigenlijke taak is Oost-Europa van
de ziekte te bevrijden die communisme genoemd wordt. Ik heb dat slechts één keer
gezegd; anders zou het contraproduktief zijn geweest’. Omdat het in wezen offensieve
doel van ontspanning-als-ondermijning niet al te openlijk erkend kon worden (uit
vrees de Sovjet-Unie nog wantrouwender en schichtiger te maken dan zij al was),
was het moeilijk - vooral tegenover de eigen openbare mening - haar te onderscheiden
van de ‘lieve’ interpretatie en ontstond daardoor vaak verwarring.
Achteraf kunnen we ons afvragen of die maskerade wel nodig was. De Sovjet-Unie
zelf heeft zich nooit ontveinsd dat alle contacten, dus ook de ‘lieve’ ontspanning, in
wezen ondermijnend waren (wat de voorstanders ervan in het Westen er ook mee
voor mochten hebben). Of zoals een van haar leiders eens zei: ‘De imperialistische
krachten willen de contrarevolutie exporteren door middel van de zogenaamde politiek
van bruggen’ (tussen Oost en West). Hij had, van zijn standpunt uit, gelijk.
Zowel de offensieve als de ‘lieve’ interpretatie van ontspanning hield in dat de
status quo zoals die in 1945 in Europa was ontstaan, erkend werd. Maar terwijl de
‘lieven’ bereid waren hem (en dus ook de Duitse deling) voor altijd te erkennen,
erkenden de ‘offensieven’ hem teneinde hem op den duur te kunnen veranderen,
ervan uitgaande dat, als je iets wilt veranderen, je dit eerst moet erkennen. Tot de
laatsten behoorden die Duitsers, onder wie Willy Brandt, die zich nooit bij de deling
van hun land hadden neergelegd.
Een ander verschil was dat de ‘lieven’ in ontspanning een mogelijkheid zagen
onmiddellijk te ontwapenen (al was het maar om de Russen van hun goede wil te
overtuigen), terwijl de ‘offensieven’ meenden dat het Westen op elk wapenniveau
een zodanige militaire kracht moest hebben dat de Sovjet-Unie niet in verleiding zou
komen van haar overmacht gebruikt te maken.
We kunnen zeggen dat de combinatie van bewapening en ontspanning (offensief
geïnterpreteerd) ten slotte de ineenstorting van het Sovjet-imperium heeft
bewerkstelligd. We kunnen natuurlijk ook zeggen dat die ineenstorting er, zoals Falin
zegt, so oder so gekomen zou zijn, maar dan waarschijnlijk niet dan na een periode
waarin de Sovjet-Unie heel Europa in haar greep zou hebben gehad.
NRC Handelsblad van 17-03-1992, pagina 9

Nederland aan het kortste eind?
Uit de memoires van een Amsterdamse reder: ‘Op de 8ste december 1904 aan het
ontbijt de krant lezende, werd ik plotseling verrast door de aankondiging van de
Amsterdamsche Bank dat zij aanbiedingen van aandelen Zuid-Amerikalijn tot 58
procent inwachtte, teneinde die te kunnen accepteren, indien binnen een zekere
gestelde tijd meer dan de helft van het aandelenkapitaal zich aldus aangeboden had.
De betekenis van deze aankondiging was mij aanstonds duidelijk: de
Amsterdamsche Bank, waarin Duitse belangen sterk vertegenwoordigd waren (...)
handelde in opdracht van de grote Duitse lijnen, die, na de kleine Nederlandse
concurrent amechtig gebeukt te hebben, thans door het aanbieden van een voor de
weinig hoopvol gestemde aandeelhouders aantrekkelijke prijs hoopten haar aldus
geheel in hun macht te krijgen.
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Na de Holland-Amerikalijn de Zuid-Amerikalijn! En daarna de andere lijnen. Het
was de voortzetting van het verduitsingsproces en het begin van het einde van onze
nationale scheepvaart. Ik was ontstemd over het vooruitzicht dezer overgave, die
blijkbaar in alle stilte voorbereid was, en besloot desnoods hemel en aarde te bewegen
om deze schande, deze opzet te voorkomen.
Binnen het uur zat ik bij de heer Op ten Noort, voorzitter van de Raad van Beheer
der Zuid-Amerikalijn (...). Met de hem eigen kalmte bevestigt hij mijn vermoeden:
de Zuid-Amerikalijn “kon niet meer” en moest zich noodgedwongen laten welgevallen
dat de Duitse lijnen trachtten de controle over haar machtig te worden.
Op mijn vraag of men dan niet gepoogd had financiële steun bij krachtige
Nederlandse lichamen te verwerven, opdat dit nationale ongeluk afgeweerd zou
worden, antwoordde hij: “Wie zou hier zo lief zijn om geld daarvoor te geven?” Ik
zei niet veel meer dan dat ik dat nog wel zou willen uitgemaakt zien (...).’
De schrijver begaf zich vervolgens naar de president van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. ‘Er was niet veel nodig om hem te overtuigen dat de toekomst
van onze scheepvaart dodelijk bedreigd werd en dat snel handelen nodig was om de
toeleg der buitenlandse maatschappijen te verijdelen.
Hij besprak de aangelegenheid terstond met de beide directeuren Muller en Van
Aalst, en in de middageditie van het Handelsblad stond de aankondiging dat de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, teneinde het nationale karakter van de
Zuid-Amerikalijn te redden, bereid was voor aandelen Zuid-Amerikalijn 60 procent
te betalen, dus twee procent meer dan de Amsterdamsche Bank, indien zij de
meerderheid der aandelen eenmaal bezat.
De geestkracht van de directie der Handel-Maatschappij was een uitkomst in de
nood. Haar actie vormde tevens het keerpunt in de psyche der Nederlandse
scheepvaartdirecties. Het plan der Duitse lijnen mislukte, de Handel-Maatschappij
werd eigenares van een groot aantal aandelen Zuid-Amerikalijn, welke onder haar
leiding en dank zij haar krachtige steun tot de Koninklijke Hollandsche Lloyd
gereorganiseerd en één der eerste scheepvaartondernemingen van het land werd. Van
toen af toonde men zich in scheepvaartkringen besloten tegen de Duitse usurpatie
op te treden.’
Een stukje Nederlandse geschiedenis. Is het nog actueel? Ja en nee. Ja omdat
Nederlandse bedrijven opnieuw voor de vraag staan of ze, teneinde te overleven,
niet een samenwerking met grotere buitenlandse bedrijven moeten aangaan die zou
neerkomen op een verkapte overneming. Dit keer is het weliswaar niet de nationale
scheepvaart die in het geding is - zij heeft al lang de betekenis verloren die zij in
1904, ja nog in 1940 had - maar andere takken van industrie, zoals de luchtvaart.
Anderzijds gaat de vergelijking met 1904 niet op, omdat de internationale
belangenverweving veel sterker is dan toen - Europa 1993 staat voor de deur - en
omdat Nederland, in vergelijking tot zijn grote buren, veel kleiner is geworden: het
is niet meer bezitter van het, op twee na, grootste koloniale rijk ter wereld.
Daarom is het onwaarschijnlijk dat nu een beroep op de nationale burgerzin een
zelfde respons zou krijgen als in 1904. Ook als de bankwereld in staat zou zijn, zeg,
de KLM of Fokker nationaal te houden, zou het antwoord op zo'n beroep vermoedelijk
luiden dat we tegenwoordig internationaal of Europees moeten denken.
Dat is juist, maar intussen zouden we wel bedrijven kwijtraken waarmee de
nationale trots zich vereenzelvigde - vaak op het belachelijke af. (Op het belachelijke
af, want die vereenzelviging heeft dikwijls geleid tot overschatting van eigen kracht.)
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Is deze verschuiving van krachten, waarbij Nederland aan het kortste eind trekt,
een voorafschaduwing van wat er straks met Nederland als zodanig in de zo vurig
gewenste Europese integratie gaat gebeuren? Waarschijnlijk wel - tenzij Nederland
zich op bepaalde gebieden zou gaan specialiseren en onmisbaar maken, zodat het
zijn huid, als die, in de onvermijdelijke grote verbanden van de toekomst, verkocht
moet worden, tenminste zo duur mogelijk kan verkopen.
NRC Handelsblad van 20-03-1992, pagina 9

Een houvast ontvallen
‘Hoe moeten we de woorden interpreteren die de theoloog prof. G.H. ter Schegget,
die tegen die marxiserende christenen aanleunt, in Trouw schreef over “deze zware
dagen, waarin ons aller houvast in de strijd voor gerechtigheid op aarde ontglijdt”?’
Deze vraag stelde ik op 24 januari in een artikel over de neiging bij sommigen meer
medelijden te hebben met degenen die nu in Oost-Duitsland om hun Stasi-verleden
worden vervolgd dan met hun slachtoffers van weleer.
Ik beken dat mijn vraag niet helemaal onbevangen was, want ik herinnerde mij
dat Ter Schegget in het begin van de jaren zeventig de moord op een Duitse
ambassadeur in Guatemala en de aanslagen op vliegtuigen door Palestijnse
verzetsgroepen leek te hebben goedgepraat als zijnde in overeenstemming met het
‘revolutionaire ethos’.
Ik herinnerde me ook dat één van die marxiserende christenen, ds. Bé Ruys, die
tientallen jaren in Berlijn (Oost- en West-) werkzaam was geweest (en nog is), eens
had gezegd dat, teneinde de bewapeningsspiraal te keren, ‘we moeten zien waar de
zwakste macht zit; die zwakste macht moeten we steunen, en dat is de Sovjet-Unie’.
Was het zo gek dat ik, het één met het ander combinerend, mij op 24 januari
afvroeg of wij de woorden van Ter Schegget over het wegvallen van ‘ons aller houvast
in de strijd voor gerechtigheid’ misschien aldus moesten interpreteren: ‘Betreurt hij
het wegvallen van een regime dat, hoe onmenselijk ook, een tegenwicht bood tegen
een nog erger kapitalisme?’
Gek was dit misschien niet, maar fout wel, zoals mij bleek uit een brief die Ter
Schegget mij hierop schreef. Ik vind het niet anders dan een daad van rechtvaardigheid
uit deze brief te citeren (met zijn goedvinden), teneinde een verkeerde indruk weg
te nemen. Ter Schegget schrijft dan:
‘Laat ik beginnen met te zeggen dat ik in het geheel niet bedoel wat u uit mijn
woorden in Trouw meent te moeten opmaken. Ik geloof dat het leninisme-marxisme
(en zeker het stalinisme, dat daaruit regelrecht voortvloeide) nooit een tegenwicht
geboden hebben tegen het nog erger kapitalisme.
Ik persoonlijk weet hoe onmenselijk dit systeem is sinds 1963/64, toen ik, in
West-Berlijn wonende, vaak naar de DDR reisde en daar herhaaldelijk door de
Volkspolizei verhoord ben. Dat het teloor is gegaan, met “goede kanten” en al, is
een zaak waar we alleen maar dankbaar voor kunnen zijn. Want de goede kanten
waren zo verweven met de slechte dat ze niet goed waren! Dus dat is duidelijk.
Mijn sympathie voor de analyticus en de filosoof Marx stamt uit mijn
Zuidamerikaanse tijd, die aan deze jaren voorafging (58/63). En die sympathie heb
ik bewaard: ik geloof dat hij de negentiende eeuw op een wijze geanalyseerd heeft
die op zijn minst, naast andere analyses, ter kennis genomen moet worden.
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Ik heb mij daarbij ook altijd gedistantieerd van bepaalde termen, bijvoorbeeld
dictatuur van het proletariaat. Dat is een zwak doordacht concept, dat ongetwijfeld
anders is bedoeld dan wat Lenin en later Stalin ervan maakten (dictatuur over het
proletariaat), maar dat daartoe wel aanleiding gaf.
Maar zijn visie “onderbouw bepaalt bovenbouw” en zijn religiekritiek (opium van
het volk) hebben mij zeer aangesproken, zij het dat ik het eerste opvat als: onderbouw
conditioneert bovenbouw (en ik meen dat hij dat ook bedoelde), in de zin van: er is
niets in de bovenbouw dat niet terug te vinden is in de onderbouw, en die twee moeten
altijd weer op elkaar betrokken worden. Dat leidt, goed doordacht, tot een heilzame
relativering van de ethiek (die mijn vak in Leiden is).
Wat de religiekritiek betreft, ben ik altijd weer getroffen daardoor dat Marx de
aan de ketenen gebonden man die zichzelf bevrijd heeft, de levende bloem laat
plukken, dat is: de nieuwe religie laat belijden: het concrete humanisme. Ik geloof
inderdaad dat het christelijk geloof een concreet humanisme heeft te zijn.
Wat bedoelde ik met mijn uitspraak? Ik geloof dat de sociaal-democratie (tot welke
ik mij reken) en de christen-democratie (waar ik respect voor heb) door het wegvallen
van het gevestigde communisme meer in een crisis zijn geraakt dan zij beide waar
willen hebben.
Het punt in geding is: het interventionisme dat beide kenmerkt. Beide hebben hun
geloof daarin verloren. De PvdA is al helemaal onduidelijk en slinkt ineen. De
christen-democratie heeft de mond vol van een verantwoordelijke maatschappij en
is op de privatiseringstour. Zo ontglijdt ons alle houvast in de strijd voor sociale
gerechtigheid.
Beide hebben de justitia distributiva (of socialis) van de staat verwacht. Dat durven
we niet meer! Wat nu?, is de vraag waarvoor we allen staan. Het kale kapitalisme,
het ongebreidelde vrije-marktsysteem is niet in staat het probleem van de
wereldarmoede noch ook het ecologische probleem op te lossen. Iemand heeft al
“speels” voorgesteld een verlichte dictatuur in te stellen. Ik houd niet van die
spelletjes. Als ik één ding ben, is het democraat in hart en nieren. Maar hoe
sociaal-democraat te zijn? Zonder interventionisme? Ik weet het niet.’
Met dit lange citaat uit zijn brief heb ik, hoop ik, mij van mijn plicht jegens prof.
Ter Schegget gekweten. Intussen is vooral interessant het verband dat hij legt tussen
de huidige crisis in zowel sociaal- en christen-democratie en het wegvallen van het
gevestigde communisme. Maar is ons niet allemaal - dus ook het ‘kale kapitalisme’
- in het communisme een houvast ontvallen? Niemand kan zonder een voorbeeld of
een tegenstander.
NRC Handelsblad van 24-03-1992, pagina 9

Geen voldoende bewijs
Wat drijft mensen de straat op om te demonstreren? De meest spontane en daardoor
meest indrukwekkende demonstraties zijn uitbarstingen van woede, verontrusting
of verontwaardiging (om, in Nederland, van wanhoop niet te spreken) dan wel,
omgekeerd, van vreugde of aanhankelijkheid.
Deze demonstraties hebben een concrete aanleiding. Bijvoorbeeld: een moord op
een gastarbeider of op een televisieploeg in El Salvador; een koloniale oorlog; een
besluit dat de vrede in gevaar lijkt te brengen; dreigend ontslag. Of omgekeerd: de
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overwinning van een voetbalelftal, de inhuldiging van de Koningin, de komst van
Mandela.
Sinds de intreding van het televisietijdperk kan evenwel aan de spontaniteit van
sommige van die demonstraties getwijfeld worden. Het lijkt de demonstranten dan
er meer om te doen te zijn op de televisie te komen - hoe opvallender ze zijn, des te
groter de kans daarop - dan om de zaak zelf.
En wanneer ze, lachend, gekke petjes en spandoeken met grappig bedoelde teksten
gaan dragen, maken ze helemaal de indruk dat het met hun boosheid nogal meevalt.
Dat is andere koek dan de bestorming van Tuilerieën of Winterpaleis. De regeerders
zullen daardoor niet achter de ruiten staan te trillen van angst.
Maar de televisie kan ook een tegengesteld effect hebben. Zo was de Amsterdamse
Dam bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 aanzienlijk minder vol mensen
dan bij die van haar moeder in 1948. Hoe kwam dat? Wie de plechtigheid goed wilde
zien, bleef thuis voor de televisie kijken, en die was er in 1948 nog niet.
Kortom, de televisie werkt hetzij synthetiserend, hetzij dempend op massale
emoties. Het is niet verwonderlijk wanneer degenen voor wie - of tegen wie - die
demonstraties bedoeld zijn, er met een lichte scepsis op reageren (al zullen ze die
niet altijd tonen).
Maar er is ook een ander soort demonstratie. Dan heeft zij geen concrete aanleiding,
maar is zij eerder een rite. De vooroorlogse 1-mei-betogingen behoorden tot dat
soort, maar nu de arbeiders, evenals trouwens de katholieken en de kleine luiden,
geëmancipeerd zijn, is er geen behoefte meer aan zulke toogdagen.
Tot welk soort behoorde de demonstratie tegen het racisme, die verleden zaterdag
in Amsterdam gehouden werd? Ze had geen concrete aanleiding. Er was geen Turk
of Marokkaan vermoord, en evenmin is er een Nederlandse Le Pen, die, zoals in
Frankrijk, een gevaar vormt. Zeker, wat niet is kan komen, maar het gaat hier om de
concrete aanleiding, die er hier niet was.
Spontaniteit was dus niet het kenmerk van de demonstratie van zaterdag. Daarvoor
was ze ook veel te goed en lang van tevoren voorbereid. Woedende gezichten waren
niet te zien en kreten van verontwaardiging niet te horen. Nogmaals: daarvoor was
geen concrete aanleiding.
Helemaal vrij van synthetisme was ze ook niet, maar deze keer niet doordat de
televisie meespeler was. Eerder was het de aanwezigheid van prominenten die
kennelijk vonden dat ze niet weg konden blijven, die iets kunstmatigs aan die
demonstratie gaf. Wat te zeggen van een minister-president die riep: ‘Geen woorden,
maar daden’? Riep hij zichzelf tot actie op?
Daarmee is die demonstratie niet veroordeeld. Er waren genoeg deelnemers wie
het duidelijk om de zaak zelf te doen was. Hun ging het er in de eerste plaats om, de
allochtonen in Nederland te tonen dat ze op hun steun konden rekenen. Maar als dat
zo is, dan zijn vijftigduizend demonstranten (onder wie veel allochtonen zelf) niet
zo veel - aanzienlijk minder in elk geval dan de vijfhonderdduizend van tien jaar
geleden, toen het de demonstranten om hun eigen hachje ging.
Dat het bij vijftigduizend gebleven is - overigens meer dan de organisatoren
verwacht hadden, maar tienduizend minder dan in Brussel (maar daar was wèl een
concrete aanleiding, namelijk het Vlaamse Blok) - heeft misschien ook een andere
oorzaak: het racisme, waartegen geprotesteerd werd, had een paar dagen tevoren een
klinkende nederlaag geleden bij het referendum in Zuid-Afrika. Menigeen heeft
wellicht gedacht: we zijn op de goede weg, waarom nog protesteren?
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Zeker is in elk geval dat het racisme in Zuid-Afrika een zware klap is toegebracht,
en nog wel door degenen die er tot dusver het meest van geprofiteerd hadden. De
uitslag van het referendum was dus tevens een zelfoverwinning, wat als de mooiste
soort overwinning geldt. Dit mag niet licht worden opgevat - zeker niet zolang wijzelf
onze hand er niet voor in het vuur kunnen steken dat wij, in dezelfde omstandigheden,
ook zo gehandeld zouden hebben. Demonstraties zijn mooi, soms nodig, maar geen
voldoende bewijs.
NRC Handelsblad van 27-03-1992, pagina 9

Een ongelukkig halfjaar
Waarlijk, Nederland heeft het afgelopen halfjaar geen geluk gehad in zijn buitenlandse
politiek. Eerst is er de catastrofe van 30 september geweest, toen de grootst mogelijke
meerderheid van Nederlands Europese partners de voorstellen van het Nederlandse
voorzitterschap voor een Europese Politieke Unie verwierp - een diplomatieke
nederlaag zonder weerga.
Toen hebben we het ongelooflijke gestuntel gehad met het Nederlandse bezoek
aan Zuid-Afrika, waarvan het einde nog niet in zicht is. Daar tussendoor trad de
verkilling in de Grieks-Nederlandse betrekkingen in, zich uitend in een boycot van
Nederlandse waren in Griekenland. Ook dit incident lijkt nog niet afgesloten te zijn.
En nu de Indonesische klap in het Nederlandse gezicht.
Alleen in het Griekse geval is er, voor zover althans valt na te gaan, geen sprake
van onhandigheid of fouten aan Nederlandse kant. Bij zo'n heetgebakerd nationalisme
als het Griekse kan iedereen het slachtoffer van zo'n reactie worden. Ook Italië werd
door een boycot getroffen, maar daar hoorden we minder van.
In de andere gevallen is er wel degelijk aanleiding de hand in eigen boezem te
steken - al is die boezem niet altijd die van de minister van buitenlandse zaken. Zo
is de deconfiture van 30 september aan een collectief falen van het Nederlandse
bestuur toe te schrijven - waarvoor in laatste aanleg de minister-president
verantwoordelijk is.
In het Zuidafrikaanse geval heeft de minister-president daarentegen een zeer actieve
rol gespeeld. Nog is het niet helemaal duidelijk waarom hij zo verschrikkelijk graag,
vóór alle andere staatslieden der wereld, een bezoek aan dat land wil brengen. Die
gretigheid is zeker mede debet aan de onzorgvuldigheid waarmee één en ander, intern
en extern, is voorbereid.
Ook wat Indonesië betreft, is de minister van buitenlandse zaken niet de
eerstschuldige, al is hij per slot van rekening, omdat het om de betrekkingen met een
ander land gaat, wel de eerstverantwoordelijke. Hier wreekt zich de onduidelijke
afbakening van bevoegdheden tussen de ministers van buitenlandse zaken en
ontwikkelingssamenwerking, die, hoewel (of doordat?) ze op hetzelfde departement
zitten, weinig contact met elkaar hebben.
Maar ook als het waar mocht zijn dat minister Pronk tegenover Indonesië minder
diplomatiek is opgetreden dan minister Van den Broek wel zou hebben gewild, dan
heeft dat, getuige de reacties van parlementaire kant op het Indonesische besluit de
Nederlandse hulp niet langer te aanvaarden, Kamerbrede steun.
De kwestie is dat, zoals een hoge ambtenaar zei die op 26 maart in deze krant werd
geciteerd, we, in vergelijking met andere landen (die ook een verband leggen tussen
het respecteren van mensenrechten en het aangaan van een ontwikkelingsrelatie),
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‘zo outspoken zijn’. En dat niet alleen: we vinden die openhartigheid nog mooi ook
- ook als zij averechts werkt.
Hoe weinig hebben wij in driehonderd jaar van de Inonesische cultuur en mentaliteit
begrepen! ‘Zelden wordt iets direct uitgesproken; voor de communicatie geldt de
regel dat men geen antwoorden geven moet die de gesprekspartner kunnen
teleurstellen. Ter wille van die regel mag zelfs een qua inhoud onjuiste informatie
op de koop toe genomen worden’, schreef een paar jaar geleden een Duitse krant,
het boek Javanische Weisheit und Ethik van Franz Magnis-Suseno aanhalend. Dat
is wel heel iets anders dan de gebruikelijke Nederlandse methode.
Daar komt nog iets bij. De Indonesiërs hebben over het algemeen hun koloniale
verleden op buitengewoon volwassen wijze verwerkt. Van haat of ressentiment jegens
Nederland en Nederlanders is geen sprake (vaak tot verbazing, zo niet ontstemming,
van sommige Nederlanders die zelf nog zitten met levensgrote schuldgevoelens over
dat verleden).
Maar er zijn natuurlijk grenzen aan die Indonesische lankmoedigheid, en die
grenzen zijn bereikt wanneer Nederlanders Indonesië gaan kapittelen over schending
van mensenrechten. Dàn gaan de Indonesiërs zich de niet zo fraaie praktijken
herinneren waaraan de Nederlanders zelf zich in Indonesië schuldig hebben gemaakt.
Het zou van een bijna onmenselijke zelfbeheersing getuigen als ze dat dan niet zouden
doen.
Met andere woorden: Nederland mag de hele wereld de zedelijke spiegel
voorhouden, maar is het laatste land dat dit tegenover Indonesië mag doen. Het mag
waar zijn dat de daden waaraan de Indonesiërs ons nu herinneren, in een ver verleden
zijn begaan - in een niet zo heel ver verleden overigens, en sommige onder
uiteindelijke verantwoordelijkheid van een regering waarin de PvdA vertegenwoordigd
was - maar er is nog zoiets als historische verantwoordelijkheid (iets waaraan wij de
Duitsers nog bijna dagelijks herinneren).
Welnu, die historische verantwoordelijkheid dwingt ons op z'n minst tot de grootst
mogelijke terughoudendheid in onze omgang met Indonesië. Een kwestie van
beschaving.
NRC Handelsblad van 31-03-1992, pagina 11

Parallel met de jaren twintig
Ruim twee jaar geleden - het was drie maanden na het verdwijnen van de Muur werd onder leiding van de hoofdredacteur van deze krant een ronde-tafeldiscussie
gehouden over de hereniging van Duitsland en haar gevolgen voor Europa en, meer
in het bijzonder, Nederland. Aan de discussie namen een oud-minister van
buitenlandse zaken, enkele hoogleraren en journalisten deel.
Onlangs had ik de gelegenheid het verslag van die discussie (dat in de krant van
24 februari 1990 stond) te herlezen, en toen werd ik getroffen door de haast
studentikoze manier waarop sommige deelnemers met elkaar van gedachten wisselden
- over een gebeurtenis die toch op bijna revolutionaire wijze de kaart van Europa,
en dus de plaats van ons land daarop, zou veranderen.
Achteraf kan ik dat gescherts niet anders uitleggen dan als een symptoom van het
gevoel dat het er toch allemaal weinig toe doet wat wij, Nederlanders, vinden, willen
en zeggen. Helaas is dat laatste ook zo en doen anderen ook steeds minder moeite
dat voor ons te verbergen.
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Zo zei de hoofdredacteur van het liberale, allesbehalve nationalistische weekblad
Die Zeit tot onze correspondent in Duitsland (we hebben het in de krant van 28 maart
kunnen lezen): ‘als het menens wordt, tellen zulke kleine staten - waaronder hij
Nederland rekende - nauwelijks mee’. En op Nederlands Europese voorzitterschap
doelende zei hij: ‘een land als Holland is voor zo'n rol eigenlijk niet groot genoeg’.
Vandaar dat zijn weekblad weinig aandacht besteedt aan ons land.
Van een soortgelijke beoordeling mocht enkele jaren geleden een Nederlandse
ambassadeur kennis nemen, toen hij, net aangekomen, zich kwam presenteren op
het ministerie van buitenlandse zaken van een bevriend land. Nederland, zo werd
hem te verstaan gegeven, kon zich maar het beste bemoeien met cultuur en handel,
want: ‘we don't listen to you anyway’. (Of hij dit ook aan zijn minister heeft
gerapporteerd, heeft hij mij niet medegedeeld.)
Maar daarom was ik niet het verslag van die discussie over Duitsland na twee jaar
gaan herlezen. Ik meende mij te herinneren dat één van de discussianten helemaal
niet zo optimistisch was over de interne gevolgen van de Duitse eenwording. Die
herinnering bleek juist. De man had zelfs ‘burgeroorlogachtige toestanden’ gevreesd.
Dat is ‘wel een heel sterk woord’, zei een ander.
En inderdaad verschilde die visie nogal sterk van de mening van de financiële
deskundige in het gezelschap. Als de Duitsers bereid zijn de prijs van de eenheid te
betalen, zei hij, ‘dan kunnen ze zich dat heel simpel veroorloven. Is helemaal geen
probleem. Zo groot is die Oostduitse economie niet’.
Maar wat lees ik in Der Spiegel van 23 maart? Daar wordt de voorzitter van de
Boerenbond van Mecklenburg-Oostpommeren, een land waar massale werkloosheid
onder de hoofdzakelijk agrarische bevolking dreigt, geciteerd: als er niet spoedig
iets gebeurt, dan dreigen niet alleen maar bedrijfsbezettingen, maar
‘burgeroorlogachtige toestanden’.
En enkele bladzijden verder komt de minister van financiën van Brandenburg aan
het woord: als de Westduitse Länder niet bereid zijn meer aan Oost-Duitsland af te
schuiven dan die ene miljard mark die het in 1991 van hen kreeg, dan ‘duurt het niet
lang meer of er heerst in Duitsland oorlog’.
Nu moeten we bij de taxatie van zulke uitlatingen een flinke dosis dramatisering
verdisconteren. En ook moet gezegd worden dat de ‘burgeroorlogachtige toestanden’
die de Nederlander in 1990 zag opdoemen, in zijn geestesoog het gevolg zouden zijn
van de trek van een paar miljoen Oostduitsers en nog drie miljoen uit Rusland,
Roemenië en Polen naar West-Duitsland. Die immigratie heeft nog niet plaatsgehad.
Met de ‘burgeroorlogachtige toestanden’ waarnaar de twee geciteerde Oostduitsers
in 1992 verwijzen, bedoelen zij daarentegen de toestand in Oost-Duitsland zelf, waar
de Aufschwung maar niet van de grond komt en er al drie miljoen werklozen (op
een bevolking van 16 miljoen) zijn.
Intussen vinden de Westduitsers dat zij al meer dan genoeg aan Oost-Duitsland
betalen (180 miljard mark in 1992, direct van de Bond). Daardoor is de schuld van
de Duitse overheid gestegen tot 1300 miljard eind 1991 (bijna 300 miljard meer dan
eind 1990). Nog grotere transfers zijn nauwelijks mogelijk zonder aanzienlijke
bezuinigingen of belastingverhogingen.
Daarvoor is de Westduitse bevolking niet in de stemming. Integendeel, arbeiders,
beambten en ambtenaren eisen loonsverhogingen van ongeveer tien procent. Daarvan
profiteren hun Oostduitse collega's ook, maar aangezien er daar geen navenante
produktie tegenover staat, gaat dat daar allemaal aan de consumptie op, waarvan
vooral de Westduitse producent profiteert.
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Misschien dat Kohl na de verkiezingen van overmorgen in Sleeswijk-Holstein en
Baden-Württemberg eindelijk zijn Duitsers zal vertellen hoe de toestand er werkelijk
voor staat. Dat zal hem moeilijk vallen, omdat hij twee jaar geleden nog heeft beloofd
dat het na de hereniging niemand slechter zou gaan. Dat woord, dat iedereen zich
herinnert, strekt er niet toe de offervaardigheid van het rijke Westen te vergroten.
Is zijn tegenstander, de SPD, wel tot die openhartigheid bereid? Haar voorzitter,
Engholm, zei onlangs: ‘De bevolking leeft op een vulkaan. Indien de Duitsers niet
snel wordt duidelijk gemaakt hoeveel zij werkelijk voor hun vereniging moeten
betalen, dreigen er politieke slingerbewegingen die juist dit land niet kan verdragen.
Aan de gevolgen durf ik niet te denken’. Hem doet de sfeer denken aan de jaren
twintig.
Maar hij zei dit niet tegen zijn eigen partij- of volksgenoten; hij zei het tegen de
correspondent van de Volkskrant, die het op 28 maart in zijn krant liet afdrukken.
Zou Engholm er belang bij hebben tegenover een Nederlandse krant de toestand
zwarter af te schilderen dan hij is? ‘Burgeroorlogachtige toestanden’ is misschien
inderdaad een ‘sterk woord’, maar is een parallel met de jaren twintig veel
opwekkender?
NRC Handelsblad van 03-04-1992, pagina 9

Wissels op de toekomst
Dat de verdwijning van de vijand, waarop wij bijna vijftig jaar lang gefixeerd zijn
geweest, gevolgen moet hebben voor taak en samenstelling van de Nederlandse
strijdkrachten, is duidelijk. Maar welke gevolgen? Minister Ter Beek heeft daarvan
een schets gegeven in de rede die hij vorige week dinsdag in Den Haag voor het
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken heeft gehouden.
Dat hij die schets aan het Nederlandse publiek heeft voorgelegd zonder zijn collega
van Buitenlandse Zaken - die eerstverantwoordelijke is voor het beleid waarvan die
strijdkrachten het instrument zijn - en zonder zijn eigen generaals geraadpleegd te
hebben, is misschien een schoonheidsfout, maar toch toe te juichen. Immers, had hij
dat wèl gedaan, dan zou er een minder duidelijk verhaal uit de bus zijn gekomen. De
openbare discussie heeft hij er dus mee gediend.
Op het eerste gezicht lijkt het redelijk voor te stellen dat de landmacht ingekrompen
wordt tot een beroepsleger, welks taak vrijwel uitsluitend gericht zal zijn op
crisisbeheersing en vredeshandhaving. Daarover zal op den duur weinig principieel
meningsverschil blijven bestaan.
Anders is dat met de politieke vooronderstellingen waarvan Ter Beeks plannen
uitgaan. Zij gaan uit van de ‘onomkeerbare, hand over hand toenemende
europeanisering’. Wat is europeanisering? Een ‘tot het continent beperkte intensieve
vorm van internationalisering’, waaraan dus ook ons veiligheidsbeleid zich niet zal
kunnen onttrekken.
Nu, men kan zich voorstellen dat vooral minister Van den Broek zal steigeren
tegen een veiligheidsbeleid dat zich tot het Europese continent beperkt, dus Engeland
en - wat nog veel belangrijker is - de Verenigde Staten uitsluit. Trouwens, hoe rijmt
Ter Beek zelf die aldus gedefinieerde europeanisering met de door hem gewenste
‘nauwe betrokkenheid van de Verenigde Staten met de veiligheid van Europa’. Daar
begint de discussie dus al.
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Maar zelfs zij die, met Ter Beek, voorstander zijn van een europeanisering die een
tot het continent beperkte vorm van internationalisering is, zullen zich, als ze eerlijk
zijn, moeten afvragen: is die europeanisering wel zo onomkeerbaar als Ter Beek
stelt? Is de ‘dynamiek van de Europese integratie’, die de vooronderstelling vormt
van Ter Beeks plannen, wel zo onweerstaanbaar als hij suggereert? Zelf zegt hij dat
‘van automatisme geen sprake zal zijn’. Dus hoe dynamisch is die dynamiek dan
wel?
Ter Beek verkeert nog in de postmaastrichtse euforie. Maar die is elders grotendeels
verdwenen. Duitsland, dat de motor van die dynamiek moet zijn, wordt in beslag
genomen door zijn binnenlandse integratieproblemen. De Europese integratie stuit
op steeds meer tegenstand. Trouwens, Duitsland voldoet zelf niet aan de voorwaarden
die het gesteld heeft aan toetreding tot Europese Economische en Monetaire Unie.
Bondskanselier Kohls positie is zwakker dan sinds vele jaren.
Frankrijk, die andere onmisbare pijler van de Europese eenheid, is eveneens door
binnenlandse problemen bezeten. Een regering die berust op slechts 16 procent van
de kiezers; een president die zijn toucher kwijt is en voor de ruïne van zijn regime
staat; een land dat, na de Duitse hereniging en de ineenstorting van de Sovjet-Unie,
de basis aan zijn internationale pretenties ontvallen ziet. Dit zijn eerder voorwaarden
voor een gefrustreerde naar-binnen-gekeerdheid dan voor een Europees elan.
In beide landen manifesteert zich een weerzin tegen de gevestigde partijen, wat
destabiliserend, en dus niet in het voordeel van Europa, werkt.
Er moet dus een groot vraagteken gezet worden achter die Europese dynamiek
waarmee, volgens eigen zeggen, Ter Beeks plannen staan of vallen. Wat dat betreft,
trekt hij een onverantwoorde wissel op de toekomst en rijst de vraag of niet andere
motieven - eerder van binnenlandse aard - achter zijn plannen gezocht moeten worden.
Die vraag krijgt bijna een antwoord wanneer hij op de vraag: ‘Is er nog toekomst
voor het Nederlandse buitenlands beleid’, zelf het antwoord geeft: ‘niet veel’. Geheel
afgezien van het waarheidsgehalte van dit antwoord, is dit geknipt om minister Van
den Broek te provoceren. Het is onwaarschijnlijk dat de door de wol geverfde politicus
Ter Beek zich daar niet bewust van was.
Maar goed, zelfs als Van den Broek alles zou kunnen onderschrijven wat Ter Beek
heeft gezegd, zelfs als de Europese integratie een onomkeerbaar proces zou zijn, dan
nog trekt Ter Beek een wissel op de toekomst. Immers, weten we hoe die
europeanisering van het veiligheidsbeleid eruit zal zien? Neen! We weten niet eens,
zoals Ter Beek zelf zegt, ‘welke vorm de Europese integratie in politiek opzicht
uiteindelijk zal aannemen’ - laat staan dus in militair opzicht.
Ter Beek loopt dus wel heel erg vooruit op de dingen die komen - of niet komen
- gaan. Niet alleen heeft hij zijn plannen niet met zijn collega's en militaire adviseurs
besproken, maar ook weet hij niet of ze wel passen in de vorm die de Europese
integratie - aangenomen dat zij onomkeerbaar is - in militair opzicht uiteindelijk zal
aannemen.
NRC Handelsblad van 07-04-1992, pagina 9

Tientallen zwaarden van Damocles
Een krant ‘opent’ altijd met het belangrijkste nieuws van de dag; beter: met wat de
redactie als het belangrijkste nieuws van de dag beschouwt. Dat wordt dan links
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boven op de eerste pagina gezet. Zaterdag had het dagblad Trouw een goede neus:
het opende met het bericht dat alle Russische kerncentrales gevaarlijk zijn.
Bij nader inzien evenwel bleek het niet dat feit te zijn dat, in de ogen van de
redactie, die ereplaats waard was, maar het bericht dat een topadviseur van president
Jeltsin geen goed woord over had voor het Europese Energiehandvest, dat in
Nederland beter bekend is als het plan-Lubbers. Met andere woorden: het
wereldschokkende voor de Nederlandse lezer teruggebracht tot de proporties van het
lokale.
Deze raadselachtige taal verdient toelichting. Wat wil het Europese Energiehandvest
(in ons land, naar zijn initiator, het plan-Lubbers genoemd)? Het beoogt gunstige
voorwaarden te scheppen voor Westerse investeringen in Midden- en Oost-Europa,
in ruil voor lange-termijncontracten voor de levering van olie, gas en kolen.
Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: het Oosten krijgt geld om zijn
vervallen energie-industrieën te moderniseren, en het Westen krijgt energie. Hierover
wordt al geruime tijd vergaderd onder voorzitterschap van de Nederlander mr.
M.H.J.Ch. Rutten.
Waarom had Jeltsins topadviseur voor energiebeleid, milieuzaken en
gezondheidszorg, prof. Aleksej Jablokov, geen goed woord over voor dat plan? ‘In
plaats van geld te steken in onze nucleaire centrales, moet het Westen ons leren hoe
we zònder kerncentrales aan onze energiebehoeften kunnen voldoen. Het Europese
Energiehandvest is geheel gebaseerd op de gedachte: Rusland wordt dè leverancier
van ruwe olie en gas aan het geïndustrialiseerde buitenland, en binnenslands moeten
wij maar verder doormodderen met kernenergie.’
Jablokov vindt dat een ramp, want volgens hem zijn de Russen niet rijp voor
kernenergie: ‘zelfs met pesticiden kunnen we niet omgaan’. ‘Ik weet hoe moeilijk
het voor ons Russen is nauwkeurig heel precieze voorschriften op te volgen. Dat
kùnnen we niet, het past niet in ons nationale karakter. Bij ons zijn àlle kerncentrales
gevaarlijk, door de manier waarop Russen werken.’ Maar ‘met het Europese
Energiehandvest stimuleert het Westen stilzwijgend de uitbreiding van het aantal
kernreactoren’ in het Oosten.
In het Oosten ‘zijn àlle kerncentrales gevaarlijk’. Dàt is het grote nieuws, thans
bevestigd door een Russische topadviseur. Met andere woorden: alle vijfenveertig
kernreactoren die in de voormalige Sovjet-Unie staan (waarvan er zestien zijn van
het Tsjernobyl-type, waarvan er één in 1986 dood en verderf over grote delen van
Europa zaaide) plus nog eens een twintigtal in Oost-Europa zijn gevaarlijk.
Zó nieuw was die boodschap nu ook weer niet. We wisten het al, maar we dachten
liever niet aan dat grote gevaar dat ons boven het hoofd hangt - terwijl dit feit in
werkelijkheid alle andere dingen waar we ons druk over maken, qua betekenis in de
schaduw stelt. Eigenlijk zouden we iedere dag op de hoogte moeten worden gehouden
van de stand van zaken met die kerncentrales die op springen staan, zoals we op de
hoogte worden gehouden van het verloop van een oorlog.
De toestand wordt elke dag erger, want behalve dat in de Oosteuropese centrales
een ‘veiligheidscultuur’ ontbreekt (aldus ir. A.M. Versteegh, hoofd nucleaire zaken
van het Energieonderzoekcentrum Nederland, die in onze krant van 25 maart geciteerd
werd), is er ook geen geld om het personeel naar verdienste te betalen. Elke dag
lopen er meer mensen weg. Bovendien is, met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie,
het centrale toezicht verdwenen en zijn vele centrales ook in de politieke, zo niet
militaire, gevarenzone komen te liggen.
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Westerse deskundigen hebben al vastgesteld dat de nu nog werkende centrales
van het Tsjernobyl-type eigenlijk onmiddellijk dicht moeten. De weggevallen energie
zou dan gesuppleerd moeten worden uit de olie-, gas- en kolenvoorraden, maar die
moeten nu juist, volgens het plan-Lubbers, het Westen van energie voorzien. Het
Westen is dus niet zo happig op sluiting van die centrales.
Met modernisering van de centrales die nog te redden zijn, zou - volgens een
schatting van Siemens - een bedrag van 8,4 miljard dollar gemoeid zijn. De Westerse
atoomindustrie ziet in zo'n opdracht mooie perspectieven. Maar als het waar is wat
ir. Versteegh en prof. Jablokov zeggen, namelijk dat in Oost-Europa, en vooral in
de voormalige Sovjet-Unie, de ‘veiligheidscultuur’ ten enen male ontbreekt, zijn we
met zo'n modernisering niet erg geholpen.
Het zwaard van Damocles, in de vorm van tientallen centrales waarmee elk
ogenblik een ongeluk kan gebeuren, blijft de wereld dus boven het hoofd hangen.
De Duitse minister Genscher bepleit ingrijpen door de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, desnoods met militair geweld (volgens Der Spiegel van 6 april),
maar een hedonistische samenleving als de Westerse zal niet zo gauw bereid zijn
prioriteit aan dit probleem te geven. Handhaving, zo niet verhoging, van onze
levensstandaard heeft voorrang.
Nog geen tien jaar geleden werd ons door kerken en politieke partijen voorgehouden
dat het heel verkeerd was anti-communistisch te zijn. Dat was vijanddenken en mocht
dus niet. Nu wordt het steeds duidelijker dat het communisme een nog veel grotere
ramp voor de mensheid is geweest dan zelfs de grootste communistenvreter ooit
heeft kunnen vermoeden.
Is geweest? Misschien heeft de erfenis van dat communisme nog ettelijke rampen
voor ons in petto en komt het woord dat Chroesjtsjov het Westen eens toeslingerde:
‘Wij zullen jullie begraven’ op onverwachte - ook door hem niet verwachte - wijze
in vervulling.
NRC Handelsblad van 10-04-1992, pagina 9

Ventielen voor onbehagen
Als Labour de verkiezingen niet kan winnen wanneer het land zich op het dieptepunt
van een recessie bevindt, dan kan het nooit winnen. Die opmerking konden we vorige
week vaak op de Britse televisie horen na de vierde achtereenvolgende overwinning
van de Conservatieven.
Hoe begrijpelijk deze reactie ook is, toch gaat zij uit van een blijkbaar verkeerde
vooronderstelling, namelijk dat linkse partijen profiteren van slechte tijden. Maar
dat is, in zijn algemeenheid, helemaal niet waar. Kijk maar naar ons eigen land.
Bij de verkiezingen van 1933, de eerste na de intreding van de grote economische
crisis, kregen de gezamenlijke linkse partijen 26 procent van de stemmen - 0,4 procent
minder dan bij de verkiezingen van 1929. En in 1937 - toen de werkloosheid, hoewel
afnemend, nog even groot was als vier jaar tevoren - verloren zij nog eens 0,7 procent.
(Voor de SDAP alleen waren de percentages: 1929: 23,8, 1933: 21,5, 1937: 21,9.)
Bij de eerste naoorlogse verkiezingen, toen hoop op betere tijden gloorde, kreeg
gezamenlijk links 38,9 procent - een sprong van 13,6, vergeleken met 1937. (De
PvdA, opvolgster van de SDAP, sprong van 21,9 in 1937 op 28,3.) Daarna heeft
gezamenlijk links nooit meer zo'n hoog percentage gehaald. De PvdA is niet hoger
gekomen dan 33,8 in 1977.
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Er is dus geen direct oorzakelijk verband tussen slechte tijden en winst voor linkse
partijen. Eerder kan gezegd worden dat in slechte tijden de behoefte aan vastigheid,
de voorkeur voor het bekende boven het onbekende groter is, evenals de huiver voor
experimenten. Dat werkt over 't algemeen niet ten voordele van links (hoewel
sommige linkse leiders, zoals Drees, aan die behoefte kunnen voldoen).
In elk geval kan onze PvdA geen hoop putten uit de Britse verkiezingsuitslag,
evenmin als uit de Franse en Duitse, die daaraan zijn voorafgegaan. De Duitse
uitslagen tonen bovendien enkele trends die uitgesproken verontrustend zijn voor
links, meer in het bijzonder voor de sociaal-democratie.
Niet alleen heeft de SPD niet kunnen profiteren van de algemene malaise die in
Duitsland heerst - in Baden-Württemberg viel zij met 2,6, in Sleeswijk-Holstein met
8,6 procent terug - maar ook blijkt zij juist in de steden en arbeiderswijken veel aan
de ultrarechtse partijen verloren te hebben.
In Sleeswijk-Holstein heeft 11 procent van de arbeiders op de Deutsche
Volks-Union gestemd, en in Baden-Württemberg 19 procent van hen op de
Republikaner. Bij de in vakbonden georganiseerde arbeiders was de winst voor die
rechtse partijen zelfs nog groter.
Niet minder verontrustend is dat, terwijl in Baden-Württemberg de Republikaner
10,9 procent van het totaal aantal stemmen kregen, en in Sleeswijk-Holstein de DVU
6,3, bij de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar de respectieve percentages 16 en 10 waren.
Alarmerend is ook dat het aantal niet-stemmers in beide deelstaten groot was. In
Baden-Württemberg haalden zij, met 29,8 procent van het totaal kiesgerechtigden,
zelfs een hoger percentage dan de grootste partij, de CDU (27,4 procent van de
kiesgerechtigden, 39,6 procent van de opgekomen kiezers). Ook onder hen zijn er
relatief veel die tot de arbeidersstand en de jeugd behoren. Uit dat reservoir van
mensen die niets van de huidige politiek willen weten, kan nog van alles voortkomen.
Met herleving van het bruine spook, dus met zogenaamd neo-nazisme, heeft dit
alles heel weinig van doen. Dat is een veel te gemakkelijke verklaring, die op
zelfmisleiding neerkomt. Het verschijnsel laat zich ook niet bestrijden met
demonstraties tegen fascisme en racisme. Die overtuigen alleen maar de reeds
overtuigden, als ze al niet averechts werken.
Hoewel de sociaal-democraten, die nog altijd een partij van de arbeiders en van
de toekomst (dus van de jeugd) pretenderen te zijn, zich die verschijnselen in het
bijzonder moeten aantrekken, is dat geen reden voor de meer burgerlijke partijen
zich er geen zorgen over te maken. Niet alleen de sociaal-democratie, de democratie
in het algemeen is er door bedreigd.
Ook is het veel te gemakkelijk de crisis in de sociaal-democratie te verklaren uit
de déconfiture van het socialistische model overal waar dat nog vijf jaar geleden
heerste. Zeker heeft die déconfiture het vertrouwen in de staat als panacee (of ‘albedil’,
zoals Van Agt zei) nog verder ondermijnd, maar de onzekerheid die is ontstaan na
het einde van de Koude Oorlog, die althans het voordeel had dat iedereen wist waar
hij aan toe was, tast iedereen aan.
Nederland ontkomt daar niet aan, al uit die onzekerheid zich hier anders dan in
Duitsland of Frankrijk (Engeland lijkt er, dank zij zijn kiesstelsel, aan te ontsnappen).
Bij ons wordt, zoals Rob Meines en Robert van de Roer schrijven in deze krant van
11 april, ‘een grotere toeloop naar Centrumdemocraten en Groen Links ogenschijnlijk
tegengegaan door de aanwezigheid van D66, zolang die partij niet in de regering zit’.
D66 dus als bliksemafleider van politiek onbehagen. Of, in andere woorden: als
D66 er niet was, zou ook Nederland met groter extremisme te maken hebben, zoals

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

nu Frankrijk en Duitsland. Die analyse is waarschijnlijk juist, maar ach, hoe doet zij
mij denken aan wat ik in 1967, na de eerste overwinning van D66 (toen nog D'66),
schreef en wat mij toen niet in dank werd afgenomen.
‘Nederland is Duitsland niet, maar wel is er in beide landen een onbehagen over
de verstarde heerschappij der oude partijen. In Duitsland maakt de NPD’ - een nu
bijna verdwenen voorloper van DVU en Republikaner - ‘zich daar tolk van, en voor
zover zij daarmee niet uitsluitend hen vangt die heimwee hebben naar een recent
verleden - en ook zij heeft een groot percentage jeugdigen onder haar kiezers - is zij
qua verschijnsel (dus, let wel, niet qua program of doeleinden) vergelijkbaar met
D'66’.
Deze poging tot ‘wetenschappelijke plaatsbepaling’ van D'66, zoals ik deze analyse
toen noemde, mag al dan niet geslaagd heten en, zo ja, vandaag al dan niet nog geldig
zijn, in elk geval mag Nederland zich gelukkig prijzen met D66 als ventiel voor het
politieke onbehagen - althans ‘zolang die partij niet in de regering zit’.
NRC Handelsblad van 14-04-1992, pagina 9

Zondaar of zondebok?
Eergisteren was het tachtig jaar geleden dat de Titanic zonk. In de krant lees ik: ‘Maar
de echte zondebok (...) was kapitein Smith van de Titanic, die, ondanks
waarschuwingen voor ijsbergen, die nacht met volle kracht doorvoer. Maar hij werd
in Engeland als een held herdacht, en voor hem werd een standbeeld opgericht’.
Kapitein Smith was dus geen zondebok.
Andere eigenaardigheden die mij de afgelopen vijf weken troffen:
‘Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van de heer X,
voormalig oprichter en voormalig directeur van...’ Oprichter zal hij altijd blijven.
‘De gezondheidstoestand van Honecker is sterk verslechterd en moet dringend
worden opgenomen in een ziekenhuis.’ Die gezondheidstoestand?
‘Twee weken geleden bleek het afdelingsbestuur noch de ledenvergadering niet
in staat te komen tot een oplossing.’ Charivarius zou gezegd hebben: der Geist der
stets verneint.
‘Wij huilen mee met de slachtoffers of zij die zichzelf slachtoffer hebben verklaard.’
Wij huilen mee met zij? Misschien raakt dit langzaam ingeburgerd, want ik las ook:
‘Alleen voor zij die verslaafd zijn aan Nederlandse films’.
‘...wordt de hele zaak nog eens op een rijtje gezet.’ Is er voor een rijtje niet meer
dan één zaak nodig? Of bestond dat rijtje al, toen die zaak erop gezet werd?
‘Uiteindelijk heeft mond-op-mondreclame ervoor gezorgd dat de zaal behoorlijk
vol zat.’ Bah, wat vies! Of is bedoeld: mond-tot-mondreclame?
‘Ik kan dit werk nog niet optimaal aan.’ Als hij zijn best deed, kon hij dat werk
wèl optimaal aan, want optimaal betekent: zo goed mogelijk.
‘Wij herinneren hem als een bevlogen criticus.’ Het werkwoord is: zich herinneren.
Je kunt ook iemand aan iets herinneren.
‘Indertijd was Jopie een van de eersten geweest die De Mérode had opgezocht
toen deze uit de gevangenis ontslagen werd. Als zeventienjarige jongen had hij hem
van de trein gehaald’. Allemaal onduidelijkheden. Wie had wie opgezocht: Jopie De
Mérode of De Mérode Jopie? Uit de tweede zin zou je opmaken dat het Jopie was
die De Mérode had opgezocht (hoewel opzoeken en van de trein halen niet hetzelfde
is). Zo ja, dan had het ‘hadden opgezocht’ moeten zijn geweest. Ook zou ik hebben
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geschreven: ‘...uit de gevangenis ontslagen was’, want die behandeling was
voorafgegaan aan (en voltooid vóór) het opzoeken.
Nog zoiets. In een paginagrote advertentie van PTT Telecom staat: ‘Een van de
belangrijkste figuren die bepaalt hoe snel je bij ons gaat’. Naar een lezer mij meedeelt,
is het advertentiebureau van tevoren gewezen op de onjuistheid van de constructie
(moet zijn: die bepalen), maar heeft dat bureau, met steun van PTT Telecom, zijn
been stijf gehouden met de argumenten: ‘de boodschap komt zo veel pakkender over’
en: ‘taal is toch een levend organisme?’ Dat laatste is juist, en wat taal is, wordt
kennelijk door advertentiebureaus bepaald.
‘Thailand was een van de eerste landen in Azië die er openlijk tegen rebelleerde.’
Die kan niet op Thailand slaan, want Thailand is onzijdig. Het slaat dus op landen.
Zo ja, dan is het enkelvoud rebelleerde verkeerd.
‘Denkt u dan niet dat zij tot een van de belangrijkste figuren van onze tijd moet
worden gerekend?’ Wie moet nog meer tot die ene figuur gerekend worden?
‘Deze editie met de kennis van vandaag lezende, maakt veel nostalgie los.’ Wat
is het onderwerp in deze zin ofwel wat maakt veel nostalgie los?
Verscheidene lezers hebben mij deze zin voorgelegd: ‘De oude sjeik, die toegeeft
dat het regime van president Mubarak hem vreest en daarom voortdurend in de gaten
wordt gehouden, slaat driftig op de tafel.’ Ik zie daar geen fout in. De sjeik geeft toe
en wordt in de gaten gehouden. Mooi is misschien anders, maar dat is een andere
kwestie.
‘Graag hopen wij u te ontmoeten.’ Als je iets hoopt, doe je dat altijd graag.
‘Daarom stond ik op goede voet met hem, niet in het minst omdat hij zo'n
aangenaam causeur was.’ ‘De Club van Elf is weinig enthousiast over grote nieuwe
parken, niet in het minst uit eigen belang.’ ‘Overal, niet in het minst bij de instanties,
heerst in het tweede jaar van de Duitse vereniging nog grote onzekerheid.’ Hier staat
allemaal onzin, want niet in het minst betekent: helemaal niet. Bedoeld is kennelijk
overal: niet het minst (= vooral, niet in de laatste plaats).
‘Hotel Terminus is evengoed een thriller als een komedie, met veel Pinter erin,
maar dat laatste hinderde me niet het minst.’ Laat het nu eens een keer ‘niet in het
minst’ moeten zijn!
‘De aaneenschakeling van stalen haken rondom een stam verhinderen katten om
in een boom te kunnen klimmen.’ ‘De verpakking is voldoende om er twee
mosmanden van 30 cm mee te kunnen vullen.’ ‘Enige maanden geleden bleek dat
de pijlers van het wandelhoofd niet sterk genoeg zijn om een groter gebouw te kunnen
dragen.’ Is in al die voorbeelden kunnen niet overbodig? (In het eerste citaat is
bovendien verhinderen niet juist.)
Op 11 februari vestigde ik hier de aandacht op deze zin: ‘Roken kan longkanker
of hartklachten veroorzaken’. En ik schreef erbij: ‘Hebben wij de keus? Roken kan
longkanker en hartklachten veroorzaken, want beide gevolgen behoren tot de
mogelijkheden.
Een lezer wees mij op G. Polya: Mathematical and Plausible Reasoning, Vol II
(Princeton University Press, 1968), waar, in een noot op pag. 102, staat (en ik vertaal):
‘Het woordje of heeft twee betekenissen, die niet voldoende uit elkaar gehouden
worden in het Engels of de andere moderne Europese talen. (Wèl, min of meer, in
het Latijn.) We kunnen of exclusief dan wel inclusief gebruiken. In: “Je mag naar
het strand of naar de bioscoop gaan” (niet naar allebei) is of exclusief (in Latijn: aut).
In: “Je mag naar het strand gaan of een heleboel snoep hebben” is of inclusief indien
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bedoeld wordt “het een of het ander dan wel allebei”. In juridische of financiële
documenten wordt het inclusieve of weergegeven met “en/of” (in Latijn: vel)’.
NRC Handelsblad van 17-04-1992, pagina 7

Hoe vindt een forens meerijders?
Een plaatje in deze krant heeft mij aan het denken gezet. Het was tijdens de
treinstaking, begin deze maand. Het plaatje toonde een vrijwel leeg parkeerterrein.
Onderschrift: ‘Ondanks de oproep van minister Maij van Verkeer aan automobilisten
om toch vooral met elkaar mee te rijden, is dit carpoolterrein bij Leiden zo goed als
leeg.’
Dit beeld werd bevestigd door een bericht in de krant van 8 april: ‘Verkeer en
Waterstaat stimuleert het carpoolen. Daartoe werkt ze samen met een particuliere
car-poolorganisatie, Car-Net, met vestigingen in Den Haag en Amsterdam. Car-Net
heeft afgelopen dagen een hulpactie op touw gezet om mensen die waren gestrand,
bij elkaar in de auto te krijgen. Op die manier zijn dertig mensen geholpen.’
Nu, dat leek me ook geen overdonderend succes. Als in een uitzonderlijke toestand
- een treinstaking - al zo weinig forenzen bereid, of in staat, zijn één auto te delen
met anderen om daarmee gezamenlijk naar het werk (en terug) te gaan, wat kan er
dan terechtkomen van de plannen om in gewone tijden het probleem van de
kilometerslange files (grotendeels bestaande uit auto's met één inzittende) op te lossen
- om nog maar te zwijgen van de daardoor veroorzaakte luchtvervuiling?
Die plannen bestaan. In september 1991 werd voor werknemers in
Amsterdam-Zuidoost een carpoolsysteem geïntroduceerd. De organisatie had, blijkens
een bericht in de krant van 16 januari, gemikt op een respons van vierhonderd in de
eerste tien weken en hoopte dit aantal na een jaar tot vierduizend te hebben uitgebreid.
In januari - dus na vier maanden - hadden zich echter nog slechts tweehonderdvijftig
personen gemeld.
Ook in Den Haag-Bezuidenhout, waar men enige tijd later van start was gegaan
(met een bureau bij de ANWB), hadden zich in maart nog maar vijftig à zestig klanten
gemeld, en dat terwijl het plan de steun had van PTT, Nationale Nederlanden en
ministerie van Landbouw.
Het doel is zo mooi: het aantal kilometers van en naar Amsterdam-Zuidoost en
van en naar Den Haag-Bezuidenhout per jaar met zestig miljoen te verminderen en,
bij eventuele landelijke invoering, tot een reductie van vier miljard kilometer - een
kwart van al het spitsverkeer - te komen. Maar aan de middelen ter bereiking van
dat doel is er blijkbaar iets mis.
Waaraan ligt dat? Vinden de meeste autoforenzen eigen vrijheid en eigen gemak
belangrijker dan het ongemak van in files te moeten staan (om niet te spreken van
het ver van hun gezichtskring verwijderde ongemak van luchtvervuiling)? En als zij
dan al het belang van carpoolen inzien, willen zij dan misschien liever de vrijheid
behouden hun eigen meerijders te kiezen in plaats van dat de een of andere organisatie
dit voor hen doet?
Maar hoe vindt een forens zelf meerijders? Hoe kan hij zijn eigen keus bepalen?
Daarvoor lijkt niet veel meer nodig dan dat hij weet hoeveel mensen die dezelfde
postcode hebben als hij, elke dag van hun woonplaats per auto naar eenzelfde
postcodedistrict van hun werkplaats gaan. Hem daarbij te helpen zou het werk van
de gemeente van zijn woonplaats moeten zijn.
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Die zou via een enquête erachter moeten komen wie van haar inwoners-forenzen
in beginsel bereid zijn aan carpoolen mee te doen. Degeen die daartoe bereid is, hoeft
slechts de postcodes van zijn woon- en van zijn werkplaats in te vullen plus zijn
telefoonnummer (niet eens zijn naam - het systeem respecteert de anonimiteit).
Deze gegevens slaat de gemeente in een computer op, en iedereen die in carpoolen
geïnteresseerd is, kan dan nagaan hoevelen er in zijn gemeente dagelijks hetzelfde
traject als hij afleggen (zelfde postcode woonplaats, zelfde postcode werkplaats) en
kan hen dan zelf, omdat hun telefoonnummers het derde gegeven zijn, opbellen om
te zien of zij ervoor te vinden zijn met hem een auto te delen voor dagelijks
woon-werkplaatsvervoer.
Zo ontstaat een systeem dat van het begin af aan geheel vrijwillig - immers,
niemand is verplicht het enquêteformulier in te vullen - en, tot op het ogenblik dat
de betrokkenen tot zaken komen, geheel anoniem is. Bovendien kost het, in
tegenstellig tot de bestaande systemen, die commercieel zijn, niets.
Zeker, het zou de gemeenten wat kosten, maar die kosten lijken overzienbaar: ze
betreffen de enquête en de verwerking van de daarmee verkregen gegevens. Bovendien
zou het vreemd zijn als de gemeenten daarvoor geen subsidie van Verkeer en
waterstaat zouden kunnen krijgen.
In elk geval zouden de kosten niet opwegen tegen de kapitalen die nu besteed
worden aan studies over oplossing van het fileprobleem en verspild worden aan tijd
die in die files verloren gaat (om - opnieuw - niet te spreken van de kapitalen die de
luchtvervuiling kost). Op den duur zouden die kosten zichzelf zelfs dubbel en dwars
terugbetalen.
Desgewenst kan aan dit plan - het is eigenlijk meer een idee dan een plan - ook
een ideëel motief gegeven worden. In onze gedepersonaliseerde samenleving ‘zouden
opnieuw herkenbare entiteiten moeten ontstaan die als aanknopingspunt voor
burgerschap kunnen dienen’, schrijft de D66'er G.J. Wolffensperger in onze krant
van 2 maart. Welnu, vrijwillig ontstane, van onderaf gegroeide clubjes van carpoolers
zouden zulke aanknopingspunten kunnen zijn - zeker in forenzengemeenten en
slaapsteden, die nu veelal sociaal als los zand aan elkaar hangen.
NRC Handelsblad van 21-04-1992, pagina 9

Joegoslavië is geen Zwitserland
‘Hoe reageert iemand die in een relatief comfortabel en veilig deel van de wereld
woont, op de moeilijkheden van minder fortuinlijke mensen, wier levens en
bezittingen door conflicten te gronde worden gericht?
Eén manier is te proberen zo'n conflict te begrijpen, de goede argumenten te
scheiden van de slechte en emotioneel betrokken te raken. Vroeg of laat leidt dat er
bijna onvermijdelijk toe dat men partij kiest.
Een andere manier is zich te verschuilen achter een algemene veroordeling van
geweld en het conflict te wijten aan economische achterlijkheid of de primitieve
politieke cultuur van de mensen daar.
In het eerste geval kan men makkelijk de dupe worden van de zelfbedriegende en
pedante argumenten van één partij; conflicten waarin één kant geheel gelijk en de
andere geheel ongelijk heeft, zijn zeldzaam.
In het tweede geval kan men zelf in pedanterie vervallen en de schuldigen zowel
als de onschuldigen paternalistisch bejegenen zonder serieus stil te staan bij de angsten
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en grieven van mensen die meestal niet voor hun plezier tot geweld overgaan, maar
dat doorgaans pas doen wanneer ze eerlijk geloven dat ze zichzelf en hun
“gemeenschap” alleen op die manier tegen uitroeiing kunnen beschermen.’
Dit schreef Edward Mortimer in de Financial Times en NRC Handelsblad van
eergisteren, en ik vroeg mij af tot welke categorie de schrijvers van het onlangs
verschenen rapport Volk, natie en democratie: een politieke plaatsbepaling tegenover
herlevend nationalisme in Centraal- en Oost-Europa vanuit sociaal-democratisch
oogpunt (een uitgave van de Alfred Mozer Stichting, de Oost-Europastichting van
de PvdA) gerekend moeten worden.
Het meest virulente voorbeeld van zo'n conflict als waarover Mortimer spreekt,
is op dit ogenblik Joegoslavië. Wat dat land betreft, identificeren de schrijvers van
dat rapport zich in elk geval niet met één van de partijen in dit conflict. Betekent dit
dat het rapport daarmee automatisch afgedaan kan worden als een verzameling van
vrome waarheden, waar niemand - en de strijdende partijen nog het minst - iets aan
heeft?
Nee, dat niet; maar aan de praktische waarde ervan mag men toch twijfelen zonder
dadelijk als cynicus bestempeld te worden. Dat neemt niet weg dat het rapport een
eerlijke poging is tot een, zoals de schrijvers dat zelf noemen, ‘politieke
plaatsbepaling’ in wat gevoegelijk een emmer vol palingen genoemd kan worden.
Voor sociaal-democraten is zo'n poging extra moeilijk.
Twee van die extra moeilijkheden duidt het rapport zelf aan: ‘als politieke beweging
met een uitgesproken internationalistische ideologie’ heeft de sociaal-democratie
‘traditioneel grote moeite met het verschijnsel “natie” (...) Ook zijn haar
mogelijkheden voor praktische beïnvloeding van de politieke verhoudingen in
Centraal- en Oost-Europa vooralsnog tamelijk beperkt’. Immers, ‘al wat naar
“socialisme” riekt, kan voorlopig op weinig sympathie onder de bevolking in die
landen rekenen’.
Wat Joegoslavië betreft, kampt zij met nòg een moeilijkheid (niet in het rapport
genoemd): jarenlang gold het Joegoslavische stelsel van arbeiderszelfbestuur als een
interessant, ja sympathiek model, een soort derde weg tussen kapitalisme en
stalinisme. Bovendien leek Tito de ‘nationale kwestie’ te hebben opgelost. Voor
sommige sociaal-democraten moet het moeilijk zijn geweest afscheid te nemen van
die illusies.
Zoals te verwachten is, wijst het rapport nationalistische aanspraken als ‘vals en
gevaarlijk’ af (hoewel het in het begin nog wel een onderscheid maakt tussen
‘positieve’ en ‘negatieve’ kenmerken van nationalisme). Zeker is nationalisme over
't algemeen gevaarlijk, maar is het niet zo dat, zoals het rapport zelf zegt, ‘bijna alle
gevestigde staten een bewust op natievorming gericht beleid hebben moeten voeren
(...) onder het banier van een nationalistische ideologie’?
Wanneer het rapport waarschuwt tegen nationalisme, is dat misschien wel juist,
maar die waarschuwing klinkt, gegeven de voorgeschiedenis van de eigen (gevestigde)
staat, nogal schijnheilig. Ook in de zogenaamde Derde Wereld is natievorming niet
zonder nationalisme tot stand gekomen, maar daar heeft het - omdat die landen ver
weg van ons liggen? - bij sociaal-democraten zelden tot bezorgde gezichten geleid.
Integendeel.
Maar intussen is het herlevend nationalisme in Centraal- en Oost-Europa een
gevaar. Wat kunnen we ertegen doen? In plaats van nationale onafhankelijkheid ‘zou
in het geval van een gediscrimineerde bevolkingsgroep ook gedacht kunnen worden
aan het mogelijk maken van culturele gelijkgerechtigdheid en autonomie en aan
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regionale of functionele decentralisatie.’ Is de toestand niet meestal - zeker in
Joegoslavië - al veel te erg geworden voor zulke oplossingen, die een soort Helvetische
rust vooronderstellen?
Het Westen moet ‘democratische en antinationalistische groeperingen’ steunen.
Heel mooi, maar zijn de democraten, voor zover die er zijn, per definitie
antinationalistisch? In elk geval waren, toen in West-Europa de moderne staten zich
vormden, democratie en nationalisme niet van elkaar te onderscheiden. Waarom zou
het in Oost-Europa anders moeten zijn? Alleen ter wille van onze rust?
Nee, dat laatste is een insinuatie. Immers, het rapport concludeert dat ‘een politiek
van afzijdigheid in het algemeen grotere gevaren in zich zal dragen’ dan een politiek
van diplomatieke, politieke, economische en eventueel ook militaire interventie. Ja,
ook Nederland moet ‘aan een militaire interventie een operationele bijdrage kunnen
leveren’.
Het rapport beperkt zich dus niet tot een zedenpreek. Dat het waarschijnlijk weinig
effect zal hebben, ligt minder aan de schrijvers dan aan de onhandelbare toestand herstel: toestanden, want wat vandaag in Joegoslavië gebeurt, kan morgen tussen
Rusland en Oekraïne uitbarsten en wie zal dan de mogelijkheid van militaire
interventie zelfs maar onder ogen willen zien?
NRC Handelsblad van 24-04-1992, pagina 7

De oude heer en Churchill
Verscheidene dames in mijn directe omgeving hebben mij verweten dat ik onlangs
onaardig ben geweest tegen die aardige Adriaan van Dis.
Inderdaad had ik hier de mening verkondigd dat hij, in zijn literaire
televisieprogramma, steeds meer de moralist ging uithangen. Als voorbeeld noemde
ik de manier waarop hij de historicus Wesseling ervan had beticht in zijn boek over
de verdeling van Afrika te weinig blijk te hebben gegeven van verontwaardiging
over de koloniale methodes.
Ik begon al spijt te krijgen en me af te vragen of ik Van Dis wel recht had gedaan,
toen hij, negen dagen geleden, een oud-medewerker van de Oostduitse Stasi te gast
had, die hij voortdurend op de huid zat, omdat deze te weinig schaamte toonde. De
werkelijk interessante vraag, hoe het komt dat zovelen zich door de Stasi lieten
strikken, kwam niet ter sprake. Ik voelde mij in mijn oordeel bevestigd.
Verleden zondag was Van Dis opnieuw op de televisie, zij het niet in levenden
lijve, maar via een eenakter die hij had geschreven, met Kitty Courbois in de hoofdrol,
ja in de enige rol, want de eenakter was één, dertig minuten lange, monoloog. Kitty
Courbois speelde daarin de clocharde Lies, ‘eigenlijk Liesbeth van Pesch, hele goeie
Indische familie’. Toen ik die naam hoorde, moest ik onmiddellijk denken aan het
verhaal dat een vriend van mij eens verteld had.
Het speelt in Nederlands-Indië. Tijd: tussen mei 1940 en december 1941. Nederland
is bezet, maar de oorlog met Japan is nog niet uitgebroken. Mijn vriend - laat ons
hem P.N. noemen - is assurantiebezorger en reist per auto door geheel Java. Op een
goede dag moet hij een klant bezoeken die in Sindanglaja woont, een plaats op de
oostelijke helling van de Gedeh, niet ver van Tjipanas (West-Java).
Zijn klant blijkt een oude heer te zijn met een wit sikje, gekleed in een zwart zijden
jasje en met een zwart zijden mutsje op (ongewone dracht in het Indië van toen). Ze
raken met elkaar aan de praat, en het onderwerp van gesprek is al gauw de actie die
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in Indië onder het motto ‘All behind you, Winston!’, aan de gang is om geld bijeen
te brengen voor een Spitfire, te schenken aan Engeland.
De oude heer vindt die actie belachelijk. Waarom, vraagt P.N. Welnu, het blijkt
dat de oude heer oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, waar hij de Boerenoorlog
(1899-1902) heeft meegemaakt. Na die oorlog is hij, door de Britten berooid, naar
Nederlands-Indië gegaan. Hij heeft dus geen reden bijzonder dol op de Britten te
zijn.
Maar dat was niet het interessante in P.N.'s verhaal. De oude heer vertelde hem
ook dat hij een uitvoerige correspondentie met Winston Churchill, die als verslaggever
aan de Boerenoorlog had deelgenomen en zelfs op een goed ogenblik door de Boeren
gevangen genomen was geweest, had gehad naar aanleiding van een boek dat
Churchill over zijn ervaringen had geschreven, in P.N.'s herinnering From
Bloemfontein to Witwatersrand getiteld (waarschijnlijk is bedoeld London to
Ladysmith via Pretoria, 1900).
Die correspondentie had de oude heer bewaard. In een goedang (schuurtje) bij zijn
huis kon P.N. er kennis van nemen. Zij ging voornamelijk over feitelijke onjuistheden
die de oude heer in Churchills boek had gemeend te hebben ontdekt. Blijkbaar hadden
beiden in de oorlog vrijwel tegenover elkaar gelegen.
Maar ook meer principiële zaken kwamen in die correspondentie aan de orde.
Churchill schreef dat de Britten hadden gevochten om de eer van het Britse rijk,
waarop de oude heer had geantwoord dat hij niet veel om die eer gaf: de eerste Britse
soldaten waren ondervoede, nauwelijks geoefende cockneys geweest, gemakkelijke
prooi voor Zuidafrikaanse scherpschutters. En de Zuidafrikaanse krijgsgevangenen
werden door Londen geparadeerd, waar zij door het grauw bespuugd en met
paardevijgen bekogeld waren geweest.
Een vrij vruchteloze discussie, zo te zien, die de briefschrijvers dan ook na zekere
tijd besloten te beëindigen. Maar P.N. herinnert zich tot op de dag van vandaag de
woorden waarmee Churchill zijn laatste brief eindigde: ‘I never hated the Boers, but
I do hate the Dutch’ (ik heb de Boeren nooit gehaat; maar wie ik echt haat, dat zijn
de Nederlanders).
Het zou interessant zijn na te gaan waarom Churchill toen (te eniger tijd tussen
1900 en 1940) de Nederlanders zo haatte. Misschien geven zijn correspondentie en
zijn geschiedboeken daar uitsluitsel over. (Overigens, over eer gesproken: Churchill
beschrijft in een ander boek zijn belevenissen in de Spaans-Amerikaanse oorlog op
Cuba en hoe hij verrast was toen hij daar een Spaanse officier over de eer van Spanje
hoorde spreken: tot nu toe had hij gedacht dat eer een Brits monopolie was.)
Waarom vertel ik dit verhaal? Welnu, de oude heer heette, zoals de clocharde in
Adriaan van Dis' eenakter, Van Pesch. In het Nederland's Patriciaat kon ik helaas
niets over hem vinden, want daarin wordt het geslacht Van Pesch niet beschreven.
Wèl komen in de index verscheidene in Indië wonende Van Pesch's voor die die
oude heer konden zijn geweest.
Andere bijzonderheid die P.N. zich herinnert: de oude heer had een dochter die
in Japan woonde, met wie hij veel correspondeerde. Die brieven moesten de censuur
passeren, en zo kwam het dat hij op zekere dag een brief van het paleis van de
gouverneur-generaal kreeg, waarin hij werd uitgenodigd eens op het paleis over zijn
ideeën te komen praten. De oude heer had geantwoord: u kent kennelijk mijn adres,
u weet mij dus te vinden.
Deze voorvallen uit de petite histoire geven mij aanleiding nog iets naders mede
te delen over een andere kleine geschiedenis, die ik hier enige tijd geleden (19 en 29
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november) oprakelde. Het ging over de beeldhouwer Frits van Hall (1899-1945),
van wie in een aan hem gewijde televisie-uitzending was gezegd dat zijn moeder
van Javaanse adel was. Dat leek me onwaarschijnlijk, omdat - ook dat had ik in het
Nederland's Patriciaat opgezocht - zijn moeder De Bode heette en háár moeder
Borger, niet bepaald Javaans klinkende namen.
Sindsdien is mij medegedeeld dat Van Halls grootmoeder van moederszijde
half-Minangkabaus (dus Sumatraans) was. In Nederland, waar men de verschillen
tussen de Indonesische volken niet zo goed kende, is daar waarschijnlijk Javaans en nog wel Javaanse adel - van gemaakt.
NRC Handelsblad van 28-04-1992, pagina 11

Woordkunst in de krant
‘Op den buiten-boulevard, die van Koekelberg leidt naar het Noorderstation, aan
eene plaats waar de horizon hoog staat aan de lucht, opglooiend de lucht tegen, die
vol wemelende blankheid, vol dansende glanzen is als van blij-sneeuwende bloesem.
‘En van blij-sneeuwende bloesem vol ook het hoofd, vol wisselende fantazieën
het frissche ochtend-brein, waar naleven nog beelden van droom en ontwaken, frisch
en opwekkend, beelden van leven.
‘Veerkracht der dubbele kuitspier! Harde kilte over heel de borst, waar binnenin
fel branden de vroege luchtzuren! Zoo wandelen wij, den tijd vergeten, der
gebeurtenissen ontsnapt en, dunkt het ons haast, ontslagen.!’ Enzovoort, enzovoort.
Wat zou de lezer van vandaag ervan vinden als hij ten minste twee keer per week
op die manier in zijn krant door de Brusselse correspondent van de gebeurtenissen
op de hoogte gehouden zou worden? Tachtig jaar geleden vond de lezer van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant dat in elk geval heel gewoon, want uit die krant heb
ik dat citaat gehaald.
Schrijver is de bekende dichter Karel van de Woestijne (1878-1929), die tevens
gedurende enkele decennia correspondent van de NRC was. Zijn kronieken worden
nu gebundeld en uitgegeven door het Cultureel Documentatiecentrum van de Gentse
universiteit onder leiding van prof. dr. Ada Deprez. Het achtste deel, dat de periode
februari 1915-maart 1916 beslaat, is onlangs verschenen.
Brussel is sinds augustus 1914 door de Duitsers bezet, en er is weinig te beleven.
Van de Woestijne klaagt daar ook over: ‘de correspondenten van buitenlandsche
kranten - ze zijn trouwens tot een uiterst minimum geslonken! - hebben geen stof tot
kopij, tenzij de dagelijksche vleesch- en groentemarkt, mitsgaders de algemeene
verveling, die ons zóó te pakken heeft, dat ons zelfs de moed begeeft er lang over te
fantaseeren’.
Toch stuurt hij ellenlange stukken naar Rotterdam, en daar er weinig te melden
valt, vermeit hij zich vaak in soms zeer persoonlijke mijmeringen, die weinig of niets
met de toestand in Brussel te maken hebben, maar hem de gelegenheid geven zijn
woordkunst uit te stallen. De lezer van toen had er blijkbaar het geduld voor.
Soms zijn die mijmeringen heus nogal geestig ook. En aan beeldingskracht
ontbreekt het hem niet. Iedereen die met de trein naar Parijs reist, kent die hoge
kolenheuvels in het Waalse land: ‘zij bochelen, als reusachtige kruipdieren van voor
den zondvloed, den Wester-horizon’.
In normale tijden hadden het politieke en artistieke leven in België hem stof
gegeven voor talloze karaktertekeningen en kunstbeschouwingen. Maar het politieke
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leven ligt stil, en het artistieke vrijwel ook. Er zijn nauwelijks tentoonstellingen,
muziekuitvoeringen of toneelvertoningen te verslaan. Daarbij komt dat hij Brussel
blijkbaar zelden kan of mag verlaten.
Bij één van de gelegenheden dat hij dat wèl mag, signaleert hij, tot verbazing van
de lezer die een andere bezetting heeft meegemaakt, in de buurt van Sint
Agatha-Berchem ‘de groote loods die de Duitschers midden in het bekende vliegveld
gebouwd hebben tot schuilplaats voor hunne Zeppelins’. Die loods is kunstig
gecamoufleerd, maar de correspondent rapporteert er rustig over in een krant die ook
wel de Engelse inlichtingendienst onder ogen zal komen.
Trouwens - dat was mij ook al in een vorig deel van zijn verzameld journalistiek
werk opgevallen - hij neemt geen blad voor de mond wanneer het er op aankomt te
getuigen van vaderlandsliefde, zelfs van liefde en bewondering voor koning Albert,
die op een klein stukje zuidwest-België de strijd tegen de Duitsers voortzet. Ook dat
was in de oorlog van 1940-1945 anders.
Nog zo'n teken van betrekkelijke vrijheid: de grote socialist Kamiel Huysmans
mag vrij het bezette België verlaten om zich in het neutrale Den Haag te gaan vestigen,
waarheen hij met het Internationaal Socialistisch Bureau, waarvan hij de secretaris
is, verhuist. Hadden de Duitsers soms belang bij voortzetting van de werkzaamheden
van dat bureau?
Met dat al heeft hij groot ontzag voor het Duitse organisatievermogen, dat hij hun
‘ethiek’ noemt, ‘vleesch-geworden bestanddeel van het Duitsche wezen, werkelijk
een geloof, dat allen twijfel uitsluit’, ‘zoodat de totale uitroeiing van het leger en van
de oeconomische vernietiging misschien niet het gevolg zouden hebben die (sic)
men ervan verwacht’ en na zo'n verdelging ‘niets zou overblijven dan... de haat, die
ervoor zorgen zou de organisatie nog wat sterker en steviger te maken, en tegen nog
ergere stoten bestand’.
Maar zijn liefde gaat uit naar de kunst, en in de kunst naar de schilder-beeldhouwer
Rik Wouters, die hij aldus bezingt:
‘Acute, hyperaesthetische, paroxystische, paradoxale kunst van een Rik Wouters,
overmoedige uitflapperij van eene rijke, eene al te rijke en aldoor maar gulziger
jeugd: hoe heb ik, in dezen gespannen tijd, genoten van uwe gespannenheid!
‘Niet eene gespannenheid-van-den-wil, geen moedwillig-overdrijven der indrukken,
maar eene scherpte, eene over-prikkelbaarheid, een opper-gewaarworden, een
hyperbolisch voorstellen die niet zijn, waarachtig, dan eene ongewoon-machtige,
eene van-overvloed-kroppende zinnelijkheid die, meer nog dan in het forsche, baldadig
is in het fijne.
‘Want het is het laakbaar-vormlooze, het al-te-onvolledige, het
nauwelijks-aangegevene - gebreken eener nog wat al te overmoedige, maar dan toch
reeds zeer bewuste jeugd - dan toch niet steeds zeer treffend, in al het
schijnbaar-onbezonnene, vooral door het rake van de soms uiterst-subtiele
gewaarwordings - ja, zelfs gevoelsuitdrukking?
‘Het lijdt geen twijfel: de toekomst der Vlaamsche kunst ligt voor een deel in de
handen van dezen schoonen barbaar vol sterke fijnheden.’ Helaas, Rik Wouters wiens werk ik hoger acht dan dat van enige Nederlandse tijdgenoot (zelfs van een
Sluyters of een Van Dongen), eerder op één lijn met dat van Bonnard, waarmee het
veel gemeen heeft - zou in 1916 in Amsterdam overlijden, 33 jaar oud.
Overigens acht Van de Woestijne een andere Vlaamse schilder-beeldhouwer,
Ernest Wijnants - van wie ik, tot mijn schande, nog nooit gehoord had -, nog hoger
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dan Rik Wouters: ‘niet alleen fijner maar zeker bezonkener’. Reden om gauw eens
naar die Belgische musea te gaan waar zijn werk te zien is.
NRC Handelsblad van 01-05-1992, pagina 7

Duitsland in crisis
‘Wat zou die oude vos dáár nu weer mee bedoeld hebben?’ Zo luidde één reactie op
het nieuws dat de grote Franse diplomaat Talleyrand, wiens sluwheid al tijdens zijn
leven legendarisch was, overleden was. Dezelfde vraag kunnen we stellen nu de man
die achttien jaar lang zijn stempel heeft gedrukt op de Duitse diplomatie, besloten
heeft zijn ambt neer te leggen. Want Genscher heeft de reputatie een moderne
Talleyrand te zijn.
Het is inderdaad onwaarschijnlijk dat de onvermoeibare Genscher zich van de ene
dag op de andere zal vergenoegen met de rol van toeschouwer. Het is dus
gerechtvaardigd te speculeren over de ware beweegredenen van zijn plotselinge
afscheid dat ook in die zin uitzonderlijk is dat het vrijwillig is en zeker niet na een
nederlaag plaatsheeft.
Eén speculatie ligt voor de hand: Genscher wil niet betrokken zijn bij de afgang
die zich voor de regering-Kohl aftekent. Na Duitslands staatkundige hereniging, die
de persoonlijke triomf van de bondskanselier was (hoewel ook de bijdrage van de
minister van buitenlandse zaken groot was), is vrijwel alles misgegaan in Duitsland.
Voor een groot deel is dat de verantwoordelijkheid van dezelfde Kohl, die, zoals
trouwens bijna iedereen (ook onze eigen Duisenberg, zoals hij erkent in een interview
met Elsevier van deze week), de kosten van de hereniging schromelijk onderschat
heeft en nog steeds niet bereid schijnt het Duitse volk de werkelijke toestand onder
het oog te brengen, laat staan de offers die nodig zijn om die te redresseren.
Daarvoor is het trouwens nu te laat. Kohl heeft het daarvoor gunstige ogenblik onmiddellijk na de staatkundige hereniging - laten passeren. Duitsland - het model
van welvaart, orde en harmonie - bevindt zich in een diepe crisis. De schulden zijn
geëxplodeerd, de rente bevindt zich op een hoogtepunt, de inflatie stijgt, de
conjunctuur loopt terug, de werkloosheid in Oost-Duitsland is catastrofaal.
En dit ogenblik kiezen de vakbonden om West-Duitsland lam te leggen met een
staking, teneinde voor de toch al verwende Westduitse arbeiders een loonsverhoging
in de wacht te slepen. Dit is ook het ogenblik dat Genscher gekozen heeft om zijn
afscheid aan te kondigen. Het kan bijna geen toeval zijn. Er moet wel een verband
tussen het een en het ander zijn - niet tussen die aankondiging en de staking (hoewel
ze op dezelfde dag vielen), maar tussen zijn afscheid en de algemene malaise.
Heeft hij de chaos voorzien waarin hij zijn eigen partij, de FDP, zou storten? En
de klucht van zijn opvolging - één dag mevrouw Schwaetzer, de volgende dag alweer
een ander -, die het gezag van de Duitse buitenlandse politiek, dat grotendeels zijn
werk was, ernstige schade zou berokkenen? Het is nauwelijks voor te stellen dat hij
dat wèl allemaal voorzien heeft.
Maar wat hij zeker moet hebben geweten is dat hij ook zonder die malheurs (die
het gestuntel dat de Nederlandse buitenlandse politiek het laatste driekwart jaar
vertoond heeft, bijna in de schaduw stellen) zijn partij schade zou doen. Immers, hij
is Duitslands verreweg populairste politicus en goed voor enige procenten van het
kiezerscorps (wat voor een partij die soms net boven de kiesdrempel zweeft, wel wat
uitmaakt).
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Nu al kunnen, volgens de jongste opiniepeilingen, CDU en FDP samen niet meer
op een meerderheid rekenen. Zonder Genscher zal de FDP zeker minder stemmen
krijgen en wordt het nog moeilijker de huidige coalitie te handhaven. Dat moet
Genscher allemaal berekend hebben, evenals hij ongetwijfeld moet hebben geweten
dat zijn heengaan de aanvaarding van ‘Maastricht’ in eigen land ook moeilijker zou
maken.
Het zou schandalig zijn Genscher met een rat te vergelijken, maar de vergelijking
van de regering-Kohl met een zinkend schip is niet vergezocht. Ziet hij de ruïne van
zijn werk - ook zijn Europese werk - aankomen en wil hij die niet meemaken? Het
zou een verklaring zijn die past in de ondergangstheorieën die de Duitsers vanouds
zo lief zijn.
Maar er is ook een andere, positievere verklaring mogelijk. Genscher komt uit
Oost-Duitsland en is nog steeds zeer verbonden met zijn geboortestreek rond Halle.
Hem moeten de uitzichtloosheid van de toestand in Oost-Duitsland en de nog steeds
bestaande, zo niet breder wordende, kloof tussen Ossis en Wessis erg aan het hart
gaan.
Ziet hij een nieuwe taak in het overbruggen van die kloof? Als heelmeester zou
hij geschikter zijn dan bondskanselier Kohl, die daarvoor te zeer partijman is en
bovendien, nu zijn optimisme over de eenwording na de verkrijging der staatkundige
eenheid gelogenstraft is geworden, ook zijn geloofwaardigheid grotendeels kwijt is.
In het interview dat hij deze week met Der Spiegel (4 mei) heeft, zijn er
aanwijzingen te vinden dat hij in die richting denkt. Zijn heengaan ziet hij als ‘een
signaal aan alle politieke krachten, zowel regering als oppositie, nog duidelijker
stelling te nemen ten opzichte van de uitdagingen van de interne vereniging (van
Duitsland). Er zullen in het Westen nog aanzienlijke offers voor de eenheid der natie
nodig zijn’. Hij zegt alles te willen doen, opdat nog vóór de zomer ‘beslissende
koerswijzigingen’ plaatshebben. Gaat hij de straat op?
Welke verklaring ook juist moge zijn - zij kunnen dat overigens beide zijn - zij
tekent de crisis waarin Duitsland zich bevindt en stelt ons voor de vraag wat we liever
hebben: een Duitsland dat, vol zelfvertrouwen, optreedt in overeenstemming met het
gewicht dat het heeft, of een Duitsland in crisis, dat - dit heeft de geschiedenis al
vaak genoeg aangetoond - de wereld daarin meesleept? De vijfde mei is een geschikte
datum om daarover na te denken.
NRC Handelsblad van 05-05-1992, pagina 9

De ‘onzin’ van Europa
Begin volgende week vindt op het Institut Néerlandais te Parijs een ontmoeting plaats
tussen Franse en Nederlandse historici. Het thema van hun gesprek zal zijn: nationale
identiteit. In 1952 (hoogtij van het europeanisme) en in 1972 (hoogtij van het
neomarxisme) zou zo'n colloquium ondenkbaar zijn geweest, en in 1962 (hoogtij
van het gaullisme) zou Nederlandse deelneming eraan ondenkbaar zijn geweest. Nu
kan het wel, en niemand vindt het vreemd. Er is iets veranderd.
Intussen: wat is identiteit? Het is de verzameling van eigenschappen waardoor
iemand of iets zich onderscheidt van andere mensen of andere dingen. Dat geldt ook
voor naties: wat hen anders maakt dan andere naties maakt hun identiteit uit. Zonder
‘anderen’ valt een identiteit niet te definiëren. In een luchtledig bestaat er geen
identiteit.
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Wanneer er over Europese identiteit gesproken wordt, moet dus onmiddellijk de
vraag gesteld worden: waarvan moet Europa zich onderscheiden? Wie zijn de anderen
zonder welke er geen Europese identiteit kan zijn? Vroeger waren dat de Russen (of
heel communistisch Oost-Europa), voor de Fransen waren (en zijn) dat in de eerste
plaats de Amerikanen, en daar zijn de laatste tijd de Japanners bijgekomen.
In een interview met Henri Beunders en Peter van Dijk (zaterdags bijvoegsel, 2
mei) haalt de Franse historicus Jacques le Goff (die ook zal deelnemen aan dat
colloquium) met instemming oud-premier Michel Rocard aan, die hem onlangs had
gezegd: ‘een van de bestaansredenen van Europa is zijn gerichtheid tegen Amerika
en Japan.’
Het doet denken aan een soortgelijke uitspraak van de toenmalige Franse president,
Georges Pompidou, die in 1971 in een interview in de Brusselse Le Soir zei: ‘Europa
zal slechts Europa zijn wanneer het zich onderscheidt (ik zeg niet: zich afsnijdt, ik
zeg: zich onderscheidt) van Amerika.’ (Japan werd toen nog niet als bedreiging
gezien.)
Er zit een zekere logica in deze redenering. Europa kan slechts een eigen identiteit
krijgen - dat betekent in politieke termen: één eigen politiek hebben - wanneer het
zich onderscheidt van anderen. Nu de Sovjet-Unie als bedreiging is weggevallen,
ligt het voor de hand die ‘anderen’ in Amerika en/of Japan te zoeken.
(Voor Pompidou was al in 1971, toen de Sovjet-Unie nog in haar volle glorie en
kracht was, Amerika die ‘andere’ waartegen Europa zich moest afzetten, teneinde
een identiteit te krijgen; en ook in die redenering zat iets logisch: immers, je identiteit
wordt niet bedreigd door een ander met wie je weinig gemeen hebt, maar juist door
een ander met wie je heel veel gemeen hebt.)
Maar die redenering mag nog zo logisch zijn - ze houdt niet stand tegen de
werkelijkheid (die zelden logisch is). Immers, de meeste Europeanen beschouwen
Amerika helemaal niet als een bedreiging; zeker niet als een militaire bedreiging en
- behalve de Franse intelligentsia - ook niet als een culturele bedreiging.
Wat het laatste betreft, is het omgekeerde eerder waar. ‘De Amerikaanse cultuur
is onweerstaanbaar’, schrijft Maarten Huygen in een lang artikel in het Cultureel
Supplement van 1 mei, niet alleen door ‘pop, communicatie, computercultuur en het
Engels’, maar ook door ‘de zuigkracht van zijn (d.i. Amerika's) topuniversiteiten,
de wetenschappelijke tijdschriften; de bestsellerliteratuur, toneel en de enorme oplages
van Newsweek, Time, Business Week, National Geographic, Fortune en Het Beste’.
We mogen de aantrekkingskracht van de Amerikaanse cultuur betreuren of niet ze is een feit. Zelfs de Fransen capituleren ervoor, getuige Disneyworld bij Parijs,
getuige de onderscheidingen die de minister van cultuur, Jack Lang, die tien jaar
geleden nog de Derde Wereld probeerde te mobiliseren tegen Amerika, nu strooit
over Amerikaanse cultuurdragers als Sylvester Stallone (Rambo) en anderen.
Dit zo zijnde, rijst de vraag welke ‘andere’ dan wél in aanmerking komt om als
contrast, als repoussoir van Europa te dienen, opdat dit een anderen uitsluitende
identiteit kan krijgen. Japan? Op z'n hoogst op economisch gebied. Cultureel en
militair staat het te ver van Europa af om een bedreiging te kunnen zijn.
Conclusie: bij gebrek aan ‘anderen’, van wie de Europeanen zich kunnen of willen
onderscheiden of tegen wie ze zich kunnen of willen afzetten, zal een Europese
identiteit niet tot stand komen en zal, in politieke termen vertaald, geen Europese
politieke eenheid tot stand komen die die naam verdient.
Maar is het niet waar dat, zoals de Franse historica Hélène Ahrweiler, oud-rector
van de Universiteit van Parijs, zegt (aldus geciteerd in Le Monde van 5 mei),
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Europeanen diegenen zijn die ‘zich herkennen in de Grieks-Romeinse boodschap en
de joods-christelijke spiritualiteit, grondslagen van de “Europese beschaving”’?
Ja, dat is waar, maar Noord- en Zuidamerikanen, Australiërs, Nieuwzeelanders,
zelfs Zuidafrikanen (van president De Klerk tot bisschop Tutu) herkennen zich ook
daarin. Moeten die dus ook tot Europa gerekend worden? Dat zou natuurlijk onzin
zijn. Maar het tekent tevens de ‘onzin’ van Europa, behalve als aardrijkskundig
begrip. Maar als we dàt criterium hanteren, komen we voor de vraag te staan: behoort
Rusland erbij? En, zo ja, wat doen we dan met Aziatisch Rusland?
Kortom, welk criterium we ook gebruiken, een Europa dat als politieke eenheid
iets voorstelt, ligt niet in het verschiet.
NRC Handelsblad van 08-05-1992, pagina 7

Onze cultuur weerspiegeld
Horst Teltschik, die tot vorig jaar bondskanselier Kohls rechterhand was voor
buitenlandse politiek en als zodanig een groot aandeel heeft gehad in de
onderhandelingen met Gorbatsjov die zouden leiden tot de Duitse hereniging, schreef
onlangs in Die Zeit het volgende verhaal:
‘Peking 1987: bondskanselier Helmut Kohl sprak met de secretaris-generaal van
de communistische partij van China, Zjao Zijang. Beiden waren het met elkaar eens
dat de politieke betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Volksrepubliek China
zich gunstig ontwikkelden en verder bevorderd moesten worden.
Als uitdrukking van zijn goede wil zegde Zjao Zijang de bondskanselier toe dat
een Duitse onderneming de opdracht voor een project van 1,3 miljard mark zou
krijgen. Men kwam overeen dat jaarlijks drieduizend Chinese studenten en stagiaires
voor een jaar naar de Bondsrepubliek zouden komen.
Aan het eind van het gesprek overhandigde Helmut Kohl een lijst met namen,
waaronder die van een katholieke bisschop, die al meer dan twintig jaar gevangen
zat. De kanselier verzocht de gevangenen vrij te laten. Zjao Zijang beloofde deze
“gevallen” te onderzoeken.
Enkele weken later kwamen de gevangenen vrij. Maar de bondskanselier had noch
vóór zijn vertrek uit Bonn noch in Peking over zijn interventie gesproken. Ook na
de vrijlating van de gedetineerden heeft hij zich noch tegenover de media noch in
de Bondsdag beroemd op dit succes, hoewel het juist in het geval van de bisschop
spectaculair zou zijn geweest. Maar iedere openbare verklaring zou het succes in de
waagschaal hebben gelegd.’
Helemaal verkeerd! Zoiets doen wij in Nederland veel beter. Als ons iets in de
wereld niet bevalt, dan nemen wij een Kamerbrede motie van afkeuring aan en laten
wij in het betrokken land een minister die daar toch al niet bijzonder geliefd is,
uitdrukking aan onze verontwaardiging geven, en hij legt daar nog een schepje
bovenop.
En wanneer blijkt dat de regering die onze boosheid heeft gewekt, niet rouwmoedig
is, ja zelfs in die interventie aanleiding ziet om de ontwikkelingsrelatie met Nederland
te verbreken, dan krijgt die minister van de Kamer op zijn kop. Hij, op zijn beurt,
vindt dit onrechtvaardig, want hij is helemaal niet ontevreden met dit resultaat: nu
pas zijn de verhoudingen tussen Nederland en dat land volwassen.
Vervolgens gaat die minister naar Washington, waar hij ook niet bijster populair
is, om daar Nederland te vertegenwoordigen in de bijeenkomst van de Groep van
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Tien (rijkste landen). De minister van financiën, die eigenlijk had moeten gaan, vond
dat in Nederland belangrijker dingen te doen waren. 't Is waar: daar verkeren het
kabinet en zijn eigen partij in een permanente crisis.
Wie verbaast het nog dat op het wereldtoneel Nederland nauwelijks ernstig
genomen wordt? Maar denk niet dat dit uitsluitend het gevolg is van het toedoen van
deze of gene minister. Nee, in deze komedie weerspiegelt zich de Nederlandse
politieke cultuur. Nog voordat de Europese eenwording ons ertoe dwingt, hebben
we ons verlaagd tot een provincie.
Iedereen die Nederland in het buitenland vertegenwoordigt, draagt - hij mag
persoonlijk nog zo man van de wereld zijn - daar het kenmerk van. Onlangs liet de
Brusselse correspondent van The Economist de ministers van buitenlandse zaken
van de kleine landen van de Europese Gemeenschap de revue passeren. Dit was zijn
resultaat:
‘Uffe Ellemann-Jensen (Denemarkens minister van buitenlandse zaken sinds 1982)
heeft de meeste invloed (has the most clout) (...) Joao Pinheiro, de Portugese minister
sinds 1987, heeft respect geoogst door zijn geestdrift en zakelijke manier van
voorzitten (Portugal is op het ogenblik voorzitter van de EG). Luxemburgs Jacques
Poos (sinds 1984) werkt hard, maar zijn invloed lijdt onder de omvang van zijn land.’
België wordt niet genoemd, waarschijnlijk omdat minister Claes nog maar pas geleden
zijn voorganger Eyskens is opgevolgd.
En Nederland? ‘Hans van den Broek, Hollands minister sinds 1982, irriteert de
andere leden van de club met de morele lessen die hij hun geeft.’ Het Duitse weekblad
Der Spiegel noemde hem onlangs, een anonieme bron (zijn collega Genscher?)
citerend, een ‘eigenwijze schoolmeester’ (selbstgerechter Schulmeister).
Allemaal onrechtvaardig? Misschien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom
dat het buitenland zo tegen ons aankijkt en het waarschijnlijk eens is met de Poolse
filosoof Stanislaw Brzozowski (geciteerd door Teltschik): ‘Een moralist is de
verschrikkelijkste, consequentste, schijnheiligste egoïst.’
Maar daar mogen we de desbetreffende Nederlandse ministers geen verwijt van
maken. Ze vertegenwoordigen op voortreffelijke wijze onze cultuur. Of ze daarmee
ook op voortreffelijke wijze onze belangen vertegenwoordigen, is een andere zaak.
NRC Handelsblad van 12-05-1992, pagina 11

Chauvinisme met hersens?
Curiosa uit mijn lectuur van de afgelopen vier weken:
‘In maart werd Litouwse politieagenten hun wapens afgenomen.’ Waar slaat dat
enkelvoud op? ‘Een adellijke of een academische titel verhoogden zijn
huwelijkskansen.’ Hier had het enkelvoud moeten zijn.
Hier ook: ‘Deze post-koloniale verdediging van de lokale spraak, gecombineerd
met de verre afstand tot Europa, dienden als excuus.’
‘Weliswaar heeft patriarch Aleksi de kerk toen behoed voor een ernstige misstap
door zijn steun te onthouden aan de coupplegers, maar de drie metropolieten hadden
dat wel gedaan.’ Wat hadden zij wel gedaan?
‘... in 1988, toen Rusland op grootse wijze het duizendjarig jubileum van Russische
Orthodoxie herdacht.’ Je herdenkt meestal iets wat dood is, maar die orthodoxie
bestaat nog.
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‘De discussie hield zich onder meer bezig met de vraag in hoeverre Multatuli de
regent van Lebak ten onrechte in een kwaad daglicht heeft gesteld, de vraag die ook
Rob Nieuwenhuys stelt in De mythe van Lebak (1987) en die zoals bekend door hem
bevestigend wordt beantwoord.’ Een bevestigend antwoord op de vraag: in hoeverre?
is geen antwoord op die vraag. Overigens is zoals bekend een stoplap, dus op z'n
minst overbodig: als het bekend is, hoef je het niet te vermelden; als het niet bekend
is, is het fout.
‘Achteraf bezien was het juist dat onbereikbare puur Hollandse van die kindertjes
in hun onbestaanbare uitdossing die mij boeiden.’ Wat boeide hem: die kindertjes
of hun onbereikbare puur Hollandse?
Uit een rapport van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek: ‘... bij het
bepalen van de werkelijke bijdrage van de landbouw aan de Nederlandse welvaart
moet rekening worden gehouden met de omvangrijke milieukosten die de sector
veroorzaakt. Dit geldt niet in het minst voor de sterk vervuilende agrarische
bedrijfstakken’. Geldt het helemaal niet voor die bedrijfstakken (zoals hier staat) of
geldt het niet in de laatste plaats voor hen? In het laatste geval: niet het minst.
Uit een professorale oratie: ‘Van vele zijden, niet in het minst vanaf deze plaats,
wordt er regelmatig en met nadruk op gewezen dat de primaire taak van de universiteit
het verzorgen van onderwijs is’. Zeer juist, maar dan moeten de studenten wel weten
of de hoogleraar bedoelt wat hij zegt.
Nog een hoogleraar: ‘...indien in een concreet geval beide echtpartners tot de
meerderheid van de bevolking behoort, die de naam van de man prefereren is er niets
aan de hand. Als beide echtpartners tot de meerderheid behoren die liever de naam
van de vrouw willen evenmin.’ Hier is bijna alles wat enkelvoud had moeten zijn
meervoud geworden, en omgekeerd. Bovendien staat de enige komma er ten onrechte.
‘Ik had hem graag een laatste maal ontmoet.’ Dat is gebeurd.
Een voetbalscheidsrechter: ‘Tv-beelden vormen zo'n belangrijk stuk bewijslast
dat je er richtlijnen voor moet opstellen.’ Zou bewijs niet voldoende zijn geweest?
Of anders bewijsmiddel dan wel bewijsmateriaal? (Bewijslast is de verplichting een
bewijs te leveren.)
Is het gebruik van bewijslast in plaats van bewijs uiting van een - meestal
onbewuste - gewichtigdoenerij? Soortgelijke verschijnselen zijn: weertype in plaats
van weer, besluitvorming in plaats van besluit, randvoorwaarden in plaats van
voorwaarden.
‘Maar uiteindelijk is het resultaat voor de werkgevers zeer minimaal.’ Zijn er nog
graden in het minimum?
‘Die is behalve voorzitter van de ondernemingsraad van het stadsvervoer in
Duisburg lid van het dagelijks bestuur van de CDU en wordt als zodanig een
belangrijke politieke positie toebedacht.’ Die is in de eerste helft van de zin onderwerp
en in de tweede helft meewerkend voorwerp. En is wordt toebedacht hier wel juist?
Naar mijn mening zou is toebedacht beter zijn geweest.
‘Wist u trouwens dat de Leidse Pieterskerk vroeger de hoogste toren van Nederland
bezat, maar in 1512 met donderend geweld naar beneden kwam?’ Die kerk?
‘... zijn hersenloos chauvinisme...’ Bestaat er ook chauvinisme met hersens, moeder
Aag?
‘Het zou dan onderscheid hebben moeten maken tussen WAO'ers, tussen
zogenaamde “onomkeerbaren” en zij voor wie er nog wel mogelijkheden zijn op de
arbeidsmarkt.’ Zij?
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‘Dat is een mening die steeds meer mensen is toegedaan.’ Is die mening toegedaan?
Of zijn steeds meer mensen haar toegedaan?
‘Hij noemt geruchten als zou Van Gilst de school verlaten “te prematuur”.’ Dus
prematuur zou niet erg zijn geweest?
‘Het detailhandelsconcern Macintosh vindt dat de overheid het mogelijk moet
maken dat detailhandelbedrijven die veel vloeroppervlak vergen, zich meer aan de
rand van steden, in plaats van alleen in de binnenstad, mogen vestigen.’ Mogelijk
maken dat iets mag?
‘Kohls positie is zwakker dan sinds vele jaren’ (eigen werk). Achter sinds hoort
een vast tijdstip genoemd te worden. Dus: zwakker dan zij sinds (bijvoorbeeld) de
laatste verkiezingen is geweest.
‘Het een na laatste nummer is gewijd aan Willem Walraven.’ Kwam er na het
laatste nummer dus nòg een nummer? Of is bedoeld: het op een na laatste nummer?
NRC Handelsblad van 15-05-1992, pagina 9

Cassandra en de theologen
Terwijl Margaret Thatcher in Den Haag waarschuwt voor de ‘morele ramp’ die een
federaal Europa zou zijn, blijven de Nederlandse Europarlementariërs, even moreel,
geloven in dat federale Europa en mobiliseren de liberalen onder hen zelfs een opstand
tegen VVD-leider Bolkestein, omdat hij het gewaagd heeft hun ideaal een hersenschim
te noemen.
Het lijkt, aan beide zijden, op een gevecht tegen windmolens, want het federale
Europa ligt, als het er ooit komt, in een ver verschiet. Maar terwijl Thatcher, als een
moderne Cassandra, weinig sporen vertoont van Brits pragmatisme, zijn de
Nederlandse Europarlementariërs hun oorsprong tenminste trouw: als ware theologen
maken zij zich druk over iets wat even weinig van deze wereld lijkt te zijn als het
koninkrijk der hemelen.
Welk lid van de Europese Gemeenschap immers is werkelijk bereid zijn politieke
belangen, inzichten of idealen ondergeschikt te maken aan een meerderheid van
anderen? Engeland? Nee. Frankrijk? Nee. Denemarken? Nee. Spanje? Nee. Duitsland?
Zijn zelfstandig optreden in wat eens Joegoslavië was, is slechts een voorproef. Het
is zelfs de vraag of Nederland, in voor ons erg gevoelige zaken, daartoe bereid zou
zijn - alle mooie en oprechte verklaringen ten spijt.
Ja, maar op economisch gebied raken de Europese landen toch steeds meer
afhankelijk van elkaar en is er zelfs in beginsel al een soort federaal Europa in
wording? Zeker, maar te geloven dat daaruit noodzakelijkerwijs, automatisch ook
een politiek federaal Europa zal voortvloeien, komt neer op vulgair-marxisme. Die
overgang zou een kwalitatieve sprong vereisen, waartoe de meeste landen voorlopig
niet bereid zijn.
Thatcher en haar Nederlandse opponenten hebben dus gemeen dat zij zich opwinden
over een theoretische zaak. Bolkestein, die meer van de wereld heeft gezien dan
Straatsburg, lijkt, met zijn scepsis, meer met beide voeten op de grond te staan. Je
zou dit, gezien de Nederlandse voorliefde voor internationale luchtkastelen, bijna
moedig kunnen noemen.
Hij vindt hier steun in een zojuist verschenen rapport van de liberale
Teldersstichting, Europa: een volgende akte, dat de mening uitspreekt dat buitenlandse
politiek en veiligheidsbeleid ‘vooralsnog het beste kunnen worden gevoerd op
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intergouvernementele basis’ - een conclusie die des te opmerkelijker is omdat ten
minste één lid van de werkgroep die verantwoordelijk is voor dit rapport, als
oud-voorzitter van het Europese Parlement geacht mag worden een overtuigd
‘Europeaan’ te zijn.
Het rapport, dat - dit zij terloops gezegd - uitstekend geschreven is, trekt overigens
een interessante vergelijking tussen het Nederlandse en het Europese
eenwordingsproces. Ook Nederland is niet dadelijk begonnen als een federatie. Het
heeft, integendeel, de eerste twee eeuwen van zijn onafhankelijkheid, die tevens de
eeuwen van zijn roem en rijkdom waren, gesleten als een confederatie, een losse
statenbond.
Hoe was dit wonder mogelijk? Onder andere doordat in de Republiek één provincie
dominant was: Holland ‘huisvestte de helft van de bevolking van de Republiek en
nam de financiering van de Uniekas voor 58 procent voor zijn rekening’. De Hollandse
raadspensionaris dan wel de stadhouder bepaalde in feite het buitenlands beleid.
Geen ideale toestand. Zeker niet, maar het liep - tot 1795, toen de Fransen
Nederland binnenvielen en het land een eenheid oplegden - zoals, op hun beurt, de
Nederlanders met Indonesië zouden doen - die het sindsdien niet meer verlaten heeft.
Ook hier was dus een kwalitatieve - en deze keer van buiten komende - verandering
nodig om de werkelijke eenheid te vestigen.
En de dominante rol van Holland, die zo essentieel is geweest voor de handhaving
en het langdurige succes van de Nederlandse confederatie? Heeft die een equivalent
in de Europese confederatie, die het rapport, wat de buitenlandse politiek en het
veiligheidsbeleid betreft, als vooralsnog uiterste mogelijkheid ziet?
We denken dan onmiddellijk aan Duitsland, maar het rapport trekt die vergelijking
niet. Het wijdt wel enkele regels aan Duitsland, maar niet aan dat land als mogelijke
‘federator’ van Europa. En toch ligt die vergelijking zo voor de hand.
Maar het is nog de vraag of Duitsland die rol van ‘federator’ zal kunnen spelen
(vooropgesteld dat het dit zal willen doen en de anderen het dit zullen laten doen).
Het zal in elk geval nog jarenlang behept zijn met de economische en mentale
problemen van zijn eigen eenwording. Nu al kan worden getwijfeld aan de
duurzaamheid van de Duitse motor.
Des te meer reden, zullen de Europese federalisten zeggen, Duitsland te binden
in een zo hecht mogelijke Europese eenheid. Zeker, die wens wordt niet betwist. De
twist gaat over de vraag of die zo hecht mogelijke eenheid een federatie is. Zou ook
hier het beste niet de vijand van het goede blijken te zijn?
NRC Handelsblad van 19-05-1992, pagina 9

Van een heel andere orde
Wie met een Nobelprijswinnaar in discussie wil treden moet goede papieren hebben.
Die heb ik niet. Het is dan ook met de grootste schroom dat ik een paar vragen wil
stellen naar aanleiding van wat prof. J. Tinbergen, volgens een verslag in de
Volkskrant van 18 mei, heeft gezegd op een congres ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Evert Vermeerstichting, de ontwikkelingsorganisatie van de PvdA,
een congres waar ook de ministers Kok en Pronk sprekers waren.
De discussie of er geld van Pronks begroting naar hulp voor Oost-Europa moet
worden overgeheveld, beviel Tinbergen helemaal niet. Immers, de problemen in
Oost-Europa zijn van een volstrekt andere orde dan die in de ontwikkelingslanden.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

De landen in Oost-Europa zijn te vergelijken met de Westerse jaren vijftig.
Ontwikkelingslanden kunnen die vergelijking niet doorstaan. Aldus het verslag in
de Volkskrant.
Hoe verschillend beide situaties zijn, schetste minister Pronk: volgens onderzoek
duurt het ten minste twintig generaties voordat de bevolking uit Derde-Wereldlanden
ongeveer net zo welvarend is als de bevolking van een Westers land. ‘Oost-Europa
daarentegen ligt slechts een generatie achter. Dat is toch van een geheel andere orde.’
(hier volg ik het verslag in Trouw).
Is Tinbergen niet een beetje optimistisch wanneer hij de toestand in Oost-Europa
gelijkstelt met die in het West-Europa van veertig jaar geleden? Toen waren de
Westeuropese economieën al over de ergste hobbel heen - mede dank zij
grootscheepse Amerikaanse hulp. Het Duitse Wirtschaftswunder moest weliswaar
nog beginnen, maar wel werd al gesproken van le miracle néerlandais.
Brengen zelfs in een vergelijking met de jaren veertig, dus vlak na de oorlog en
nog vóór de Marshallhulp, de Oosteuropese economieën van nu het er niet slechter
van af dan de Westeuropese van toen? West-Europa stond toen weliswaar op een
nulpunt, maar had althans ervaring met de markteconomie. De Amerikaanse hulp
kon dus, toen die eenmaal loskwam, vrijwel onmiddellijk renderen.
In het Oost-Europa van nu ontbreekt dat allemaal. Arbeiders noch management
hebben enige notie van markteconomie. De economen die dat wèl hebben, zijn op
de vingers van twee handen te tellen. Hoe banken en effectenbeurzen werken, weet
nauwelijks iemand. Accountants bestaan er niet. Betrouwbare statistieken evenmin.
De vervuiling van water en grond is onvoorstelbaar.
Kortom, Oost-Europa heeft een achterstand op het West-Europa van de jaren
vijftig, zelfs op dat van 1945-1950. Is Tinbergen daarom niet een beetje optimitisch
en is Pronk, met zijn schatting dat het nog wel een generatie zal duren voordat
Oost-Europa ons peil bereikt heeft, niet dichter bij de werkelijkheid?
Maar zelfs als het zo mocht zijn dat de toestand in Oost-Europa pessimistischer
getaxeerd moet worden dan Tinbergen lijkt te doen, dan blijft het waar dat die toestand
van ‘een geheel andere orde’ is dan die in de (alle?) ontwikkelingslanden. Daar
immers zal het, volgens Pronk, nog ten minste twintig generaties duren alvorens ons
peil zal zijn bereikt.
Je moet er overigens niet aan denken dat de bevolking van die landen ooit ongeveer
net zo welvarend zal zijn als de bevolking van een Westers land. Elke Chinees, elke
India'er een auto? Wat blijft er dan van het wereldmilieu over? Of is het de bedoeling
dat de bevolking van het Westen in welvaart achteruit zal gaan om die kloof te
overbruggen? Zo ja, hoe verkoopt de PvdA dat aan haar kiezers?
Als je even de moeite neemt om deze dimensies tot je te laten doordringen, vraag
je je af of we nog wel van ontwikkelingssamenwerking kunnen spreken. ‘Het
ontwikkelingsbeleid blijft gericht op de armste landen’, zei Kok, zijn toen nog
bungelende collega Pronk een steun in de rug gevend. Okee, maar maken we ons
niet schuldig aan eufemismen (ander woord voor onwaarheden) wanneer we, met
betrekking tot de armste landen, spreken van ontwikkeling en van samenwerking?
Is het niet veel beter - en in elk geval eerlijker - om, als het ontwikkelingsbeleid
inderdaad gericht blijft op de armste landen, te spreken van liefdadigheid? Tegen
liefdadigheid kan niemand iets hebben en voor mijn part gaat daar evenveel geld
naar toe als naar wat nu ontwikkelingssamenwerking genoemd wordt.
Dit zou niet alleen het voordeel van de eerlijkheid hebben, maar ook van de
onaantastbaarheid. Immers, van liefdadigheid is het minder gemakkelijk gelden weg
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te halen voor andere, lager-bij-de grondse doeleinden. In elk geval zou de PvdA,
zolang die de portefeuille van internationale liefdadigheid in handen zou hebben,
daarmee over een instrument beschikken waartegen het CDA geen tegenweer zou
hebben. Zelfs menig VVD'er zou niet graag te boek staan als tegenstander van
liefdadigheid.
De rest van het regeringsbeleid zou dan andere politieke criteria kunnen volgen.
Eén van die criteria zou zijn: ‘het hemd is nader dan de rok’. Ongetwijfeld is, naar
politieke criteria gemeten, het Oosteuropese hemd ons nader dan de rok der
ontwikkelingslanden, want Oost-Europa ligt vlak naast onze deur en wat in één
generatie kan worden opgelapt is, ook volgens die criteria, urgenter dan wat twintig
generaties vereist.
Die vergelijking zou dan niet meer gemaakt hoeven te worden als erkend zou
worden dat ontwikkelingssamenwerking is wat het is: liefdadigheid (dus van een
heel andere orde en onaantastbaar). Nu echter lopen we om de hete brij heen en
maken we de indruk - die natuurlijk verkeerd is (en ons daarom de reputatie van
schijnheiligheid bezorgt) - dat de rok ons nader is dan het hemd.
NRC Handelsblad van 22-05-1992, pagina 9

Laatste kans: Europa der staten
Als Nederland Indië zou kwijtraken, zou het ‘tot den rang van Denemarken afdalen’,
dat wil zeggen: een onbetekenend land worden. Dit schreef eind 1945 een van de
weinige Nederlanders die toen enige kennis hadden van internationale politiek. Dertig
jaar later was het zover, want toen constateerde een van de hoogste ambtenaren van
Buitenlandse Zaken in kleine kring dat in internationale gremia er net zo weinig naar
Nederland geluisterd werd als naar Denemarken.
Waarom die obsessie met Denemarken, vergelijkbaar met de vrees die in het begin
van de jaren '60 vele Engelsen koesterden: een ‘greater Holland’ te worden?
Denemarken was toch al jarenlang een gelukkig en welvarend land, zoals trouwens
Nederland, ook na het verlies van Indië?
En wat macht betreft, dat valt ook nog wel mee: Denemarken heeft, met zijn neen
tegen Maastricht, getoond heel het Europese eenwordingsproces een halt te kunnen
toeroepen, zoals Nederland dertig jaar geleden bijna eigenhandig de Gaulle's Europese
Politieke Unie heeft weten te blokkeren.
Hiermee is bewezen dat kleine landen wel degelijk een rol van betekenis in de
geschiedenis kunnen spelen - zij het eerder als neenzegger dan als gidsland. Of die
rol positief dan wel negatief gewaardeerd moet worden, is een andere vraag, die pas
na analysering van de toestand beantwoord dient te worden.
Op dit ogenblik bevindt Europa zich, als gevolg van het Deense neen, in de situatie
dat het proces dat in Maastricht in gang is gezet, op z'n minst technisch is komen stil
te staan. Het moet nog blijken of de immanente dynamiek van de Europese integratie
zo groot is, dat zij deze technische storing zal weten te overwinnen.
Optimisme is hier niet op zijn plaats. Wat dat betreft, zouden we leergeld moeten
hebben betaald. Immers, alle Europese kanselarijen hadden op grond van de officiële
signalen uit Kopenhagen een andere uitslag verwacht dan op 2 juni uit de bus kwam.
Staatssecretaris Dankert was die avond dus even verbouwereerd als op de zwarte
maandag van 30 september 1991, toen hij, ook op grond van officiële signalen (dat
zijn de signalen waarnaar officiële mensen willen luisteren), een andere uitslag had
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verwacht dan het vrijwel eenstemmige Europese neen tegen de Nederlandse
voorstellen.
In zijn verbouwereerdheid zei hij (volgens de Volkskrant van 3 juni): ‘Politiek is
het onvoorstelbaar dat elf lidstaten zich door vijf miljoen Denen’ - in feite zijn het
er nog minder: vijftigduizend - ‘stil laten zetten. Dat is feitelijk toch onmogelijk. Dat
kan niet’.
Misschien is dat inderdaad onvoorstelbaar, ja zelfs onmogelijk, maar intussen
heeft het Deense neen president Mitterrand er wèl toe gebracht Maastricht ook in
Frankrijk aan een referendum te onderwerpen. Een Frans neen zou Maastricht zeker
niet overleven.
Nu horen we uit Frankrijk ook al dadelijk optimistische geluiden. Ja, het is zelfs
een meesterzet van de aartspoliticus Mitterrand, want nu moet de oppositie, die hevig
verdeeld is over Maastricht, met de billen bloot komen. Een overwinning voor
Mitterrand kan niet uitblijven.
Ach, was het maar waar. Zal het Franse volk zich iets aantrekken van zulke
partijpolitieke berekeningen? Ook het Deense volk heeft de politici, van wie 80
procent vóór Maastricht was, genegeerd. Dat zou in Frankrijk ook wel eens kunnen
gebeuren.
Niet dat de Fransen zo tegen ‘Europa’ zijn als de Denen altijd waren, maar zo'n
referendum kan gemakkelijk gebruikt worden als een gelegenheid tot protest tegen
de hele politieke klasse of alleen maar tegen de zittende regering, los van de eigenlijke
vraag die aan het volk wordt voorgelegd. Zo is de Gaulle in 1969 zijn macht
kwijtgeraakt.
Als Frankrijk neen zou zeggen - en volgens een publieke opiniepeiling van medio
mei is slechts 40 procent voor Maastricht - zou een soortgelijke toestand ontstaan
als in augustus 1954, toen de Nationale Vergadering weigerde het verdrag voor een
Europese defensiegemeenschap in behandeling te nemen en daarmee het
integratieproces eveneens tot stilstand bracht.
Weliswaar kwam dat het volgend jaar weer op gang, maar het moest tot 1 januari
1958 duren alvorens de Europese Economische Gemeenschap van start ging, en een
Europese defensiegemeenschap is er tot op de dag van vandaag niet. Wat dat betreft,
werd het Europese elan al 38 jaar geleden gebroken.
Zoiets kan zich herhalen. Na een Frans neen zou zeker opnieuw over Maastricht
onderhandeld moeten worden, en dan zouden alle landen, Duitsland met zijn vrees
voor zijn D-mark voorop, met nieuwe eisen komen. We mogen blij zijn als dit niet
al na het Deense neen zal gebeuren, maar zeker is dit allerminst.
In elk geval heeft het Deense neen twee dingen aangetoond. In de eerste plaats de
rebellie tegen de officiële politiek, die overal in Europa - maar ook in Amerika broeit. In Denemarken uit die zich in een neen tegen Europa; in Frankrijk, Duitsland
en Italië in het feit dat, bij verkiezingen, de oppositie niet profiteert van de
impopulariteit van de regering; in Amerika in het succes van een Ross Perot; in
Nederland in dat van Van Mierlo (bien étonnés de se trouver ensemble). Europa's
integratie, produkt van de officiële politiek, kan slechts het kind van die rekening
worden.
In de tweede plaats: ook als het Europese eenwordingsproces zo onomkeerbaar
en dynamisch zou blijken te zijn dat het dit populisme zou overwinnen, dan nog lijkt
het Deense neen te hebben aangetoond dat er grenzen aan zijn. Die grenzen liggen
daar waar de economische integratie de politieke soevereiniteit van de nationale staat
openlijk aantast. Die soevereiniteit mag dan nog zo mythisch of uitgehold zijn - hier
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ligt voor vele Europeanen (en Denen zijn ook Europeanen) de grens. Het federale
Europa heeft geen kans, het Europa der staten misschien nog wel.
NRC Handelsblad van 05-06-1992, pagina 7

Onpolitieke gedachte als politiek gegeven
‘Ik vind dat ontwikkelingshulp buiten partijpolitiek en het machtsdenken moet blijven.
We mogen ons niet laten leiden door eigenbelang. Ontwikkelingssamenwerking heeft
een aparte positie, met een aparte minister. Dat is een mooie gedachte die Nederland
siert: dat moet zo blijven.’
Dit zei oud-minister van ontwikkelingssamenwerking De Koning na afloop van
een debat dat de partijraad van het CDA op 23 mei gewijd had aan
ontwikkelingssamenwerking. Met die uitspraak neemt hij een ander standpunt in dan
zijn opvolger en partijgenoot Van Dijk, voor wie ontwikkelingshulp een instrument
van buitenlandse politiek is, waarin het nationale belang een rol speelt.
Laten we vooropstellen dat het nationale belang altijd een kwestie van interpretatie
is. Het is heel goed te verdedigen dat het tenslotte in het nationale belang is de
nationale staat op te heffen (op die stelling berust in feite de steun die Nederland al
veertig jaar lang geeft aan het ideaal van de Europese integratie). Zo is het ook te
verdedigen dat het geven van 1 procent - of meer - van het nationale inkomen aan
ontwikkelingshulp in het nationale belang is.
Ontwikkelingssamenwerking hoeft dus helemaal niet in strijd te zijn met het
eigenbelang, zoals De Koning suggereert. Het hangt er, zoals gezegd, alleen maar
van af hoe dat eigenbelang geïnterpreteerd is. Wat De Koning zegt, is dus niet meer
dan een slag in de lucht.
Maar het is wèl waar dat veel Nederlanders zich graag vleien met de gedachte dat
ontwikkelingssamenwerking niets met eigenbelang te maken heeft. Voor hen is
ontwikkelingssamenwerking een middel om een schuld af te kopen of - mooier
gezegd - solidariteit te tonen. Hoe die afkoopsom besteed wordt, is voor hen van
minder belang.
Het idee dat zo'n heilige plicht instrument zou kunnen zijn van buitenlandse
politiek, dus van machtsdenken - een idee waarmee de socialist Mitterrand
bijvoorbeeld zeer vertrouwd is - is hun een gruwel. Vandaar dat
ontwikkelingssamenwerking het vrijwel laatste taboe is dat in de Nederlandse politiek
is overgebleven.
Maar intussen is de onpolitieke gedachte dat ontwikkelingssamenwerking niets
met eigenbelang en machtsdenken te maken heeft, in Nederland een politiek gegeven.
Dat wil dus zeggen dat politici er mooi weer mee kunnen spelen en dat ook doen. In
zoverre staat ontwikkelingssamenwerking - wat De Koning er ook van mag vinden
- nooit buiten partijpolitiek.
Met andere woorden: in Nederland is ontwikkelingssamenwerking, anders dan
De Koning wil, onderwerp van partijpolitiek, maar wordt het, zoals De Koning wil,
niet naar politieke maatstaven beoordeeld. In zoverre heeft het, zoals hij zegt, een
‘aparte positie’.
Vandaar dat ik hier op 22 mei ervoor pleitte niet meer over
ontwikkelingssamenwerking te spreken - wat trouwens voor een beleid dat gericht
is op de armste landen een dubbel eufemisme is (want in die landen kan noch van
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ontwikkeling noch van samenwerking sprake zijn) - maar over liefdadigheid. Bij
liefdadigheid spelen politieke criteria immers ook geen rol.
‘De rest van het regeringsbeleid zou dan andere, politieke criteria kunnen volgen’,
schreef ik. Maar, helaas, tussen schrijven en in-druk-verschijnen liggen enkele fasen,
en in één van die fases is de komma tussen andere en politieke weggevallen, waardoor
er in de krant iets kwam te staan wat in tegenspraak was met wat ik enige regels
eerder had betoogd, namelijk dat ontwikkelingssamenwerking (of liefdadigheid) niet
aan politieke criteria gehoorzaamt.
Waarmee weer eens aangetoond is hoe essentieel een juist gebruik van de komma
kan zijn. In feite is mijn hele verhaal niet anders dan een aanloop tot deze stelling
en wordt opnieuw de juistheid van de opmerking van de Weense satiricus Karl Kraus
bevestigd, die een vriend die hem verweet de plaats van een komma belangrijker te
vinden dan het feit dat de Japanners net Sjanghai hadden gebombardeerd, toevoegde:
‘Als alle komma's op de juiste plaats hadden gestaan, zouden de Japanners nooit
Sjanghai hebben gebombardeerd’.
Dat in het Duits - dus ook in de gechriften van Karl Kraus - een volstrekt onlogisch
gebruik van de komma geldt, doet aan de algemene juistheid van die stelling niets
af.
NRC Handelsblad van 09-06-1992, pagina 9

Holland spreekt een woordje mee
‘Als ik soms Nederlanders zie optreden in het buitenland, dan denk ik, god, was ik
nou ook zo?’ Aldus ex-diplomaat en oud-minister van defensie Van Eekelen, thans
secretaris-generaal van de Westeuropese Unie, in een interview in Vrij Nederland
van 30 mei.
Er is op dit optreden misschien veel aan te merken, maar in één opzicht steken we
de anderen toch zeker de loef af, en dat is onze talenkennis. Tenminste dat denken
we. Daarom spreken onze onderhandelaars in de Europese Gemeenschap - anders
dan anderen, die hun eigen taal spreken - graag Engels of Frans.
Een tolk heeft over het jaar 1991/1992 enkele (zoals hij het zelf noemt) ‘parels uit
de polder’ opgevangen uit de mond van onze landgenoten. Daar had hij de tijd voor,
want hij hoefde niet te vertalen (maar of de andere onderhandelaars begrepen wat
die Nederlanders zeiden, is nog de vraag). Hier volgen een paar van die ‘parels’. I
show them the back of my tongue. Let me bring more clearing in the matter. I do not
want to mow the grass before somebody else. We have worked hardly. ...and the
whole rimram... Let us work this document off. If we arrive at the drempel... Overall
in Europe... He is talking about the herorientation of the policy. Can you agree with
the text under reserve of the translation? It is needed to explain by my cooperators.
We have to take that over. We have to shrap article 8. We have to look further than
our nose is long. It is too short time for us. We stop now for the time this theme. We
have to change both lids (bedoeld was: paragraphs). The chairman lifted the meeting.
I do not know where we will run into. I back him to help us (bedoeld was: beg) We
do not get out. As we know van the documents we must put water to the wine. If I
remember good from my head. We have to look in the coffee. This is a senseful
proposition. Don't worry, I'll redraw myself.
Ook voor Frans deinzen ze niet terug: Je vais passer la vue des points de l'ordre
du jour. J'ai tout à fait compréhension pour cet améliorement. Je passe la vue pour
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faire certain que nous sommes en dessus du seuil. Je comprends rien plus. Je parle
français, mais je ne suis pas un expert de la langue juristique. Mon ministre est un
femme gentilje (aldus uitgesproken). La relaxion de l'obligation... Marie-France est
l'élément élémentaire que nous avons vécu ensemble. Nous avons trouvé une solution,
mais c'est pas pour écrire à la maison. Pour eux c'est un échappement. Ils sautent
tous sur les moutons. (Wat dit laatste betekent is zelfs na terugvertaling niet duidelijk.)
La Commission prendra des mesures transistoires.
Jaren geleden zei een Nederlandse onderhandelaar eens, tot plaatsvervangende
schaamte van zijn aanwezige landgenoten, tegen een gesprekspartner: ‘Allez votre
corridor’, maar dat was om een andere reden misplaatst: die man probeerde grappig
te zijn, terwijl de hierboven geciteerde woorden in alle ernst zijn uitgesproken.
Het is voornamelijk eigenwijsheid die maakt dat Nederlanders vinden dat ze geen
gebruik hoeven te maken van de diensten van de aanwezige tolken - een eigenwijsheid
die zij delen met een voormalige minister-president, die sprekend tot een internationaal
gehoor over de taak van de moderne ondernemer, het voortdurend had over the
undertaker, wat begrafenisondernemer betekent.
Natuurlijk mag je Nederlanders niet verwijten dat ze geen vloeiend Frans of Engels
spreken, maar laten ze, als ze dat niet doen, dan tenminste gebruik maken van de
diensten van tolken of vertalers. Ja maar, zo luidt vaak het weerwoord, dan gaat er
veel van de eigenlijke bedoelingen verloren. Nu, ik weet niet of in de gevallen waarin
het Frans of Engels gesproken werd waarvan hierboven staaltjes gegeven werden,
veel van die bedoelingen is overgekomen.
NRC Handelsblad van 12-06-1992, pagina 9

Rechts maar fair?
‘Rechts maar fair’, stond onlangs in deze krant boven een artikel over Karl Carstens,
de op 30 mei overleden oud-president van de Bondsrepubliek Duitsland. Rechts maar
fair? Is er dan een tegenstelling tussen beide begrippen? Is fairness een typisch linkse
eigenschap en is het uitzonderlijk, althans opmerkelijk, wanneer een rechts iemand
die ook blijkt te hebben?
Ik haast mij te zeggen dat die kop geenszins de inhoud van het desbetreffende
artikel weergaf. Weliswaar werd daarin de sociaal-democraat Johannes Rau, premier
van Noordrijnland-Westfalen, geciteerd, die had gezegd dat hij onder de indruk was
geraakt van Carstens' fairness en hem daarom graag nog eens vijf jaar als staatshoofd
had gehad, maar uit die verklaring kan die tegenstelling tussen rechts en fair, die het
woordje maar in de kop suggereerde, niet gelezen worden.
Onwillekeurig ga je, wanneer je zo'n kop leest, je afvragen: wat zou de reactie zijn
geweest als er, bijvoorbeeld boven een necrologie van Den Uyl, had gestaan: links
maar fair? De wereld zou waarschijnlijk te klein zijn geweest. En toch is het nog niet
zo heel lang geleden dat links - althans nieuw links, dat toen in links de toon aangaf
- begrippen als fairness en tolerantie als typisch burgerlijk beschouwde, behorend
tot een cultuur die voorbij was. (Voor de goede orde: Den Uyl zelf was die mening
niet toegedaan.)
Wat dat betreft, kunnen we zeggen dat ‘het “progessieve levensgevoel”, in weerwil
van de crisis van links, heeft gezegevierd’. Ik citeer hier de historicus Dirk-Jan van
Baar, die in Intermediair van 12 juni verder schrijft: ‘Het ooit zo gezagsgetrouwe
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Nederland kent, veel meer dan in andere landen het geval is, een gedragsstandaard
die als “prudent progressief” wordt omschreven.’
Hetzelfde signaleerde Dominic Lawson, hoofdredacteur van het weekblad The
Spectator, in de Financial Times van 13 juni: ‘Ik had de indruk dat, toen het socialisme
op zijn modieuze toppunt stond, zelfs conservatieven het gevoel hadden aan de
verliezende kant van de geschiedenis te staan en de leer van algemene
maatschappelijke gelijkheid niet konden bestrijden, maar er alleen maar mee konden
meepraten.’
Nu is ook die gelijkheidswaan afgezwakt (ook hier past de kanttekening dat Den
Uyl zich daar altijd tegen verzet heeft, zij het meer in woorden dan in daden, want
hij heeft ten slotte aanvaard dat in het beginselprogramma van zijn partij de term
gelijkwaardigheid vervangen werd door gelijkheid), maar iedereen voelt zich nog
gedwongen er lippendienst aan te bewijzen.
Hoe komt dat? Hoe komt het dat beginselen en idealen die de toets der praktijk
niet onbeschadigd hebben kunnen doorstaan en waarvan de voorvechters nu in een
diepe crisis verkeren, nog tot het, althans uiterlijke, gemeengoed behoren? Noch Van
Baar noch Lawson geeft daar antwoord op. Dat is eerder te vinden in een opmerking
die Willem Breedveld in Trouw van 13 juni maakt:
‘Wat je de PvdA concreet kunt verwijten, is dat zij zich met een te grote
vanzelfsprekendheid vastklampt aan oude, inmiddels achterhaalde idealen. Maar hoe
dan ook, deze partij gaat tenminste nog uit van een ideaal, een visie.’ Met andere
woorden: het hebben van ideaal - het mag nog zo achterhaald zijn - wordt op zich
zelf als pluspunt ervaren, althans als iets wat men niet als zodanig mag bestrijden.
Vandaar die lippendienst van de anderen. In Amerika heet dat: me-tooism
(ik-ookisme).
Dat is natuurlijk een gevaarlijke houding, want per slot van rekening zijn ook de
fascisten en de communisten van grote idealen bezield geweest, en het is een feit dat
dit idealisme op zich zelf - dus geheel los van zijn inhoud en methoden - weer
bezielend heeft gewerkt op tallozen, die op drift waren geraakt omdat zij bij de oude
instellingen (kerken en partijen) geen vastigheid meer vonden.
Nu zou het monsterlijk onbillijk zijn de idealen van de PvdA te vergelijken met
die van fascisme of communisme. Dat doe ik dan ook niet. Ik beweer slechts dat het
hebben van een ideaal op zich zelf geen aanbeveling kan zijn, maar in de praktijk
wel heel vaak als zodanig werkt. In beginsel is dat gevaarlijk.
Wat zijn de beginselen van links die nu, zeker na de val van het communisme, op
de tocht zijn komen te staan? Peter Glotz, de ideoloog van de Duitse SPD, somt ze
op in zijn zojuist verschenen boek Die Linke nach dem Sieg des Westens - een
overwinning waarop links, vooral in Duitsland, over 't algemeen nogal radeloos
gereageerd heeft, terwijl rechts althans tot respectabel crisis management in staat
bleek.
In de eerste plaats was daar het geloof dat, hoezeer ook de methoden verfoeid
moesten worden, in het Oosten een sociaal-economisch experiment ondernomen
werd dat op z'n minst interessant was en, wat de DDR betreft, zelfs navolgenswaardige
trekken had. Daarbij versterkte de socialistische achterdocht jegens het private
eigendom de neiging tot aanvaarding van de status quo in Oost-Europa.
Dan was er het geloof in het vermogen van opvoeding en onderwijs oude structuren
en denkwijzen te breken. Jarenlang werd - niet alleen van socialistische zijde overigens
- het onderwijs als een van de successtukken van het communistische stelsel
beschouwd. (Dat geloof in onderwijs is een typisch Verlichtingsideaal, dat ook
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liberalen huldigen. Het feit dat in het meest ontwikkelde land ter wereld een fenomeen
als Hitler massale aanhang kon krijgen, had al eerder twijfel moeten doen rijzen aan
de absolute geldigheid van dit ideaal).
Andere idealen zijn meer eigen aan minderheden in links (die toch in Nederland,
met Nieuw Links, de PvdA hebben kunnen veroveren): het geloof in de revolutionaire
voorhoede (vandaar de sympathie voor Vietnam, China, Cuba, Nicaragua) en in de
directe democratie en, ten slotte, de hoop op een ‘derde weg’, een ‘socialisme met
een menselijk gezicht’.
Al die idealen en verwachtingen, die soms rechts of gematigd links letterlijk met
stomheid hebben geslagen, zijn niet bewaarheid en dus verdwenen. Maar omdat ze
tenminste idealen waren, genieten ze nog altijd het voordeel van een zekere sympathie
of vertedering - ook bij sommigen die er altijd radicaal tegen zijn geweest. Vandaar
dat ‘rechts maar fair’ nauwelijks op tegenspraak stuit.
NRC Handelsblad van 16-06-1992, pagina 9

Moeder Aagt en samengeknepen tenen
Het gebeurde weliswaar niet vaak, maar wanneer de aardappels eens aangebrand
waren, placht ik aan tafel Starings onsterfelijke regel te citeren: ‘...heeft aangebrand
ook voetjes, moeder Aag?’. Maar nu blijkt dat ik mijn kinderen verbasterd Nederlands
erfgoed heb doorgegeven, want het moet niet zijn: ‘moeder Aag’, maar ‘moeder
Aagt’, zoals al blijkt uit het eind van de voorgaande regel, dat luidt: ‘...terwijl hij
vraagt:’
Een lezer, kennelijk beter op de hoogte van de Nederlandse letterkunde dan ik,
maakte mij hierop opmerkzaam, nadat ik hier op 15 mei opnieuw van ‘moeder Aag’
gesproken had. Het is altijd hachelijk uit je hoofd te citeren, maar geen van de drie
bloemlezingen uit de Nederlandse poëzie die ik in mijn kast heb staan, bevatte het
desbetreffende gedicht.
Tekstkritiek heb ik ook gekregen van Max Pam, die mijn artikel van 22 mei op
de snijtafel van de Achterpagina (29 mei) legde. Hoewel ik weet dat lezers niets
vervelender vinden dan gehakketak tussen columnisten - zeker wanneer ze de teksten
waarom het te doen is, niet voor zich hebben liggen (en in de krant van gisteren wordt
de vis ingepakt) - wil ik er toch even op ingaan.
Pam heeft niet minder dan ‘24 hele en halve fouten’ in dat artikel van mij
aangetroffen. Sommige van zijn opmerkingen snijden hout, waarbij ik in het midden
laat of het echt fouten zijn. Maar goed, enkele van zijn opmerkingen zou ik ook
gemaakt kunnen hebben.
Maar wat ik merkwaardig vind, is dat hij in de meeste gevallen mijn taal toetst
aan de regels die het stijlboek van de Volkskrant geeft. Nu heb ik weliswaar de eer
genoten het eerste exemplaar van de handelseditie van dit boek in ontvangst te mogen
nemen, maar dat wil niet zeggen dat het nu plotseling mijn taalbijbel is geworden.
Het Stijlboek schrijft bijvoorbeeld westers (met een kleine w) en Marshall-hulp
(met koppelteken). Is het dus fout wanneer ik Westers en Marshallhulp schrijf? (Van
Dale geeft overigens Marshallhulp zonder koppelteken). Als het fouten zijn, zijn het
trouwens fouten die ik volstrekt oninteressant vind en dan ook nooit in mijn rubriek
behandel.
Ook oefent Pam kritiek op mijn stijl uit. Ook hier zijn zijn opmerkingen misschien
niet misplaatst, maar stijl is een kwestie van smaak, waaromtrent geen regels vallen
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vast te stellen. In mijn rubriek bemoei ik me dan ook niet met stijl (hoewel ik er wel
gevoelig voor ben).
Kortom, ik heb met belangstelling kennis genomen van Pams kritiek; ik heb er
zelfs wat van geleerd, maar ik moet zeggen dat ik een groot deel ervan uit taalkundig
oogpunt hetzij oninteressant hetzij irrelevant vond.
O ja, nog één opmerking. Pam noemt mij meermalen ‘meneer Heldring’. Ik
waardeer die gepaste eerbied. Of was het lollig bedoeld? Zo ja, dan moet Pam het
Stijlboek, dat hij blijkbaar wèl al dadelijk als zijn bijbel heeft geadopteerd (wat doet
zo'n rechtgelovige op de lichtzinnige Achterpagina?), nog eens nalezen. Daar staat
onder het hoofdje humor:
‘Vermijd lolligheid. In het algemeen verdient het aanbeveling feiten en compositie
hun werk te laten doen. Humoristisch bedoelde wendingen hebben vaak een averechts
effect: geen glimlach, maar samengeknepen tenen.’
Ik heb nog wat ruimte voor taalvondsten uit de afgelopen vijf weken:
‘Het raadsel waarom Vestdijk sneller schreef dan God kan lezen is simpelweg
omdat de schrijver bij vlagen zo manisch was als een lampekap.’ Het raadsel is
omdat...? Het antwoord op het raadsel is dat...
‘De Amerikaan met de oorspronkelijk Nederlandse achternaam Keyzer.’ Het is
nog steeds een Nederlandse achternaam.
‘Op de eerste dag van de lagere school thuiskomend, vroeg zijn moeder: “Hoe
was het?”’ Kwam zijn moeder van school thuis?
‘De onderzoekmethoden waren nog lang niet zo perfect als nu.’ Maar wel een
beetje perfect?
‘Dat het CDA een debat wil over ontwikkelingssamenwerking zint de minister
geenszins en ziet hij als de ultieme aanval op zijn gezag.’ Vergelijk: dit schilderij
zint mij niet langer en haal ik dus van de muur.
‘Subic Bay is misschien de ideaalste natuurlijke haven.’ Kan iets nog idealer dan
ideaal zijn?
‘... de wijzigingsvoorstellen waar senator Grol om gevraagd had, maar tot dan niet
had gekregen.’ Waar is die gebleven?
‘Katholieken ageerden tegen herdenkingen van gebeurtenissen uit de Tachtigjarige
oorlog. Zij duchtten het antipapisme, dat dergelijke feestvieringen kon oproepen.’
Wat riep wat op? Het antipapisme die feestvieringen? Of die feestvieringen het
antipapisme?
‘... als er een land is dat goed in staat moet worden geacht om de loon- en
prijsspiraal in bedwang te kunnen houden dan is het Nederland wel.’ Dubbelop: wie
tot iets in staat is, kan dit.
‘... omdat wie goed leest tot geen andere conclusie kan komen dat de Dasa nog
even wil profiteren van de succesvolle Fokker 50.’ Geen andere conclusie dat... of
dan dat?
‘... wat Mondriaan picturaal gestalte wist te geven maar filosofisch slechts zeer
onbeholpen vermocht te formuleren.’ Derde en vierde naamval op één hoop gegooid,
maar het onderscheid tussen deze twee naamvallen wordt nauwelijks meer onderkend
(nota bene: dit is geen klacht).
Iets soortgelijks gebeurde in deze zin: ‘Ik geloof niet dat deze regering kan
functioneren en een lang leven beschoren is.’
NRC Handelsblad van 19-06-1992, pagina 7
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Een volk van slaapwandelaars
Eén van de tekenen die erop wijzen dat Nederland uit zijn veertig jaar lange Europese
slaapwandeling begint te ontwaken, is de oproep van 41 min en meer bekende
Nederlanders het verdrag van Maastricht te onderwerpen aan een raadgevend
referendum. Je hoeft geen voorstander van het referendum te zijn om het beschamend
te vinden dat het de Denen zijn geweest die, met hun neen tegen Maastricht, die
mensen hebben wakker gemaakt.
Want ik kan me niet herinneren dat, op een enkele uitzondering (zoals Maarten
Mourik) na, één van die 41 ooit daarvóór zich, hetzij voor hetzij tegen, uitgelaten
heeft over de stelling die de opeenvolgende Nederlandse regeringen veertig jaar lang
hebben verdedigd: dat een supranationaal of federaal verenigd Europa in het belang
van Nederland is. Wat dat betreft, hebben ook die 41 geslaapwandeld.
Maar zij zijn niet de enigen. Nooit is Europa in Nederland onderwerp geweest van
een volwassen politiek of intellectueel debat. De meeste Nederlanders hebben de
Europese eenheid aanvaard als iets dat, in algemene zin, goed was maar hen
nauwelijks raakte, zoals ze ook ontwikkelingshulp aanvaardden als iets goeds, waar
je verder geen vragen over stelt. We zijn in diepste wezen een onpolitiek volk.
Daarom gaat het niet aan, de politici te verwijten dat zij nagelaten hebben het volk
over Europa in te lichten. De politici zijn een weerspiegeling van ons volk, en wanneer
er over Europa gedebatteerd wordt in een vrijwel lege Tweede Kamer - zoals twee
weken geleden opnieuw is gebeurd - dan komt dat doordat het volk zich er niet voor
interesseert.
Daarbij komt dat het debat over Europa van het begin af aan vrijwel
gemonopoliseerd is geweest door gelovigen, dat wil zeggen: mensen die bij voorbaat
in de eenheid van Europa geloofden. Wie daaromtrent vragen had, werd meteen
verketterd. Gelovigen, immers, stellen geen vragen. Dat was natuurlijk niet
bevorderlijk voor een intellectuele gedachtenwisseling, maar ja, we zijn in diepste
wezen een moralistisch volk (wat nog niet wil zeggen: moreel volk).
Maar na Maastricht - of, liever gezegd, na het Deense neen - begint de zaak
enigszins te kenteren. Er komt een debat op gang - niet zozeer over de voor- en
nadelen van Maastricht (daarvoor is het in die stad gesloten verdrag veel te
ingewikkeld en technisch), maar over de voor- en nadelen voor Nederland van een
Europa dat ook op politiek gebied supranationaal of federaal is (waartoe Maastricht
slechts een zeer bescheiden stap is). Een debat dat veertig jaar te laat komt. Maar
beter laat dan nooit.
De discussie die woensdagavond in de Leidse Stadsgehoorzaal gehouden werd,
is een ander teken van dat langzame ontwaken. Hier spraken Bolkestein (VVD),
Wöltgens (PvdA) en Penders (CDA) over de vraag: ‘Hebben de Denen gelijk?’ (Ook
alweer een bewijs dat we door de Denen wakker gemaakt moesten worden). Ze
spraken daar voor een volle zaal, die niet, zoals gewoonlijk wanneer Europa het
thema is, uitsluitend uit bekeerden bestond.
Eigenlijk had daar ook het GPV vertegenwoordigd moeten zijn geweest, want dat
is de enige partij die nooit aan de collectieve slaapwandeling heeft deelgenomen en
altijd zeer besliste reserves ten aanzien van Europa heeft gehad. Dat zou de
tegenstellingen scherper hebben gemaakt en daardoor de intellectuele discussie ten
goede zijn gekomen.
Maar ook zonder GPV was er in elk geval die tegenstelling tussen de drie heren
dat Bolkestein de analyse vooraf deed gaan aan het uitspreken van wenselijkheden
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- en zijn analyse voerde hem ertoe te zeggen dat de grote mogendheden nooit hun
soevereiniteit in zaken van buitenlandse politiek en veiligheid uit handen zouden
geven - terwijl de twee anderen, vooral in het begin van de discussie, zich
concentreerden op de wenselijkheid van een verenigd Europa.
Een vooruitgang, vergeleken met vroeger jaren, was dat de CDA'er niet langer
sprak van het ideaal van het verenigd Europa, maar van de historische
noodzakelijkheid ervan. Ik neem aan dat hij, als historicus, zich er wel bewust van
is dat in de geschiedenis niet alles wat noodzakelijk was ook inderdaad gebeurd is.
Maar het is waar: zonder streven gebeurt er nooit iets.
Bolkestein, het is al bekend, trekt sinds kort een lijn tussen het economisch en het
politiek verenigde Europa. Wat het eerste betreft, aanvaardt hij supranationale of
federale besluitvorming, wat het tweede betreft niet (onder andere op grond van zijn
analyse). Hij zou dus Maastricht kunnen aanvaarden (wat hij waarschijnlijk ook wel
zal doen), omdat, zoals gezegd, Maastricht de nationale zeggenschappen op het
gebied van veiligheid en buitenlandse politiek vrijwel onaangetast laat.
Toch is het de vraag of die lijn wel zo scherp te trekken valt. Neem de Europese
Monetaire Unie (die Bolkestein aanvaardt). Is het denkbaar dat een land als Italië op
de vastgestelde termijn zal voldoen aan de stringente voorwaarden die in Maastricht
voor toetreding tot die unie zijn vastgesteld en, zo neen, is het denkbaar dat Italië,
dat tot de G-7 behoort, buiten die unie gelaten zal worden?
Als we zien hoe al acht jaar lang gedoogd wordt dat Italië, evenals trouwens Spanje
en Griekenland, de afspraken over de melkproduktie aan zijn laars lapt, ja, zelfs
helemaal geen melkquotering heeft ingevoerd, terwijl de brave Nederlandse
melkveehouders over die periode 800 miljoen gulden wegens overproduktie betaalden,
moeten we vrezen dat hier politieke motieven de doorslag zullen geven en Italië, hoe
bankroet en corrupt ook, lid van de EMU zal worden.
Maar dan moeten we ook vrezen dat de EMU, het enig werkelijk belangrijke
resultaat van Maastricht, nooit de EMU zal zijn waarvan velen nu nog in hun naïviteit
dromen. Als die vrees gerechtigd is, dan weten we dat ook hier - in zo'n schijnbaar
onpolitieke zaak als een monetaire unie - de politiek beslist en wel in de richting van
een Europa der, zeer verschillende, staten.
Met zulke vragen zou de discussie over Europa al dadelijk het concrete karakter
krijgen dat ze tot dusver te zeer heeft gemist. Laten we hopen dat het - op zichzelf
welkome - Ierse ja de goegemeente niet weer in ongeïnteresseerdheid zal doen
vervallen, maar dat de discussie voortgang zal vinden - met de deskundigen en
apparatsjiks ditmaal als luisteraars in plaats van als woordvoerders.
NRC Handelsblad van 23-06-1992, pagina 9

Politieke klasse en Oranjehordes
Tweemaal in één maand heeft Denemarken geschiedenis gemaakt. Eerst heeft het,
door zijn neen tegen Maastricht, het Europese eenwordingsproces in de war gebracht.
Drie weken later heeft het Nederland, de gedoodverfde winnaar van het toernooi,
beroofd van de kans op het Europese kampioenschap voetballen.
Nu, dat laatste gun ik de Denen van harte. Niet dat ik zo pro-Deens ben, maar de
Nederlandse voetbalarrogantie hing mij mijlen de keel uit. Nu maar hopen dat de
Denen ook de Duitsers verslaan. Niet dat ik zo anti-Duits ben, maar het is altijd goed
wanneer groten lesjes krijgen van kleinen.
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Overigens ben ik van mening dat, als de regeringen van de Europese Gemeenschap
inderdaad de Europese eenheid willen bereiken, ze onmiddellijk die wedstrijden om
het Europese kampioenschap moeten afschaffen. Ze geven voedsel aan het ergste
Neanderthalnationalisme.
Nergens openbaart zich de kloof tussen deze vox populi en de elite die Maastricht
heeft bekokstoofd, op gapender wijze. Nederland mag blij zijn dat het geen referendum
kent. Goed, de Oranjehordes zouden bij een referendum waarschijnlijk niet naar de
stembus gaan, maar de afstand tussen ‘Den Haag’ (om niet te spreken van ‘Brussel’)
en hen wordt daar niet minder groot door. Elk ogenblik kunnen die hordes ook om
politieke redenen uit hun holen komen.
Maar de poltieke klasse blijft navelstaren. Te vrezen valt dat zij ook met haar
unanieme veroordeling van het optreden van de mariniers in Rotterdam niet bepaald
een reactie onder het grote publiek weergeeft. Want evenzeer valt te vrezen dat heel
veel mensen denken: wat die mariniers deden (of wilden doen) mag weliswaar niet,
maar het is toch goed dat ze het deden (of probeerden).
Zeker, de politieke klasse kon niet anders dan die veroordeling uitspreken, maar
daarmee heeft zij nog niet de oorzaak van het onbehagen waaraan de mariniers uiting
gaven, weggenomen. Er liggen werkelijke, oprechte grieven ten grondslag aan de
onvrede die mensen in de richting van Janmaat drijft.
Dat zijn, zoals Rob Meines in de krant van 23 juni schreef, ‘tamelijk
doorsneemensen, die zich echter misleid, miskend en ook bedreigd voelen (...). Begrip
voor hun denken, vooral voor de oorzaken ervan, is wellicht effectiever dan het
doodzwijgen ervan’. Maar de politieke klasse heeft voor het laatste gekozen, in de
mening dat alleen allochtonen en junkies recht hebben op ons begrip. Die mening
zal zeker eens als een boemerang gaan werken.
Deze maand bracht ons nog iets: de 25ste verjaardag van het Interkerkelijk
Vredesberaad. Ik ben niet de enige die het daarmee gelukwenst. Blijkens een
advertentie in de krant van 22 juni doet de ambassadeur van Duitsland in Israel dat
ook. Hij schrijft: ‘Het IKV heeft laten zien te leven in een modern Europa: boven
nationalisme en ideologische bekrompenheid. We hebben de kracht van het IKV
nodig om de kansen van de grote veranderingen in Europa te benutten en de problemen
van vandaag aan te pakken zonder politiek opportunisme’.
Een mooi compliment. Maar wat heeft de Duitse ambassadeur in Israel met het
IKV te maken? Dat zal iedereen zich afvragen die niet weet, of zich niet herinnert,
dat Otto von der Gablentz (dat is die Duitse ambassadeur in Israel) van 1983 tot 1990
ambassadeur in Nederland was (wat die advertentie niet vermeldt).
Wanneer je dat wèl weet, dan krijgt die advertentie een pikant tintje. Het IKV mag
dan nodig zijn ‘om de kansen van de grote veranderingen in Europa te benutten’ veranderingen overigens die het met zijn actie tegen de middellange-afstandsraketten
in Europa eerder heeft vertraagd dan verhaast - tijdens von der Gablentz' ambtsperiode
in Nederland heeft het, juist door die acties, zich niet bepaald populair gemaakt bij
von der Gablentz' superieuren: de heren Kohl en Genscher.
We moeten daarom bewondering hebben voor de moed van ambassadeur von der
Gablentz. Zijn felicitatie zal bij de regeerders in Bonn (om van die in Den Haag maar
te zwijgen) waarschijnlijk niet in erg goede aarde vallen. Zijn carrière zou er wel
eens opnieuw een knak door kunnen krijgen. Opnieuw, want zijn plaatsing in Den
Haag werd destijds ook al als een degradatie beschouwd voor de man die jarenlang
eerste adviseur op buitenlands-politiek gebied was geweest van Kohls grootste rivaal
en voorganger, bondskanselier Schmidt.
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Daar moet onmiddellijk aan toegevoegd worden dat hij meer gedaan heeft voor
Duitslands goede naam in Nederland dan enige Duitse ambassadeur vóór hem, maar
helaas niets wat niet door één voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland weer
ongedaan gemaakt kan worden.
NRC Handelsblad van 26-06-1992, pagina 7

Democratie is mensenwerk
Wanneer E.P. Wellenstein iets zegt, moeten we onze oren spitsen. Hij is immers niet
alleen een intelligent man, maar ook iemand met grote ervaring. In de jaren zeventig
werd hij wel, op grond van zijn hoge functie bij de Europese Gemeenschap, de
Europese Kissinger genoemd. Dat zegt al genoeg.
In de krant van 25 juni stond een ingezonden brief van zijn hand, waarin hij reageert
op iets wat ik twee dagen tevoren in deze rubriek had geschreven. Ik had beweerd
dat Europa in Nederland nooit onderwerp is geweest van een volwassen politiek of
intellectueel debat.
Waarom niet? ‘De meeste Nederlanders hebben de Europese eenheid aanvaard
als iets dat, in algemene zin, goed was maar hen nauwelijks raakte’ en waar je je dus
niet over hoefde op te winden of zelfs vragen over hoefde te stellen.
‘Daarom’, zo besloot ik, ‘gaat het niet aan, de politici te verwijten dat zij nagelaten
hebben het volk over Europa in te lichten. De politici zijn een weerspiegeling van
ons volk’, en dat volk interesseert zich niet voor Europa.
Wellensteins reactie hierop luidde aldus: ‘Als dit een eenvoudige constatering
was, zou er niet veel op aan te merken zijn; maar het wordt gebracht als een norm,
die de politici van verwijten verschoont. Dat komt neer op een abdicatie van de
democratie.’
Een ernstige beschuldiging. Maar ook een gegronde? We zullen zien. Om te
beginnen acht Wellenstein - en dat is op zichzelf al interessant - mijn conclusie als
constatering juist: het volk is niet geïnteresseerd in Europa, en de politici hebben
nagelaten het erover in te lichten.
Waar wij over van mening verschillen is de vraag of het laatste de politici te
verwijten valt. Ik vind van niet (of nauwelijks), hij blijkbaar van wèl. Dat is inderdaad
een meningsverschil, niet over een feit maar over een norm.
Is er inderdaad sprake van ‘abdicatie van de democratie’ wanneer de politici nalaten
het volk in te lichten over zo iets belangrijks als Europa? Ja, - tenminste als de politici
niet alleen een vertegenwoordigende, maar ook een opvoedende taak hebben. Idealiter
hebben ze die, maar wat is de praktijk?
Mag je het de politici verwijten als ze zich niet erg druk maken over iets dat in
het volk nauwelijks lijkt te leven? Ze zouden dan misschien wel slapende honden
wakker maken, en dat zou weer tot een averechts effect kunnen leiden, in casu tot
het effect dat het volk zich tegen Europa zou keren. Waarom zouden politici die zelf
voor Europa zijn, dat doen?
Je kunt ook, de vraag losmakend van het onderwerp Europa, stellen dat van politici
niet verwacht kan worden dat zij bij het volk vragen wakker roepen die, hoe belangrijk
ook, hun herverkiezing in gevaar zouden kunnen brengen. Het is zelfs denkbaar dat
de desbetreffende belangrijke zaak met hun herverkiezing, dus met het niet inlichten
van het volk, gediend is.
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Is dat dan een abdicatie van de democratie? Misschien. Maar democratie betekent
regering door het volk, en je mag van politici niet verwachten dat ze erg ver
vooruitlopen, het risico lopend door dat volk niet begrepen en afgestraft te worden.
De democratie is heel mooi, maar we moeten haar ook weer niet verheffen tot een
heilige, dat wil zeggen: absolute norm. Ook zij is mensenwerk.
Daarom heb ik me ook altijd verzet tegen de steeds weer geponeerde stelling (ik
beweer niet dat dit ook de stelling van Wellenstein is) dat, als Europa's eenwording
niet opschiet, dit toe te schrijven is aan een gebrek aan politieke wil van de politici.
Nee, met die wil valt het over 't algemeen wel mee. Als Europa niet opschiet, dan
ligt dat aan hun politieke kunnen: ze kunnen niet verder springen dan hun polsstok
lang is. De democratie geeft hun niet altijd die gewenste vrijheid.
Laten we de democratie niet verheerlijken. Iedereen is het erover eens dat, ter
beteugeling van de milieuproblemen in de wereld en ter overbrugging van de kloof
tussen Noord en Zuid, van onze welvaartsmaatschappijen zelfbeperking, zo niet
ascese, gevraagd wordt. Maar zoals de Duitse filosoof-atoomgeleerde Carl Friedrich
von Weizsäcker in een interview in Die Zeit (26 juni) zegt: ‘Een democratische
ascese heb ik tot dusver niet gezien.’
Zo is het bijna dramatisch dat juist die partijen die het gevoeligst zijn voor de
genoemde problemen, het huiverigst zijn de werknemers af te houden van het stellen
van hoge looneisen, die, indien ingewilligd, de kloof tussen arm en rijk slechts zouden
verbreden en, indirect, het milieu slechts verder zouden vervuilen. En ook dat is
democratie.
Het aan Churchill toegeschreven woord dat democratie de slechtste regeringsvorm
is, maar dat er geen betere is, is bijna een dooddoener geworden. Niet alleen von
Weizsäcker haalt het, bijna onvermijdelijk, aan maar ook, in een ander interview in
Die Zeit, de voorzitter van de Republikaner, Schönhuber...
Laat mij daarom eindigen met het aanhalen van wat Gustave Flaubert in 1871 aan
George Sand schreef: ‘De droom van de democratie bestaat eruit de proletariër te
verheffen tot de domheid van de bourgeois. Die droom is al voor een deel
verwezenlijkt.’ Deze waarheid ontkracht overigens het woord van Churchill niet.
P.S. Boven Wellensteins ingezonden brief staat, in de krant van 25 juni, een
ingezonden brief van drs. J.J. Verboom, medewerker van de Tweede-Kamerfractie
van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Hij bestrijdt mijn opmerking (23 juni) dat
het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) ‘de enige partij is die (...) altijd zeer
besliste reserves ten aanzien van Europa heeft gehad’. De SGP en de Reformatorische
Politieke Federatie (RPF) zijn het GPV daarin voorgegaan, schrijft hij. Dat is juist.
Laat ik dan mijn opmerking in die zin veranderen dat het GPV zijn reserves in
moderne vorm weet in te kleden en daardoor relevant weet te maken voor een politieke
discussie over Europa.
NRC Handelsblad van 30-06-1992, pagina 7

Borrelpraat en nog iets
‘Gezonde mensen met een goed gevulde maag en een dak boven hun hoofd hebben
minder neiging oorlog te voeren.’ Aldus wordt, in Trouw van 1 juli, de
sociaal-geograaf prof. dr. J.A. van Ginkel, rector magnificus van de universiteit van
Utrecht, geciteerd.
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Toen ik dat las, doemden onmiddellijk voor mijn geestesoog de Duitse soldaten
op die in de meidagen van 1940 ons land binnenvielen: weldoorvoede, gezonde
mannen, en al beweerde Hitler dan wel dat Duitsland Lebensraum nodig had, slecht
behuisd waren de meeste Duitsers vóór de oorlog ook niet.
Kortom, de theorie waarin prof. Van Ginkel volgens Trouw ‘de even idealistische
als pragmatische opvatting achter zijn nieuwste functie’ - die van lid van de
bestuursraad van de Universiteit van de Verenigde Naties - samenvat, lijkt verdacht
veel op een van lik-me-vestje. Laten we in goedertierenheid aannemen dat hier niet
de sociaal-geograaf, maar de borreltafelaar sprak.
De redenen waarom mensen oorlog voeren, hebben na de tijd der volksverhuizingen
zelden meer met honger, misoogsten of overbevolking te maken. Ja, zij die echt
hongeren, zijn tot weinig in staat en eerder te vergelijken met het lompenproletariaat,
dat Karl Marx als onbruikbaar voor revolutionaire veranderingen beschouwde.
Het zijn, zoals we in het voormalige Joegoslavië, in de voormalige Sovjet-Unie,
maar ook in Ierland kunnen zien, veeleer immateriële motieven die mensen tot oorlog
en burgeroorlog drijven: nationalisme, godsdienst, ideologie, en door deze drijfveren
kunnen arme net zo goed als rijke volken geraakt worden. Wat de laatste betreft, kan
tegenover prof. Van Ginkels volkswijsheid met evenveel (of even weinig) recht de
theorie gesteld worden: ‘L'appétit vient en mangeant.’
Ach, was het maar zo gemakkelijk! Veel meer kan er over zulke keukenpraat niet
gezegd worden, behalve misschien dit: honger, ziekten en dakloosheid zijn natuurlijk
vreselijke kwalen, die bestreden moeten worden, maar niet omdat ze
oorlogverwekkend zijn.
Veel meer kan er niet over gezegd worden, dus laat mij dit nog wat ruimte om wat
te zeggen naar aanleiding van de analyse die André Spoor op 11 juni op deze pagina
gaf van de ernstige morele, sociale en politieke crisis waarin de Verenigde Staten
zich bevinden. We weten het: verloederde binnensteden, verouderde industrieën en
infrastructuur, falend onderwijssysteem, niets ontziend consumentisme en gebrek
aan overtuigend leiderschap.
De toestand is nog erger dan Spoor hem schildert. Voeg daaraan toe: politisering
van de rechterlijke macht, een sensatiepers die steeds meer de politieke agenda bepaalt
(met bijvoorbeeld de vraag of kandidaten al dan niet buitenechtelijke affaires hebben
gehad), een Congres dat steeds meer verdienstelijke leden gefrustreerd verlaten.
Vier dagen na Spoors artikel deed het Hooggerechtshof de uitspraak dat de
Verenigde Staten gerechtigd zijn een verdachte te ontvoeren uit een ander land (zoals
in Mexico gebeurd was), teneinde hem in de VS te berechten - zelfs als de verdachte
burger van dat andere land is, zelfs als dat land bezwaren aantekent en zelfs als er
een uitleveringsverdrag bestaat tussen dat land en de VS. Hier wordt internationale
anarchie gesanctioneerd, wat nog bedenkelijker is dan alle door Spoor opgesomde
kwalen.
Merkwaardig genoeg deed het Hooggerechtshof kort daarna twee uitspraken
waaruit een andere geest sprak: openbare scholen mogen het ochtendgebed niet
verplicht stellen, en het recht van de vrouw op abortus wordt gehandhaafd (zij het
met beperkingen). Waaruit weer blijkt dat in de Verenigde Staten het slechtste en
het beste samenwonen.
Spoor komt tot de conclusie dat, als het waar is dat Europa niet in staat is zijn
problemen, zoals het Joegoslavische, zonder Amerika op te lossen, ‘de Amerikaanse
crises ook de onze’ zijn; dat Europa dan het recht heeft ‘diep verontrust (te zijn) over
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politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten die zo fundamenteel in strijd zijn
met de politieke normen in West-Europa’.
Akkoord, maar... wat zijn ‘de politieke normen in West-Europa?’ Waar moeten
we dan aan denken? Aan de Franse politieke zeden (Tapie, Léotard), de Duitse
(Barschel, Lafontaine), de Belgische (Vanden Boeynants, Cools), de Oostenrijkse
(Sinowatz, Waldheim), de Italiaanse (voorbeelden te over)?
Goed, die zijn misschien kattepis vergeleken met de Amerikaanse schandalen.
Maar wat de Verenigde Staten te zien geven is niet alleen beter en slechter, maar
ook groter dan wat Europa aan goeds en kwaads produceert. Het geeft misschien
reden tot diepe verontrusting, maar niet tot zelfgenoegzaamheid.
NRC Handelsblad van 03-07-1992, pagina 7

Wat niet bestaat heeft geen schuld
Vaak hoor je zeggen dat het toch eigenlijk beschamend is dat Europa niet in staat is
een einde te maken aan de burgeroorlog vlak voor zijn eigen grenzen: in het
voormalige Joegoslavië. Dit verwijt heeft geen grond, want Europa bestaat niet. Van
iets dat niet bestaat, kan niet verwacht worden dat het iets doet of nalaat. Wat niet
bestaat, heeft geen schuld.
Het zijn slechts de nationale staten van Europa, die wèl bestaan, tot wie dit verwijt
met enig recht gericht kan worden. Want zij zijn de enige die, in tegenstelling tot het
niet-bestaande Europa, iets kunnen doen. Hoe we ook president Mitterrands
bliksembezoek aan Sarajevo beoordelen, hij heeft dit bewezen.
Maar had hij zijn Europese collega's op de Europese top te Lissabon niet om een
mandaat kunnen vragen? Dan was zijn missie tenminste een Europese, en niet een
Franse, geweest. Stel je voor dat hij dat gedaan zou hebben: de twaalf zouden het er
nooit over eens zijn geworden of, op z'n best, een besluit daartoe tot de volgende
top, in december, hebben uitgesteld.
Alleen de nationale staat beschikt over de middelen om, als het nodig is, tot snelle
beslissingen te komen. Europa heeft die nog niet en zal, naar het zich laat aanzien,
die lange tijd nog niet hebben. Immers, buitenlandse politiek en veiligheidspolitiek
is het laatste wat de nationale staten bereid zijn uit handen te geven. Dat is in
Maastricht gebleken en is na het Deense neen meer waar dan ooit.
Maar waarom moest het Frankrijk zijn dat die soevereine beslissing nam? Dat is
gedeeltelijk het gevolg van het presidentiële stelsel dat daar heerst. De president
belichaamt daar meer de natie dan enige minister-president elders. (Misschien moet
voor mevrouw Thatcher, krachtens haar persoonlijkheid, in haar tijd een uitzondering
gemaakt worden.)
Daarbij komt - het valt niet te ontkennen - dat Frankrijk nu eenmaal in de
buitenwereld een groter prestige geniet dan enig ander Europees land (of dat prestige
verdiend is of aan de feiten beantwoordt, is een andere zaak). Vandaar dat, van alle
Europese bewindslieden, alleen president Mitterrand, met zijn bezoek aan Sarajevo,
het éclat kon maken dat nodig was.
Daarmee is dat bezoek nog niet gerechtvaardigd. Ongetwijfeld heeft Mitterrand
nog andere motieven gehad dan uitsluitend de bevolking van Sarajevo een hart onder
de riem te steken. Het is billijk te veronderstellen dat hijmet zijn bezoek ook een
eventuele Amerikaanse actie vóór heeft willen zijn.
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Overwegingen van binnenlandse politiek zullen evenmin vreemd zijn geweest aan
zijn besluit. Mitterrand, die op het dieptepunt van zijn populariteit in eigen land staat,
kan een gebaar dat de indruk van moed en besluitvaardigheid maakt, goed gebruiken.
De oppositie kon dan ook niet anders dan ermee instemmen.
Maar dit zijn nog legitieme motieven. À la guerre comme à la guerre, zegt men
in het land waar politiek oorlog is. Die motieven hoeven op zich zelf niet af te doen
aan de geloofwaardigheid van het officiële doel van Mitterrands missie. Die dient
getoetst te worden aan het effect ervan in Bosnië zelf.
Het is nog te vroeg om een oordeel uit te spreken over het resultaat van die toetsing,
maar voor enige scepsis is er wel reden. Sarajevo ligt na Mitterrands bezoek niet
minder onder Servisch vuur dan ervóór, en de Bosniërs hebben van dat bezoek zeker
meer verwacht dan alleen morele steun. De anticlimax kan dus groot zijn.
Wat kan Frankrijk meer doen dan het geven van morele steun? Tot een
grootscheepse militaire operatie is het niet in staat. Daarvoor heeft het niet de nodige
logistiek, zoals in de Golfoorlog is gebleken, toen de Franse troepen, wat dat betreft,
geheel afhankelijk waren van de Amerikanen. Het kan dus zijn dat Mitterrands
huzarenstukje een loos gebaar zal blijken te zijn geweest, dat misschien zelfs ter
plaatse meer kwaad dan goed heeft gedaan.
Overigens moeten we niet licht denken over een eventueel militair optreden van
buitenstaanders in het Joegoslavische wespennest. Van de Europese landen valt in
de eerste plaats Duitsland als eventuele deelnemer af. De herinneringen aan het Duitse
optreden in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn nog te vers. Hier heeft
Duitsland een geldig excuus voor nietsdoen.
Engeland, met zijn handen vol aan Noord-Ierland, voelt ook niets voor een militair
optreden dat - denk weer aan de Tweede Wereldoorlog - zeker meer dan een paar
divisies zou vergen. Blijven eigenlijk over als mogelijke Europese interveniënten:
Frankrijk en Italië, met steun van eenheden uit kleinere Europese landen.
Maar, zoals gezegd, zonder Amerikaanse logistieke steun zou dat niet gaan, en
Frankrijk zal er zeker niet voor voelen zich, juist hier, opnieuw afhankelijk van de
Amerikanen te maken. Trouwens: we kunnen makkelijk praten over de beschamende
onmacht van Europa, maar heeft iemand (behalve J.J.C. Voorhoeve op 14 april op
deze pagina) zich ooit afgevraagd hoe de openbare mening in Europa zou reageren
als duizenden jongens in het voor haar verre Joegoslavië zouden sneuvelen? Ook
dan zou het draagvlak voor Europa wel eens minder sterk kunnen blijken te zijn dan
gewoonlijk wordt aangenomen.
Wat de Europese mogendheden wèl hadden kunnen doen zonder al te veel risico
en zonder Amerikaanse hulp, is een optreden van de gezamenlijke vloten, teneinde
althans de vernietiging van het prachtige Dubrovnik te voorkomen. Maar zelfs daartoe
zijn zij niet in staat of bereid geweest. De oorlog in het voormalige Joegoslavië zal
dus blijven doorwoeden en waarschijnlijk zelfs - want na Bosnië komen Kossovo
en Macedonië aan de beurt - erger worden. Dan zal Mitterrands bezoek aan Sarajevo
geheel vergeten zijn.
NRC Handelsblad van 07-07-1992, pagina 7

Griekse tragedie in Praag
Welke plaats zou Václav Havel in Plato's ideale staat innemen? In die staat zou
dichters het zwijgen opgelegd zijn en zouden wijsgeren de ware regeerders zijn.
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Havel nu is zowel dichter als wijsgeer. Heeft hij als president van Tsjechoslowakije
gefaald omdat hij te veel dichter of omdat hij te weinig wijsgeer was?
Het heeft geen zin de normen van de oud-Griekse stadstaat toe te passen op de
Europese staat van de twintigste eeuw. De enige vergelijking die in het geval-Havel
opgaat, is die met een Griekse tragedie: de wijze die de ondergang van zijn staat, en
daarmee zijn eigen val, niet kan verhinderen.
Havel, de toneelschrijver en dissident die na de fluwelen revolutie van november
1989 bijna op handen naar de Praagse burcht werd gedragen, werd vorige week niet
als president van Tsjechoslowakije herkozen. Daarmee is, na 74 jaar, zo goed als
zeker een eind gekomen aan die republiek.
De dichter-wijsgeer-dissident heeft dit ambt nooit geambieerd, maar er was in die
novemberdagen niemand die meer dan hij, die nooit met het communisme gepacteerd
had en daarvoor met vele jaren gevangenisstraf had moeten boeten, de breuk met het
gehate verleden symboliseerde.
Aanvankelijk zag hij zijn ambt als tijdelijk. Hij hoopte zo spoedig mogelijk terug
te kunnen keren naar zijn flat, om daar opnieuw te gaan schrijven, en naar de kroegen
van de Praagse binnenstad, om daar met zijn vrienden het gesprek te hervatten. Maar
weldra zag hij in dat hij als president een taak te vervullen had.
Die taak was die van verzoener: verzoener van Tsjechen en Slowaken, verzoener
van Tsjechoslowaken met hun recente verleden, verzoener ook van Tsjechoslowaken
en Duitsers. Hij is daarin niet geslaagd, want het volk wilde geen verzoening. Zijn
zaad viel op rotsachtige bodem.
Zijn eerste buitenlandse reis bracht hem naar München, stad die voor de
Tsjechoslowaken gelijk staat met de ondergang van hun eerste republiek (1919-1938).
Daarmee hoopte hij een streep te halen door een bitter verleden - een gebaar dat des
te meer nodig was omdat Duitse hulp bij de wederopbouw van de nieuwe, bevrijde
staat onmisbaar zou zijn.
Tegelijkertijd beleed hij, namens zijn volk, schuld aan het uitdrijven van de
Sudetenduitsers in 1945. Hierbij waren ook talloze onschuldigen om het leven
gekomen, en de Tsjechoslowaakse economie had er onherstelbare schade door
geleden. Maar die schuldbelijdenis was de eerste breuk met zijn volk. Geen volk
belijdt graag schuld.
Havel had ook liever geen scherpe berechting en vervolging van meelopers en
profiteurs van het communistisch regime gezien. Wie had, per slot van rekening, in
de ruim veertig jaar dat dit regime aan de macht was geweest, niet op de een of andere
manier gecollaboreerd? Hij wilde zijn volk die bittere tweespalt, die door ieder gezin
zou lopen, besparen. Maar ook hier volgde zijn volk hem niet.
Ten slotte heeft hij er alles aan gedaan Tsjechen en Slowaken bijeen te houden.
Maar er was te veel oud zeer tussen beide volksgroepen, te veel hooghartigheid aan
de ene en te veel rancune aan de andere kant. Ook liepen de materiële belangen tussen
het betrekkelijk moderne Tsjechië en het oorspronkelijk agrarische, maar door de
communisten met een nu grotendeels overbodige wapenindustrie opgezadelde
Slowakije te zeer uiteen.
Havels fout was misschien gedacht te hebben dat goede woorden van een boven
iedere verdenking staand man de mensen op het juiste spoor zouden brengen. Zijn
wekelijkse radiopraatjes hadden dat doel, maar ze hadden ten slotte even weinig
effect als de radiopraatjes van Nederlands eerste naoorlogse minister-president, de
eveneens onpolitieke en goedbedoelende Schermerhorn.
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Wie politieke doelen nastreeft - en dat deed Havel - moet meedoen met de politiek,
en dat wilde hij niet. Hij moet ook zorgen voor een politiek apparaat, en dat weigerde
Havel ook. De politieke partij die zijn naaste geestverwanten oprichtten (die van de
minister van buitenlandse zaken Dienstbier) faalde jammerlijk bij de verkiezingen
van juni, waar ze niet één zetel wist te veroveren.
Wat dat betreft, ondergaan Havel en de zijnen het lot van degenen die in de DDR
de stoot tot de Wende gaven: Neues Forum. Ook dat kreeg bij de eerste vrije
verkiezingen nauwelijks een voet aan de grond. De winst en de baantjes gingen naar
de mensen die - om het mild te zeggen - de jaren van het communisme zonder heroïek
hadden overleefd.
Een fout van Havel is ook geweest dat hij droomde van een ‘civiele maatschappij’
in een land waarin er, na ruim veertig jaar communisme, geen burgers - mensen die
bereid zijn initiatief en verantwoordelijkheid te nemen - meer over waren. Zelf zonder
macht, bleef hem niets anders over dan te preken, maar hij preekte voor een gehoor
dat niet bestond. Dat is zijn tragiek.
Het is een tragiek die los staat van de tragiek van zijn uiteenvallend land. Met het
laatste wordt een nieuw element van instabiliteit in Midden-Europa geïntro duceerd.
Tsjechië zelf, waarvan Havel misschien toch weer president zal worden, heeft goede
kans op stabiliteit en welvaart; maar Slowakije nauwelijks. Behalve dat het veel
armer is, heeft het ook een grote Hongaarse minderheid, die het ergste vreest van het
Slowaakse nationalisme, dat ongetwijfeld op zoek is naar een zondebok.
Havels persoonlijke tragiek is er een die de grenzen van zijn eigen land te buiten
gaat. Ook in West-Europa zijn er onpolitieke politici wier tijdelijke aantrekkingskracht
ligt in hun nieuwe, filosofische benadering van de zaken, maar wier zwakte is dat
zij zich om organisatie van hun uit individualisten bestaande achterban nauwelijks
bekommeren. Per slot van rekening zijn zij, ondanks - ja, als gevolg van - hun succes,
een bron van instabiliteit en werken zij zo aan hun eigen ondergang.
NRC Handelsblad van 10-07-1992, pagina 9

Daar gaat iets wringen
In het begin van dit jaar heeft het Duitse weekblad Der Spiegel een
publieke-opiniepeiling laten houden over de verhouding tussen joden en Duitsers.
Daar kwam, onder andere, uit dat 32 procent van de Duitsers van mening is dat,
wanneer de joden gehaat en vervolgd worden, zij daar zelf gedeeltelijk schuld aan
zijn.
Nog schokkender was deze uitkomst: terwijl in Oost-Duitsland (de voormalige
DDR) zich 4 procent ronduit antisemiet noemde, was dit percentage in West-Duitsland
16. Die cijfers zijn natuurlijk in de eerste plaats schokkend om wat ze direct betekenen.
Of het nog bestaande antisemitisme een erfenis is van Hitler dan wel van het
pre-Hitlertijdperk, doet daarbij niet ter zake.
Maar die cijfers zijn nog om een andere betekenis schokkend, een betekenis die
het vraagstuk van het antisemitisme als 't ware overstijgt. Met dit aspect van de zaak
wil ik me hier verder bezighouden, zonder overigens antwoorden te hebben op de
vragen die het doet rijzen. Het is vooral het verschil tussen de Oost- en Westduitse
percentages (respectievelijk 4 en 16) dat hierbij van belang is.
Wat is het geval? In de DDR werd, zoals in alle Oostbloklanden, de moord op de
joden zo niet verzwegen, dan toch verdoezeld. De zes miljoen joodse slachtoffers
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werden naamloos onder de slachtoffers van het fascisme gerangschikt. De DDR zelf
voelde helemaal geen schuld aan de holocaust. Zij was immers, aldus de redenering,
een antifascistische staat en kon dus daar geen schuld aan hebben. Om dezelfde reden
heeft ze nooit herstelbetalingen aan Israel verricht.
In de oude Bondsrepubliek was dat anders. Die nam officieel wel de schuld van
het Derde Rijk over. Israel kreeg miljarden aan zoengeld. Maar daar bleef het niet
bij. Er is nauwelijks een land waar zoveel gepubliceerd is over de misdaden van het
nationaal-socialisme. Ook de televisie nam daar haar deel in, en op de scholen
behoorde de verwerking van het jongste verleden tot het leerprogramma.
Er kan dus niet gezegd worden dat dat verleden in West-Duitsland weggemoffeld
werd, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Oostenrijk, dat - enigszins overeenkomstig
de DDR - zich tot het eerste slachtoffer van Hitlers agressie had geproclameerd en
dus met schone handen tegenover het verleden meende te staan. Ook Frankrijk heeft
jarenlang gehuiverd al te diep in zijn verleden als collaborerende Vichy-staat te
duiken; het mocht de mythe van het heroïsche Franse volk eens aantasten.
Waarom is het nu, tegen deze achtergrond, zo schokkend dat in West-Duitsland,
waar het publiek bijna uitentreuren over de moord op de joden werd ingelicht, 16
procent van de bevolking zich antisemiet noemt, terwijl in Oost-Duitsland, waar er
veertig jaar lang niet of nauwelijks over gesproken werd, dit percentage slechts 4
bedraagt?
Het is schokkend omdat het een vooronderstelling van de democratie aantast. Deze
gaat er immers van uit dat het volk op de uitvoerigst mogelijke wijze voorgelicht
dient te worden - door onderwijs en vrije pers -, opdat het in volle vrijheid en met
kennis van zaken zijn politieke keuzen kan maken, die geacht worden per definitie
goed te zijn.
Die vooronderstelling nu brengt de uitslag van de door Der Spiegel gehouden
peiling aan het wankelen. Op grond van die vooronderstelling zou je eerder een
omgekeerde uitslag verwacht hebben: in Oost-Duitsland, waar vrijwel gezwegen
werd over de moord op de joden, een hoog percentage antisemieten; in
West-Duitsland, dat er tot verzadigens toe over geïnformeerd is, een laag percentage.
Maar nee.
In een discussie die hetzelfde weekblad naar aanleiding hiervan georganiseerd
heeft tussen vier Israelische intellectuelen, zegt de historicus Mosje Zimmermann
dit over die schokkende percentages: ‘Men zou er de verontrustende hypothese aan
kunnen vastknopen dat het beter is een zaak te vergeten dan erover te discuteren: de
discussie over het probleem schept meer animositeit, meer stereotypering dan het
negeren ervan. Als opvoeder kan ik dit niet aanvaarden, maar als hypothese moet
men het wel laten gelden.’
Inderdaad, als opvoeder, maar ook als journalist en - sterker nog - als democraat
kan men die hypothese niet aanvaarden. Ze brengt immers de grondslagen van de
democratie aan het schudden. Indien aangenomen, zou zij een grens stellen aan de
vrijheid van discussie, die een van de pijlers der democratie is.
De wetenschap daarentegen moet in beginsel elke vooronderstelling, elke hypothese
onderzoeken en toetsen. Het eventuele effect van zo'n toetsing mag haar daar niet
van weerhouden. Zo mag zij wel degelijk de vraag stellen of een overmaat aan
informatie niet een averechts effect zou kunnen hebben. Voor de vroegere minister
van buitenlandse zaken van België Mark Eyskens is dit geen vraag meer:
‘Overinformatie (...) leidt tot desinformatie en maakt de publieke opinie, die er niet

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

veel meer van begrijpt, onverschillig ten aanzien van het politieke bedrijf’, schrijft
hij in zijn zojuist verschenen boek Buitenlandse zaken (Lannoo, Tielt).
In elk geval is het een vraag die legitiem is. We leven immers in een tijdperk
waarin het aanbod van informatie steeds groter wordt, terwijl wij tegelijkertijd in
een democratisch bestel leven welks beginselen uit de negentiende eeuw dateren,
toen dat aanbod nog slechts zeer beperkt was. Dat daar iets op een goed ogenblik
gaat wringen, ligt voor de hand.
Zo is het ook duidelijk - Leslie Gelb, een liberal, wees daar onlangs op in de New
York Times - dat het heilige beginsel van nationale zelfbeschikking in de praktijk
niet het heil heeft gebracht waar de revolutionairen van 1776 en 1789 van droomden.
‘Slechts een gering aantal voormalige koloniën heeft zich tot democratische
rechtsstaten ontwikkeld’, en wat we nu in Oost-Europa meemaken, is ook op z'n
minst ontnuchterend.
Dan maar de klok terugdraaien? Dat kan nooit. Maar we mogen ons er wel op
voorbereiden dat de geschiedenis nog vele onaangename verrassingen voor ons,
erfgenamen van de Amerikaanse en Franse revoluties van 1776 en 1789, in petto
heeft.
NRC Handelsblad van 14-07-1992, pagina 7

Lof van het simplisme
Wat zullen we nou hebben? Deze kreet moet dinsdagochtend menige lezer van de
Volkskrant, het lijfblad van progressief Nederland, geslaakt hebben, toen hij daarin
een loflied op president Reagan aantrof. Zeker, we hebben de laatste jaren een
Umwertung aller Werte meegemaakt, maar dit gaat wel heel ver.
Het was te lezen in een lang artikel van Carl Bernstein, een van de twee journalisten
die twintig jaar geleden de Watergate-zaak aan het rollen hadden gebracht en daarmee
ten slotte de val van president Nixon helpen bewerkstelligen. Niet bepaald een vriend
van de conservatieven, zou je zo zeggen.
Het artikel zelf was één requisitoir tegen de Amerikaanse pers (een requisitoir dat
de Nederlandse pers zich overigens ook zou kunnen aantrekken). Die pers heeft het
er, volgens Bernstein, de laatste jaren bij laten zitten. De journalisten hebben, in
plaats van de mensen aan het denken te zetten, hun alleen maar amusement geboden.
Ook president Reagan hebben ze voornamelijk gezien als een schertsfiguur, goed
voor een reeks van anekdotes.
Al de acht jaar dat hij president was, heeft ‘de pers niet begrepen dat Reagan, hoe
achteloos en oppervlakkig hij misschien ook leek, een echte leider was. Sedert
Franklin Roosevelt is er geen president geweest die het Amerikaanse leven zo
fundamenteel heeft veranderd en die zijn visie op Amerika en de wereld er in zo
sterke mate heeft ingehamerd.(...)
‘Terwijl we Reagans retoriek over “het rijk van het kwaad” belachelijk maakten,
vergaten we het verband te leggen tussen Reagans politiek en Gorbatsjovs bereidheid
de teugels in zijn land wat te vieren. Nu worden de gevolgen van Reagans beleid
zichtbaar. In feite hebben we de belangrijkste verhalen van onze generatie (...) gemist.’
Ik moet bekennen dat ikzelf ook wel eens met gekromde tenen naar Reagan heb
zitten kijken - of althans met de hooghartigheid van de intellectueel tegenover de
borreltafelstrateeg. Maar wie zegt dat een leider moet beantwoorden aan de maatstaven
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van de intellectueel? Liever niet zelfs. En had Reagan zo'n ongelijk toen hij de
Sovjet-Unie ‘het rijk van het kwade’ noemde?
Ook de historicus J.L. Gaddis, die veel over de geschiedenis van de Koude Oorlog
heeft geschreven, komt tot een taxering van Reagan die anders uitvalt dan de bij
intellectuelen en linksen (beide categorieën vallen niet altijd samen) gebruikelijke.
In een toespraak op een conferentie in maart over de vraag hoe relevant de
Amerikaanse strategie was voor het winnen van de Koude Oorlog, zei hij:
‘Er was één leider in de Koude Oorlog die, van het ogenblik af dat hij de
verantwoordelijkheid op zich nam, een nogal duidelijk denkbeeld had van waar hij
terecht wilde komen, en historici zullen, geloof ik, tot het besluit komen dat hij er
opmerkelijk dicht bij is gekomen.
‘Hij is niemand anders dan de man over wie wereldwijze publikaties als de Republic
en de New York Review of Books geregeld schrijven als de ‘child emperor’ of ‘Mr.
Magoo’. Ik bedoel natuurlijk de president van de Verenigde Staten gedurende de
jaren 1981-1989, een man wiens voorgevoel van het einde van de Koude Oorlog en wiens bijdrage aan de bespoediging van die ontwikkeling - tot dusver onderschat
is geweest.
‘President Reagan was natuurlijk geen verfijnd waarnemer van de internationale
betrekkingen (of van wat dan ook)’, maar het was ‘per slot van rekening een
onverfijnde Reagan die in mei 1981 voorspelde dat “het Westen het communisme
niet zal bedwingen, maar afdanken als het een of andere bizarre hoofdstuk in de
geschiedenis van de mensheid, waarvan op dit ogenblik de laatste bladzijden worden
geschreven”.’
Later in dat jaar riep Reagan op tot de afschaffing van tactische kernwapens in
Europa, en in 1982 tot vergaande besnoeiingen in beide nucleaire arsenalen. Dezelfde
Reagan voorspelde in datzelfde jaar ‘herhaalde explosies tegen onderdrukking’ in
Oost-Europa, waartegen de Sovjet-Unie zelf niet immuun zou zijn. En in 1983 gaf
hij in het geheim opdracht onderhandelingen met de Sovjet-Unie te beginnen, nu
Amerika bezig was de grondslag te leggen voor zijn militaire overmacht.
Want die overmacht was, in Reagans denken, altijd het complement van zijn wil
een eind te maken aan de Koude Oorlog. Zijn veel gehoonde strategisch
defensie-initiatief (SDI) heeft de Sovjetleiding ervan overtuigd dat het geen zin meer
had de wapenwedloop voort te zetten en dus meer bijgedragen aan het eind van de
Koude Oorlog dan alle vredesdemonstraties bij elkaar. Toen Gorbatsjov aan de macht
kwam, was Reagan bereid zaken met hem te doen.
Zeker, het was allemaal erg simplistisch gedacht, maar simpele gedachten zijn
niet noodzakelijkerwijs verkeerde gedachten. Bovendien hebben ze het voordeel
door het publiek begrepen te worden. Leiders zijn dan ook meestal politici met
simpele gedachten of met het vermogen ingewikkelde zaken tot simpele formules
terug te brengen. Reagan was zo iemand.
Dat wil niet zeggen dat simplisme altijd over de hele linie het goede recept is.
Reagans ideeën over economie noemde George Bush, toen hij nog zijn rivaal was,
eens voodoo economics. Hij had gelijk en wordt er in november misschien het
slachtoffer van. Maar de Koude Oorlog heeft Reagan met dat simplisme gewonnen.
Allen die de Koude Oorlog als iets verschrikkelijks beschouwden, moeten hem daar
dankbaar voor zijn.
NRC Handelsblad van 17-07-1992, pagina 7
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Zingende ogen?
's Zomers zijn de kranten dunner (minder advertenties). Krachtens een wet waarvan
ik de naam vergeten ben, tref ik er dus, bij gelijkblijvende leesintensiteit, minder
taalkundige eigenaardigheden in aan en kan mijn taalstukje van deze maand kort
blijven. (Die wet gaat natuurlijk niet op als het waar zou zijn dat, zoals velen beweren,
de taal ‘verloedert’, dat wil zeggen: steeds slordiger gehanteerd wordt.)
Dit heb ik de afgelopen weken genoteerd: ‘De auto werd zonder schade aan te
richten geopend.’ Richtte de auto geen schade aan? (De woorden aan te richten
zouden gevoegelijk weggelaten kunnen zijn.)
‘Perot heeft Armitage laten schaduwen en kreeg toen deze naaktfoto als bewijslast.’
Betekent dit dat Perot toen nog iets ten nadele van Armitage moest bewijzen? Of is
bedoeld: bewijs?
‘Krantenuitgevers zijn al tevreden als de recessie tot stand kan worden gebracht.’
Merkwaardig. Ik zou denken dat ze pas tevreden zouden zijn als de recessie tot
stilstand gebracht zou kunnen worden. (De bron is hier niet helemaal irrelevant: De
Journalist.)
‘Maar een van de gedichten die mij het meest heeft aangegrepen is “Voor H.J.”’
Als je met alle geweld het enkelvoud heeft wil handhaven, dan is het alleen maar
logisch dat in plaats van die te schrijven.
‘... een gesprek met boeren, miljonairs en zij die niet slaagden.’ Een gesprek met
zij?
‘Als beloning krijgt Amelant het woud als leen van koning Arthur terug, doch niet
nadat hij beloofd heeft het woud voortaan in vrede te zullen bewonen.’ Vreemd: hij
krijgt dus het woud terug voordat (= niet nadat) hij die belofte gedaan heeft? Of is
bedoeld: niet dan nadat?
‘Het was een verstandig en nuttig voorstel, dat ik onmiddellijk bijstond en bij de
overige collega's ook veel bijval vond.’ Het dat in ‘dat ik bijstond’ is een ander dat
dan dat in ‘dat veel bijstand vond’. In het eerste geval is het lijdend voorwerp, in het
tweede onderwerp.
‘De afgelopen vier jaar heeft Bert van der Geest zijn werkterrein verplaatst naar
Australië.’ Heeft hij daar vier jaar over gedaan?
‘Alle bijdragen, en niet in het minst die van enige redacteur J.J. Peereboom, passen
bij elkaar.’ Niet leuk voor Peereboom te horen dat zijn bijdragen niet in het minst
bij de andere passen. Of is bedoeld: niet het minst? Bovendien: als Peereboom de
enige redacteur is, dan kan zijn naam tussen komma's. Of is bedoeld dat Peereboom
een enige vent is? (In De Groene van 8 juli heeft R. Zwaap het over mijn
‘kommafobie’. De man weet kennelijk niet wat fobie betekent.)
‘De plaatselijke politici vroegen zich af waarom de plannen als definitief waren
gepresenteerd, zonder hierin te zijn gekend.’ Waren de plannen niet in zichzelf
gekend?
‘Het structuurschema is vorige maand met andere departementen afgestemd in de
Rijks Planologische Commissie.’ Waarop afgestemd? Of worden in die commissie
besluiten bij stemming genomen?
‘Door de onverwachte thuiskomst van een buurman maakte de dader zich uit de
voeten.’ Door?
‘Wim leerde zijn socialistische leerlingen het Wilhelmus. Daarom ontstond herrie
met een deel van de ouders die Wims opvattingen over het volkslied niet deelden.’
Met slechts een deel van de ouders die Wims opvattingen over het volkslied niet
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deelden, kreeg Wim dus herrie. Dat kan. Of is bedoeld dat Wim herrie kreeg met dat
deel van de ouders dat zijn opvattingen niet deelde?
‘Als de voorspellingen maar enigszins uitkomen, moet het wel heel gek lopen, wil
D66 en dus Van Mierlo niet in een volgend kabinet zijn vertegenwoordigd’. Door
wie zou Van Mierlo in een volgend kabinet worden vertegenwoordigd?
‘Al zingend zochten hun ogen de vensters van de huizen af.’ Zingende ogen?
‘Dit conglomeraat stelt de democratie aan minstens even grote, zij het andersoortige
gevaren bloot dan de communistische dreiging van voorheen.’ Als in plaats van dan
zie je veel (er is ook niets op tegen), maar dan in plaats van als is nieuw.
‘Het kabinet komt de dingen uit de vingers’, aldus zou een hooggeplaatst
Nederlander zich, volgens een krant, onlangs in zijn wekelijks optreden voor de
televisie hebben uitgelaten. Komt het kabinet? Of komen de dingen?
Koppen boven berichten zijn bedoeld hetzij om de essentie van het bericht weer
te geven (wat vaak erg moeilijk is), hetzij de nieuwsgierigheid van de lezer te wekken.
Deze kop behoort kennelijk tot de tweede categorie: ‘Overname van Fokker bezorgt
TU’. Wat zou dat betekenen? Bij lezing van het bericht zelf blijkt dat de Technische
Universiteit (van Delft) bezorgd is over de mogelijke overname van Fokker door de
Duitse Dasa. De koppenmaker heeft het werkwoord bezorgen een nieuwe betekenis
gegeven.
NRC Handelsblad van 21-07-1992, pagina 7

Intellectuele zelfhaat
‘Waarom hebben de intellectuelen zich zo vaak vergist?’ Deze vraag wordt, in een
interview in het Frankfurter Allgemeine Magazin van 17 juli, gesteld aan Mario
Vargas Llosa, de Peruaanse schrijver (en onfortuinlijke kandidaat in de laatste
presidentsverkiezingen in zijn land).
Vargas Llosa's antwoord luidt: ‘Omdat zij de middelmatigheid verwerpen, hebben
de intellectuelen zich zo vaak voor een extremistische politiek sterk gemaakt. Voor
het absolute en de utopie. Maar deze voeren noodzakelijkerwijs tot de catastrofe, tot
de apocalyps. De intellectuelen zijn aristocratisch gebleven: zij trokken partij tegen
de democratie.
‘Maar sinds de veranderingen in het Oosten hebben vele intellectuelen in het
Westen hun positie overdacht, hun eigen mythologie in twijfel getrokken en het
begrip vrijheid aan een nieuwe beoordeling onderworpen, hoewel er nog steeds een
heimwee te bespeuren is, die ik slechts met het verlangen naar het absolute verklaren
kan. Dat werd door het marxisme en de Revolutie belichaamd.
‘Het is begrijpelijk dat de intellectuelen een zekere moeite hebben met de
middelmatigheid. De democratie is immers de essentie van de middelmatigheid: men
moet compromissen sluiten; zich op een consensus verenigen; de meerderheid heeft
gelijk, hoewel zij zich vergissen kan. De democratie zal nooit de volmaaktheid van
een kunstwerk bereiken. In de politiek is de utopie gevaarlijk, in de cultuur blijft zij
een primitieve voorwaarde voor het creatieve werken.’
Het is misschien niet helemaal origineel wat Vargas Llosa daar zegt - George
Steiner heeft eens gezegd: ‘In de intellectueel sluimert soms een diep verlangen naar
geweld. Misschien als surrogaat voor de middelmatigheid en rust van zijn bestaan’
- maar daarom niet minder waar - al zou ik liever van vele dan van de intellectuelen
hebben gesproken.
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Het is daarom ook dat vele intellectuelen, hoewel zelf bourgeois, de bourgeois
maatschappij zo haten. Die immers streeft naar het juiste midden - le juste milieu,
die het kenmerk was van de regering van de burger-koning Louis Philippe
(1830-1848), die alle heroïek en grandeur van Frankrijks vroegere heersers miste.
Maar le juste milieu is niet een uitvinding van dat tijdperk zelf, waarin een
staatsman de Fransen aanried zich te verrijken (‘Enrichissez-vous!’, zou Guizot hun
toegeroepen hebben), maar van een van de grote denkers van het voorafgaande
tijdperk der Verlichting. Het is Diderot (1713-1784) die gezegd heeft: ‘Garder en
tout le juste milieu, voilà la règle du bonheur’ (altijd het juiste midden bewaren,
ziedaar het recept voor geluk).
De overeenkomst tussen Diderot en de burger-koning is minder verrassend dan
zij lijkt. Immers, de ideeën van de Verlichting hebben geleid tot de Franse Revolutie,
die de overwinning van de burgerstand te zien gaf. Wie tegen de bourgeoisie in
opstand komt, komt dus eigenlijk tegen die revolutie in opstand.
Zijn dus de intellectuelen die rebelleren tegen de middelmatigheid van de
bourgeoisie, eigenlijk antirevolutionair, ja reactionair? Een nieuwe aristocratie vormen
ze, volgens Vargas Llosa, in elk geval wel. Dat dit zo is, bewijst in ons land de PvdA
op bijna dramatische wijze: zij heeft zich vervreemd van haar basis, de arbeiders.
Die vervreemding is in feite nog dramatischer dan op het eerste gezicht lijkt. De
arbeiders zelf zijn immers intussen verburgerlijkt in smaak en levenswijze. Met hen
heeft de middelmatigheid definitief gewonnen. Dus eigenlijk zou de PvdA, de partij
waartoe de meeste intellectuelen zich aangetrokken voelen, zich tegen de arbeiders
moeten keren.
Dat in ons land intellectuelen zelden zo onvoorwaardelijk voor het extremisme
partij getrokken hebben als bijvoorbeeld in Frankrijk of Latijns Amerika - bij ons
bleef het meestal bij flirten en goedpraten - is overigens het gevolg van het typisch
burgerlijke karakter van de Nederlandse cultuur en samenleving: vooral geen
overdrijving en fanatisme, kortom: het juiste midden.
En zo zijn we weer bij Huizinga en zijn bekende woord uit 1935 terechtgekomen:
‘Of wij hoog of laag springen, wij Nederlanders zijn allen burgerlijk, van de notaris
tot de dichter en van de baron tot de proletariër.’ Wie zich daartegen verzet, verzet
zich dus tegen zichzelf. Hen geldt het woord van de Amerikaanse oud-vakbondsman
Arnold Beichman: ‘Geen ergere bourgeois dan de anti-bourgeois bourgeois.’ De
Amsterdamse grachtengordel is er vol van.
NRC Handelsblad van 24-07-1992, pagina 7

Waar blijft het protest?
In het voormalige Joegoslavië, niet zo heel ver van hier, woedt een oorlog, waarvan
we de gruwelen dagelijks op de televisie kunnen zien. Het gevaar is niet helemaal
denkbeeldig dat die oorlog over de grenzen van het huidige strijdtoneel zal spoelen.
Waar blijven de honderdduizenden die tien jaar geleden de straat opgingen om te
protesteren tegen een gevaar dat denkbeeldig is gebleken (en, in de ogen van
sommigen, dat toen al was)?
Dit verwijt is begrijpelijk, en zeker is er voor de demonstranten van 1981 en 1983
reden na te denken over deze paradox. Maar toch is het verwijt niet helemaal gegrond.
Toen namelijk probeerden die honderdduizenden, hoezeer ook op een dwaalspoor,
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met hun protest de Nederlandse regering op andere gedachten te brengen, te weten:
af te zien van de plaatsing van middellange-afstandsraketten op Nederlandse bodem.
Ook de veel minder massale protesten tegen de Golfoorlog hadden, hoewel ook
van een misvatting uitgaande, nog een concreet doel: Nederland moest op zijn
Amerikaanse bondgenoot druk uitoefenen opdat het niet tot een oorlog zou komen,
en in elk geval zelf niet aan die oorlog deelnemen. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis,
voor de protesten tegen de oorlog in Vietnam in de jaren '60 en '70.
Maar nu? Bij wie en tegen wie zouden we nu uiting moeten geven aan een
machteloze woede? Bij de ambassade van een land dat niet meer bestaat? Tegen de
Amerikanen? Maar deze anders zo gemakkelijke zondebokken onthouden zich
zorgvuldig van inmenging in de oorlog in Bosnië. Tegen de Europese bondgenoten?
Maar die kijken ook wel uit.
Een protest zonder doelwit, in het luchtledig, heeft weinig zin. Vandaar dat de
kerken, het Interkerkelijk Vredesberaad, de partijen, de vakbonden, die bij die vorige
gelegenheden zo luidruchtig van zich deden horen, nu zwijgen. Het is geen fraai
gezicht, maar begrijpelijk is het wel. Misschien dat het contrast tussen hun houding
van nu en die van toen hen tot grotere bescheidenheid zal manen, hoewel we ons
daaromtrent geen illusies moeten maken.
Toch - als die oorlog in Bosnië ons werkelijk ter harte zou gaan, zouden we wel
wegen vinden om uiting te geven aan ons verlangen er een eind aan te zien. We
zouden namelijk bij de Amerikaanse en Europese (incluis Nederlandse) regeringen
kunnen protesteren dat ze niet een eind maken aan dat bloedvergieten daar, dat ze
niet, met alle macht die hun ter beschikking staat, in Bosnië ingrijpen. Maar dat doen
we niet.
Er zijn natuurlijk rationele overwegingen waarom we die regeringen niet aanmanen
tot actie over te gaan èn waarom die regeringen dat ook niet doen. Orde en rust in
het voormalige Joegoslavië scheppen zou een grootscheepse militaire operatie vergen
(zelfs Hitler is nooit met Tito klaargekomen). Het bloedvergieten zou voorlopig
alleen maar groter worden. Begrijpelijk dat niemand daar met gretigheid naar uitziet.
Maar die rationele overwegingen kunnen de regeringen wèl ter verontschuldiging
van hun non-actie aanvoeren, maar de protesteerders van de jaren '60, '70 en '80 met
minder recht. Immers, in die jaren waren het niet in de eerste plaats rationele
overwegingen die hen met spandoeken de straat op deden gaan.
Gingen die protesten van toen uit van de stilzwijgende, misschien onbewuste
vooronderstelling dat de Verenigde Staten in laatste instantie, als democratisch land,
voor rede vatbaar waren? En bestaat dit gunstig vooroordeel ten aanzien van de
volken van het voormalige Joegoslavië, die elkaar uitmoorden, niet - zodat protest
hier geen zin heeft? Zo ja, dan zou dat van een merkwaardige discriminatie blijk
geven.
Of is de conclusie gerechtvaardigd dat hartstocht alleen gewekt kan worden als
het erom te doen is iets te stoppen: stoppen met de neutronenbom, met de kernwapens,
met de oorlog in Vietnam of in de Golf? Maar dat, wanneer het om positieve actie
gaat (zelfs als die ten doel heeft iets te stoppen), we niet thuis geven?
Door op het laatste ogenblik te voldoen aan de eisen van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties heeft Irak voorlopig een proef op deze som onnodig gemaakt.
Was dat niet gebeurd en zou Irak met geweld gedwongen zijn tot nakoming van die
eisen, zouden de kerken, het IKV en al die anderen die, nu het om Bosnië gaat,
zwijgen, hun stem dan weer in protest verheven hebben?
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Schijnheiligheid troef
Als er prijzen zouden bestaan voor de leugenachtigste, de schijnheiligste en de meest
nationalistische kop, zou Het Binnenhof een goede kans maken een ervan te winnen.
Dinsdag stond met grote letters op de voorpagina van die Haagse krant: ‘Nederland
op bres voor vluchtelingen’. De dag nadat minister Van den Broek, na veel vijven
en zessen, eindelijk toestemming aan 332 Bosnische vluchtelingen had gegeven
Nederland binnen te komen, was die kop op z'n minst een gotspe.
Ruim driehonderd vluchtelingen! Terwijl er bijna twee miljoen ontheemden in en
buiten het vroegere Joegoslavië ronddolen, van wie er twee derden Bosniërs zijn, en
terwijl Duitsland al tweehonderdduizend Bosniërs heeft opgenomen en in beginsel
bereid is er nog meer op te nemen.
Het is waar dat Nederland, met dit schriele beleid, in overeenstemming handelt
met de meeste andere leden van de Europese Gemeenschap. Hun standpunt is dat de
vluchtelingen het best in dat vroegere Joegoslavië zelf, dus Kroatië en Slovenië,
opgenomen kunnen worden of anders in aangrenzende landen, zoals Hongarije. Ja
ja.
Maar Nederland mag zich niet achter andere landen verschuilen, want het beroemt
zich er altijd op vanouds een vrijplaats voor de vervolgden der aarde te zijn geweest
- te beginnen met de Portugese joden en de Franse hugenoten. Weliswaar hebben
we dat indertijd vooral gedaan omdat we er zelf ook beter van hoopten te worden een berekening die is opgegaan - maar dat neemt niet weg dat die reputatie een zekere
verplichting schept.
Het is vooral beschamend dat wij, wat de Bosniërs betreft, ongunstig afsteken bij
de Duitsers, van wie een volksgeloof wil dat het allemaal vreemdelingenhaters zijn
- heel anders dan wij, hartelijke en gastvrije Nederlanders. Nu blijkt dat er zelfs in
de nieuwe Länder (Oost-Duitsland), waar de werkloosheid groot is, veel bereidheid
is Bosniërs op te nemen.
Er wordt wel eens gezegd dat Duitsland handelt uit een oude liefde voor vroegere
bondgenoten. Dat mag waar zijn geweest wat Duitslands aandringen op een vroege
erkenning van Slovenië en Kroatië aangaat, maar gaat voor zijn solidariteit met de
Bosnische vluchtelingen, die grotendeels moslims zijn, toch nauwelijks op. En
trouwens, wat dan nog? Het gaat om mensen.
Beschamend is ook het oorverdovend stilzwijgen van allerlei organisaties die bij
vroegere gelegenheden - laatstelijk de rakettencrisis en de Golfoorlog - luid van zich
deden horen. Maar ja, de Raad van Kerken, Pax Christi en Interkerkelijk Vredesberaad
zijn met vakantie, zoals we in de krant van woensdag hebben kunnen lezen. En voor
Nederlanders, zelfs voor vredesbewegers, is, naast het kopje koffie, vakantie heilig.
Dat offer mogen we van niemand vragen.
Het is een teken te meer dat die hele protestcultuur van de jaren '60, '70 en begin
'80, objectief gezien - dus los van de subjectieve motieven van de deelnemers, die,
moeten we aannemen, onberispelijk waren -, een afgeleide is van de welvaart, ja van
de verzorgingssamenleving. Protesteren zonder risico: een typisch luxeverschijnsel,
dat het waard is onderzocht te worden door een nieuwe generatie sociologen.
Natuurlijk vormen die vluchtelingen, wier aantal volgens berekeningen van het
Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen op den duur wel één miljoen zal kunnen
belopen, een reusachtig probleem voor West-Europa. Maar het gaat toch niet aan,
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hen het slachtoffer te laten worden van een Servische politiek van ‘etnische zuivering’,
een eufemisme voor een beleid dat verdacht veel lijkt op het judenfrei maken van
gebieden door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
Tot dusver reageert de wereld er niet beter op dan in 1938. Toen ging de conferentie
in Evian over de joodse vluchtelingen in feite onverrichter zake uiteen. Daar werden
we nog eens aan herinnerd door het artikel van Anneke Visser in de krant van 29
juli.
Maar zelfs als West-Europa wèl tot effectieve hulp bereid zou zijn, zou het niet
veel meer dan Kurieren am Symptom zijn. De wortel van het kwaad is het etnisch
imperialisme van Servië, waarvan de wereld precies op de hoogte was, want in
Kosovo onthoudt het de Albanese meerderheid al sinds jaren haar rechten - wat Van
den Broek en zijn meeste collega's niet verhinderd heeft Servië tot eind 1991 als de
enige volwaardige gesprekspartner te beschouwen.
Zolang West-Europa (of anders Amerika) dat kwaad niet in zijn wortel kan of wil
aantasten, dat wil zeggen: Servië met geweld tot de orde roepen, zal het daar slechts
een aanmoediging in zien op dezelfde weg voort te gaan. Het minste wat West-Europa
dan kan doen, is zich althans de schande besparen een soort bufferzone in
Midden-Europa te scheppen door de aangrenzende landen, het arme Kroatië en het
even arme Hongarije in de eerste plaats, met de vluchtelingen op te schepen. Maar
op dat laatste komt juist het standpunt neer dat de grote meerderheid van de landen
der Europese Gemeenschap inneemt.
Opnieuw moet gezegd worden dat Duitsland zich hier gunstig onderscheidt van
zijn Europese partners (incluis Nederland). Zo'n kras verschil in beleid binnen het
Europa van de Twaalf kan onmogelijk strekken tot versterking van de eenheid van
dat Europa, die allen zeggen te willen. Of zijn we ook hier schijnheilig?
NRC Handelsblad van 31-07-1992, pagina 7

Marx versus de Gaulle in Maastricht
Wie heeft er in Maastricht gewonnen: Karl Marx of Charles de Gaulle? De uitslag
is nog niet zeker, maar nu al is duidelijk dat de niet-marxistische Nederlandse regering
een marxistische redenering volgt, terwijl de socialistische Franse regering trouw
blijft aan de stelregels van de stichter van de Vijfde Republiek.
Marx beweerde dat alle uitingen van het menselijke leven, dus ook de politiek,
ten slotte bepaald werden door de materiële, dus economische, omstandigheden. De
Franse generaal, daarentegen, wordt het woord toegeschreven dat ‘de intendance
volgt’, met andere woorden: dat de economie onderworpen is, althans dient te zijn,
aan de lijnen die de politieke strategie uitzet. (Weliswaar heeft de Gaulle ontkend
dat hij dit woord ooit heeft uitgesproken, maar het drukt wèl heel goed zijn filosofie
uit.)
Welnu, het belangrijkste resultaat van Maastricht is de oprichting van een Europese
economische en monetaire unie (EMU). Daarvan zegt Nederland dat die nodig is als
stap naar een Europese politieke unie, terwijl Frankrijk er een werktuig in ziet om
de Duitse economische-monetaire hegemonie te beteugelen. Men ziet dus: twee
tegenovergestelde visies, waarvan de Franse in elk geval politiek geïnspireerd is.
Wie krijgt er nu gelijk? Zoals gezegd: de uitslag is nog onzeker. Maar nu al zijn
een paar dingen duidelijk, die zekere uitspraken toelaten. Frankrijk zal, wat er ook
in Maastricht besloten moge zijn, nooit het recht prijsgeven in geval van een ernstige
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crisis eigen fundamentele belangen te beschermen. Minister van buitenlandse zaken
Dumas heeft dit met zoveel woorden gezegd. ‘Dit is een ereregel’, zei hij.
Met andere woorden: Frankrijk - om slechts dit land te noemen - zal zich, als een
fundamenteel nationaal belang op het spel staat, niet door welke Europese uitspraak
dan ook laten binden. Het ziet de EMU zeker niet als een instrument dat Frankrijk
onder sim zal houden, eerder als een bevrijding uit de huidige toestand, waarin het
Duitsland moet volgen.
Nu kan het zijn dat de Europese economische integratie zodanige
onherroepelijkheden schept dat de politieke vrijheid die Frankrijk - maar dit is niet
het enige land dat dit doet - zich voorbehoudt, op den duur illusoir of fictief zal
blijken te zijn. In dat geval zal Marx gewonnen hebben. Op het ogenblik ziet het daar
evenwel nog niet naar uit. Integendeel eerder.
Dat betekent dat de marxistische berekening, die Nederland aanhangt, vooralsnog
niet op gaat. Ook de Nederlandse bewering dat Maastricht het democratisch tekort
in Europa heeft verkleind, aangezien het Europese Parlement er hier en daar een paar
bevoegdheden bij heeft gekregen, is loos (zoals dr. S. Rozemond aantoont in een
artikel in Het Parool van 25 juli, dat vooral zijn partijgenoot staatssecretaris Dankert
niet leuk zal vinden te lezen). Per saldo is het democratisch tekort vergroot, omdat
de nationale parlementen op overige punten veel meer zeggenschap hebben moeten
afstaan.
Tot zover de nog onbesliste strijd tussen twee visies. Een andere vraag is of een
economische misgeboorte kan leiden tot een politiek gezond stelsel. Er zijn vele
deskundigen die de EMU als een monstrum beschouwen, maar een noodzakelijk
monstrum ter wille van de politieke wenselijkheid ervan. Welnu, kan een economisch
monstrum politiek wenselijk zijn, sterker: een gezond politiek kind voortbrengen?
Hans Barbier, chef van de economische redactie van de Frankfurter Allgemeine
Zeitung, meent (in een artikel in het nummer van 31 juli) dat, wanneer economieën
via de wisselkoers aan elkaar geketend worden, de spanningen van de groei- en
verdelingsprocessen, die zich onvermijdelijk tussen economieën voordoen, juist dàn
in de grove termen van de politiek vertaald worden.
Zo is er van ‘Duitse hegemonie’ of ‘heerschappij van de D-mark’ pas sprake sinds
de Europese munten in het Europese monetaire systeem zitten. Daarin hebben zij
hun flexibiliteit verloren, en dat roept meer spanningen op dan wanneer de munten
vrij zouden zijn. En die spanningen krijgen onvermijdelijk politieke lading. In de
door de markt bepaalde verhouding tussen D-mark en dollar of yen hoor je
daarentegen nooit spreken van Duitse, Amerikaanse of Japanse hegemonie.
‘Men heeft niet veel fantasie nodig’, zegt Barbier, ‘om de conflictscenario's te
ontwerpen. Wie heeft er schuld aan de galopperende inflatie, wanneer de economische
politiek niet meer door de burgers ter verantwoording geroepen kan worden, omdat
zij volledig in handen is gekomen van parlementair ongecontroleerde ministerraden
en een in het politiek luchtledig zwevende centrale bank?’ Dan zijn, om de beurt, de
Italianen of de Grieken, danwel - omgekeerd - de Duitsers of Nederlanders de
boosdoeners in de ogen van de anderen.
Barbier houdt er, evenals de Nederlandse regering, een ‘marxistische’ redenering
op na (zonder, welteverstaan, marxist te zijn). Alleen voegt hij eraan toe dat uit een
slechte economische onderbouw nooit een goede politieke bovenbouw kan
voortkomen, ja, dat in het geval van de EMU de economische onderbouw de politieke
spanningen eerder zal vergroten dan verkleinen.
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De Nederlandse regering daarentegen gaat er, ook zonder marxist te zijn, vanuit
dat de in Maastricht gelegde onderbouw goed is en daarom automatisch een goede
politieke bovenbouw zal produceren. Zowel het uitgangspunt als de conclusie die
eruit getrokken wordt, zou wel eens radicaal verkeerd kunnen zijn.
We zullen zien wie er gelijk krijgt. Het Nederlandse parlement kan er in elk geval
niets meer aan doen, omdat het, zoals Rozemond schrijft, ‘zich vorig jaar willens en
wetens de kaas van het brood heeft laten eten’. Dat was toen het - nog vóór Maastricht,
ja nog vóór de Nederlandse debâcle van ‘zwarte maandag’ 30 september - kamerbreed
de Europese theses van de regering onderschreef. En een parlement dat eigen
vergissingen toegeeft, moeten we nog zien.
NRC Handelsblad van 04-08-1992, pagina 7

De goedkoopste soort van trots
Het is natuurlijk altijd beter dat volken elkaar, zoals in Barcelona, in vreedzame
wedkamp ontmoeten dan dat ze elkaar, zoals in Bosnië, uitmoorden. Maar in beide
gevallen gaat het erom wie de sterkste is, en in beide gevallen worden collectieve
gevoelens ontketend en verhevigd die slechts in graad, niet in wezen van elkaar
verschillen.
Laten we bij de Olympische Spelen blijven. De wijze waarop bijna iedereen zich
vereenzelvigt met de sporters van zijn natie, is weer opvallend. Natuurlijk: als het
goed is, juichen we ook mooie prestaties van anderen toe, maar als een van onze
mensen wint of verliest, dan zwelt of krimpt ons hart; dan beschouwen we dat als
onze winst of ons verlies.
Het geldt voor degenen die aan de televisie gekleefd zitten (ja, zelfs voor hen die
alleen maar toevallig Barcelona aan hebben); het geldt nog sterker voor de supporters
ter plaatse, die zich vaak, zoals de stammen in Nieuw-Guinea bij feestelijke
gelegenheden, onderscheiden (van de andere stammen) door vaderlandse kreten en
kleuren.
Solidariteit is een deugd, maar is zij het ook wanneer zij uitsluitend de eigen natie
en haar vertegenwoordigers geldt? Komt zij dan niet neer op een vergroting van het
ikgevoel? De roem van de landgenoot - of die nu sporter, kunstenaar of
wetenschapsman is - wordt dan ook een beetje eigen roem. Hoewel we er niets voor
gedaan hebben, hebben we alleen door het toeval dat we landgenoot zijn, deel aan
zijn glorie.
Dat is de kern van het nationalisme, dat zich, tegen de bedoeling van de stichters
in, openlijk op de Olympische Spelen vertoont. ‘Hoe groter, machtiger, welvarender,
glorieuzer het land is, hoe meer betekent het daarvan een burger te wezen voor het
aanzien van het individu; de smaad van het land is de smaad van het Ik.
Vaderlandsliefde is eigenliefde.’
Dit zei Carry van Bruggen, en dan nog noemde zij die eigenliefde ‘het beste
bestanddeel in de vaderlandsliefde’: ‘het is gegrondvest op de verheffing, de
verhoging, de morele instandhouding van het Ik. Wie volstrekt niemendal is, is dan
toch altijd nog “Amerikaans burger”, “inwoner van het grote Duitse rijk” of “Engels
onderdaan”.’ (Zij schreef in 1916.) Wat de minder goede bestanddelen van de
vaderlandsliefde zijn, laat zich gemakkelijk raden.
Overigens was Carry van Bruggen niet de eerste die op de plaatsvervangersfunctie
van de vaderlandsliefde, a fortiori van het nationalisme, gewezen heeft. Schopenhauer
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(1788-1860) deed dat vóór haar. Hij noemde de nationale trots ‘de goedkoopste soort
van trots, want hij verraadt in degeen die daarmee behept is, het gebrek aan individuele
eigenschappen waarop hij trots zou kunnen zijn’.
Niemand is daar vrij van: niet degeen wiens belangstelling voor Barcelona zich
beperkt tot het nagaan op welke plaats Nederland staat in het dagelijkse lijstje van
Olympische medailles, maar ook niet degeen die zich in het buitenland schaamt voor
het luidruchtige of onbeschaafde optreden van landgenoten. Als het geen landgenoten
waren, zou hij zich alleen maar ergeren, niet schamen.
Niemand is er vrij van. Ook ik niet. Ik heb me verheugd over de gouden medailles
voor Van Langen en de ruiterequipe van Lansink, en ik heb me geschaamd over het
vroegtijdige rondje dat de Nederlandse hockeysters door het stadion liepen na hun
overwinning op Engeland - alsof ze al kampioen waren. Dat vroeg gewoon om een
afstraffing, en die hebben ze dan ook gekregen. Ze vallen niet in de prijzen.
Maar ook om een andere reden zijn ze niet bij iedereen populair. In de Frankfurter
Allgemeine Zeitung van dinsdag zag ik een Duitse hockeyster aldus geciteerd: ‘Ik
ben blij dat de Holländerinnen weg zijn. Die hebben altijd zo op ons neergekeken’.
Hoe komt dat? Een minderwaardigheidsgevoel, dat zich speciaal tegen de grote
Duitse buur uit? Nederlands nationalisme, dat diezelfde buur als contrast, als vijand
nodig heeft? (Maar is er verschil tussen die twee oorzaken?)
Een ander kenmerk van nationalisme is dat het kritiek op eigen land en volk
moeilijk veelt. ‘Als een Duitser schamperheden tegen zijn landgenoten hoort, wordt
hij woedend (ook al zegt hij ze zelf bij gelegenheid veel erger), want er wordt op
hem gescholden’, schrijft Carry van Bruggen in hetzelfde boekje (Vaderlandsliefde,
menschenliefde en opvoeding) waaruit ik de eerdere citaten heb gehaald.
Maar het is duidelijk dat zij wat zij hier over de Duitsers zegt, voor iedereen laat
gelden (twee alinea's eerder zegt zij namelijk hetzelfde over de joden en de vrouwen).
Dus ook de zichzelf zo verdraagzaam vindende Nederlanders moeten moeite hebben
met kritiek van anderen. Inderdaad: ‘Op kritiek reageren Nederlanders lichtgeraakt;
zij geldt als “onvriendelijk”’, aldus de correspondent van de FAZ in een lang artikel
over ons land (5 augustus).
Deze vaststelling, die ongetwijfeld op ervaring berust, maakt het al bij voorbaat
moeilijk kritiek te oefenen op zijn analyse, die evenmin als die van zijn collega Sigi
Weidemann in deze krant (5 augustus), erg vleiend is voor ons Nederlanders. We
zijn een verwend volk van betweters, dat een traag werktempo heeft (veel
koffiepauzes!) en er vast van ovrtuigd is dat in eigen land alles beter is dan elders.
Daarbij heerst er in ons land een ‘vast verankerde kartelcultuur’. Veel ondernemers
moeten de beginselen van de werkelijke vrije markteconomie nog leren. De
Nederlandse economie gold trouwens nooit als investitionsfreudig. Hoge subsidies
hebben de bereidheid tot het nemen van risico's allesbehalve bevorderd.
En wat onze ‘veelgeprezen vrijheidsdrang’ betreft, daarvan is tegenwoordig weinig
meer te bespeuren. ‘De consensuscultuur heeft brave burgers geproduceerd.’ Even
verder wordt gezegd dat die burger ‘grotendeels onder curatele gesteld’ is, wat niet
verhindert - is hier sprake van een tegenstrijdigheid? - dat hij op verschijnselen als
krakers en drugs met ‘te kort schietende discipline’ reageert.
Zo horen we het eens van een ander. Als we op deze kritiek zouden reageren met
de lichtgeraaktheid die ons toegeschreven wordt - en die Carry van Bruggen als
kenmerkend beschouwt voor de eenieder eigen neiging zichzelf met deeigen natie
te vereenzelvigen - dan zouden we daarmee ons nationalisme toegeven. Laten we
daarom die kritiek nemen zoals zij is.
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Bezint eer gij begint
In de periode van de Koude Oorlog diende, op militaire academies en instituten voor
internationale betrekkingen, Joegoslavië vaak als onderwerp van zogenaamde
oorlogsspelen. De spelers gingen dan uit van de hypothese van Tito's dood, die het
uiteenvallen van de Joegoslavische staat en een onvermijdelijk ingrijpen van de
Sovjet-Unie ten gevolge zou hebben. Wat doen, in zo'n geval, de verschillende
deelnemers, die, ieder voor zich, de rol van politicus, diplomaat of militair van een
lidstaat van de NAVO spelen?
De werkelijkheid valt altijd anders uit dan de verbeelding wil. De Joegoslavische
staat is wel uiteengevallen, maar de Sovjet-Unie ook. De belangrijkste voorwaarde
voor het spel van toen bestaat dus niet meer. Maar wat nog steeds interessant is is
de ervaring dat, in die spelen, de militairen over 't algemeen minder snel geneigd
bleken naar de wapens, als middel tot oplossing van het conflict, te grijpen dan de
politici. Zij wisten wat oorlog betekende.
Dat blijkt vandaag weer. Het zijn over 't algemeen de politici die, ongeduldig, om
actie roepen. Zelfs Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), net
terug uit Joegoslavië, ziet geen andere oplossing dan militaire actie ‘waar het enigszins
mogelijk is’ - zij het voorlopig alleen nog maar ter bescherming van hulpeloze mensen.
De militairen daarentegen zijn - ook: over 't algemeen - eerder huiverig ten aanzien
van welk militair ingrijpen in Joegoslavië dan ook.
Dat is ook wel begrijpelijk. We hebben hier met een militant, zwaar bewapend
volk te maken en met een bergachtig terrein, dat zich uitstekend leent voor
guerrillavoering, waarin trouwens enkele generaties Serviërs zijn opgeleid. Zo'n staat
eronder te krijgen, zou een grootscheepse operatie vergen - met de aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid dat, als het doel bereikt zou zijn, de guerrilla pas goed
zou beginnen.
Een heel andere propositie dan Irak dus. Ook voor het openen en openhouden van
corridors naar Sarajevo - van andere steden waar de toestand op z'n minst even erg
is, wordt nauwelijks gesproken - en het bevrijden van concentratiekampen zou ten
minste 60.000 man nodig zijn. En ook bij zo'n - humanitaire - operatie zou het gevaar
bestaan dat zij in een oneindige guerrilla zou uitmonden. Over het vrijmaken en
verdedigen van bepaalde gebieden, waar dan de ontheemden ondergebracht zouden
kunnen worden, wordt eveneens veel te gemakkelijk gesproken.
Zeker, waar een wil is is een weg, zoals prof. Voorhoeve zaterdag voor de televisie
zei. Laten we aannemen dat die wil er is en - wat belangrijker is - ook blijft wanneer
de eerste berichten over gesneuvelden aan onze kant binnenkomen (aannemend dat
Nederland deze keer niet kan volstaan met het sturen van een oorlogsschip). Wanneer
we nu al, terwijl er nog niemand gesneuveld is, huilende familieleden van onze
jongens in Cambodja of Joegoslavië zien, kunnen we daar, wat Nederland betreft,
niet zo zeker van zijn.
Maar goed, laten we aannemen dat die wil er toch is en blijft. Dan moeten we ons
mentaal - over de kosten praten we nog niet eens! - voorbereiden op een operatie
zonder eind, ook als zij slechts ‘humanitair’ is. Principieel is er geen enkel bezwaar
tegen zo'n operatie. Het beschermen van hulpeloze mensen is offers waard, het
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beteugelen van Servië ook, en het voorkomen dat anderen Serviës voorbeeld zullen
volgen, nog meer.
Daar kan moeilijk twist over bestaan. De vraag is alleen of die doelen met zulke
operaties bereikt worden. Als de kans groot is dat dit niet het geval is, moet er niet
aan begonnen worden. Bezint eer gij begint, en dat bezinnen kan meer tijd kosten
dan de ongeduldigen lief is - misschien wel tot de herfst, wanneer de uitvoering van
zulke operaties nog veel moeilijker zal zijn.
Want voor dat bezinnen is meer dan wil nodig. Hier wordt de deskundigheid van
militairen gevraagd, die die operaties moeten plannen, berekenen en op touw zetten.
Pas wanneer die rekening is opgemaakt, kan de politiek beoordelen of de risico's,
die nooit helemaal uitgeschakeld kunnen worden, aanvaardbaar zijn.
Dan zal ook bekeken moeten worden of de vastgestelde doelen - zijn ze overigens
al vastgesteld? - ook bereikt kunnen worden langs een andere weg dan die van een
grootscheepse militaire operatie. Zou, bijvoorbeeld, Servië ook op de knieën
gedwongen kunnen worden door bombardementen op Belgrado (of de dreiging
daarmee)? De ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, in Joegoslavië en elders, zijn,
wat dit betreft, niet aanmoedigend, maar de mogelijkheid ervan zou in de
kosten-batenanalyse opgenomen moeten worden.
Het is niet alleen de politieke wil die aan deze beschouwing als vooronderstelling
ten grondslag ligt. Ook is min of meer uitgegaan van het bestaan van één partij die
optreedt (of optreden moet) tegen Servië. Maar die eenheid is voorlopig nog ver te
zoeken. Alleen al het op de been brengen van een multinationale strijdmacht onder
één commando - welk? - zal aanleiding geven tot internationale prestigestrijd.
Als het leeuwedeel van de operatie opnieuw de Amerikanen ten deel zou vallen gesteld dat zij bereid zouden zijn dit op zich te nemen - dan zou dat natuurlijk fnuikend
zijn voor de politieke pretenties van ‘Europa’, maar zonder Amerikanen zal
waarschijnlijk geen operatie tot stand komen (de Duitsers doen al sowieso niet mee)
en afschrikwekkende werking hebben.
Maar wat is het alternatief? Niet alleen dat Servië zijn doelen bereikt, waartoe
zeker ook het herstel van Joegoslavië gerekend moet worden, maar ook dat anderen
in Oost-Europa (Slowakije en Roemenië ten opzichte van hun Hongaarse minderheden
bijvoorbeeld of Rusland ten opzichte van de Baltische landen) zijn voorbeeld zullen
volgen. Daar moeten ook de tegenstanders van een militair ingrijpen zich wel bewust
van zijn.
Joegoslavië is dus een testcase, maar anders dan in de periode van de Koude
Oorlog. Het is een testcase voor de verhoudingen binnen Europa en tussen Amerika
en Europa. De uitslag hangt niet zozeer van de wil der betrokkenen af - hoewel die
nog op de proef moet worden gesteld - als wel van hun vermogen orde op zaken te
stellen in uitgerekend het land dat ook Hitler nooit helemaal onder de knie heeft
weten te krijgen.
NRC Handelsblad van 11-08-1992, pagina 7

Moreel, moreler, moreelst
President Mitterrand heeft het record van zijn voorganger de Gaulle ruimschoots
overtroffen. Deze was iets meer dan tien jaar president van Frankrijk (van 8 januari
1959 tot 28 april 1969), terwijl de huidige president al sinds 10 mei 1981 aan de
macht is.
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Of hij zijn land even ingrijpend veranderd heeft als de generaal gedaan heeft, zal
de geschiedenis moeten uitmaken. Zeker is in elk geval dat het aan hem te danken
is dat Frankrijk langer dan ooit te voren door socialisten geregeerd is geweest (sinds
1981, met een onderbreking in 1986-1988).
Ook is hij, die oorspronkelijk geen socialist was, het geweest die de kwakkelende
socialistische partij nieuw leven heeft ingeblazen (en een nieuwe naam heeft gegeven),
haar tot de sterkste partij van links heeft gemaakt (dat waren de communisten tot
dusver geweest) en heel links de overwinning heeft bezorgd.
Een knappe prestatie, waar hij bijna twintig jaar over heeft gedaan. Aan die prestatie
is een serie van de Waalse televisie gewijd, die deze weken op TV5 wordt
heruitgezonden. Zij is enkele jaren oud (Michel Rocard, die in mei 1991 aftrad, is
nog minister-president), maar toch nog actueel, omdat Mitterrand nog actueel is.
Met grote openhartigheid vertellen een aantal vertrouwelingen en medewerkers
(beide begrippen dekken elkaar niet helemaal; sommigen zijn trouwens ex-) over de
president, die zelf ook uitvoerig aan het woord komt. Het is opmerkelijk dat het een
niet-Franse televisieploeg gelukt is zoveel Franse kopstukken uit hun tent te lokken.
Ze had haar huiswerk dan ook goed gedaan, en dat stimuleert de gesprekspartner
natuurlijk.
Voor degenen die, zoals ik, niet helemaal doorkneed zijn in de details van de
Franse politiek of op de hoogte zijn van de talloze schakeringen binnen de Franse
socialistische partij, gaat veel verloren. Blijft dan het genot te luisteren naar politici
die misschien niet altijd de waarheid, maar tenminste ook niet wollige taal spreken
- en dat in lopende volzinnen.
Maar dit is op zichzelf nauwelijks het vermelden waard. Speciaal interessant werd,
althans voor mij, het gesprek toen mei 1968 ter sprake kwam: de legendarische
opstand van de Parijse studenten, die, in combinatie met stakingen in de industrie,
generaal de Gaulles bewind even deed wankelen (hij vluchtte zelfs naar Duitsland
om steun te zoeken bij de Franse troepen aldaar).
Hoe kwam het, zo werd gevraagd, dat de studenten niet Mitterrand, die toen al
leider van de oppositie was, tot hun voorman uitriepen, maar Pierre Mendès-France,
die in 1954/1955 acht maanden minister-president was geweest, tijdens de Vierde
Republiek dus?
Het antwoord dat Jean Lacouture, de historicus van die tijd (en van veel meer),
erop gaf was dat Mitterrand, die herhaaldelijk minister was geweest, te zeer
vereenzelvigd werd met het oude systeem. Maar waarom Mendès dan niet, die er
toch ook deel van had uitgemaakt? Omdat Mendès binnen dat systeem de rebel was
geweest, die het van binnenuit had proberen te hervormen (zijn pogingen om de
Fransen melk te laten drinken zijn nog beroemd) en die dan ook door het systeem
niet geduld werd.
Daarbij kwam, zei Lacouture, dat Mendès een typische vertegenwoordiger was
van de protestants-joodse traditie (hij was zelf jood). Wat bedoelde Lacouture
daarmee? Welnu, die traditie staat een morele politiek voor, terwijl Mitterrand tot
de katholieke traditie behoort.
Betekent dit dan dat Mitterrand immoreel of amoreel is? Nee, dat niet, maar de
katholieke traditie (waarin Mitterrand inderdaad is opgegroeid) vindt het al voldoende
als het doel moreel is; de middelen hoeven dan niet altijd door de beugel te kunnen.
De protestants-joodse traditie daarentegen hecht ook aan de moraliteit van de middelen
- en dat sprak de revolutionairen van 1968 aan.
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Voor een Nederlander is zo'n observatie natuurlijk extra interessant. Behoort hij
niet tot een cultuur die alles op een moreel schaaltje weegt? (Of ze vervolgens ook
naar de uitslag handelt, is een tweede.) Mendès zou dus een man naar ons hart geweest
moeten zijn. Maar van hem is ook het woord: ‘Wie met gevoel politiek wil maken,
sticht slechts verwarring’, en dat valt bij ons in minder goede aarde (we verwarren
namelijk ook nogal graag moraal met gevoel).
In elk geval was Mendès, toen hij minister-president was, in Nederland niet
populair. Hem werd immers verweten dat hij de Europese Defensiegemeenschap
(EDG) om zeep en daarmee het hele Europese integratieproces in een crisis had
gebracht. Helemaal billijk is die beschuldiging niet, maar het is waar dat Mendès
niet heel veel moeite heeft gedaan om de EDG te redden.
De toenmalige minister van buitenlandse zaken, mr. J.W. Beyen, misschien de
minst Nederlandse en zeker de meest Europese minister van buitenlandse zaken die
we na de oorlog gehad hebben, kon Mendès, die hij van chicanerieën betichtte - een
bekend Nederlands verwijt aan het adres van de Fransen overigens -, niet uitstaan.
(In zijn mémoires, Het spel en de knikkers, is Beyen nog betrekkelijk mild over
Mendès.)
Zo zien we dat soms zelfs een Fransman van protestants-joodse traditie nog niet
aan onze hoge maatstaven voldoet.
NRC Handelsblad van 14-08-1992, pagina 7

Hoe na is ons het hemd?
Al vergaat de wereld, Het Capitool, dat anders de actualiteit elke zondag op de voet
volgt, zal er zijn vakantie niet voor onderbreken. De weetgierige of angstige kijkers
moeten hun heil maar elders zoeken, zoals bij het Duitse Presseclub. Dàt moet
tenminste van de Tweede Kamer gezegd worden: dat voorbeeld heeft zij niet gevolgd.
Woensdag is zij - of althans haar desbetreffende commissies - van vakantie
teruggekomen om te delibereren over de crisis in ex-Joegoslavië en wat Nederland
daaraan (en aan de gevolgen ervan) kan doen. De gevoelens waaraan de grote
meerderheid lucht gaf, waren onberispelijk. De ministers werden er bijna door
meegesleept.
In deze algehele euforie - als dat het juiste woord is - is het welhaast ongepast de
koude douche aan te zetten. Maar toch moet de vraag gesteld worden: waar dient
Nederlands bereidheid soldaten naar de brandhaarden te sturen toe, wanneer de grote
Europese landen het laten afweten? (Het is waar: Frankrijk heeft er al ruim
tweeduizend man zitten en is bereid er nog eens duizend naar toe te sturen, maar dat
is, bij lange na, niet voldoende.)
De anticlimax kan overigens ook op een andere manier komen, bijvoorbeeld als
weldra zou blijken dat de voedselkonvooien naar Sarajevo en andere plaatsen helemaal
geen bescherming nodig hebben, omdat de Serviërs (en de Kroaten) inmiddels al
hun doelen in Bosnië bereikt hebben en die konvooien dus rustig kunnen laten
passeren. Het Kamerbrede sabelgekletter zou dan op een slag in de lucht neerkomen.
Bij dit alles moet wel bedacht worden dat dit sabelgekletter alleen nog maar de
bescherming van konvooien geldt, niet het beteugelen, laat staan afstraffen, van de
Servische boosdoener. Als het waar is dat, zoals minister Van den Broek zegt, ‘meneer
Milosevic alleen nog met geweld te stoppen is’, is de Kamer net zomin als de rest
van Europa tot dàt geweld bereid.
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Maar goed, Nederland heeft, bij monde van kabinet en Tweede Kamer, tenminste
blijk gegeven van zijn goede bedoelingen, en dat is ook wat waard - zowel tegenover
de andere mogendheden als tegenover de eigen publieke opinie, die, in opschudding
gebracht door de televisiebeelden van de laatste weken, het gevoel had gekregen: er
moet iets gebeuren, het hindert niet wat.
Die televisiebeelden toonden op zich zelf niets nieuws. Aan bombardementen,
mensen op de vlucht en uitgemergelde lichamen waren we al sinds jaren gewend.
Maar die beelden kwamen dan uit Afrika of Azië. Het nieuwe van die beelden uit
Bosnië was dat het hier om blanke mensen ging, mensen die, ook te oordelen naar
hun kleding, niet veel van u en mij verschilden. Bovendien kwamen ze uit een land
dat velen van ons van vakantie kenden.
Dat was het extra schokkende aan die beelden, en daarom was onze reactie erop,
hoe zuiver ook, niet vrij van discriminatie. Objectief gezien is de toestand in Somalië
veel erger dan in Bosnië, maar niemand pleit ervoor duizenden Somalische
vluchtelingen op te nemen of soldaten naar Somalië te sturen. Onze moraal wordt
dus door ex-Joegoslavië op een onverwachte manier op de proef gesteld. Blijkbaar
is het hemd dus toch nader dan de rok.
Maar hoe na is ons het hemd? De bereidheid van de Nederlandse bevolking
Bosnische vluchtelingen op te nemen, is, in de woorden van staatssecretaris Kosto,
‘hartverwarmend’ (welke lof verdient de Duitse bereidheid dan wel niet?). Maar zal
die blijven? Of zullen die vluchtelingen op den duur de vreemdelingenhaat versterken,
vooral als zou blijken dat ze tòch niet zo op ons lijken? Ook hier zal onze moraal op
de proef worden gesteld.
Natuurlijk is dit geen pleidooi om het toelatingsbeleid stringenter te hanteren of,
sterker nog, het Engelse voorbeeld te volgen en vluchtelingen terug te sturen. Ook
is het geen pleidooi om Somaliërs en masse toe te laten en eenzelfde sabelgekletter
ten aanzien van Somalië (of welke buitenplaats dan ook) te laten horen als ten aanzien
van Bosnië.
Het betoog mondt wèl in de conclusie uit dat er geen beleid gevoerd kan worden
zonder prioriteiten te stellen en dat die prioriteiten evenzeer door de beschikbare
middelen als door de moraal bepaald dienen te worden. Het is niet helemaal zeker
dat de Tweede Kamer zich daar woensdag volledig van bewust was.
Nog iets: het is natuurlijk verheugend dat kabinet en Kamer, wat ex-Joegoslavië
betreft, op één lijn zitten. Maar dat schept verplichtingen - ook voor de Kamer. Of
zullen we het weer beleven dat het kabinet (of een afzonderlijke minister), zoals
gebeurd is na ‘zwarte maandag’ 30 september 1991 en na de verbreking van de
ontwikkelingssamenwerking door Indonesië, de wind van voren krijgt van de Kamer,
omdat het (of hij), hoewel in haar geest handelende, geen succes had?
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Panic' gebrek aan ijver?
De oorlog in ex-Joegoslavië vindt zijn weerspiegeling ook in de taaleigenaardigheden
waarop de afgelopen vier weken mijn oog viel. Een paar voorbeelden:
‘Ik heb niet alleen de Kroaten in de Balkan voor ogen, maar ook zij die elders
wonen.’ Ik heb zij voor ogen?
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‘Nederland, Groot-Brittannië en onder meer Denemarken hebben zich altijd voor
erkenning van Macedonië opgesteld.’ Waarom staat ‘onder meer’ bij Denemarken
en niet bij Nederland en Groot-Brittannië?
‘Gebrek aan ijver en originaliteit kan Milan Panic niet worden ontzegd.’ Dus Panic
heeft gebrek aan ijver en originaliteit? Het is mogelijk, maar is hier niet eigenlijk
aangewreven bedoeld?
‘Het is regelrecht in flagrante strijd met het verdrag tegen genocide.’ Dan is het
wel héél erg in strijd met dat verdrag.
De rest van de actualiteit vinden we terug in de volgende voorbeelden:
‘“Buiten Nederland loopt Michigan in ons land en de beschaafde wereld voorop”,
stelde Kevorkian tevreden vast.’ Een merkwaardige geografische plaatsbepaling.
‘Het soms hinderlijke of agressieve optreden van drugsverslaafden wordt eigenlijk
door niemand betwist.’ Wordt het optreden door niemand betwist danwel het
hinderlijke of agressieve ervan?
‘Ik denk dat het beeld van die vader, die tot een van de honderd machtigste mannen
van Nederland behoorde...’ Wie behoorde nog meer tot die ene man? Bedoeld is òf:
die tot de honderd machtigste mannen behoorde; òf: die een van de honderd
machtigste mannen was.
‘De moeder kon het kind meenemen, maar niet nadat ze vermanend was
aangesproken over haar onverantwoordelijke gedrag.’ Dus ze werd daarover
aangesproken nadat ze het kind had meegenomen? Logisch zou zijn geweest dat dat
daarvóór zou zijn gebeurd. In dat geval had er moeten staan: niet dan nadat.
‘Een van de verhalen die me leerde hoe intens en gecompliceerd de verhouding
tussen moeder en dochter kan zijn.’ Waar slaat die op? Op verhalen? Maar dan moet
het leerden zijn. Op een verhaal? Maar dan moet het dat zijn.
‘Er hing een geur van vrijkomend sap in dit deel van de fabriek, dat Rudolf met
welbehagen opsnoof.’ Wat snoof hij op: het sap of de geur ervan? In het laatste geval
had het die moeten zijn.
‘Staroboedssev is de derde putschist die is losgelaten. Boldin en Groesjko waren
hem al eerder voorgegaan.’ Zeker niet later.
‘Het ware ondenkbaar dat vraagstukken met betrekking tot onze veiligheid er
uitgesloten van zouden blijven.’ Maar is het ook ondenkbaar?
‘Vooral tijdens de nacht van de lange messen, waarin wordt afgerekend met Ernst
Röhm en zijn SA, is hij er een tijdlang slecht aan toe.’ Dan kan hij er nooit lang slecht
aan toe zijn geweest, want een nacht is niet zo lang.
‘Hij is er zich niet van bewust dat hij als één van de weinige deelnemers aan de
Olympische wedstrijden eigenaars heeft, voor wie aparte plaatsen op de eretribune
gereserveerd zijn.’ Er waren niet weinige, maar veel deelnemers aan de Olympische
spelen. Bedoeld is waarschijnlijk: ...dat hij een van de weinige deelnemers is die
eigenaars hebben voor wie (geen komma na hebben!) aparte plaatsen zijn
gereserveerd.
‘In het artikel worden de “uiterst tevreden” studenten lof toegezwaaid voor hun
studieijver.’ Worden de studenten toegezwaaid? Of wordt hun lof toegezwaaid?
‘Phillippe Herreweghe behoort tot één der meest fascinerende persoonlijkheden
in de muziekwereld.’ Zie hierboven.
‘Bij de toepassing van met name vluchtige bestrijdingsmiddelen in land- en
tuinbouw wordt blootstelling van omwonenden ten onrechte onderschat.’ Als iets
onderschat wordt, is dat meestal ten onrechte. En: wordt die blootstelling onderschat
of het gevaar van blootstelling?
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‘Waar zijn uiterlijk steeds spectaculairder is geworden, is zijn spel vervlakt, zijn
tempo omlaag gedaald.’ Omhoog gedaald is onwaarschijnlijk.
‘Maar daarentegen doet de Indonesische argumentatie nogal gedateerd aan.’ Maar
daarentegen - dan moet de tegenstelling met het voorafgaande wel erg schril zijn.
‘Van de vrouw die bij het kleiduivenschieten totaal onverwachts “goud greep”
hadden wij nog nooit gehoord, maar Ben de Graaff stelde ons fluks aan haar voor:
“Een Chinees wijffie”.’ Zo stelde hij ons niet aan haar voor, maar haar aan ons.
‘De stad Gordion, die ook voor de automobilist op 90 km van Ankara een lonende
dagexcursie vormt...’ Vormt die stad een dagexcursie? Of loont zij de moeite van
een dagexcursie?
‘Het Nikolai-viertel in het voormalige Oost-Berlijn.’ Oost-Berlijn bestaat nog
steeds.
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De Brezjnev-doctrine van Jan Pronk
Het lijkt een stem uit een ver verleden: ‘De sociaal-democratie is overtuigd van de
maakbaarheid van de wereld.’ Wie zegt dat? Het is Jan Pronk, minister voor
ontwikkelingssamenwerking, in een interview in Trouw van 22 augustus.
Het heeft iets aandoenlijks, bijna iets heroïsch: hoewel links en rechts van ons
utopieën, die de maakbaarheid van de wereld hebben willen bewijzen, ineenstorten,
blijft Pronk erin geloven - zelfs na een tiendaags werkbezoek aan Tanzania, waar
Nyerere's experiment met socialistische ujamaa-dorpen, dat Nederland miljoenen
heeft gekost, het land volkomen heeft geruïneerd.
Het is waar: Pronk doet even later iets af aan dat geloof: ‘Maar ik heb geleerd: er
is geen vervolmaking. Er doemen altijd weer nieuwe problemen op, zoals nu met
die etnische conflicten. Ook die zullen we onder ogen moeten zien en daaruit
consequenties trekken.’ Er is geen vervolmaking: hier trekt de oude calvinist Pronk
de - ook al niet meer zo jonge - socialist Pronk aan zijn mouw.
Die etnische conflicten - een misleidend woord waar het ex-Joegoslavië betreft,
want daar zijn het Slavische volken, dus volken van één etnos, die elkaar uitmoorden
- die ‘etnische conflicten’ dan maken het inderdaad moeilijk te blijven geloven in de
maakbaarheid van de wereld.
Immers: wat we ook mogen vinden van de constructies waarmee Stalin en Tito
hun samenlevingen hebben opgezadeld, in elk geval zijn het óók pogingen geweest
om het zogenaamde nationaliteitenprobleem in hun respectieve landen op te lossen.
En menigeen - daarvoor hoefde je geen communist te zijn - geloofde dat ze daarin
geslaagd waren. Helaas.
En zo zien we dat de socialist Pronk nu ‘krachtig militair optreden’ in
ex-Joegoslavië bepleit - niet alleen maar ‘om vluchtelingen te helpen’. Dat is ‘te
simpel’. Met andere woorden: hij wil dat de buitenwereld gewapenderhand orde op
zaken in ex-Joegoslavië zal stellen, iets waartoe de Joegoslaven zelf kennelijk niet
in staat zijn. Het lijkt op een omgekeerde Brezjnev-doctrine - wat haar op zichzelf
nog niet veroordeelt, want onder Brezjnev was er in elk geval orde in Oost-Europa
(wat er verder ook mis moge zijn geweest).
Maar eerst nog even een andere (schijnbare?) tegenspraak. De interviewers van
Trouw wijzen erop dat Pronk tijdens de Golfoorlog ernstige bedenkingen had tegen
geweld tegen Saddam Hussein. Dat is waar, zegt Pronk, maar ‘het verschil met Irak
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is dat er continu met de Joegoslaven is gesproken om oplossingen te vinden, meer
dan een jaar lang. Je moet vaststellen dat we net zoveel keer voor de gek gehouden
zijn.’
Is er inderdaad zo'n groot verschil met Irak? De stelling van de tegenstanders van
de Golfoorlog - en ook van Pronk, mogen we aannemen - was dat we moesten wachten
totdat de sancties tegen Irak bewijsbaar niet het beoogde effect zouden hebben gehad.
Welnu, die sancties duren nog voort, en toch blijft Saddam Hussein ons voor de gek
houden. Denkt men nu werkelijk dat ze vóór de oorlog hem wèl tot toegeven zouden
hebben gebracht?
Een ander argument van Pronk tegen de Golfoorlog: ‘Het spreken van de
Veiligheidsraad, het spreken van de Verenigde Naties werd naar mijn indruk te zeer
getoonzet door een paar landen.’ Hij had de indruk dat ‘de VN gemanipuleerd werd’
door een paar grote mogendheden. ‘Die indruk heb ik in de kwestie-Joegoslavië
niet.’
't Is ook nooit goed. In de tijd van de Koude Oorlog werd erover geklaagd dat de
VN tot machteloosheid gedoemd was door de impasse tussen de twee
supermogendheden. Nu die impasse doorbroken is (doordat één supermogendheid
weggevallen is) wordt erover geklaagd dat de VN gemanipuleerd wordt door de grote
mogendheden. Tja, wat wil men?
Trouwens, hier wordt net gedaan alsof de VN een organisatie is die los staat van
de mogendheden. Dat is helemaal niet zo. De VN zijn de naties van de wereld, en
in die wereld geven de groten vanzelf meer de toon aan dan de kleinen. Zonder
medewerking van de groten - en van de Verenigde Staten in de eerste plaats - gebeurt
er helemaal niets. Dáárom gebeurt er niets in Joegoslavië.
Maar terug naar Pronks Brezjnev-doctrine: ‘krachtig militair optreden’ in
Joegoslavië, waar de inwoners zelf er een potje van maken. Op zichzelf is daar
helemaal niets tegen, ja is daar zelfs alles voor te zeggen. Immers, wat daar gebeurt
‘is zo'n aanslag op de menselijke waardigheid. Dat mag geen precedent scheppen.
Dat zou een acceptatie zijn van Hitler-toestanden.’ Allemaal woorden van Pronk,
waar geen principieel weerwoord op mogelijk is.
Maar nu de middelen. Een bewindsman kan niet volstaan met te zeggen, zoals
Pronk doet, dat hij ‘als amateur’ er geen verstand van heeft ‘hoe het beste ingegrepen
kan worden.’ Als hij zich er zo van afmaakt, zijn zijn uitspraken niet meer dan loze
kreten, die echter weer niet zo loos zijn dat ze niet een klimaat kunnen scheppen
waarin onverantwoorde besluiten worden genomen.
We zullen niet als tegenargument aanvoeren dat de meeste militairen waarschuwen
tegen een militaire operatie in ex-Joegoslavië (zeker als die, zoals Pronk wil, meer
beogen moet dan ‘alleen vluchtelingen te helpen’). We zullen ook niet tegenwerpen
dat er, om te beginnen, helemaal geen politieke consensus bestaat over wat met
ex-Joegoslavië te doen en zo'n consensus dient natuurlijk aan zo'n operatie vooraf
te gaan.
Dat zijn allemaal geldige tegenargumenten, maar laten we ons bepalen tot wat
Nederland kan doen. Dat is toch wel de eerste vraag die aan een Nederlander gesteld
wordt wanneer hij, zoals Pronk, oproept tot ‘krachtig militair optreden’. Welnu, wat
kan Nederland doen?
Het toeval wil dat Nederlands hoogste militair, generaal M.J. Wilmink, hier het
antwoord op geeft in een interview met Het Binnenhof (eveneens van 22 augustus).
Op de vraag of de Koninklijke Landmacht geen enkele gevechtseenheid voor
Joegoslavië op de been kan brengen, antwoordt hij:
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‘Althans op korte termijn zijn we daartoe nog niet in staat. U moet niet vergeten
dat de Tweede Kamer verlangt dat wij voor acties buiten het NAVO-gebied in beginsel
geen dienstplichtigen sturen. Die kunnen alleen ingezet worden op basis van
vrijwilligheid, dus eentje hiervandaan geplukt en eentje daarvandaan...
‘Maar voor gevechtseenheden is het essentieel dat men niet alleen een eenheid is.
Men moet ook een eenheid vòrmen, door goed op elkaar ingespeeld te zijn. Dat is
essentieel voor de taakuitvoering en de veiligheid van de mensen. Zo'n
gevechtseenheid samenstellen is niet onmogelijk, maar kost wel een half jaar of
daaromtrent.
‘Dus zijn we voor de bescherming van eventuele nieuwe humanitaire acties in
Joegoslavië’ - en Pronk wil méér dan humanitaire acties! - ‘afhankelijk van met name
de Engelsen en de Fransen, die respectievelijk 1800 en 1100 man gevechtstroepen
beschikbaar hebben.’
Ik geloof dat de Fransen er intussen ongeveer drieduizend beschikbaar hebben,
maar ook dat is lang niet genoeg voor een betekenisvolle militaire operatie. Maar
waar het hier om gaat, is dat Nederland, ondanks alle dappere woorden van ministers
of Kamerleden, op korte termijn helemaal niets van betekenis beschikbaar heeft.
Daarom: als we de middelen niet hebben, moeten we op z'n minst onze woorden
daaraan aanpassen.
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Vroeger waren er geen telelenzen
Jaren geleden heb ik eens de stelling verdedigd dat de leden van Nederlands
Koninklijk Huis kwetsbaarder waren dan die van het Britse. Immers, in Nederland
zitten we allemaal op elkaars lip. Zelfs de koninklijke domeinen zijn achtertuintjes,
vergeleken bij de landgoederen in Engeland of Schotland. Ergo: als een Nederlandse
prins kattekwaad wil uitvoeren, wordt hij gauwer ontdekt dan zijn Britse tegenhangers.
Nu, er is niet veel van die stelling overgebleven, nu de Britse monarchie aan het
wankelen is geraakt als gevolg van de huwelijksperikelen en escapades van de
koninklijke spruiten. Als de omheiningen van Windsor, Sandringham of Balmoral
nog ondoordringbaar zijn voor de telelenzen van Italiaanse en andere paparazzi, dan
zijn ze dat niet in Saint-Tropez.
Trouwens, wanneer er boeken verschijnen waarin uitgebreid over prinselijk
huwelijksleed geklaagd wordt, boeken die kennelijk met medewerking - of althans
medeweten - van de betrokkene geschreven zijn, dan zijn er geen paparazzi voor
nodig om ons een kijk achter de schermen te geven. Prinses Diana mag een
beklagenswaardige vrouw zijn, zij heeft het decorum, waarmee de monarchie staat
en valt, evenzeer afbreuk gedaan als Fergie met haar topless gestoei met haar Texaanse
financiële adviseur in aanwezigheid van haar tweejarige dochter.
Daarbij vergeleken zijn onze zeven prinsen modellen van eerbaarheid. Maar ja,
ze hebben nog niet de huwelijkse staat bereikt, en dan nòg zullen we moeten
afwachten of ook zij onderhevig zullen zijn aan de seven-year itch, de crisis die zo
hevig heeft toegeslagen in de Britse prinselijke en hertogelijke huwelijken (al heeft
zij zich daar - alles gaat tegenwoordig sneller - soms eerder dan na zeven jaar
voorgedaan).
Ook profiteren zij enigszins van hun obscuriteit: de wereldpers is nu eenmaal altijd
veel meer gefascineerd geweest door de Britse monarchie dan door die in de
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Noordwesteuropese staatjes. Misschien komt dat doordat de monarchie daar zich de
laatste decennia beijverd heeft ‘gewoon’ te zijn - helemaal ‘gewoon’ lukt nooit -, en
gewoonheid heeft geen sensatiewaarde.
Niettemin liggen ook in ons land de Privés, de Story's en de Weekends op de loer,
en wie weet wat voor effect onthullingen over het doen en laten van onze prinsen
(en hun wederhelften) zullen hebben, onthullingen die ècht gewone mensen, omdat
zij ècht gewoon zijn, niet hoeven te vrezen en die trouwens, als hun doen en laten
eens toevallig ook op straat zou komen te liggen, niemand zouden choqueren, omdat
het zo gewoon is.
Met andere woorden: er is hier sprake van een dubbele standaard. Van leden van
het Koninklijk Huis wordt, op dit gebied, meer geëist dan van ons, gewone mensen.
Maar ja, ze worden er dan ook voor betaald. En het is vooral de verbinding met dit
aspect van de zaak die de zo royalistische Britten schijnt te hebben geschokt, zó
geschokt dat er gesproken wordt van een wankele monarchie.
Maar er is niet eveneens sprake van een dubbele standaard wanneer men de
opwinding van vandaag vergelijkt met het stilzwijgen waarmee de - niet altijd zo
onberispelijke - levenswandel van vroegere vorsten omringd werd? Eduard VII
bijvoorbeeld wist ook van wanten, en Eduard VIII kon rustig met mrs. Simpson een
liaison hebben zonder dat er een haan naar kraaide (totdat hij met haar wilde trouwen).
Trouwens, ook niet alle Oranjes waren, wat dit betreft, brandschoon.
Hoe komt het dat dat nooit die ophef van vandaag heeft gewekt? Heel gewoon:
sinds er televisie is, zijn vorstelijke personen levende wezens, mensen van vlees en
bloed geworden. Daarvóór waren het symbolen, abstracta, die het gros van het publiek
op z'n hoogst van een portret kende. Hun leven speelde zich mijlen ver af van dat
van Jan en alleman. In die hoge sferen konden ze vrijwel ongestraft hun gang gaan.
Daarbij komt natuurlijk ook dat de media niet alleen veel minder geperfectioneerd
waren dan nu, maar ook veel minder nieuwsgierig. Grotendeels behoorden ze tot het
establishment, dat er geen belang bij had de monarchie te ondermijnen. Dat bleef
gereserveerd voor de pamflettisten, en zo weten we tenminste nog iets van het leven
van Willem II en Willem III (de laatste maakte het overigens zo bont dat er geen
pamflettist nodig was om grotere bekendheid te geven aan zijn mores).
Maar dit stilzijgen is geen verschijnsel dat zich alleen bij monarchieën voordoet.
De losse levenswandel van president Kennedy bijvoorbeeld was in vrij wijde kring
bekend, maar nooit drong er iets van door in de pers, die er toch van op de hoogte
moet zijn geweest (want niets blijft in Washington geheim). Een bescherming van
het ambt, eerder dan van de persoon?
Vergelijk dit met de peccadilles van de tegenwoordige politici. Die liggen
onmiddellijk op straat (verzonnen of niet). Daar kunnen senator Gary Hart en de
huidige kandidaten voor het presidentschap van meespreken. Geen smet mag aan ze
kleven! Hun levenswandel moet veel onbesprokener zijn dan die van u en mij. De
right to know - een democratisch recht - heeft tot een schandalige hypocrisie geleid.
De interessante vraag is dus niet of de monarchie verenigbaar is met de moderne
democratie, maar of de democratie, tot haar uiterste consequenties doorgevoerd, niet
leidt tot haar eigen ondergang, al was het alleen maar omdat zij de besten in de
samenleving er, door de huichelachtige wijze waarop zij zedelijke maatstaven hanteert,
van afschrikt politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen.
NRC Handelsblad van 28-08-1992, pagina 7
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De vuurproef moet nog komen
Marxisten herinneren (of herinnerden) ons vaak aan het woord van hun profeet: ‘De
filosofen hebben de wereld op verschillende manier genterpreteerd; het komt erop
aan haar te veranderen’. Nu, we hebben het geweten. Maar toch is het een uitspraak
waarmee ook vele niet-marxisten het eens zullen zijn. Per slot van rekening is
Maastricht en alles wat er, sinds 1950, aan vooraf is gegaan een poging de wereld,
of althans Europa, te veranderen.
En laten we eerlijk zijn: er is ook veel veranderd sinds, op 10 mei 1950, Robert
Schuman het plan lanceerde de Europese kolen- en staalindustrieën onder één,
supranationaal gezag te plaatsen, het model voor latere Europese
samenwerkingsverbanden. Of die veranderingen allemaal aan dat model toe te
schrijven zijn, is een kwestieus punt; maar het verschil met de tussenstatelijke
verhoudingen in het Europa van na de Eerste Wereldoorlog is in elk geval vooralsnog
opmerkelijk.
Maar de vuurproef moet nog komen. En daarmee wordt niet in de eerste plaats
het Franse referendum van 20 september over Maastricht bedoeld - hoe belangrijk;
ja beslissend de uitslag ervan ook zal zijn voor de toekomst van de Europese
samenwerking, ja voor Europa. Ook als het referendum ten gunste van het ja uitvalt,
zal nog moeten blijken of de Europese staten werkelijk bereid zijn tot een werkelijke
politieke eenheid.
Het verdrag van Maastricht bevat daar weinig verplichtends over. De vraag mag
dus gesteld worden of uit de economische en monetaire unie, waartoe Maastricht
wèl verplicht, bijna dwingend een politieke unie zal volgen. In de geschiedenis zijn
politieke unies meestal voorafgegaan aan economische unies. Maastricht heeft
daarentegen ook hierin Karl Marx gevolgd, door de economie het voortouw te laten
nemen.
Hebben de Europese bewindslieden dat gedaan omdat zij inderdaad geloven dat
de economie albepalend is? Of juist omgekeerd: teneinde het zo delicate, met zoveel
emoties beladen probleem van een politieke unie niet te hoeven aanpakken? Het
antwoord is dat sommigen - de meer naëven - globaal het eerste standpunt innemen;
en anderen - de meer cynischen en (toevallig?) machtiger - het tweede. Met die
uitzondering: dat Denemarken tot de tweede, en Duitsland tot de eerste categorie
behoort (overigens niet uit, respectievelijk, cynisme en naëviteit).
Hoe het ook zij - Europa zal pas werkelijk veranderd zijn als het een politieke
eenheid vormt. Wat zijn de kansen daarop? Drie Nederlandse historici hebben zich
daar onlangs sceptisch over uitgelaten. In een interview met Elsevier (29 augustus)
zegt de Leidse historicus H.L. Wesseling dat een Europese buitenlandse politiek niet
kan. ‘Allemaal één te worden. Het is niet gebeurd. De trend is de andere kant op’.
Minder spontaan dan in een interview gebruikelijk is zeggen in het laatste nummer
van Socialisme & Democratie (7/8/1992), dat grotendeels gewijd is aan ‘De
ontnuchtering van Europa’, de historici E.H. Kossmann (emeritus Groningen) en
M.C. Brands (Amsterdam) in feite hetzelfde.
Brands: ‘Vooral het vermogen tot verdergaande politieke integratie is op dit
ogenblik beperkt’. Verderop wordt hij bouder: ‘Nu over een Europese federatie of
unie te spreken is als het plannen van een schaatswedstrijd op een warme zomerdag’.
Vermoedelijk zullen president Mitterrand en premier Major het met hem eens zijn;
Van den Broek en Dankert, blijkens hun op 30 september 1991 getorpedeerde plan,
niet.
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Kossmann waarschuwt zelfs tegen de ondermijning van de nationale staat. Hij
gaat er daarbij, evenals de liberale politicus Bolkestein, van uit dat een ‘enigszins
samenhangend’ Europees volk niet bestaat. De discussie over uitbreiding van de
rechten van het Europese Parlement heeft daarom ‘in een schijnwereld’ plaats.
Immers, dat parlement zal ‘zo ver van de burger, ja zo gesoleerd blijven dat geen
Europeaan zich erdoor vertegenwoordigd zal kunnen voelen’.
‘Vandaar de dwingende noodzaak de structuur van de staten in Europa niet te
ondermijnen (...) Alleen op de staten kan het Europese stelsel rusten. (...) Alleen van
de nationale regeringen en parlementen kan men verwachten dat zij er misschien in
slagen bij hun bevolkingen opnieuw enige positieve belangstelling te wekken voor
het politieke bedrijf.’ Hoe grensoverschrijdend de problemen van vandaag ook zijn,
‘zij moeten wel indringend op het nationale niveau behandeld worden, wanneer men
democratische steun voor besluiten over deze kwesties nodig acht’.
Trouwens, is het niet zo dat het proces der Europese integratie, ondanks alle mooie
woorden van politici, in feite ‘door nationale impulsen wordt beheerst?’ De
bewindslieden stellen zich kennelijk tot taak ‘dit proces zo te benvloeden dat de
uitkomst ervan voor het land waarvan zij de belangen moeten bevorderen, aangenaam
is, dat wil zeggen: economisch en financieel profijtelijk en politiek vol beloften voor
de vergroting van eigen gezag en prestige’.
Dit zo zijnde, komt een vierde historicus, de hoofdredacteur van deze krant, in
S&D tot de paradoxale conclusie dat de Europese eenwording Nederland dwingt tot
een herschikking van zijn nationale prioriteiten: meer middelen voor infrastructuur,
meer excellentie op onderwijskundig terrein, minder verloedering op het gebied van
de criminaliteit en minder verpesting van landschappen.
Hoe de laatste prioriteit rijmt met de eerste, is niet helemaal duidelijk, maar waar
het op aankomt is dat Nederland, alleen door zich nationaal sterk te maken, een kans
maakt het Europese proces nog enigszins in de door ons gewenste richting te
benvloeden.
Laat historici maar praten, zullen veel politici zeggen, wij doen tenminste iets. Of
in de woorden van Henry Kissinger, de historicus-bewindsman: ‘Als historicus moet
men leven met een gevoel van de onvermijdelijkheid ener tragedie. Als bewindsman
moet men handelen vanuit het uitgangspunt dat problemen opgelost dienen te worden’.
Maar bij de vraag hoe problemen opgelost kunnen worden, kan het inzicht van
historici van nut zijn.
NRC Handelsblad van 01-09-1992, pagina 9

Duitslands representerende rol
Toen ik, begin 1990, eens de vrees uitsprak dat het verenigde Duitsland bezocht zou
worden door ‘burgeroorlogachtige toestanden’, stuitte dit vooruitzicht op ongeloof
bij anderen. En, eerlijk gezegd, ik dacht toen niet aan uitbarstingen zoals die zich
vorige week in het Oostduitse Rostock hebben voorgedaan, maar burgeroorlogachtig
waren die wel.
Het is veel te eenvoudig, sterker: zelfmisleidend, die uitbarstingen, waarvan
voornamelijk vreemdelingen (Vietnamezen, Afrikanen, Roemeense zigeuners) het
slachtoffer waren, terug te brengen tot racisme en neo-nazisme, zoals krantekoppen
en nieuwsbulletins doen. Daar zit bovendien iets farizeïsch in: wij zijn beter dan die
barbaarse Duitsers.
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Laten we eens proberen de oorzaken van die uitbarstingen, die zich ongetwijfeld,
en misschien heviger, zullen herhalen, op een rijtje te zetten - welbewust overigens
dat die oorzaken niet strikt van elkaar te scheiden zijn, maar in elkaar overlopen en
elkaar versterken. Ook is het rijtje allesbehalve compleet.
1. Daar is in de eerste plaats de grote werkloosheid en uitzichtloosheid in
Oost-Duitsland. Rostock was wegens zijn scheepsbouw een showcase van de
DDR. Maar de scheepsbouwindustrie is ingestort, omdat de grootste klant (de
Sovjet-Unie) is ingestort en omdat zij voor het Westen te duur werkt. In
Rostock-Lichtenhagen, waar de ergste rellen waren, is de werkloosheid officieel
dertien procent, in werkelijkheid waarschijnlijk twee keer zo hoog.
2. De psychische toestand in heel Oost-Duitsland: een collectief gevoel van
minderwaardigheid jegens de alles beter kunnende en beter wetende Wessi's;
een gevoel veertig jaar voor niets geleefd en gewerkt te hebben (dat geldt voor
bijna iedereen, niet alleen voor degenen die in het communistisch systeem
geloofd hebben).
3. De jeugd is in de eerste plaats slachtoffer van deze toestand. Voor zover het
kinderen zijn van degenen die geprofiteerd hebben van het oude regime, drukt
zich hun rebellie tegen hun ouders - een op zichzelf normaal verschijnsel - uit
in het roepen van, zo niet het geloof in, fascistische leuzen. Was antifascisme
jarenlang de officiële doctrine, hoe kan men beter provoceren dan door Hitler
openlijk te vereren?
4. De betrekkelijk hoge graad van georganiseerdheid van de rellen is niet alleen
toe te schrijven aan neo-nazistische touwtrekkers achter de schermen, maar ook
aan de militaristische opleiding die de jeugd in de DDR al op school kreeg. Wie
daar heeft leren granaatwerpen, kan uitstekend met brandbommen omgaan.
5. Dump in zo'n maatschappij duizenden vreemdelingen, die op staatskosten
onderhouden worden, en je vraagt om moeilijkheden. De afkeer richt zich
overigens niet uitsluitend op gekleurde vreemdelingen, maar ook op zogenaamde
Volksdeutsche uit de ex-Sovjet-Unie en Roemenië. Waaruit blijkt dat zij weinig
met een racistische ideologie te maken heeft.
6. De bevolking, die in de DDR aan een bescheiden soort welvaart gewend was,
vreest gedeklasseerd te worden, is in feite al gedeklasseerd. Zoals overal (bij
de poor whites tegenover de negers in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika
bijvoorbeeld) richt zich haar angst tegen de nòg armeren, door wie zij haar status
bedreigd ziet. Vandaar dat de burgers van Rostock de eerste avond het geweld
van de jeugd toejuichten (de latere avonden niet meer, want toen werden hun
Trabi's in brand gestoken).
(Tussenvraag: hoe klopt dit allemaal met eerdere berichten, die melding maakten
van grote bereidheid juist bij de Oostduitse bevolking om vluchtelingen uit
Bosnië te ontvangen? Het antwoord moet waarschijnlijk luiden dat de mens
geen logisch denkend wezen is en vatbaar voor vluchtige emoties, zoals de
televisie die panklaar bereidt.)
7. De regeringen en politie in Oost-Duitsland zijn zwak en niet voorbereid op
zulke uibarstingen als in Rostock. Wat wil men, als de ervaren bestuurders communisten - allemaal de laan uit gestuurd zijn en de Stasi, die wèl op
rellenbeheersing getraind was, ontbonden is?
8. Helemaal achteraan: neo-nazisme. Natuurlijk hebben neo-nazi's aan die rellen
meegedaan, misschien de verschillende deelnemende groepen gecoördineerd.
Maar ze zijn meer de profiteurs van de misstanden waaruit de rellen
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voortkwamen, dan de veroorzakers ervan. Dat betekent natuurlijk niet dat ze
niet goed in de gaten gehouden moeten worden.
Het betekent evenmin dat vele van de hier genoemde ingrediënten niet tezamen een
voedingsbodem vormen waaruit te eniger tijd een politieke kracht zou kunnen
voortkomen die met het nationaal-socialisme van de jaren dertig vergeleken kan
worden. Dit gevaar wordt zeker groot als in West-Duitsland de economische
conjunctuur eens zou omslaan.
Sommige van die ingrediënten zijn ook in andere Westeuropese samenlevingen
aan te treffen. Daarom doen we er goed aan de toestand in Duitsland niet uitsluitend
als een typisch Duits probleem te zien, waarop we hooghartig en zelfvoldaan kunnen
neerkijken. Daarom is het ook goed hier weer eens de woorden te citeren die (de
latere prof.) H. Berkhof, die in het begin van de jaren dertig in Duitsland had
gestudeerd en vlak na de oorlog daar predikant was geweest, in 1949 schreef:
‘In het snelle en brutale proces van achterstand-inhalen werd Duitsland juist het
gebied waar de afgronden en demonieën van Europa's weg het meest onverhuld
openbaar werden. Zo is Duitsland in de laatste eeuw, en vooral in de laatste decenniën,
door de omstandigheden een merkwaardige “representerende” rol in Europa gaan
spelen. Het doorleeft de Europese problematiek het eerst, met alle pijn daaraan
verbonden.’
Ten slotte: wat kan ertegen gedaan worden? Meer voorlichting over de gruwelen
van het fascisme? Dat zou wel eens een averechtse werking kunnen hebben, de
fascinatie van het verbodene en radicale vergroten. ‘Te geloven dat fascistische
neigingen worden bestreden door het publiceren van boeken over de geschiedenis
van het fascisme is een even grote illusie als aan te nemen dat de verkoop van vijlen
en koevoeten het inbreken doet afnemen’, schreef H.J.A. Hofland eens.
Meer dialoog? ‘Als je serieus wordt genomen, zonder voorwaarden vooraf, valt
er over alles te praten. Als je op voorhand gecriminaliseerd wordt, houd je je mond
en stem je de volgende keer op Janmaat of je gaat stenen gooien in Rostock’, schrijft
Henk Loendersloot in Het Parool van 31 augustus. Dus de rechtse relschoppers niet
bij voorbaat criminaliseren. Met de linkse wordt dat ook niet gedaan.
Maar het enige middel dat echt werkt is natuurlijk: werk.
NRC Handelsblad van 04-09-1992, pagina 7

Politicus en intellectueel
Het lijkt voor progressieven nog altijd moeilijk te aanvaarden dat de politieke leider
van de VVD, F. Bolkestein, een intellectueel is. Intellectueel is immers, in hun optiek,
vrijwel synoniem met links? En nu breekt een (in hun ogen) conservatief dat
quasi-monopolie. Daar klopt dus iets niet.
Daarom worden zijn argumenten vaak òf genegeerd òf geridiculiseerd. Ook wordt
hij wel, bij gebrek aan tegenargumenten, aangevallen op punten die helemaal niets
met zijn betoog te maken hebben. Zo schreven onlangs twee verslaggevers van de
Volkskrant over ‘die stellig-pedante toon waar hij zo goed in is’. En dat in een verslag,
dat althans de schijn van objectiviteit moet hebben!
Overigens bood de toespraak van Bolkestein waarvan de Volkskrant dat ‘verslag’
gaf, voldoende stof voor kritische kanttekeningen - hoewel die dan niet in een verslag,
maar in een commentaar hun plaats behoren te vinden. Zij had tot onderwerp: ‘Europa,
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de natie-staat en identiteit’, en wat Bolkesteins politieke conclusies betreft, kon de
commentator die deze rubriek schrijft, zich daar wel mee verenigen.
Kort gezegd komen die hierop neer: ‘Er is geen Europees volk. Er kan dus ook
geen Europese regering zijn’. En: ‘Stel, barre tijden breken weer aan en er moet een
beroep worden gedaan op Nederlanders om hun welvaart en leven in de waagschaal
te zetten voor het algemeen belang. Zal zo'n beroep gehoor vinden indien het wordt
gedaan door een regering in Brussel in plaats van door de onze in Den Haag?’ En:
‘Zullen Nederlanders zich ooit vertegenwoordigd voelen door een parlement in
Straatsburg? Velen klagen nu al over een kloof tussen kiezer en gekozene. Moeten
wij die kloof verbreden?’
Minder onder de indruk ben ik van het intellectuele deel van Bolkesteins betoog,
meer in het bijzonder daar waar hij probeert te komen tot een definitie van ‘identiteit’.
Hij komt niet verder dan de voorlopige aanduiding: ‘gemeenschappelijke inspiratie’
of ‘lotsverbondenheid’. Daar kan natuurlijk geen bevredigend, althans intellectueel
bevredigend, betoog op gebouwd worden.
Bolkestein zou tot dezelfde politieke conclusies zijn gekomen als hij ervan was
uitgegaan dat ‘identiteit’ alleen maar negatief gedefinieerd kan worden: alles waarin
iemand of iets (een natie bijvoorbeeld) anders is dan andere(n). Een identiteit is niet
in een luchtledig te definiëren, alleen maar in contrast tot andere(n).
Als hij dat uitgangspunt had genomen, zou hij ook niet herhaaldelijk hebben
gesproken over de ‘zwakke Europese identiteit’, maar gezegd hebben: er is geen
Europese identiteit en zij kan pas ontstaan in contrast met andere eenheden, Amerika
bijvoorbeeld of Rusland of de islam. De politieke vraag die dan aan de Europeanen
voorgelegd moet worden luidt: wilt u zo'n contrast? Zo niet, dan krijgt u ook geen
Europa.
Een intellectueel minder bevredigende uiteenzetting van Bolkestein vinden we
ook in het laatste nummer van Hollands Maandblad (1992, 8/9), waarin hij betoogt
dat conservatieven en socialisten, in tegenstelling tot liberalen, verenigd worden door
‘hun hang naar de collectiviteit’.
Wat de conservatieven betreft, berust Bolkesteins stelling op een buitengewoon
smalle basis. Hij citeert de Duitse filosoof Fichte (1762-1814), wiens ‘bezielende
woorden’ de Pruisische plichtsbetrachting richtten op de collectiviteit, en zegt dan:
‘Wij zijn gewend deze gedachtengang en ontwikkeling, waarin plichten boven rechten
worden gesteld, als conservatief en rechts te bestempelen’.
Een onderzoek naar de vraag of deze gewoonte juist is, blijft uit. Hij baseert zijn
betoog dus in feite op een on dit. Maar dat niet alleen: hij baseert het ook op een
bepaald soort conservatisme, het Duitse (waarvan men zich overigens ook nog kan
afvragen of het inderdaad met Fichte begonnen is; dateert de op de collectiviteit
gerichte Pruisische plichtsbetrachting niet van vóór Fichte?).
Voor het Duitse conservatisme en in mindere mate, het Franse conservatisme (de
Maistre wèl, de Tocqueville niet) was de staat inderdaad een afspiegeling van een
hogere orde, maar staat en collectiviteit zijn nog niet identiek! Maar wat belangrijker
is, is dat het Britse conservatisme helemaal niet zo'n staatsverheerlijking kent.
Wat alle conservatismen gemeen hebben, is daarentegen, zoals H.W. von der Dunk
in zijn boek Conservatisme (1976) uiteenzet, hun organische maatschappij- en
geschiedopvatting, maar ook die is niet gelijk te stellen met ‘hang naar de
collectiviteit’. Edmund Burke (1729-1797), die wel de vader van de conservatisme
genoemd wordt, kent die hang helemaal niet.
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Maar relevanter is het conservatisme van vandaag, ook wel neoconservatisme
genoemd. Bart Tromp heeft in een referaat voor een congres over neoconservatisme,
dat in 1984 in Amsterdam werd gehouden, betoogd dat ‘de kern van het
neoconservatieve denken de verdediging van de civiele samenleving tegen de staat’
is - heel iets anders dus dan wat Bolkestein beweert.
Een ander kenmerk dat alle conservatismen gemeen hebben, is hun voorkeur voor
elites. Of die elite nu door geboorte, door verdienste dan wel door intellectuele
kwaliteiten bepaald wordt, doet er niet toe (geen conservatief zal nu nog erfelijke
elitevorming bepleiten). Waar het om gaat, is dat de elitegedachte bij uitstek
anticollectivistisch is. Dus ook hier bevindt Bolkestein zich op wankele bodem.
Ten slotte: als Bolkestein iets geeft om de historisch-filosofische wortels van het
liberalisme, dan zal hij erkennen dat liberalisme en socialisme beide produkten zijn
van de Verlichting, dus optimistisch zijn wat de mens betreft. Het conservatisme is
dat bepaald niet. Hier in elk geval hebben socialisme en liberalisme meer met elkaar
gemeen dan ze met het conservatisme hebben. (Als liberalen tegenwoordig minder
optimistisch zijn dan hun negentiende-eeuwse voorvaderen, is dat een reden aan
filosofisch zelfonderzoek te doen).
Bolkesteins veelvuldige excursies op intellectueel gebied doen de vraag rijzen in
hoeverre de intellectueel zich met de politicus verenigen laat. In zijn opstel in Hollands
Maandblad stelt hij een intellectueel betoog kennelijk in dienst van een politiek doel:
een eenheid tussen conservatieven en socialisten te construeren en aldus de liberalen
profiel te geven (anders gezegd: de identiteit van de liberalen door contrastwerking
te bepalen).
Politiek is dat een legitieme handelwijze, intellectueel leidt het tot onbevredigend
resultaat. Ik heb de politicus Bolkestein, die de moed heeft taboe-onderwerpen aan
te snijden, liever dan de intellectueel Bolkestein (althans zolang hij tevens politicus
is). Ook kan, heel cru, de vraag gesteld worden of zijn intellectueel vertoon veel
stemmen voor de VVD zal opleveren.
NRC Handelsblad van 08-09-1992, pagina 7

Een wereld zonder tegenspraak?
In een radio-uitzending van de IKON klaagde een tijd geleden iemand die zelf
theoloog was, over het ‘gebabbel’ en de ‘afschuwelijke, actualiserende sausjescultuur
van de moderne theoloog’. Nu, ik moet zeggen dat wat die theoloog te zeggen had,
mij ook vaak, zo niet als gebabbel - daar was het onderwerp te ernstig voor -, maar
dan toch afschuwelijk in de oren klonk. Ik kon er soms kop noch staart aan ontdekken.
Dat gold voor meer van de theologen die optraden in het programma waarvan die
uitzending deel uitmaakte. Maar jij bent dan ook geen theoloog, zal men mij
tegenwerpen. Dat is waar, maar praten theologen dan alleen met elkaar? Is hun taal
alleen begrijpelijk in het kringetje waarin zij zich bewegen? Hoe dan ook - het
onderwerp was, ik zei het al, belangrijk genoeg. Het ging namelijk over de vraag
hoe linkse theologen, van wie zich in elk geval één helemaal met het ‘reëel bestaande
socialisme’ had vereenzelvigd, de teloorgang van dat socialisme hadden verwerkt.
Die gesprekken leverden, ondanks de voor de leek vaak onbegrijpelijke woordenbrij,
interessante, soms dramatische momenten op.
Het is ondoenlijk elk gesprek - er waren er zeven - onder de loep te nemen. Ik
moet volstaan met enkele krenten uit de brij en doe dit aan de hand van de intussen
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als boekje uitgekomen tekst: Een wereld zonder tegenspraak? ‘Linkse’ theologen na
de teloorgang van het socialisme (Ten Have, Baarn, f 17,50.)
De uitgevers van het boekje en tevens, neem ik aan, interviewers distilleren uit de
gesprekken de conclusie dat ‘er op dit moment vanuit de maatschappijkritische
theologie geen antwoorden meer voorhanden zijn’. Aangezien theologisch engagement
toch nodig is, is hier sprake van een dilemma, dat ‘vooralsnog onoplosbaar’ schijnt.
Inderdaad maken sommige geïnterviewden de indruk radeloos te zijn.
Een wereld zonder tegenspraak? heet het boekje. Anders gezegd: zijn er na de val
van het communisme nog tegenbewegingen tegen het kapitalisme denkbaar? Of
moeten we, met Fukuyama (die herhaaldelijk genoemd wordt), aannemen dat, wat
dit betreft, de geschiedenis ten einde is?
Eén van de ondervraagden meent inderdaad dat het ‘hoogst onwaarschijnlijk is
dat er nog tegenbewegingen zullen komen’, tenzij het een beweging zou zijn als het
‘Lichtend pad’ in Peru, ‘die in termen van de Westerse rationaliteit niet meer te
begrijpen is’. Voor hem is de ‘grote teleurstelling’ niet zozeer dat hij een verkeerde
keus heeft gemaakt, alswel dat het socialisme niet hervormbaar bleek. Een
ontgoochelde gorbatsjevist dus eerder dan een teleurgestelde stalinist of honeckerist.
Een ander was, lid van de CPN, vele jaren predikant in de DDR. Hij is degeen die
het minst afstand had genomen van het ‘reëel bestaande socialisme’, hoewel hij de
‘verschrikkelijk misdadige kanten’ ervan kende en wist dat die ‘niet toevallig’ waren.
Met open ogen dus heeft hij zich met een misdadig regime geëngageerd.
Hij acht zichzelf dan ook medeplichtig, maar lijkt zich aanvankelijk te verzetten
tegen het woord schuld. Die erkent hij wel tegenover de dissidente burgerbeweging:
‘het waren mijn bondgenoten, en toch heb ik ze niet als zodanig behandeld’ misschien wel omdat, als hij een goed woordje voor hen zou hebben gedaan bij de
autoriteiten, ‘ik als predikant toch wel eens in de problemen zou kunnen raken’.
Maar dan bezwijkt de dam: ‘Er zijn in de DDR dingen gebeurd waarbij een humaan
project zo afgrondelijk in zijn tegendeel verkeert. En toch was dat voor mij geen
reden om eruit te stappen of me er nooit meer mee te verbinden. Daar ligt een schuld
die ik nauwelijks onder woorden kan brengen’.
Niettemin denkt hij dat hij, ‘in vergelijkbare situaties, bepaalde veronderstellingen
ten aanzien van het gebruik van macht door links toch weer zou delen’, omdat
‘bevrijding ook altijd een keerzijde van onderdrukking zal hebben’. Om dezelfde
reden accepteerde hij dat er geschoten werd en mensen gedood werden bij de Berlijnse
Muur. Mooie dominee!
Intussen heeft hij zijn kudde verlaten (of moest deze niets meer van zo'n herder
weten?) en is hij, terug in Nederland, docent aan een theologische faculteit, met
(zoals hijzelf zegt) een ‘fraai huis’ en een ‘goed inkomen’. Het is moeilijk aan de
indruk te ontkomen dat het theologische wereldje, net zoals de Stasi, zijn Seilschaften
of netwerken heeft, waarin men elkaar opvangt. Maar belangrijker is de vraag: wat
maakt zo'n man geschikter dan een ander om te doceren? En waarin? In het morele
verschil tussen schuld en medeplichtigheid?
Het interessantst evenwel vond ik de twee gesprekken met vrouwelijke theologen,
en wel omdat zij tot uiteenlopende conclusies kwamen. Zij hadden zich niet
geëngageerd met het ‘reëel bestaande socialisme’, maar met de Derde wereld. De
crisis van dat socialisme had hen dus nauwelijks geraakt. De één was nog altijd even
opstandig, de ander zag er geen gat meer in.
De opstandige verzet zich radicaal tegen de gedachte dat ‘God ook in het kwaad
aanwezig is en het kwaad nodig heeft om het heilsplan met de geschiedenis voort te
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zetten’. ‘Ik geloof niet dat God zich openbaart in het nationaal-socialisme, in het
fascisme, in de Latijnsamerikaanse dictaturen of in het Portugal waar 48 jaar een
dictator aan het bewind was.’
In degenen die dit soort uitspraken doen, bewonder ik het altijd dat zij zo precies
weten wat God wil en niet wil, terwijl toch in de bijbel staat dat Zijn beschikkingen
ondoorgrondelijk zijn, ja dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende
God? Is het helemaal ondenkbaar dat de levende God zich in Auschwitz of in de
sloppen van Latijns-Amerika geopenbaard heeft?
De andere vrouwelijke theoloog constateert dat alle linkse experimenten, ook in
een land als Nicaragua, mislukt zijn. Maar wat haar vooral geschokt heeft, was ‘het
gebrek aan menselijkheid, aan affectie en medeleven’ dat zelfs linkse priesters, die
met hartstocht konden praten over de prachtige dromen die zij hadden, toonden
wanneer puntje bij paaltje kwam. Het ritueel bij de begrafenis van een zwaar
ondervoed kind raffelde zo'n man zo gauw mogelijk af, zonder zich verder om de
ouders te bekommeren.
Het deed me denken aan het gesprek tussen H.M. Kuitert en Dorothee Sölle voor
de televisie in 1987. Sölle: ‘Als ik als moeder met vier kinderen in een slum zit, dan
is het voor mij niet waar dat politiek niet alles is. Dan is politiek voor mij alles, want
de beslissing van een aantal heren in Wall Street doet mijn kinderen de dood aan!’
Kuitert: ‘Maar als dat kind dood is, wat dan? Heeft u dan nog iets? Kunt u nog iets
zeggen tegen deze moeder?’
Deze theologe is na deze en andere ervaringen in de Derde wereld haar illusie
kwijt ‘dat mijn theologiseren, mijn bezigheden, mijn politieke inzet iets uitmaakt
voor de verbetering van het lot van de mensen daar. Machteloosheid is daarvoor nog
een veel te mooie omschrijving: ik ben met stomheid geslagen’.
Theologisch verwerkt zij dit zo: ‘Ik merk dat teksten die gaan over het onoplosbare
mij meer te zeggen hebben en beter aansluiten bij mijn ervaring van de werkelijkheid;
dat ik me, ook bij lezingen uit de bijbel, meer thuisvoel bij de woestijnervaring’ - zij
doelt op de veertigjarige tocht van de joden door de woestijn - ‘dan bij de ervaring
dat het allemaal toch nog goed komt’. Zij staat waarschijnlijk dichter bij die levende
God in wiens handen het vreselijk is te vallen, dan al die theologen, links of niet, die
almaar hoop preken - hier op aarde of in het hiernamaals.
Het laatste woord heeft een oude theoloog, die de vader van al de anderen had
kunnen zijn. Hij heeft, naar eigen zeggen, de ondergang van het communisme altijd
voorspeld. Nu voorspelt hij dat de ‘wanorde’, het ‘absurde systeem’ waar we nu in
zitten, ook ten onder zal gaan. Misschien, maar misschien ook niet. Het kapitalisme
heeft zich van alle andere systemen in de geschiedenis onderscheiden, niet door zijn
rechtvaardigheid, maar door de soepelheid waarmee het zich aan alle tegenwind heeft
weten aan te passen.
NRC Handelsblad van 11-09-1992, pagina 9

Nederland op zoek naar zijn plaats
Aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1972 stelde deze
krant aan verscheidene Nederlanders de vraag aan wie van beide kandidaten zij de
voorkeur gaven. Den Uyl, toen nog leider van de belangrijkste oppositiepartij,
antwoordde dat hij president Nixon, die naar herverkiezing dong, een ‘stuitend
alternatief’ vond.
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Dat was niet verstandig. Niet dat Nixon nu zo'n aantrekkelijke figuur was - het
tegendeel zou blijken toen het Watergateschandaal, dat hem de kop zou kosten, in
1973 bekend werd - maar Den Uyl was potentieel minister-president (zes maanden
later werd hij het inderdaad) en in die hoedanigheid belastte hij onnodig 's lands
betrekkingen met de Verenigde Staten door openlijk blijk te geven van zijn afkeer
van de man met wie hij later als minister-president te maken zou krijgen.
Minder persoonlijk, maar politiek niet veel verstandiger zijn de uitspraken die
Nederlandse politici, die ongetwijfeld ook ministeriële ambities hebben, over Frankrijk
doen in een zojuist verschenen boekje van het Instituut Clingendael: Can Atlanticism
survive? The Netherlands and the new role of security institutions door B. van den
Bos.
De CDA'er De Hoop Scheffer, die wel eens gedoodverfd wordt als minister Van
den Broeks opvolger, zegt: ‘Wat de Fransen willen is eerste viool spelen, ondanks
al hun mooie Europese woorden. Dit in tegenstelling tot de Engelsen, die althans
vertrouwd kunnen worden’. Met andere woorden: de Fransen kunnen niet vertrouwd
worden.
Van wantrouwen geven ook de woorden van de liberaal Weisglas blijk: ‘We
moeten voorzichtig zijn de Europese belangen niet ondergeschikt te maken aan het
Franse belang, met andere woorden: aan de glorie van Frankrijk’. Laat er geen
misverstand over bestaan: de heren hebben volkomen gelijk. Of ze ook gelijk hebben
door dit zo openlijk te zeggen, is een andere vraag. Het zal in elk geval zorgvuldig
genoteerd worden in de dossiers die de Quai d'Orsay over hen bijhoudt.
Overigens is dit wantrouwen jegens Frankrijk, volgens de schrijver, ‘traditioneel’
en bestaat het zowel binnen als buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook
de D66'er Van Mierlo, die ‘Europeser’ is dan de twee genoemde politici, vindt
Frankrijk ‘erg bekrompen, erg nationaal-georiënteerd, op zichzelf geconcentreerd
maar tegelijkertijd onderhevig aan vlagen van hoogmoedswaanzin’.
Maar dit is op verre na niet het belangrijkste aspect dat in dit boekje ter sprake
komt. Eén van de belangrijkste conclusies waartoe de schrijver, die velen - politici
en niet-politici - heeft geïnterviewd, komt, is dat het Nederlandse buitenlandse en
veiligheidsbeleid niet langer op een nationale consensus berust.
Nog geeft dat beleid, onder minister Van den Broek, prioriteit aan de Atlantische
betrekkingen, maar die prioriteit wordt steeds maar betwist, niet alleen door de
oppositie, maar ook door leden van 's ministers eigen partij èn door het ministerie
van defensie. Zij vinden dat het beleid zich meer op de Frans-Duitse samenwerking
of zelfs, zoals de PvdA'er Van Traa verrassenderwijs bepleit, op Duitsland moet
oriënteren.
Zij gaan er daarbij van uit dat Amerika's belangstelling voor Europa een aflopende
zaak is. De anderen zijn daar nog niet zo zeker van en vinden in elk geval dat
Nederland, door nu al een keus voor Europa te doen, dat ongewenste proces zou
verhaasten, zo niet onvermijdelijk maken. Een oude tegenstelling. Bovendien zijn
zij sceptisch over de duurzaamheid van de Frans-Duitse samenwerking.
Slechts één van de ‘Europeanen’, de CDA'er Penders, houdt rekening met de
mogelijkheid van een volslagen mislukking van alle pogingen tot Europese integratie
en institutionalisatie. Waarschijnlijk zou dit mogelijke vooruitzicht meer accent
hebben gekregen als de interviews een paar maanden later - na het Deense neen
bijvoorbeeld - zouden zijn gehouden. Maar dat is het bezwaar dat bijna altijd aan dit
soort boeken kleeft: zij zijn bij verschijnen al gedeeltelijk achterhaald.
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Maar zeker niet achterhaald zijn de conclusies waartoe de schrijver komt. Een
samenstel van factoren maakt dat Nederlands relatieve invloed aanzienlijk zal
verminderen: Amerika, waar Nederland altijd op gesteund heeft, zal een geringere
rol in Europa spelen, in een uitgebreide EG zal Nederlands invloed, en zijn
supranationale ideaal, vanzelf vervagen; als Duitsland minder prioriteit aan het
Atlantisch bondgenootschap en de Europese samenwerking gaat geven - wat de
schrijver onvermijdelijk acht - dan zal dat ook een negatieve uitwerking hebben op
Nederlands buitenlandse politiek.
Nederland zal, aldus de schrijver, minder dan ooit in staat zijn verdere
europeanisering van het veiligheidsbeleid te blokkeren. Wie van deze conclusie
schrikt, kan zich laten geruststellen door wat erop volgt; er zijn weinig aanwijzingen
dat de grote Europese landen het eens zullen worden over zo'n veiligheidsbeleid.
En dááruit kan weer de conclusie getrokken worden (hoewel de schrijver dat niet
doet) dat Nederland er, gegeven deze omstandigheden en waarschijnlijkheden, wijs
aan doet de kat uit de boom te kijken. En ook dat het er weinig toe doet wie na Van
den Broek Nederlands buitenlandse beleid zal bepalen.
Laatste opmerking: waarom moest dit boekje in het Engels verschijnen? Er zullen
toch altijd meer Nederlanders dan buitenlanders in geïnteresseerd zijn, en aan te
nemen dat de eersten allemaal wel Engels kunnen lezen, is een aanmatiging (ook als
het waar zou zijn). Overigens is die vertaling behoorlijk. Alleen heb ik zitten
aanhikken tegen vocational ministries. Na terugvertaling kwam ik tot de conclusie
dat daar wel vakministeries mee bedoeld zullen zijn, maar een buitenlander denkt
daarbij waarschijnlijk eerder aan domineesland. Hij zal dan niet eens zo ongelijk
hebben, hoewel er geen vertegenwoordiger van dat land in het boekje aan het woord
komt.
NRC Handelsblad van 15-09-1992, pagina 9

Maastricht: een brug te ver?
Wanneer op 21 september en volgende dagen de kranten vol zullen staan van reacties
op de uitslag van het Franse referendum over Maastricht, zal niemand mijn stem
missen. Ik kan dus rustig voor een paar weken mijn pen neerleggen. Maar op de
valreep wil ik toch nog wat zeggen over de invloed van een Frans nee op de
ontwikkelingen in Europa.
Betoogd kan worden dat na zo'n nee de twaalf landen van de Europese
Gemeenschap gewoon terug zullen keren tot de status quo ante, de toestand zoals
die was voor Maastricht; dat, met andere woorden, de verplichtingen voortvloeiende
uit eerdere besluiten en verdragen, blijven bestaan en nagekomen worden.
Dus: de EG blijft bestaan; het Europese Monetaire Stelsel (EMS) blijft bestaan;
op 1 januari 1993 treedt de interne markt in werking. Sterker nog: niets belet de
landen van de Gemeenschap op allerlei terrein gemeenschappelijke actie te
ondernemen, ook als er geen gemeenschapsregels zijn die daartoe verplichten.
Dat is, in grote trekken, het standpunt dat premier Major, die op het ogenblik
voorzitter van de Gemeenschap is, vorige week in Londen heeft verdedigd. H.W.
Sandberg, columnist van Het Parool, is het daarmee eens, blijkens zijn woorden:
‘Het klinkt pragmatisch en nuchter, en dat is het ook. Maar het staat dichter bij de
werkelijkheid dan het steeds weer herhalen van een heilsverwachting die ervan uitgaat
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dat het creëren van organen en juridische kaders “vanzelf” een gemeenschappelijke
politiek baart.’
Ik wilde dat ik het met deze niets-aan-de-handtheorie eens kon zijn. Zeker, de EG
zal niet plotseling instorten. Zelfs Europa 1993 zal wel bereikt worden. En wat die
heilsverwachting betreft, daar heb ik evenmin als Sandberg ooit in geloofd. Het
‘Europa der staten’ is, althans op politiek gebied, het hoogst haalbare. Ik zou dus
geen bittere tranen schreien over een Frans nee, dat het einde van Maastricht zou
betekenen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen dramatische gevolgen kan hebben.
In de eerste plaats zou het het politieke einde van president Mitterrand en
bondskanselier Kohl betekenen. Op z'n minst zullen ze ‘aangeschoten wild’ zijn, niet
in staat tot doeltreffende actie. Dat betekent, in het Franse geval, een politiek die
meer dan ooit uit is op bescherming van gevestigde belangen. Overigens zou het
gevolg van een ja met de hakken over de sloot niet veel anders zijn.
De gevolgen voor Duitsland lijken nog dramatischer te zullen zijn. Kohl is bijna
zeker de laatste ‘Europese’ bondskanselier. Na een Frans nee zullen de Duitsers, met
of zonder Kohl, niet meer bereid zijn tot concessies aan de Fransen (die zulke
anti-Duitse argumenten pro en contra gebruikt hebben in de campagne) om Europa
tot een succes te maken.
De Economische en Monetaire Unie, die zij gelijkstellen met een capitulatie van
de D-mark (het symbool van hun macht en welvaart), zal voor lange tijd van de baan
zijn. Wat waarschijnlijk ook van de baan zal zijn, zijn de overdrachten aan de arme
leden-staten, zoals Spanje en Portugal. Maar aangezien die overdrachten voor hen
voorwaarde waren voor hun instemming met uitbreiding van de Gemeenschap, zullen
Zweden en Oostenrijk voorlopig niet toetreden, maar - wat erger is - ook, op langere
termijn, de Oosteuropese landen niet. Die worden dus door Europa in de steek gelaten.
En zou het uitblijven van de EMU een ramp zijn? Er bestaan, niet alleen bij de
Duitsers, grote bezwaren tegen, maar het vooruitzicht ervan heeft nu al een zekere
disciplinerende werking gehad op Spanje en Portugal, ja zelfs op Griekenland en
Italië (nog nauwelijks op België!). Immers, voldoen ze niet aan de stringente
voorwaarden die aan toetreding verbonden zijn, dan mogen ze niet meedoen. Komt
de EMU er niet, dan valt ook die stok achter de deur weg en staan de sluizen voor
inflatie open.
Dit alles kan gebeuren terwijl de verplichtingen die voortvloeien uit eerdere
verbintenissen, gewoon blijven bestaan. Maar het is een illusie te denken dat de sfeer
in de leden-staten niet onverschilliger, zo niet vijandiger, ten opzichte van Europa ja, ten opzichte van elkaar - zou worden en dus niet ook de nakoming van die
verplichtingen op den duur zou aantasten.
De ironie van de geschiedenis wil dat het dan de Britse en, na 1 januari, Deense
voorzitters zullen zijn die de scherven bijeen moeten vegen en moeten zorgen dat
het acquis européen - dus wat er vóór Maastricht bereikt is - niet eveneens naar de
knoppen gaat, integendeel: nieuwe dynamiek krijgt. Het is moeilijk hier optimistisch
over te zijn.
En toch zal, in een ander opzicht, de uitslag van het Franse referendum weinig
invloed hebben op een ontwikkeling die in Europa, meer in 't bijzonder in Duitsland,
gaande is. De reusachtige interne spanningen die de nog lang niet voltooide Duitse
hereniging oproept, zullen doorgaan - Frans ja of Frans nee. Dit is een autonoom
proces, dat de buitenwereld tot dusver onderschat, zo niet genegeerd, heeft.
Maar dat autonome proces heeft wel al, door de massale kapitaalsoverdrachten
van West- naar Oost-Duitsland, de wereldeconomie, voor zover afhankelijk van de
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D-mark, onder druk gezet. Een Frans ja zou daar niets aan veranderen. Een Frans
nee zou de toestand op z'n hoogst wat verergeren.
Zorgwekkender nog is de psychische toestand in Duitsland: de tegenstelling tussen
een totaal geruïneerd, mokkend, gefrustreerd, zo niet wanhopig oosten en een westen
dat steeds minder bereid is welvaartsoffers te brengen ten bate van het oosten. Geen
van beide grote partijen heeft greep op deze ontwikkeling.
Voeg daarbij de instroming van honderdduizenden vreemdelingen, en een massale
afkeer van de politiek is niet ondenkbaar - niet omdat de Duitsers onverbeterlijk zijn,
maar omdat zich daar in geconcentreerde vorm voordoet wat elders ook broeit.
In elk geval zullen de Duitsers, zolang dit interne proces voortduurt, weinig bereid
zijn ook nog aandacht te besteden aan de wensen en behoeften van hun buren (waaraan
zij vroeger al zo vaak tegemoet zijn gekomen). Wat dit betreft zou, ook na een Frans
ja, wel eens kunnen blijken dat, met Maastricht, het Europese integratieproces een
brug te ver is gegaan.
NRC Handelsblad van 18-09-1992, pagina 9

Het consumeren van piano's
Over de uitslag van het Franse referendum zal ik voorlopig zwijgen om redenen die
ik in mijn vorige artikel heb aangeduid. Maar laat ik mijn taalstukje van deze maand
toch met deze actualiteit beginnen:
‘Begonnen als een intellectueel duel tussen de aanhangers van Europese eenheid
en zij die vrezen dat Frankrijks republikeinse wezen aan Europese dagdromen wordt
geofferd, is de partij inmiddels ontaard in een slagenwisseling...’ Een duel tussen
aanhangers en zij?
Andere vondsten van de afgelopen vier weken:
‘Maar op het lijstje landen dat zich al bereid heeft verklaard mee te doen aan een
militaire operatie...’ Dat lijstje heeft zich niet bereid verklaard.
‘Vlekke zou echter blijven haken naar een gewoon ordinariaat.’ Een buitengewoon
ordinariaat zou geen ordinariaat zijn.
‘Zij die willen gaan werken of niet willen deelnemen aan openbare demonstraties,
moet dat zonder belemmeringen worden toegestaan.’ Moet dat zij worden toegestaan?
‘Dring er bij uw plaatselijke overheid op aan dat ze bomen moeten planten.’ Planten
is al voldoende.
‘Pianofabarikanten maken het de konsument steeds gemakkelijker om te kunnen
beschikken over een nieuwe piano of vleugel.’ Is beschikken niet al voldoende? En:
kunnen piano's geconsumeerd worden?
‘Ten slotte, maar niet in het minst, dank ik mijn vrouw, die vele uren met en zonder
mij in bibliotheken doorbracht.’ ‘Deze verbondenheid heeft zich ook in het afgelopen
jaar doorgezet, niet in het minst op de moeilijke momenten.’ ‘In deze rede heb ik
geprobeerd u duidelijk te maken dat de experimentele gedragsanalyse een uitdagend
vak is, niet in het minst vanwege de totaal andere benaderingswijze.’
Het grote bezwaar dat ik tegen dit gebruik van ‘niet in het minst’ heb, is dat iets
niet het ene èn het tegenovergestelde ervan kan betekenen: ‘niet in het minst’ betekent
‘helemaal niet’; het kan dus niet ook ‘niet in de laatste plaats’ of ‘vooral’ betekenen,
in welke betekenis het in deze citaten - de twee laatste van hoogleraren - is gebruikt.
‘Tijdens het onderzoek hebben we gekeken naar de componenten in een maaltijd
die de daling doen veroorzaken.’ Veroorzaken is al voldoende.
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‘Van 1937 tot 1972 gold hij (samen met zijn broer Stewart) als een van de
toonaangevende Amerikaanse columnisten.’ Hoe kun je met z'n tweeën één zijn.
‘De hoofdcommissaris van politie in Potsdam noemde dit besluit “een
onvermijdelijke uitzondering in een uitzonderlijke situatie”.’ Dus een normaal besluit.
‘... maar stimuleert hij ook de Nederlandse tuinbouw die met een omzet en export
van vele miljarden guldens tot één der belangrijkste steunpilaren van zijn economie
kan worden gerekend.’ Wat behoort er nog meer tot die ene steunpilaar? (Ook zou
ik een komma achter tuinbouw hebben gezet, want er is maar één Nederlandse
tuinbouw.)
‘Begemann was een van de eerste bedrijven die vaste voet op de Russische markt
probeerde te krijgen.’ Als je met alle geweld het enkelvoud probeerde wilt gebruiken,
dan had er dat, in plaats van die, moeten staan.
‘Samen met getrouwe chef-kok Nico van Beekveld kan een nog optimaler
combinatie worden geboden van spijs en drank.’ Behoort die chef-kok tot de
combinatie? En: ik dacht dat optimaal al het hoogste was wat bereikt kon worden.
‘Thomas Mann, die zich ontwikkelde van conservatief tot democraat...’
Conservatieven kunnen dus geen democraat zijn? (Ook van een hoogleraar.)
‘De vraag is echter of alle blijdschap niet te voorbarig is.’ Voorbarige blijdschap
zou goed zijn geweest?
‘Waarom bewandelt Kok zulke kronkelwegen? Kan hij het in het kabinet niet eens
worden?’ Kun je het in je eentje eens worden?
Tot slot enkele curieuze overlijdensannonces:
‘In de volle overtuiging dat hij thans de rust heeft gevonden die hij zocht, is na
een langzaam afnemende gezondheid toch nog onverwacht van ons heengegaan...’
‘In alle rust hebben wij het leven zien wegglijden van onze...’
‘Zo geweldig intensief hij het leven gestalte gaf, is in alle waardigheid van ons
heengegaan...’
‘Door een noodlottig ongeval, nam de Heere van onze zijde onze lieve...’
‘Na een moedig vechten tegen haar ziekte heeft de Heer op Zijn tijd tot zich
genomen onze...’
‘Na een langdurig ziekbed nam God tot Zich onze...’
‘Na een liefdevolle verzorging in Huize X heeft de Here thuis gehaald onze...’
‘Dankbaar voor wat zij voor ons allen betekende, heeft de Heere geheel onverwacht
tot Zich geroepen onze...’
‘Op weg met zijn nieuwe huisje op wielen, heeft God van ons teruggenomen
onze...’
NRC Handelsblad van 22-09-1992, pagina 9

En nu Nederland
Na twee weken afwezigheid stel ik, terug in het vaderland, vast dat het debat over
Europa, waar iedereen om roept, nog steeds niet van de grond is gekomen. Dat
verbaast mij niets, want ik heb ruim dertig jaar lang weinig anders gedaan dan te
proberen zo'n debat aan de gang te krijgen. Het enige resultaat van die pogingen is
dat ik de naam van ‘anti-Europeaan’ heb gekregen. Europa was immers in Nederland
jarenlang een geloofsartikel, waar geen vragen over mogen worden gesteld.
Nu het debat niet spontaan is ontstaan, gaat de regering het kunstmatig verwekken
- net zoals indertijd de Brede Maatschappelijke Discussie onzaliger nagedachtenis
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over de kernenergie. Die werd ook als pis-aller uit de hoed getoverd, omdat kabinet
en parlement hun vingers aan dit onderwerp niet durfden branden. Schijndemocratie.
Ook de crisis die de afgelopen drie weken in Europa is uitgebarsten, lijkt hier
weinig aan te hebben veranderd. We laten het maar gelaten over ons heen komen.
Zeker, er is veel over het krappe Franse ja, de val van het pond en de Brits-Duitse
ruzie geschreven, maar zelden heb ik de vraag gesteld gezien wat dit allemaal voor
Nederland betekent.
De Volkskrant bracht wel, daags na het Franse referendum, Nederlands positie ter
sprake: het ‘zal afscheid moeten nemen van enkele dierbare Europese ideeën. Het
kleine Franse “ja” betreft een confederaal en niet een federaal Europa’.
Volkomen akkoord, maar die waarheid wisten we wel al sinds ‘zwarte maandag’
30 september 1991, toen Nederlands Europese ideeën, in de woorden van minister
Van den Broek, ‘als een gieter’ afgingen.
Deze krant benaderde de vraag naar Nederlands positie nog het dichtst. In het
hoofdartikel van 21 september werd gesteld dat ‘het aloude Nederlandse dilemma
weer dreigt te herrijzen. Hoezeer ook de Britten kan worden verweten niet altijd
serieus met Europa om te gaan, het is een juist en historisch gedocumenteerd
vaderlands dogma dat zij erbij horen. Zeker in Nederland behoort niet lichtvaardig
te worden gedaan over de kwade kans van een Brits afhaken.’ Alweer volkomen
akkoord, maar als dat toch gebeurt, wat dan?
De kwestie is namelijk dat Nederlands handelingsvrijheid na het feitelijke
wegvallen van Engeland nog kleiner is geworden dan zij al was. Merkwaardig genoeg
was het staatssecretaris Dankert die, op 22 september in de Volkskrant, de grenzen
van die vrijheid meedogenloos aangaf. Sprekend over het gebrek aan discussie in
ons land over verlies aan nationale soevereiniteit zei hij: ‘Het speelt hier niet zo erg.
Rotterdam en Schiphol, iedereen weet dat die niet bestaan zonder achterland. De
soevereiniteit van de gulden, die wordt toch grotendeels door de Bundesbank gepaald
(...) Bij ons speelt veel meer het effect van if you can't beat them, join them. Wij
weten hoe belangrijk de Duitsers zijn. Dat bewustzijn is hier diep doorgedrongen’.
Hier geen mooie praatjes meer over Nederlands invloed of Europese solidariteit.
Keihard wordt hier gezegd dat Nederland van Duitsland afhankelijk is en dat die
afhankelijkheid nog in ons belang is ook. Het is even wennen dit een staatssecretaris
van buitenlandse zaken te horen zeggen, maar het is er niet minder waar om. Na
Engelands feitelijke zelfuitschakeling is het nog meer waarheid geworden.
Iedere discussie over Nederlands positie in Europa behoort van dit feit uit te gaan.
Zo heeft het geen enkele zin te roepen dat we tegen een Europa van twee of meer
snelheden zijn - in welke mogelijkheid Maastricht overigens voorziet, met zijn
stringente voorwaarden voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie,
waaraan een aantal landen zeker niet zal kunnen voldoen -: als Duitsland en Frankrijk
zo'n Europa op de één of andere manier willen, dan gaat Nederland, gebonden aan
Duitsland als het is, gewoon mee.
De enige vraag is of zo'n Europa ook onvermijdelijk politieke gevolgen zou hebben,
in de zin bijvoorbeeld van Nederlands deelneming aan een Eurokorps (waar het nu
mordicus tegen is). Dat is op dit ogenblik moeilijk te overzien. Eerst zal moeten
blijken of Frankrijk werkelijk bereid is zijn politiek ondergeschikt te maken aan een
internationaal, om maar te zwijgen van een supranationaal, gezag. De uitslag van
het referendum wijst niet in die richting. Overigens kan die vraag waarschijnlijk
binnenkort ook ten aanzien van Duitsland gesteld worden.
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In elk geval is het Nederlands belang zijn afhankelijkheid met zoveel mogelijk
anderen te delen. Als Engeland, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal niet aan de
door de D-mark bepaalde voorwaarden van een kern-Europa kunnen voldoen, dan
is het ons belang dat landen als Zweden, Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk
eraan meedoen.
Frankrijk zal zich daar wel tegen verzetten, maar zo'n uitbreiding lijkt wèl ook
een Duits belang te zijn, en daarom ligt hier een terrein waar Nederland wellicht nog
enige invloed kan laten gelden. De moeilijkheid is echter dat Nederland, dat zich de
kleinste van de groten waant, zijn betrekkingen met de kleinen altijd heeft
verwaarloosd. Ook Van den Broek was liever goede maatjes met ‘mijn vriend Douglas
Hurd’ - een belachelijke opmerking (in zijn Hollands Dagboek van 26 september),
want vrienden bestaan niet in de diplomatie - dan met zijn Deense of zelfs Belgische
en Luxemburgse collega's. Dat wreekt zich wellicht binnenkort.
En wat Duitsland betreft: minister-president Lubbers moet dan niet in een brief
premier Major vragen tegenwicht te bieden aan dat land. Misschien heeft hij dit ook
niet gedaan, maar het is vrijwel de enige opmerking in de versie die The Daily
Telegraph van die brief heeft gegeven, waarvan de Rijksvoorlichtingsdienst niet
ontkend heeft dat zij in de brief staat.
Zo onwaarschijnlijk is die opmerking niet, want Lubbers is - gezien zijn Tilburgse
toespraak van 15 januari 1990 waarin hij, Van den Broeks woede opwekkend,
waarschuwde tegen een Duitse hereniging, die voor de deur stond - in staat tot zulke
tactische en strategische misschattingen van de internationale situatie.
Als Nederland nog enige invloed wil kunnen uitoefenen, dan moet het niet over
de Britse band spelen, want Engeland heeft zelfs nog nauwelijks invloed in Europa.
Het is helaas waar: Engelands tegenwicht, dat altijd zo belangrijk was in de
Nederlandse politiek, is voor afzienbare tijd verdwenen. En als Engeland ooit weer
in staat en bereid zou zijn zijn gewicht in de Europese schaal te werpen, zal het dat
niet doen om de mooie ogen van de kleinen.
Dit zo zijnde, is het op z'n minst niet een Nederlands belang Duitsland, waarvan
het afhankelijker is dan ooit, onnodig - let wel: onnodig - te ergeren en de indruk te
wekken dat we, in een geschil, waarin bovendien het Duitse gelijk groter is dan het
Engelse, de partij van het laatste land kiezen. Laten we dus hopen dat de versie van
Lubbers' brief die tot ons is doorgedrongen, ook wat dat betreft verkeerd is.
Hoe dit ook zij - de toestand is weer grondig veranderd sinds minister Van den
Broek, overigens bijna drie jaar te laat, op 17 september te Leiden zijn fundamentele
rede over de toekomst van het Nederlandse buitenlandse beleid hield. Zo'n rede zal
hij wel zo gauw niet weer houden, want het is niet prettig te moeten vaststellen dat
dat beleid in feite afhankelijk is van één mogendheid, en nog wel één waarvan het
innerlijk gestel zo onzeker is als dat van Duitsland.
NRC Handelsblad van 06-10-1992, pagina 9

Maastricht maakt niet veel uit
Terwijl van de grote crisis van de jaren dertig nog gezegd kan worden dat zij haar
oorzaken vond in de gebreken van het kapitalisme, is de crisis waarin de wereld - en
vooral Europa - zich nu bevindt, grotendeels toe te schrijven aan de intrinsieke
dwaling die het reëel bestaande socialisme - dit is het socialisme zoals dat in
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Oost-Europa in de praktijk werd gebracht - blijkt te zijn geweest. De puinhoop die
het heeft achtergelaten, besmet een veel wijder gebied dan alleen Oost-Europa.
Het is Duitsland dat daar voorlopig de zwaarste lasten van draagt - en ogenschijnlijk
van kan dragen. Met tientallen miljarden (in een bodemloze put) heeft het van de
toen nog bestaande Sovjet-Unie de nationale hereniging gekocht. Maar die hereniging
was, financieel gezien, een kat in de zak. De economie die Duitsland van de DDR
heeft geërfd, blijkt een totale ruïne te zijn.
Tot in lengte van jaren zal Duitsland op z'n minst honderd miljard per jaar in dat
gebied moeten pompen, zonder uitzicht overigens dat die investeringen spoedig
renderend zullen zijn. In elk geval vormen deze openbare uitgaven een voortdurend
inflatiegevaar, dat de Bundesbank alleen kan beteugelen door de rentetarieven hoog
op te schroeven.
Maar daarmee krijgt wat een Duits probleem lijkt Europese, zo niet mondiale,
proporties. De Westeuropese economiëen zijn immers, via het Europees Montaire
Systeem, aan de D-mark gebonden. Wanneer in Duitsland de rentetarieven omhoog
gaan, moeten de andere landen mee. Dat betekent: minder economische groei en
meer werkloosheid in heel Europa.
De zwakke economieën houden dat niet vol en vallen af. Engeland en Italië zijn
uit het EMS moeten stappen, daarmee de grootste Europese crisis sinds 1954
ontketenend. Als nog meer landen door de bodem van het EMS zouden zakken, en
een sauve qui peut betrachten, zou dat het einde van ruim veertig jaar Europees
eenheidswerk betekenen.
In dit licht is het van weinig belang of het Nederlandse parlement Maastricht al
dan niet ratificeert. Ook als alle landen, incluis Denemarken in een reprise, Maastricht
zouden ratificeren, is het nog onzeker of het verdrag wel uitgevoerd zal kunnen
worden. Aan de stringente eisen verbonden aan het lidmaatschap van de Economische
en Monetaire Unie - belangrijkste resultaat van Maastricht - zullen in elk geval heel
wat landen niet kunnen voldoen.
We moeten dus de mogelijkheid, zo niet waarschijnlijkheid, van een stagnerend,
zo niet desintegrerend, West-Europa onder ogen zien - gevolg van de gigantische
lasten die de ineenstorting van het Sovjet-rijk, die voornamelijk toe te schrijven is
aan interne oorzaken, op het belangrijkste land van Europa, Duitsland, gelegd heeft.
Die lasten dragen we allemaal - zo niet direct, dan toch indirect.
Nu kunnen we natuurlijk vragen: had Duitsland in 1989 niet kunnen weigeren
miljarden aan de Sovjet-Unie te beloven om de hereniging te kopen? Het antwoord
is nee. Had het dan tenminste de DDR niet in haar sop kunnen laten gaar koken? Het
antwoord is opnieuw nee.
Misschien had de bondsregering dat allemaal wel moeten doen, maar redenen van
interne politiek maakten haar dat onmogelijk. Trouwens, de afdracht van die miljarden,
die nu een belangrijke oorzaak van de Europese crisis blijkt, stuitte toen nog op het
minste bezwaar bij Duitslands partners, die meer bezorgd waren over Duitslands
vergroting en versterking.
De implosie van het reëel bestaande socialisme heeft onvermijdelijk ook politieke
gevolgen, die zich in West-Europa doen voelen en nog zullen doen voelen. De
burgeroorlogen in de voormalige Sovjet-Unie hebben nog geen vluchtelingenstromen
westwaarts in gang gezet, maar op zich zelf is er geen reden aan te nemen dat wat
de interne toestand in het voormalige Joegoslavië heeft geproduceerd de interne
toestand in de voormalige Sovjet-Unie niet zal voortbrengen.
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Het is alweer in Duitsland dat de politieke gevolgen zich het eerst manifesteren.
De oude DDR is niet alleen economisch, maar ook psychologisch een ruïne. Dat,
meer dan neo-nazistische regie, is verantwoordelijk voor de uitbarstingen in Rostock
en andere Oostduitse steden - uitbarstingen die de eventuele investeerder ervan zullen
afschrikken zijn geld daar te beleggen. Een vicieuze cirkel.
De andere Europese landen mogen overigens, met al hun kritiek op de ontwikkeling
in Duitsland, wel bedenken dat het zeer liberale asielrecht, dat de stromen van
vluchtelingen (meestal niet politieke vluchtelingen) mogelijk maakt, die nu vele
Duitsers tot onplezierige reacties verleiden, het naoorlogse Duitsland door de bezetter
is opgelegd. Een reden te meer om nu niet de handen in onschuld te wassen.
Hoe dit ook zij - de economische, sociale en politieke ontwikkelingen die de
ineenstorting van het reëel bestaande socialisme heeft ontketend in West-Europa,
lijken - Maastricht of niet Maastricht - niet door het Europese systeem dat zijn centrum
in Brussel heeft, beheerst te kunnen worden. En dat de Verenigde Staten, net zoals
in 1947, op gelukkige wijze de zaak in Europa in handen zullen nemen, hoeven we
evenmin te verwachten. Zij zijn te veel met eigen, interne problemen behept om nog
als reserve te kunnen dienen.
Moet dit alles onze houding ten aanzien van Maastricht benvloeden? Nee, want
voor het proces dat in Europa (Oost en West) aan de gang is, maakt Maastricht niet
veel uit - te minder indien het, hoewel geratificeerd, toch niet uitgevoerd zou worden,
Nederland kan het dus rustig ratificeren. Het heeft trouwens geen andere keus, nadat
Frankrijk en Duitsland zich ervoor uitgesproken hebben. Maar bespaar ons de
hoogdravende toekomstverwachtingen, die bij Europese festijnen gebruikelijk zijn.
NRC Handelsblad van 13-10-1992, pagina 11

De ontdekking van Amerika
Maandagochtend vroeg gaf de BBC Worldservice het nieuws over het debat tussen
Bush, Clinton en Perot pas na dat over het Chinese partijcongres, de verkiezingen
in Angola en Roemenië en de toestand in Somalië. Wel een teken dat zelfs in Engeland
Amerika minder belangrijk gevonden wordt.
Nu had dat debat geen nieuws in de strikte zin van het woord opgeleverd (behalve
Bush' aankondiging dat hij na de verkiezingen Baker tot economische opperbaas zou
benoemen), maar het was toch niet zonder belang te weten wie het er, naar het oordeel
van de Amerikaanse commentatoren, het beste had afgebracht. Dat vermeldde de
BBC ook wel, maar - zoals gezegd - bijna aan het eind van het nieuwsbulletin.
De Atlantische oceaan is dan ook weer breder geworden. Na het einde van de
Koude Oorlog heeft Europa Amerika minder nodig en omgekeerd. Het maakt navenant
minder uit wie straks president van de Verenigde Staten zal worden. Althans, dat
lijkt zo. In werkelijkheid is er, ook voor Europa, nog wel enig verschil tussen Bush
en Clinton.
Van de laatste kan verwacht worden dat onder hem de regering zich veel meer
met de - op bijna elk gebied allerbelabberdste - binnenlandse toestand zal bemoeien
en er veel meer geld aan zal uitgeven dan onder Bush is gebeurd. Dat zal
noodzakelijkerwijs gaan ten koste van de aandacht die de Verenigde Staten aan de
buitenwereld kunnen besteden.
Het wordt wel eens vergeten dat ook Franklin Roosevelt, toen hij in 1933 - op het
hoogtepunt van de economische wereldcrisis - president werd, een veel
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nationalistischer beleid ging voeren dan zijn voorganger, Herbert Hoover, had gedaan.
Zo liet hij dat jaar de economische en monetaire wereldconferentie te Londen
mislukken. Misschien verdient Bush de zich aankondigende nederlaag wel, maar dat
betekent niet per se dat Europa - of de wereld - met Clinton beter af zal zijn.
Zo zou 1992 - vijfhonderd jaar na Columbus' ontdekking van Amerika - wel eens
een beslissend jaar in de Europees-Amerikaanse betrekkingen kunnen worden. Wat
wordt er overigens een onzin verkocht over die ontdekking en haar gevolgen! Alsof
beide Amerika's beter af zouden zijn geweest als ze niet ontdekt waren!
Het laatste is, om te beginnen, een geval dat zich niet alleen niet voorgedaan heeft,
maar zich ook niet voorgedaan zou kunnen hebben. Als Columbus Amerika niet had
ontdekt (Leif Eriksson is hem trouwens voorgegaan), zou iemand anders dat gedaan
hebben.
Zeker, de Europese ontdekkers zijn niet zachtzinnig opgetreden tegenover de
autochtone bevolking. In sommige gebieden kan rustig van genocide gesproken
worden (overigens meer door epidemieën dan door massamoord). Er is geen reden
dat te verbloemen.
Maar waren de autochtonen menslievender tegenover elkaar? De mensenoffers
van de Azteken spreken een andere taal. Het uitmoorden van andere (soms eigen)
volken is een universeel verschijnsel. Pol Pot en de etnische zuiveringen in Bosnië
zijn daar slechts de laatste voorbeelden van. Geen reden tot verschoning van Columbus
en zijn vele navolgers, maar ook niet om hen speciaal te brandmerken.
Wat heeft, omgekeerd, de ontdekking van Amerika Europa gebracht - behalve de
aardappel, de tabak en de syfilis? Gustav Seibt, die, zoals uit eerdere artikelen bleek,
zijn Huizinga goed kent, ontvouwt daarover een interessante theorie in de Frankfurter
Allgemeine Zeitung van 13 oktober.
‘Het is geen toeval’, schrijft Seibt, ‘dat het ontstaan van het moderne utopische
denken in de eeuw na Columbus valt. Het verlies van de vanzelfsprekendheid van
de eigen wereld opende de weg voor een geest die vatbaar was voor sociale en
politieke constructies, voor een bewustzijn van de veranderlijkheid en maakbaarheid
van samenlevingsvormen zoals het oude Europa die nog niet gekend had.
‘Recht, geloof en traditie schenen opeens ter discussie te staan. De nieuwe wereld
werd zelf een proefterrein voor het utopische denken. Men richtte kunstmatige staten
op, zoals de jezuïeten in Paraguay. Men verplantte hele bevolkingen, zoals de zwarte
slaven die van Afrika naar Amerika verscheept werden.’
De behoedzame Huizinga zou waarschijnlijk zijn hoofd geschud hebben over de
boudheid van deze theorie, en inderdaad zou je, zo doorredenerend, zelfs Hitler en
het communistische experiment als erfenis van Amerika's ontdekking kunnen
construeren. Seibt zal daar zeker, en terecht, tegen protesteren, want hij zegt dat het
Westerse rationalisme - waartoe Hitler in elk geval niet te rekenen valt - ontstaan is
uit de confrontaties en de noodzaak tot overleving in de koloniën.
In hoeverre ook dit niet een te stoutmoedige theorie is, zullen we in het midden
laten. Maar zeker is wel dat, zoals Seibt zegt, ‘er geen weg terug meer is naar de
werelden die door natuur en traditie beheerst werden’ en dat voor het gesprek tussen
Europeanen en niet-Europeanen er ‘geen andere taal dan die van de rede’ kan zijn.
Er is geen weg terug. Daarom kan Amerika's ontdekking niet ongedaan gemaakt
worden. Is het ook daarom dat, op de vijfhonderdste verjaardag van die ontdekking,
in de Verenigde Staten een miljardenproject is gelanceerd om, zo mogelijk, in contact
te treden met andere levende wezens in het heelal?
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Dat die er zijn, in een heelal met miljoenen melkstelsels, is niet onwaarschijnlijk,
maar er is geen andere reden dan nieuwsgierigheid - de nieuwsgierigheid die ook
Columbus dreef - om contact met hen te zoeken. Want als we het menselijk gedrag
op onze planeet als maatstaf nemen, is er geen reden aan te nemen dat marsbewoners
anders op indringers zullen reageren dan wij dat gewoonlijk doen: vijandig.
Maar zelfs uit zo'n vijandigheid kan misschien iets goeds voortkomen, namelijk
wereldeenheid. Immers, zo'n eenheid heeft, zoals elke eenheid, een
gemeenschappelijke tegenstander als noodzakelijke, zij het niet voldoende,
voorwaarde. Die vijand kan per definitie slechts extraplanetair zijn. Maar wie weet
zal ons wereldbewoners, in zo'n contact, niet het lot van de ontdekkers, maar van de
ontdekten van 1492 beschoren zijn.
NRC Handelsblad van 16-10-1992, pagina 9

Van techno- naar democratie
Nu het Europese integratieproces - voorlopig? - in het slop is geraakt, is het nuttig
de premissen waarvan de founding fathers van Europa indertijd zijn uitgegaan, nog
eens aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Sommmige van die premissen
zijn trouwens stilzwijgend in de mottenkast verdwenen.
Zo spreekt niemand meer over de immanente dynamiek van dat proces; van de
bal die, eenmaal aan het rollen gebracht, zou blijven rollen totdat Europa helemaal
één zou zijn, economisch en politiek. Ook over de zogeheten ‘spill-over’-theorie
hoor je niet meer spreken: de integratie, in één sector voltooid, zou noodzakelijkerwijs
‘overlopen’ naar andere sectoren.
Al in 1966 zette R.J. van Schaik, die zich toen op Buitenlandse Zaken bezighield
met de Europese integratie (en onlangs zijn carrière op dit departement besloten heeft
met het ambassadeurschap bij de Verenigde Naties), een vraagteken achter deze
theorie.
Hij zette daar een andere theorie tegenover: naarmate de integratie in één sector
voltooid raakte, neemt de druk om ook andere sectoren erin te betrekken, juist af.
Immers, de pressiegroepen die gestreefd hebben naar integratie in die ene sector,
zijn nu tevreden en hebben minder direct belang bij integratie in de andere sectoren.
In hoeverre die tegentheorie wèl opgegaan is, is moeilijk te zeggen. Sinds 1966
is het integratieproces doorgegaan, maar er was wèl telkens een politieke impuls
voor nodig. Van automatisme was in elk geval minder sprake dan in de beginjaren
verwacht was. Maar van ernstig verzet werd ook weinig gemerkt.
Hoe komt het nu dat de laatste tijd dat verzet wèl de kop heeft opgestoken? In het
ene land meer dan in het andere, maar zelfs in Nederland, dat zich altijd zo beroemde
op zijn Eurofilie, voelt die regering zich gedwongen Europa aan het publiek te
‘verkopen’. Hoe komt dat?
Zolang het integratieproces voornamelijk economisch was, was het grotendeels
een zaak van regeringen en technocraten. Nu die integratie bijna voltooid is en men,
zij het nog zeer aarzelend, overgaat naar de politiek, worden de volken wakker en
blijkt dat het moeilijkste werk nog voor de boeg is.
Immers, de economische integratie vergde van de volken geen vereenzelviging
met Europa. Wat zij van de integratie merkten, kwam via nationale wetgeving tot en
over hen. Met politieke integratie is dat anders. Die vergt van de volken een zekere
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identificering met Europa, en die is er niet. De volken identificeren zich nog altijd
met hun nationale staten (ook als zij tegen hun nationale regeringen zijn).
Met andere woorden: Europa mist nog de nodige legitimiteit, ook al berust het
nog zozeer op legale constructies, zoals het verdrag van Maastricht. Het blijft een
produkt van technocratisch denken. Dat is niet de schuld van de Brusselse
bureaucratie, zoals tegenwoordig mode is te zeggen. Die doet haar best, al moet zij
soms in niet door haarzelf geschapen vacua stappen.
Is het dan de schuld van de nationale regeringen, verenigd in de Ministerraad,
zoals Jacques Delors in een tegenaanval beweert? Eerder. Dat wil zeggen: de
regeringen hebben te veel de meegaandheid van volken voor vanzelfsprekend
gehouden.
Ze hebben gedacht dat na de Tweede Wereldoorlog het nationalisme voorgoed
dood was. Dat was ook wel zo, in zoverre als het Westeuropese nationalisme zich op enkele, zeer belangrijke uitzonderingen na - niet meer verlustigt in de grandeur
van de eigen natie. Maar dat betekent niet dat de natie niet nog steeds het enige
herkenbare referentiekader is en de nationale staat de enige aanvaarde gesprekspartner
of klaagmuur. Overheveling van die functie naar het als vreemd beschouwde Brussel
of Straatsburg wordt niet aanvaard.
Dàt nationalisme heeft niets te maken met parades, vlagvertoon en
Wilhelmusgevoel, maar meer met de vrees verworvenheden - bij de één de
verzorgingsstaat, bij de ander de D-mark - te verliezen aan een onbestemd en
onbekend gezag, dat bovendien in het buitenland zetelt. Meer bevoegdheden aan het
Europese Parlement zou die vrees niet verkleinen, want dat wordt ook als vreemd
beschouwd.
Deze gevoelens worden wakker wanneer de volken wakker worden. En dat de
volken wakker worden, kunnen democraten slechts toejuichen. We hebben dus met
het paradoxale verschijnsel te maken dat de tegenwoordige tegenzin tegen Europa
ontstaan is doordat de volken er - eindelijk - meer bij betrokken raken. Democratie
heeft een onverwacht effect.
Of zoals Dominique Wolton schrijft in het eerste nummer van het maandblad Le
Monde des Débats (oktober 1992): ‘Men beseft met moeite de breuk die de overgang
van het technocratische naar het democratische Europa betekent. Van het ogenblik
af dat de volken werkelijk deelnemen aan het proces, wordt alles ingewikkelder dan
toen een modernistisch “commando” Europa maakte. Maar dat is de prijs die aan de
massademocratie betaald moet worden’.
NRC Handelsblad van 20-10-1992, pagina 9

De enige maatstaf die relevant is
‘Voor één keer scharen alle Nederlandse politici zich achter één partij. Ministers en
Kamerleden bemoeien zich met de interne aangelegenheid van een bevriende natie:
ze hebben vertrouwen in Bill Clinton en ze willen hem als nieuwe president van de
Verenigde Staten.’
Dat is de uitslag van een rondvraag die het weekblad Elsevier onder Nederlandse
politici heeft gehouden. Althans: zo staat het in de samenvattende inleiding boven
het desbetreffende artikel. Uit het artikel zelf blijkt dat de zaken toch iets
genuanceerder zijn.
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Maar wèl blijkt het zo te zijn dat ‘alle politici die hun voorkeur kenbaar maken’
- dat is al, om te beginnen, iets anders dan ‘alle politici’, zoals in de inleiding staat
- ‘kiezen voor de Democraat Clinton. Er is één uitzondering: RPF-fractievoorzitter
Meindert Leerling, die Clintons liberale standpunt over abortus - de vrouw beslist niet kan verkroppen. (Later zal blijken dat er nóg een uitzondering is.)
Hoe dit ook zij - de meeste politici die hun voorkeur kenbaar maken, zijn voor
Clinton: van Ria Beckers (Groen Links) over Bolkestein (VVD) tot Schutte (GPV).
Ik zal die voorkeur niet bestrijden, maar toch vind ik er iets raars aan.
Wat is namelijk het geval? Die voorkeur wordt uitgesproken op grond van
overwegingen van Amerikaanse binnenlandse politiek. Kohnstamm (D66): de
Verenigde Staten staan voor dezelfde zware problemen als Arkansas toen Clinton
gouverneur werd. Wallage (PvdA) heeft de indruk dat Clinton echt iets aan de
maatschappelijke problemen wil doen.
Maar ook bij conservatievere politici lijken Amerika's interne problemen het
zwaarst te wegen. Bolkestein: ‘Bush blijkt weinig gevoel te hebben voor de interne
noden van de Verenigde Staten.’ Schutte vindt dat Bush de sociale voorwaarden voor
een goed gezinsleven verwaarloosd heeft. En ook Van der Vlies (SGP) zou inzake
de economische politiek ‘de accenten anders leggen’ dan Bush.
Ook hier zal ik geen ruzie maken met de dames en heren. Alleen vind ik het vreemd
dat geen hunner de vraag stelt: wat is beter voor de wereld, meer in het bijzonder
voor Europa, en nog meer in het bijzonder voor Nederland: een overwinning van
Bush of een van Clinton en daarop een antwoord geeft. Het is alsof de uitslag van
de verkiezingen van 3 november Nederland helemaal niet raakt.
Ik zie daar een bewijs te meer in dat de Nederlandse politiek, ondanks alle
betuigingen van het tegendeel, in wezen nog steeds niet ontgroeid is aan de neutraliteit
die Nederland honderd jaar heeft gepraktizeerd. Daarmee beantwoordt zij ongetwijfeld
aan een diepe behoefte van het Nederlandse volk. Nog steeds zijn wij liever
toeschouwers dan medespelers op het internationale terrein.
Of zoals de historicus Colenbrander het in 1920 zei: ‘Wel placht de Nederlandse
courantenlezer in zijn bladen uitvoerige correspondentiën te lezen omtrent wat er in
de wereld voorviel, doch hij was eraan ontwend geraakt zich de vraag te stellen, laat
staan te beantwoorden, welke invloed buitenlandse gebeurtenissen zouden kunnen
hebben op lotgevallen en belangen van het eigen land.’
Welnu, de politicus van 1992 blijkt, wat dat betreft, niet veel te verschillen van
de courantenlezer van 1920. Buitenlandse politiek is, als het erop aankomt, voor hem
iets wat zich elders afspeelt en waar je, al dan niet met belangstelling en afwisselend
goed- en afkeurend, kennis van neemt. Dat het Europese debat in Nederland nooit
goed van de grond is gekomen, is aan deze houding toe te schrijven.
De toeschouwerspositie die de Nederlandse politici innemen bij het debat tussen
Bush en Clinton - alsof de uitslag ervan alleen maar iets zou uitmaken voor de interne
toestand in Amerika - is daar eveneens aan toe te schrijven. Dat de meesten hunner
voor Clinton zijn, is niet vreemd; dat ze zich niet afvragen of Clinton ook beter voor
Nederland zou zijn dan Bush, is het wèl.
In een vorig stuk heb ik betoogd dat Clinton, juist omdat Amerika's interne toestand
zo beroerd is, heel wat minder aandacht zou kunnen gaan besteden aan Europa dan
Bush, wiens hart sowieso veel meer uitgaat naar de buitenlandse dan naar de
binnenlandse politiek. Je kunt het ook anders zeggen: de concentratie op de
binnenlandse problematiek zal onder Clinton bijna zeker groter zijn dan onder Bush
- ten koste van de aandacht die aan de rest van de wereld besteed kan worden.
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Nu kan de stelling verdedigd worden dat, willen de Verenigde Staten nog een rol
van betekenis op het wereldtoneel spelen, ze eerst orde in eigen huis - en vooral eigen
economie - moeten scheppen. Akkoord, maar dàt argument heb ik geen Nederlandse
politicus horen noemen ter verklaring van zijn voorkeur voor Clinton.
Er is slechts één politicus die wèl het internationale criterium hanteert bij de keuze
tussen Bush en Clinton, en wiens keus, krachtens dat criterium, valt op Bush. Die
politicus is - het zal menigeen verbazen - minister Pronk (die tegelijkertijd de enige
minister is die bereid is een voorkeur uit te spreken).
‘Ik moet eerlijk zeggen’, aldus Pronk in Elsevier, ‘dat ik op het terrein van de
buitenlandse politiek, afgezien van de Golfoorlog, een aantal keren gedacht heb: het
zou, internationaal gezien, niet slecht zijn als Bush bleef. Op die ene uitzondering
na heeft hij de afgelopen jaren voortdurend de juiste beslissingen genomen.
‘Zeker, ik had kritiek op zijn nieuwe wereldorde, maar dat heeft hij uiteindelijk
niet gebruikt als basis voor een nieuwe Amerikaanse dominantie, waar ik bang voor
was. En ik ben buitengewoon te spreken over zijn initiatieven voor het
Midden-Oosten. Vanuit de internationale invalshoek ben ik voor Bush.’
Een ander zal misschien andere accenten leggen dan Pronk in zijn beoordeling
van Bush' buitenlands beleid of tot een ander resultaat komen, maar daar gaat het
hier niet om. Waar het om gaat, is dat Pronk als enige Nederlandse politicus de enige
maatstaf hanteert die voor een niet-Amerikaan relevant is bij de beoordeling van wat
er in de Verenigde Staten gaande is: wat betekent het voor de wereld en, meer in het
bijzonder, voor mijn land?
Waar gaat mijn eigen voorkeur naar uit? Terwijl ik bereid ben aan te nemen dat
de Verenigde Staten, in hun tegenwoordige misère, een president nodig hebben die
interventionistischer is dan Bush was, geloof ik dat Europa, en ook Nederland, meer
gebaat is bij een voortzetting van Bush' presidentschap. Maar veel zal het niet
uitmaken, want ook Bush zal, indien herkozen, steeds meer gedwongen worden zijn
energie op de toestand in eigen land te richten. Van een sterke voorkeur is dus geen
sprake.
NRC Handelsblad van 27-10-1992, pagina 9

De wereld stikt van vijanden
‘De wereld is eigenlijk één grote stad aan het worden. De politieke communicatie is
mondiaal. Wat op het ene continent gebeurt, speelt direct een rol op het andere.
Oorlogen, honger, overstromingen of grove schendingen van de mensenrechten: de
hele wereld neemt tegelijkertijd kennis van de verschrikkingen. Maar de volle
wereldstad, die de aarde nu is, moet het zonder stadsbestuur doen. Er is geen stedelijke
politie, geen gemeentelijke sociale dienst, geen EHBO die ieder snel bereikt en
gelijkelijk behandelt.’
Zo begint deze maand het editoriaal in de Internationale Spectator, dat van de hand
van hoofdredacteur J.J.C. Voorhoeve is. Toen ik deze aanhef gelezen had, dacht ik:
akkoord, maar helaas denkt de mens zelf nog niet op wereldschaal. Terwijl wetenschap
en techniek al eenentwintigste-eeuws zijn, bevindt de mens zich mentaal en politiek
nog in de negentiende eeuw.
Maar wat schrijft Voorhoeve na deze inleiding? ‘Veel mensen zijn zich de
wederzijdse, mondiale afhankelijkheid sterk bewust. Dat politieke bewustzijn loopt
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ver vooruit op de bestuurlijke instellingen van de wereldstad.’ Dat lijkt dus radicaal
verschillend van mijn eerste reactie.
Zeker, Voorhoeve spreekt van ‘vele mensen’ die al mondiaal denken en dan hangt
het er maar van af hoevelen dat er zijn. In elk geval niet voldoende om de bestuurlijke
instellingen van de grond te krijgen die de wereldstad nodig heeft. Voorhoeve heeft
dus gelijk wanneer hij besluit: ‘Het perspectief op de ontwikkeling van een sterke
mondiale bestuurslaag voor de civitas mundi is bijster slecht.’
Ja, hij gaat nog verder: ‘De internationale organisaties die na de Tweede
Wereldoorlog enige orde hebben helpen scheppen, althans in het Noordatlantisch
gebied (zoals de NAVO en de EG), lopen het risico geleidelijk te desintegreren.’ Het
optimisme dat in Voorhoeves inleidende woorden leek door te klinken, blijkt dus
gehoorsbegoocheling te zijn geweest.
De vraag rijst nu: hoe komt het dat de mens - afgezien van de ‘vele mensen’, van
wie er niet genoeg zijn - mentaal niet opgewassen is tegen de eisen van de tijd, ja
zelfs hier en daar dreigt terug te vallen in oude patronen en gewoonten? Die diagnose
moet voorafgaan aan elke poging tot therapie.
‘Als de VN, de NAVO en EG de komende tijd niet werkelijk versterkt worden,
zal er weinig terechtkomen van zowel mondiale collectieve veiligheid als Europese
veiligheidspolitiek’, schrijft Voorhoeve. Amen, maar wat komen we verder met zo'n
uitspraak, als we de wortels van het kwaad niet kennen? Laten we die dus eens op
het spoor proberen te komen.
Vast staat in elk geval dat de NAVO en de EG er niet zouden zijn gekomen als er
geen gemeenschappelijke vijand was geweest. Deze is nu weggevallen. Waar is dus
de prikkel gebleven die de volken - niet slechts Voorhoeves ‘vele mensen’ - het
belang doet inzien van niet alleen het voortbestaan, maar zelfs van de ‘werkelijke
versterking’ van die internationale organisaties?
Met de VN is het nog slechter gesteld. Die hebben nooit een gemeenschappelijke
vijand gehad, want iedereen is er lid van. Zeker, er zijn vele mondiale bedreigingen.
Ze zijn reëel, maar voor het bewustzijn van de massa's nog te abstract of nog te ver
in de toekomst om hen te mobiliseren. Als puntje bij paaltje komt, geven ze prioriteit
aan andere noden, dichter bij huis.
De democratie heeft deze toestand er niet beter op gemaakt. Het is als theorie
denkbaar dat, als de volken der wereld geregeerd zouden worden door verlichte
potentaten, dezen dan tot de zo nodige eenheid zouden komen. Wanneer de beslissing
in handen wordt gelegd van de volken zelf, krijgt de korte termijn voorrang - tenzij
er een gemeenschappelijke vijand is. En die is er juist niet.
Niet dat er geen vijanden zijn. De wereld stikt ervan. Er zijn er veel meer dan ten
tijde van de Koude Oorlog. Om dat te erkennen hoeven we alleen maar naar de
Kaukasus en het voormalige Joegoslavië te kijken. Maar gemeenschappelijke vijanden,
die volken tot eenheid dwingen, zijn er niet meer.
De gemeenschappelijke vijanden van de Koude-Oorlogstijd schiepen de eenheid
van Westblok en van Oostblok, maar ook de illusie dat binnen die blokken de oude
volkenhaat was verdwenen. Nu ze weggevallen zijn, steekt die de kop weer op. Niet
alleen in Joegoslavië; in Engeland, Frankrijk en Italië is de laatste tijd de germanofobie
weer luid geworden.
We komen nu langzamerhand tot de wortel van het kwaad. ‘Xenofobie is de
natuurlijke, ruwe toestand van iedere samenleving; de openheid ten opzichte van
andere culturen vooronderstelt altijd en tot op de dag van vandaag een hoog
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beschavingspeil’, schrijft Sibylle Tönnies in Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte
(Heft 8).
Dat dit zo is, blijkt niet alleen bij voetbalwedstrijden. Opnieuw kunnen we
verwijzen naar Joegoslavië en naar de uitingen van xenofobie waar Maastricht in
sommige landen aanleiding toe gegeven heeft - zelfs bij mensen van een vrij hoog
beschavingspeil.
De kwestie is dat de eigenheid van een volk alleen maar kan bestaan doordat zij
verschilt van de eigenheid van andere volken. In dat verschil ligt de kiem van
conflicten tussen volken - een kiem die niet altijd tot vrucht komt, maar vaak wel.
Wie die conflicten - die niet altijd gewelddadig hoeven te zijn - wil afschaffen, moet
de volken afschaffen.
Tönnies schrijft overigens over de xenofobie als natuurlijke, ruwe toestand van
iedere samenleving niet in verband met de internationale opgaven van onze tijd, maar
naar aanleiding van het dilemma waar de Duitse sociaal-democratie zich in bevindt:
houdt zij vast aan het individuele asielrecht, dan verliest zij traditionele kiezers, de
arbeiders, aan rechts; laat zij de asielzoekenden in de steek, dan pleegt zij verraad
aan haar traditioneel altruïstische moraal.
Maar juist die moraal berust op een verkeerd begrip van de mens, die minder
altruïstisch is dan die moraal wil en die in tijden dat hij zich bedreigt voelt, xenofoob
kan worden. En het is de democratie die stem kan geven aan die xenofobie, net zoals
zij het is waarop Abchaziërs, Osseten, Tsjetsjenen, Slowaken, Slovenen, Kroaten
een beroep doen wanneer zij zich onafhankelijk verklaren, de wereld steeds meer
versplinterend.
Niet dat haar tegendeel, de dictatuur, de oplossing is. Deze onderdrukt op z'n best
de verschillen tussen volken, met het gevolg dat zij des te heviger uitbarsten, zoals
we nu zien gebeuren. De optimistische moraal waarvan wij allen sinds de Verlichting
erfgenamen zijn - wat dat betreft, zijn we allen links - voldoet niet meer. Ook de
democratie blijkt van te optimistische premisses uit te gaan. Maar wat dan? Iedere
tijd zegt van zichzelf dat hij een tijd van crisis is. Nu lijkt die aanspraak recht en
reden te hebben.
NRC Handelsblad van 30-10-1992, pagina 9

Komma vóór en
Een kommaneuker. Zo word ik wel eens genoemd - meestal door lieden die zelf te
lui zijn om de moeite te nemen gebruik te maken van, of zelfs na te denken over, de
mogelijkheden die dit leesteken biedt. Te lui of te bot, want ‘van alle leestekens is
de komma het interessantste (zowel voor het gebruik als voor de analyse), het
subtielste en het gevarieerdste’, zoals Jacques Drillon schrijft in zijn Traité de la
ponctuation française (Gallimard, 1991).
Ik zal hier niet opnieuw proberen aan te tonen dat er een verschil is tussen ‘de
leerlingen, die hun huiswerk hebben afgemaakt...’ en ‘de leerlingen die hun huiswerk
hebben afgemaakt...’ Ik zal mij bepalen tot het gebruik van de komma vóór het
woordje en.
Op de lagere school heb ik geleerd dat er vóór en nooit een komma mag staan.
Dat is, zoals mij al vrij gauw duidelijk is geworden, geen juiste les geweest, want in
een zin als ‘De minister-president, drs. Lubbers, en de minister van buitenlandse
zaken...’ hoort er kennelijk een komma vóór en te staan.
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Er is een ander gebruik van de komma vóór en dat ik weliswaar niet, zoals in het
zojuist gegeven voorbeeld, noodzakelijk vind, maar toch wel erg nuttig. Dat is
wanneer een zin van onderwerp wisselt. Ik geef een paar voorbeelden.
Die voorbeelden ontleen ik aan een artikel van de neerlandicus M.C. van den
Toorn, emeritus hoogleraar te Nijmegen, in de Staatscourant van 12 oktober. Met de
inhoud van dat artikel, dat over taalverandering gaat, ben ik het helemaal eens. Ik
heb het deze keer dan ook niet over taal in de strikte zin van het woord, maar over
het gebruik (of niet-gebruik) van de komma (dat, evenals de taal, de bedoeling van
de schrijver kan verduidelijken). Prof. Van den Toorn heeft kennelijk een andere
opvatting van dat gebruik dan ik.
De voorbeelden die ik uit zijn artikel haal zijn de volgende: ‘Als dat niet het geval
was, zouden wij nu nog spreken zoals in de Middeleeuwen en dat dat nou eenmaal
niet zo is, kan iedereen wel begrijpen.’
‘We zijn nu eenmaal gewoontedieren en wanneer zo iets wezenlijks als de eigen
taal in het geding is, weten we helemaal niet meer waar we aan toe zijn.’
‘De tijd zal ons leren welke leenwoorden het zullen uithouden en dan maakt
niemand zich meer dik.’
‘Aan een poging tot vertaling wordt niet eens meer gedacht en dat ergert veel
Nederlanders.’
‘Veel mensen beseffen dat en daardoor ontstaat hypercorrectie, dat wil zeggen:
goedbedoelde maar onjuiste verbetering.’
In elke van de vijf geciteerde zinnen zou ik vóór en een komma hebben gezet,
want met en verandert de zin hier van onderwerp. Ik beweer niet dat die komma daar
moet staan, maar zij helpt, daar geplaatst, de lezer wel. Staat zij er niet, dan zou de
lezer, denkend dat hetzelfde onderwerp de hele zin beheerst, wel eens op het verkeerde
been gezet kunnen worden. Hij is dan gedwongen de zin opnieuw te lezen. Dat is
vooral vaak het geval wanneer en aan het eind van een regel staat.
Overigens zou ik ook - maar nu heb ik het niet meer over de komma vóór en - in
deze zin: ‘Waarom (...) is het ondraaglijk dat veranderingen die we om zo te zeggen
op heterdaad betrappen, ineens zo erg zijn?’ de vier woorden om zo te zeggen tussen
komma's hebben gezet. Zij vormen geen integrerend deel van de zin. (De geciteerde
zin bevat trouwens, naar mijn mening, een pleonasme: iets wat ‘zo erg’ is of gevonden
wordt, is bijna per definitie ‘ondraaglijk’.)
Ik merk ook op - maar nu heb ik me helemaal van de komma verwijderd - dat prof.
Van den Toorn allang en tenslotte schrijft (in één woord). Ik maak me daar niet druk
over, maar Van Dale (elfde druk) vindt dat al lang (in de zin van reeds lange tijd)
niet ‘aaneen te schrijven’ is, terwijl het tenslotte wel als een apart, aaneengeschreven
woord opneemt, maar onder slot het in twee woorden schrijft. Aardig te weten voor
een jurylid bij het jaarlijkse Groot Dictee der Nederlandse taal.
Ik heb nog wat ruimte, die ik gebruik voor een paar taalcuriositeiten die ik de
afgelopen vier weken tegenkwam:
‘Er is misschien één troost: we zijn, meer dan welk land ook, klaar voor Europa.
Dat is waarschijnlijk te voorbarig.’ Voorbarig betekent: te vroeg.
‘Zorgvuldig met mensen omgaan, dat probeer ik na te streven.’ Maar soms lukt
dat nastreven, laat staan dat zorgvuldig omgaan, niet?
‘Het Eindhovense Muziekcentrum van buiten: quasi-historiserende stijl.’ òf
quasi-historisch òf historiserend.
‘Hoewel ook een president van Brazilië onschuldig is tot het tegendeel is bewezen,
zijn er nog maar weinigen die niet geloven dat president Collor geen groot geldelijk
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voordeel heeft genoten van de handel in gunsten.’ Dus velen geloven dat hij geen
geldelijk voordeel heeft genoten. Waarom is hij dan afgezet?
‘Hoe frustrerend, hoe beledigend, hoe onzuiver immers dat Filippino's noch
Indonesiërs helemaal niet die eervolle harmonie van volstrekte gehoorzaamheid en
loyaliteit opbrachten die binnen de Japanse samenleving goed gebruik was.’ Ook
hier lijkt de schrijver in zijn negatieven verstrikt te zijn geraakt.
‘Tijdens de referenda in Denemarken en Frankrijk is gebleken dat het verdrag van
Maastricht en de EG bij de bevolking in meer of mindere mate omstreden zijn.’ Ook
in meer mate?
‘Daarna treedt een politieke stilte in rond het te adviseren onderwerp.’ Wordt het
onderwerp geadviseerd?
‘Waarom het vliegtuig de twee rechtermotoren heeft verloren is niet duidelijk.’
Er was ook geen reden voor.
‘Menige jonge kunstenaar zal hem nu als zodanig herinneren.’ Het is nog altijd:
zich herinneren.
In mijn vorige taalrubriek (22 september) nam ik deze annonce op: ‘Door een
noodlottig ongeval, nam de Heere van onze zijde onze lieve...’ Een lezeres maakt
mij er op opmerkzaam dat in zeer protestants-orthodoxe kringen het ongeval wordt
gezien als een instrument waarmee de Heere zijn ondoorgrondelijke beschikkingen
volvoert. In die gedachtengang is door het juiste woord.
Dat kan met minder recht gezegd worden met betrekking tot deze zin: ‘Het hengsel
brak waardoor de jongens de vlucht namen.’ Overigens zou ik in het eerste citaat
geen komma geplaatst hebben en in het tweede wèl (namelijk na brak). En zo zijn
we weer terug bij de komma.
NRC Handelsblad van 03-11-1992, pagina 9

America First
Als ik Amerikaan was, zou ik op Bill Clinton gestemd hebben en blij zijn met zijn
overwinning. Een volslagen oninteressante mededeling. Waarom oninteressant?
Omdat ik geen Amerikaan ben. Als niet-Amerikaan ben ik er minder onverdeeld
verheugd over dat Clinton president van de Verenigde Staten wordt. Wat goed voor
de Verenigde Staten is, is dat niet noodzakelijkerwijs ook voor de rest van de wereld.
In die opvatting ben ik gesterkt door een uitzending van de BBC (in het programma
Newsnight) dat ik aan de vooravond van de verkiezingen zag. Hierin werd het ex-lid
van het Huis van Afgevaardigden Dennis Eckart geïnterviewd. Wie is Dennis Eckart?
Eerlijk gezegd, had ik nog nooit van hem gehoord, maar de BBC hoeft zich niet te
vergenoegen met het derde garnituur, zodat het wel iemand van enige importantie
moet zijn.
Belangrijker was dat hij aangekondigd werd als iemand die genoemd werd als
Clintons toekomstige chef-staf van het Witte Huis. Als hij inderdaad die positie
krijgt, dan was het dubbel interessant wat hij zei. En wat zei hij?
Clinton zou, eenmaal verkozen, heel spoedig moeten besluiten wie zijn naaste
medewerkers voor financiën, gezondheidszorg, begrotingszaken en, waarschijnlijk,
defensie zouden zijn. Een interessante keuze van prioriteiten - waarbij die voor
defensie onduidelijk is (omdat daar zwaar gesnoeid zal worden?).
Hoe het ook zij - internationale zaken kwamen niet in het rijtje voor. Wèl zei
Eckart dat de Verenigde Staten een ‘hardere lijn’ in de internationale handelspolitiek
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zouden volgen en dat de Europese landen meer aan hun eigen defensie zouden moeten
uitgeven. (Op hetzelfde ogenblik besloot de Duitse regering tot flinke bezuinigingen
op defensie.)
De blik van de Verenigde Staten zou, aldus Eckart, iets meer naar binnen gericht
zijn. Eerst zou de grondslag moeten worden gelegd voor het herstel van Amerika's
economie, onderwijs en infrastructuur. Kortom, America First zou het parool zijn.
America First! Het woord jaagt diegenen rillingen op het lijf die zich herinneren
dat zo de machtige beweging heette die in 1940/41 zich keerde tegen president
Roosevelts politiek van steun aan de landen die tegen Hitler vochten. De beroemde
vlieger Charles Lindbergh was er een voorman van.
Natuurlijk, het gaat niet aan Clinton, op grond van die ene uitlating van één zijner
aanhangers, gelijk te stellen met de isolationisten van ruim vijftig jaar geleden. Bijna
zeker was Eckart, die er niet naar uitzag dat hij in 1940 al geboren was (Clinton zelf
is van 1946), zich niet bewust van deze parallel. Niettemin kondigt het onverbloemd
uitgesproken America First een verschuiving van prioriteiten aan, die niet ten gunste
van Europa hoeft te zijn.
Het was ook opmerkelijk dat Clinton zelf, in de korte toespraak die hij, op de
trappen van het Witte Huis van Little Rock, hield toen zijn zege vaststond, de
buitenwereld geen enkel ogenblik noemde (behalve in zijn dankwoord aan president
Bush, die gepresideerd had over het eind van de Koude Oorlog en leiding had gegeven
aan het verzet tegen Saddam Husseins agressie in de Golfoorlog). Ook dat is
waarschijnlijk kentekenend.
Daarom zullen al die Nederlandse politici die zich, zonder het voorbehoud Als ik
Amerikaan was... te maken, voor Clinton hadden uitgesproken, nog wel eens van
een kouwe kermis kunnen thuiskomen. Je zou geneigd zijn te zeggen: dat komt ervan,
als je je ongevraagd bemoeit met andermans zaken en eigen belang uit het oog verliest.
Intussen mag de wereld opgelucht zijn dat er een eind is gekomen aan de
maandenlange wedstrijd in vuilspuiten. Niet dat de vuilspuiterij erger was dan bij
andere verkiezingscampagnes. ‘Campagnes voor het presidentschap in de Verenigde
Staten zijn niet bedoeld voor zwakke magen of fijnzinnige geesten’, schrijft prof. A.
Lammers in zijn onlangs verschenen boek Franklin Delano Roosevelt: koning van
Amerika (uitgeverij Balans).
Dat is niet het uitzonderlijke of bedenkelijke. Erger is dat de Verenigde Staten
lange tijd in feite uitgeschakeld zijn als actieve mogendheid. En dat kan nog tot ver
in 1993 duren, want het zal niet vóór, op z'n vroegst, het voorjaar zijn alvorens de
nieuwe regering enigszins ingereden zal zijn.
Hier treft speciaal Bush blaam, doordat hij de laatste maanden zich meer als
straatvechter dan als president heeft gedragen. Had hij een andere keus gedaan, dan
zou dat niet alleen de continuïteit van het Amerikaanse beleid ten goede zijn gekomen,
maar ook misschien zijn kansen op voortzetting van het presidentschap.
Dat het ook anders kan, toonde Franklin Roosevelt. Lammers over diens campagne
van 1936: ‘Door te zwijgen over je tegenstander verhinderde je hem de publiciteit
te halen als hij in de tegenaanval ging. Je liet als zittend president tevens blijken het
in feite beneden je stand te achten tot het niveau van je tegenstander af te dalen’.
Bush daarentegen mat zich een rol aan die hem - anders dan de terriër Truman in
1948 - helemaal niet lag.
Maar had hij meer in overeenstemming met de waardigheid van zijn ambt en met
zijn eigen persoonlijkheid gehandeld, dan had hij het waarschijnlijk ook niet gehaald.
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Zijn nederlaag is te groot voor zulke speculaties. Hij heeft gewoon de kiezers geen
overtuigende reden gegeven waarom hij nog vier jaar moest aanblijven.
Trouwens, ook hij zou, indien herkozen, gedwongen zijn geweest tot een - zij het
misschien minder onverbloemde - politiek van America First. De objectieve
omstandigheden en ontwikkelingen zouden hem geen andere keus gelaten hebben.
Zij zullen, ondanks alle geruststellende verklaringen, in elk geval Clintons beleid
bepalen.
NRC Handelsblad van 06-11-1992, pagina 7

Werden alle Menschen Brüder?
Groeien volken naar elkaar toe of vervreemden ze eerder van elkaar? Sinds de
Verlichting hebben we geloofd in de onomkeerbaarheid van het eerste proces.
Liberalisme en socialisme hingen, ieder op eigen manier, dit geloof aan. ‘Alle
Menschen werden Brüder’ werd het volkslied van het verenigde Europa.
De exploderende ontwikkeling van de communicatietechnieken scheen de finale
bevestiging van deze waarheid te leveren. De grenzen vielen weg onder het geweld
van niet alleen auto en vliegtuig, maar ook van film, televisie en fax. Op den duur
bleek zelfs het IJzeren Gordijn er niet tegen bestand.
En toch zien we tegelijkertijd de vreemdelingenhaat groeien, naarmate de reservaten
waarin wij leefden, overspoeld worden. En in Oost-Europa heeft de overwinning
van het vrijheidsbeginsel - ook erfstuk van de Verlichting - tot gevolg gehad dat hele
volken elkaar naar het leven staan. Dialectiek van de geschiedenis?
Laten we dichter bij huis blijven. Groeien Nederlanders en Vlamingen naar elkaar
toe? Enige decennia lang heeft het erop geleken. Was het ‘Vlaams’ vroeger een
ratjetoe van dialecten, nu wordt er op de BRT vaak beter Nederlands gesproken dan
op onze televisie (dat kan makkelijk, zal men zeggen).
Maar ook in Vlaanderen worden, naarmate de zelfbewustheid van het gewest
toeneemt - en Vlaanderen is al het machtigste en rijkste deel van België - de tekenen
talrijker van een zich afzetten tegen het Nederlandse voorbeeld, dat jarenlang zo
belangrijk was in de strijd tegen de hegemonie der Franstaligen (let wel: ik spreek
van het Nederlandse voorbeeld, niet van Nederlandse steun, want die was er niet).
Dit is misschien een betreurenswaardige, maar zeker heel natuurlijke ontwikkeling.
De Vlamingen staan tegenwoordig op eigen benen. Ze hebben de Walen, maar ook
de Nederlanders niet meer nodig. Ze hebben hun vrijheid, hun identiteit met succes
tegen pogingen tot verfransing verdedigd. Er is nu geen reden meer die in een
groot-Nederlandse identiteit te laten opgaan.
‘Indien Wallonië het voortbestaan van België onmogelijk maakt, zodat de staat
uiteenvalt, hoeft het zelfstandig worden van Vlaanderen niet per se en meteen te
leiden tot een fusie met Nederland. Nog afgezien van de vraag of Den Haag dat zou
verwelkomen - wat twijfelachtig is - is een Vlaamse staat van zes miljoen bewoners
best leefbaar in een Europese Bond die lid-staten omvat met minder inwoners, zoals
Denemarken en Ierland’, schrijft Manu Ruys in De Standaard van 11 september.
Er zijn inderdaad weinigen in Nederland die zo'n fusie zouden verwelkomen. Maar
wat belangrijker is: ook in Vlaanderen wordt, anders dan vóór de Tweede
Wereldoorlog, nauwelijks meer over Groot-Nederland gesproken, zelfs onder
romantici. Het is een bewijs van een groter zelfvertrouwen, dat trouwens, gezien de
ontwikkeling van de laatste decennia, volkomen gegrond is.
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Er is nu, zoals gezegd, eerder sprake van een emancipatie, ook ten opzichte van
Nederland. De Vlaamse minister van cultuur, Hugo Weckx, constateerde onlangs:
‘Meer en meer richten Vlamingen zich, wat hun standaardtaal betreft, naar een
Belgisch-Vlaamse norm. Anders gezegd: heel wat Vlamingen ervaren het Nederlands
van de Nederlanders als te Hollands, waardoor ze er hun standaardtaal niet wensen
naar te richten’.
Lijkt Weckx deze ontwikkeling te verwelkomen, prof. Hugo de Schepper betreurt
in Neerlandia (1992-4) ‘de afwijzing van de algemeen-Nederlandse ruimte en identiteit
ten behoeve van een “Belgitude” en het propageren van een eigen provincialistische
Vlaamse identiteit, om in een besloten ruimte zelfgenoegzaam op zichzelf terug te
vallen’.
Bewijs: ‘de grondwettelijke, sedert lang en alom, ook bij de Franstaligen, aanvaarde
termen “Nederlandse cultuur” en “Nederlandse Gemeenschap” werden stelselmatig
vervangen door “Vlaamse cultuur” en “Vlaamse Gemeenschap”, met het bijbehorende
lage sociaal prestige, terwijl de andere landsdelen zelfbewust voor “Franse
Gemeenschap”, respectievelijk voor “Duitstalige Gemeenschap”, konden opteren’.
Ander bewijs: RTL4 werd van de Vlaamse buis geweerd, ‘zogenaamd om de
Vlaamse identiteit tegen vertrossing te beschermen’. In plaats daarvan kwam de
commerciële VTM, die ‘voor de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur in
Vlaanderen een ramp’ is. ‘Bovendien ziet de BRT zich ook, in navolging van de
VRM, verplicht “vlomse” series uit te zenden.’
Kortom, ‘sedert ongeveer een decennium hanteert Vlaanderen steeds sterker een
particularistisch referentiekader (...). In dat kader is ook voor Nederland geen plaats
meer’. Wel, paradoxaal genoeg, voor Frankrijk, dat zijn financiële macht steeds meer
in Vlaanderen doet gelden. Een dialectiek binnen de dialectiek?
Manu Ruys schrijft in zijn eerder geciteerd artikel in De Standaard dat ‘Nederland
van dichtbij de gebeurtenissen (in Vlaanderen) volgt’. Nu, als dat waar is, dan is dat
nieuw, want zowel de officiële als de onofficiële belangstelling voor Vlaanderen is
in Nederland altijd bijzonder gering geweest - ten onrechte.
Maar waar het mij om te doen is, is aan het Vlaamse voorbeeld aan te tonen dat
het dierbare geloof dat de volken - zeker volken die één taal gemeen hebben - steeds
meer naar elkaar toe groeien, aan twijfel onderhevig is.
NRC Handelsblad van 10-11-1992, pagina 9

In het bijzonder
Enige tijd geleden kreeg ik weer onder ogen wat de memorie van toelichting van het
departement van buitenlandse zaken voor het jaar 1984 schreef over de plaats die de
mensenrechten in het buitenlands beleid innemen. Dat was dit:
‘Het mensenrechtenbeleid blijft een van de centrale bestanddelen van het
Nederlandse buitenlandse beleid en staat als zodanig op voet van gelijkheid met
andere doelstellingen van dat beleid.’ Wat waren die andere centrale doelstellingen?
De MvT noemde ze: vrede, veiligheid, welvaart en rechtvaardiger verhoudingen in
de wereld.
Het mensenrechtenbeleid had dus, volgens die MvT van negen jaar geleden, even
hoge prioriteit - ‘op voet van gelijkheid’ - als het streven naar vrede, veiligheid,
welvaart. Mijn reactie daarop luidde - als ik mezelf mag plagiëren - toen: ‘Dat is
natuurlijk onzin.’
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Waarom onzin? Om de volgende redenen (en ik plagieer voort): ‘Vrede en
veiligheid hebben niet alleen hogere prioriteit in het Nederlandse beleid dan
mensenrechten, maar kunnen zeker in deze tijd met zijn allesvernietigende wapens
- niet anders dan hogere prioriteiten hebben. Het zou, voor welke regering dan ook,
onverantwoordelijk zijn indien zij aan de mensenrechten een even hoge prioriteit
zou geven als aan vrede en veiligheid.’
Zeker, Nederland is altijd opgekomen voor de mensenrechten - of het nu in Chili,
Zuid-Afrika, Oost-Europa of elders was. In de twee eerste gevallen was vrede noch
veiligheid in geding, dus kon Nederland vrij ver gaan in zijn reactie op schending
van de mensenrechten aldaar. Zo leverde het geen duikboten en reactorvaten aan
Zuid-Afrika (Frankrijk had minder scrupules).
Ook wat de schending van mensenrechten in Oost-Europa betreft, liet Nederland
zich niet onbetuigd. Dat de Slotakte van Helsinki (1975) zoveel uitspraken daarover
doet, is voor een niet gering deel aan Nederland te danken. Maar nooit heeft het vrede
of veiligheid op het spel gezet, teneinde zijn doel inzake de mensenrechten aldaar te
bereiken. Terecht.
Daarom was het dus onzin te beweren dat het mensenrechtenbeleid ‘op voet van
gelijkheid’ met het vredes- en veiligheidsbeleid stond. En de bevordering van de
welvaart? Had die doelstelling even hoge prioriteit als bevordering van de
mensenrechten?
‘Hier zijn de marges iets breder.’ (Ik citeer mijzelf weer.) ‘Als Nederlandse welvaart
niet, of slechts in geringe mate, afhangt van een land dat de mensenrechten schendt,
dan kan het zonder veel risico's voor die welvaart stappen ondernemen tegen dat
land.’ Zo hing onze welvaart slechts in geringe mate af van onze relaties met Chili,
Zuid-Afrika of de Sovjet-Unie. (Wat dit laatste land betreft, was het niet de welvaarts-,
maar de veiligheidsrelatie die ons ervan weerhield stappen tegen dat land te nemen
die we in andere gevallen wèl bereid waren te nemen.)
Die MvT voor 1984 bevatte dus veel grootspraak. Hoe zit het nu? Even de MvT
voor 1993 erop naslaan. Daar staat het inderdaad anders dan negen jaar geleden.
Maar of het verschil groot is? Oordeel zelf: ‘Het (buitenlands) beleid zal zich in het
bijzonder richten op bevordering van de naleving van de fundamentele mensenrechten
en vrijheden, alsmede op preventieve maatregelen.’
Hier wordt dus niet meer gesproken van ‘voet van gelijkheid’, maar van ‘in het
bijzonder’; het beleid zal zich ‘in het bijzonder’ richten op de fundamentele
mensenrechten. Het klinkt mooi, maar wat betekent ‘in het bijzonder’ precies?
Betekent het dat het beleid zich niet in het bijzonder richt op andere doelstellingen,
zoals vrede, veiligheid en welvaart?
Van tweeën één: òf het beleid richt zich inderdaad in het bijzonder op de
mensenrechten (en in dat geval komen andere doelstellingen achteraan, en dat is niet
zo, òf het richt zich in het bijzonder op een reeks van doelstellingen (en dan is de
uitdrukking ‘in het bijzonder’ zinloos).
Waarschijnlijk vloeit deze slordige of onjuiste formulering voort uit de behoefte
van de minister het alle Kamerleden naar de zin te maken; wie zich meer interesseert
voor veiligheid of welvaart krijgt een brok toegeworpen; wie de mensenrechten na
aan het hart liggen, krijgt een even groot brok. En daarbij wordt erop gespeculeerd
dat Kamerleden gewoonlijk niet al te nauwkeurig lezen of denken.
Daar zou de minister dan wel eens gelijk in kunnen hebben. Maar dat verschoont
hem niet. Hij zou er, los van de ontvangst van zijn boodschap, een eer in moeten
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stellen zo precies mogelijk te formuleren. Maar ja, daar zet het kabinet-Lubbers geen
hoge premie op.
Overigens: wat zijn ‘fundamentele mensenrechten’? Zijn er ook niet-fundamentele
mensenrechten? En zo ja, richt het beleid zich daar minder ‘in het bijzonder’ op?
NRC Handelsblad van 13-11-1992, pagina 9

Onbegrijpelijk, alle begrip of ontoelaatbaar
‘Onbegrijpelijk’, zei minister-president Lubbers vorige week dinsdag op de stoep
van Downing Street 10, nadat premier Major hem - kennelijk zonder succes - had
proberen uit te leggen waarom hij zich genoodzaakt had gezien het verdrag van
Maastricht pas na een nieuw Deens referendum, dat op z'n vroegst in mei kan worden
gehouden, aan het Lagerhuis voor te leggen.
Is dat werkelijk zo onbegrijpelijk? Majors politieke leven hing af van de
aanvaarding van een motie door het Lagerhuis. Een meerderheid kon hij slechts
afkopen door de belofte de ratificatie van Maastricht uit te stellen. En zelfs na die
belofte bleek zijn meerderheid niet meer dan drie stemmen te zijn geweest.
Majors besluit had Lubbers vervelend, betreurenswaard, verontrustend, misschien
zelfs fataal kunnen noemen. Maar onbegrijpelijk? De ene politicus moet het toch
van de andere begrijpen wanneer hij voor zijn politieke leven vecht? Of had Lubbers
liever gezien dat Major verloren had, er nieuwe verkiezingen zouden zijn
uitgeschreven, die Labour dan waarschijnlijk zou winnen? Zo ja, dan is Lubbers'
‘onbegrijpelijk’ ook nog ondiplomatiek.
Nee, dan was bondskanselier Kohl handiger. Die zei, daags daarna, dat hij ‘alle
begrip’ had voor Majors besluit Maastricht uit te stellen. Zou het zo zijn dat de Duitser
toch meer een politiek dier is dan de Nederlander? In elk geval heeft hij, bijna per
definitie, meer gevoel voor macht. En wat is politiek anders dan spel om de macht?
Ook voor het verwezenlijken van de meest bevlogen idealen is macht nodig.
Intussen kan het Engelse uitstel inderdaad fataal voor Maastricht zijn. In de eerste
plaats is het helemaal niet zeker dat de Deense voorstellen tot reïnter- pretatie van
Maastricht het fiat van de Europese partners zullen krijgen en dat, na zo'n fiat, de
Denen bij een nieuw referendum ja zullen zeggen. In elk geval zal er heel wat tijd
mee gemoeid zijn en daarna pas kan de Britse ratificatieprocedure beginnen.
In die tijd kan van alles gebeuren wat Maastricht nog verder op losse schroeven
zet. De chaos binnen de Europese Gemeenschap is al compleet. Bonn en Parijs - de
as waarop de Gemeenschap rust - zijn verwikkeld in een ‘bittere twist’, zoals Die
Zeit deze week schrijft. Het blijkt alleen al uit Kohls ‘alle begrip’, dat volgde op het
‘ontoelaatbaar’ dat president Mitterrand een paar dagen eerder over het Britse uitstel
had uitgesproken. (Ook in de Frans-Duitse twist lijkt Lubbers, met zijn
‘onbegrijpelijk’, Nederland op een irrelevant zijspoor te hebben gemanoeuvreerd.)
En terwijl de hoofdrolspelers twisten - de aanleiding is overigens niet zozeer
Maastricht als wel de GATT-ronde - is de regie haar gezag kwijtgeraakt. Voorzitter
Delors heeft, door alleen maar de indruk te wekken dat hij meer voor de belangen
van Frankrijk dan voor die van de Gemeenschap opkwam, de Commissie van haar
dynamiek beroofd. Deze is verdeeld of vecht - om een term aan de Nederlandse
politiek te ontlenen - rollend over straat.
Het is dus begrijpelijk dat staatssecretaris Dankert, wiens Europese papieren boven
iedere verdenking staan, vrijdagavond in Oldeberkoop een somber verhaal over
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Europa's toekomst hield. Het federalistisch verschiet durfde hij nauwelijks meer te
noemen. En dat op de dag nadat de Tweede Kamer Maastricht met overgrote
meerderheid had goedgekeurd! De irrelevantie van ook dit votum kon niet beter
geïllustreerd worden.
Daarmee is niet gezegd dat de Kamer zich tegen Maastricht had moeten uitspreken.
Wanneer Duitsland ja tegen Maastricht zegt - en dat zal binnenkort gebeuren - dan
zou het op nationale zelfmoord neerkomen als Nederland, dat economisch zo
afhankelijk is van zijn achterland, een andere uitspraak zou hebben gedaan. Zo liggen
de kaarten. Bolkestein is dus terecht over zijn - eveneens terechte - bezwaren tegen
Maastricht heengestapt.
Maar dit alles neemt niet weg dat de eenheid in de Europese Gemeenschap ver te
zoeken is, zozeer zelfs dat het de vraag is of het verdrag ooit uitgevoerd zal worden.
Het onderlinge wantrouwen heeft ook eventuele alternatieven - zoals een kern-Europa
van de oorspronkelijke Zes of (zonder Italië) Vijf - zeer onzeker gemaakt. De houding
die tegenover Amerika ingenomen moet worden, is hier beslissend.
Dat wantrouwen heeft voorzitter Delors niet verminderd toen hij onlangs zei:
‘Europa zal niet bestaan, tenzij het nee kan zeggen tegen Amerika, ten minste één
keer nee’. Het is een bijna woordelijke echo van president Pompidous woorden uit
1971: ‘Europa zal nooit Europa zijn, tenzij het zich onderscheidt (ik zeg niet: zich
afsnijdt, ik zeg: zich onderscheidt) van Amerika.’
Hier wordt het verzet tegen Amerika niet verdedigd met argumenten die betrekking
hebben op deze of gene Amerikaanse politiek, maar verheven tot het leidend,
ordenend, ja scheppend beginsel van Europa. En wanneer de Fransen dat doen, dan
hebben ze, logisch gesproken, nog gelijk ook.
Immers, naties hebben, op z'n minst, een tegenstander - noem het: vijand - nodig
om één te worden. Nu de Sovjet-Unie als vijand weggevallen is, wie blijft er anders
over dan Amerika (tenzij het Japan is)? De Fransen menen dan ook, al dan niet
oprecht, dat ze niet anti-Amerikaans zijn wanneer ze zo redeneren.
De zwakte van deze theorie is dat de meeste Europeanen die redenering - althans
de conclusie ervan - helemaal niet willen volgen. Zij - en de Amerikanen zelf beschouwen een politiek die op die theorie berust, wèl als anti-Amerikaans. En dat
is ze in de praktijk natuurlijk ook.
Maar wanneer de Fransen zeggen dat wie deze theorie tot in haar uiterste
consequenties niet wil, eigenlijk Europa niet wil, dan hebben ze weer het cartesiaanse
gelijk aan hun kant. De moeilijkheid met Europa is dat de Europeanen niet Europees
zijn. De Fransen overigens net zomin als de anderen.
NRC Handelsblad van 17-11-1992, pagina 9

Verdraagzaamheid en kapitalisme
‘Het Europa van de 21ste eeuw zal tolerant zijn - of niet zijn.’ Zo riep burgemeester
Van Thijn uit in de rede waarmee hij verleden week het congres ‘Cultuur in Europa:
verscheidenheid in verdrukking?’ van de Universiteit van Amsterdam opende.
Europa zal tolerant zijn of het zal niet zijn. Het klinkt dramatisch, en zeker past
op deze hartekreet niet het cynische wederwoord: nou, dan zal Europa waarschijnlijk
niet zijn - al geven de uitbarstingen van volkenhaat die Europa, zowel in oost als in
west, de laatste tijd te zien geeft, niet bepaald aanleiding tot optimisme.
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Nog minder gepast zou het zijn Van Thijns uitroep een beetje goedkoop te noemen,
al meen ik mij te herinneren dat hij hetzelfde to be or not to be eens - het was in een
1-mei rede (in Tiel) in 1974 of daaromtrent - heeft toegepast op het socialisme:
Europa zal socialistisch zijn of niet zijn. Maar toen was hij politicus en nu is hij
magistraat.
Interessanter is het dat Van Thijn, met trots en reden, wees op de traditie van
verdraagzaamheid waarop zijn stad, Amsterdam, kan bogen. En bijna pikant wordt
het wanneer de socialist Van Thijn hier de eer geeft aan de Amsterdamse kooplieden.
Maar laten we hemzelf aan het woord: ‘In de zeventiende eeuw ontdekten de
Nederlanders, en met name de Amsterdamse kooplieden, dat onze samenleving er
baat bij had wanneer ze een kruispunt werd voor mensen en culturen uit oost en west,
noord en zuid. Onze cultuur leerde daarbij zelfs het mooie en het goede van anderen
te absorberen, zonder erg veel van het eigene te verliezen.’
‘In de zeventiende eeuw werden niet alleen de adel en de absolute vorst afgeschaft’,
zo ging hij voort, nogal globaal over feiten en tijdperken heen schaatsend. Maar daar
gaat het hier niet om. Waar het om gaat is ‘dat een typische burgermanscultuur kon
ontstaan’ en dat ‘ook een pragmatische houding werd aangeleerd, waarbij het mensen
van vele culturen en geloven werd toegestaan hier min of meer ongestoord op de
eigen manier te leven’.
Kortom, een lofzang op de burger- manscultuur, een lofzang die je niet zo gauw
uit de mond van een socialist zou verwachten. Zou het feit dat Van Thijn op de
Herengracht woont, hem ontvankelijk hebben gemaakt voor dit inzicht? Maar nee,
dat zou een onderschatting zijn van de waardering die serieuze socialisten hebben
voor de historische rol van de bourgeoisie.
Neem de historicus Jan Romein. Die was marxist, zelfs geruime tijd communist.
En wat schrijft hij in De Lage Landen bij de zee? Hij heeft het, als goed marxist,
over ‘die religieuze verdraagzaamheid waarvoor de regentenmaatschappij in Holland
de politiek-economische voorwaarden bood’.
En verder prijst hij de ‘in de menselijke redelijkheid vertrouwende geest, die,
weinig luidruchtig, niettemin misschien toch het beste deel is van de geest van de
toenmalige heersende klasse’. ‘Niet van het volk’!, zo voegt hij eraan toe (het
uitroepteken is van mij).
Nee, ‘dragers van deze kritische, indivualistische, antiklerikale, rationalistische
en tolerante geest, van die toen “moderne tijdgeest” is uitsluitend de Nederlandse
bourgeoisie, die inderdaad, maar die ook alleen reden had tot dit optimisme, dat het
geestelijk complement van haar politieke vrijheid en handelsexpansie was.’
Een onberispelijke marxistische redenering - ook in de woorden ‘toen moderne
tijdgeest’, waaruit te lezen valt dat Romein die kritische, individualistische,
rationalistische en tolerante geest nu - hij schreef in de jaren dertig - niet meer modern
acht. Nu is het, nadat de bourgeoisie haar historische taak volbracht heeft, de beurt
aan de arbeidersklasse, ‘het volk’, dat minder tolerant is.
Deze interpretatie mogen we niet aan de woorden en gedachten van Van Thijn
geven, want hij is geen marxist. Niettemin is het geoorloofd de vraag te stellen of er
niet een bijna dwingend verband bestaat tussen de verdraagzaamheid, die Van Thijn
zo lief is, en het pragmatische kapitalisme, waarvan de Hollandse samenleving in de
zeventiende eeuw een vroeg voorbeeld is. Zeker bestaat dat dwingend verband niet
tussen socialisme en verdraagzaamheid.
Overigens is het goed, wanneer we verdraagzaamheid prediken, ons het woord
van de historicus E.H. Kossman te herinneren: verdraagzaamheid of tolerantie ‘sluit
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in dat er een hiërarchie bestaat: er is een groep die tolerant en er is een groep die
getolereerd wordt. In de strikte betekenis van het woord is tolerantie discriminerend
en dus vijandig aan de grondwet. Wij behoorden eigenlijk geen pleidooien te voeren
voor verdraagzaamheid tegenover minderheden. In zulk vocabulair, hoe goed ook
bedoeld, klinkt arrogantie en intolerantie door’.
En hij citeert de Franse revolutionair Mirabeau, die eens zei: ‘Ik ga geen tolerantie
preken. De geheel onbeperkte vrijheid van godsdienst is in zijn ogen een zo heilig
recht dat het woord tolerantie, wanneer het gebruikt wordt om dit uit te drukken, bij
mij de suggestie van tirannie werkt. Het bestaan immers van enige autoriteit die het
recht heeft iets te tolereren, vormt een inbreuk op de meningsvrijheid, omdat zij iets
tolereert en iets dus ook niet kan tolereren’.
Het is daarom - omdat tolerantie een houding van boven naar beneden suggereert
- dat de Franse socioloog Raymond Aron (die op alle fronten postuum gewonnen
heeft van zijn tijdgenoot, de verachtelijke maar lange tijd vereerde Jean-Paul Sartre)
liever van ‘respect’ sprak.
Tot slot: Van Thijn zei, over tolerantie sprekend: ‘Typerend voor onze zich
wegcijferende cultuur is dat wij de essentie niet in onze eigen woorden kunnen
uitleggen’. Maar is verdraagzaamheid dan geen goed Nederlands woord, al vond een
Duitse auteur, Otto Flake (1880 - 1963), het ‘von einer seltsam lustigen Komik’ dit
woord op het Brusselse stadhuis te zien staan.
Nog iets: Van Thijn schreef in zijn toespraak Waiting for Godot toe aan Jean
Genet. Het is van Samuel Beckett. Een vergeeflijk foutje, maar een burgemeester
van Amsterdam, eens culturele hoofdstad van Europa, zou over een staf moeten
beschikken die hem voor zulke foutjes behoedt.
NRC Handelsblad van 24-11-1992, pagina 9

De verleidingen van de gewone man
Richard Pipes is iemand die een tijdlang adviseur van president Reagan voor zaken
betreffende de Sovjet-Unie is geweest. Dit is (of was?) voor velen voldoende reden
om niets van zo'n man te willen weten. Misschien was van hem wel de term Evil
empire - rijk van het kwade - afkomstig, als hoedanig Reagan, tot afschuw van alle
weldenkenden, de Sovjet-Unie eens betitelde!
Niettemin had Pipes als hoogleraar geschiedenis aan de Harvard Universiteit een
hele reputatie verworven, en geruime tijd vóór Reagans aftreden was hij tot de
wetenschap teruggekeerd. Zijn nieuwste boek, dat vorig jaar verscheen, ging over
The Russian Revolution 1899-1919.
Ik neem aan dat het artikel dat hij in de Times Literary Supplement van 6 november
over die revolutie schreef, er min of meer een samenvatting van is. In elk geval trekt
hij uit de Russische revolutie, die een poging was de geschiedenis zin en doel te
geven, deze conclusie:
‘Misschien is de tijd gekomen om - na twee wereldoorlogen, Hitler, Lenin, Stalin,
Mao en Pol Pot - de hele notie te verlaten van de geschiedenis (met een grote G) als
een metafysisch proces dat naar een doel leidt waarvan de mensen zich slechts vagelijk
bewust zijn.’
Zelf ziet Pipes, die zichzelf ‘een beoefenaar van de geschiedenis met een kleine
g’ noemt, in de bronnen waarover hij beschikt ‘geen enkele aanwijzing van een hoger
doel. Ik zie uit de eigentijdse documenten alleen maar talloze gewone individuen
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oprijzen die niets anders willen dan een gewoon leven leiden, maar die tegen hun
wil worden meegesleept om te dienen als bouwmateriaal voor fantastische structuren,
ontworpen door mannen die geen vrede kennen’.
Dat de geschiedenis geen zin - althans geen kenbare zin - heeft, daar kunnen we
mee akkoord gaan. Betwistbaarder is de stelling dat talloze gewone individuen, die
niets anders willen dan een gewoon leven leiden, tegen hun wil door rusteloze en
gewetenloze leiders meegesleept worden om te dienen als bouwmateriaal voor hun
fantastische plannen.
Het fascinerende en griezelige van het twintigste-eeuwse totalitarisme is juist dat
talloze gewone mensen mèt hun wil meegesleept worden. Fascisme en communisme
zijn massa-bewegingen, wat wil zeggen dat zij berusten op de wil en de geestdrift
van talloze individuen.
Dat onderscheidt ze van ouderwetse absolute monarchieën en modernere
autocratieën of dictaturen à la Franco of Pinochet. Die vonden hun machtsbasis en
hun legitimiteit niet in het volk; die hadden ook geen immense partijorganisatie nodig
om het volk achter zich te mobiliseren. (Van de talloze latijns-Amerikaanse dictators
voldoet alleen de Argentijn Juan Perón, met zijn descamisados, aan het totalitaire
model.)
Als communisme of fascisme slechts een kwestie was geweest van één man of
één bende tegenover een geknechte massa, dan zou het betrekkelijk weinig problemen
hebben opgeleverd (behalve voor de slachtoffers). Nee, het is juist de
aantrekkingskracht die zulke meedogenloze bewegingen op de gewone man (en
vrouw) blijken uit te oefenen, die het probleem vormt.
In het onlangs verschenen boek Kindheit und Jugend unter Hitler schrijft
oud-bondskanselier Helmut Schmidt, sociaal-democraat en geboren in 1918: ‘Achteraf
gezien, zou ik toen heel best voor de tijdgeest kunnen zijn bezweken en - althans
aanvankelijk - een kleine nazi kunnen zijn geworden, als daar niet mijn joodse
grootvader zou zijn geweest’. Alleen die grootvader - of het feit dat die bestond (of
bestaan had) - maakte Helmut Schmidt tot iemand die ‘tegen’ was (hoewel hij een
‘plichtsbewuste patriot’ bleef, die dan ook zijn militaire dienstplicht in de oorlog
vervulde).
Zo zijn er miljoenen geweest, maar dan zonder joodse grootvader. Het zijn niet
alleen de gefrustreerden, de labielen en de neuroten, en zeker niet alleen de
misdadigers en de avonturiers, die zich laten meeslepen door de terribles
simplificateurs. Wie dat denkt - en het is verleidelijk, en zeker gemakkelijk, dat te
denken - onderschat het gevaar van het fascisme, van welke kleur dan ook,
schromelijk.
Daarom is de uitkomst van een enquête die in maart/april van dit jaar onder de
Saksische jeugd (van 14 tot 25 jaar) gehouden is en waarvan het weekblad Das
Parlament in zijn septemberbijlage verslag doet, zo onthutsend.
Want wat blijkt - tegen de verwachtingen in? De rechts-georiënteerde jeugd, die
vooral op de scholen sterk vertegenwoordigd is, is helemaal niet zo ontevreden met
het leven (en met de ouders), zo pessimistisch, zo angstig en zo uitzichtloos als
algemeen aangenomen wordt. Die kwalificaties blijken eerder te passen op degenen
die zich links noemen. Kortom, die rechtse jeugd - overigens niet gelijk te stellen
met de skinheads die brandbommen gooien in tehuizen van asielzoekers en
gastarbeiders - is heel normaal.
We zouden onszelf voor de gek houden als we dit verschijnsel zouden afdoen met
de verklaring van ‘die onverbeterlijke Duitsers’. In de eerste plaats gaat het hier om
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een jeugd die tot 1989 ‘socialistisch’ opgevoed is geweest onder de plak van de
fanatieke Margot Honecker. Die opvoeding zou, zou je zo denken, haar op z'n minst
immuun moeten hebben gemaakt voor fasciserende neigingen.
Dat dit niet zo is, is het zoveelste fiasco van de DDR. Maar belangrijker is de
opmerking dat het argument van de Duitse onverbeterlijkheid, die zelfs veertig jaar
communistische indoctrinatie zou hebben overleefd, een regelrechte racistische
opmerking is. Beter is het ermee rekening te houden dat ook niet-Duitse gewone
mensen vatbaar kunnen zijn voor nationalistische en nog ergere aanvechtingen.
NRC Handelsblad van 27-11-1992, pagina 9

Tijdperk van de post-Verlichting
Wie mij wel eens, overigens niet helemaal ten onrechte, van pessimisme beticht,
vooral wat de Europese integratie betreft, moet nog eens een blik werpen in de twee
opiniepagina's van de krant van verleden week donderdag, 26 november. Wat leest
hij daar?
‘Het Europese stelsel ontploft.’ ‘De EG dreigt aan eigen tegenstrijdigheid ten
onder te gaan.’ ‘Voor de Gemeenschap is 1992 het jaar geworden van de
verpulvering.’ Zo bont heb ik het nooit gemaakt. En dan hebben ze het nog niet eens
over het ex-Joegoslavië, de ex-Sovjet-Unie en andere delen van de wereld waar zich
desintegratieverschijnselen voordoen.
En Nederland? ‘De balkanisering van de PvdA is nog lang niet ten einde.’ 't Is
alles kommer en kwel wat je tegemoetslaat. En dat alles in drie artikelen. Het kan
nauwelijks toeval zijn. Niet dat ik de redactie van opzet verdenk. 't Is eerder zo dat
het verval van oude waarden en waarheden zich op verschillende wijzen manifesteert.
Het is waar: er is één artikel, van John Kenneth Galbraith, dat nog een bijna
ouderwets aandoend optimisme uitstraalt, maar tevens, op bijna pijnlijke wijze, het
tekortschieten van dit Verlichtingsoptimisme onthult: ‘Als maatschappelijk linkse
beweging verwerpen wij kleingeestig nationalisme alsook etnische en raciale
conflicten. Die spelen alle in op de gevoelens van emotioneel agressieve, maar
mentaal achtergestelde personen.’ Allemaal waar, maar dat eenmaal gezegd hebbend,
ben je er nog niet.
Ja, wat een hovaardij eigenlijk om ook mensen die in oude stadswijken moeite
hebben samen te wonen met mensen van geheel andere cultuur, emotioneel agresssief
en mentaal achtergesteld te noemen! De daardoor ontstane conflicten spelen overigens
niet in op die mensen; het omgekeerde is eerder het geval.
Hoe dit ook zij - uit die woorden spreekt het failliet van het Verlichtingsoptimisme:
de mens is goed, en wie niet goed handelt is emotioneel agressief of mentaal
achtergesteld, dus rijp voor de psychiatrische kliniek. Het is een nagalm van het
rousseauïstische gebod: de mens moet gedwongen worden vrij en deugdzaam te zijn.
Ook wat de internationale betrekkingen betreft, spreidt Galbraith een
achttiende-eeuws optimisme ten toon: ‘We aanvaarden dat de hedendaagse
geavanceerde economie (...). Het voordeel daarvan is dat het de betrokken naties
dichter bijeenbrengt’. Vertel dat de Franse boeren - en hun niet alleen!
Het is dat levensbeschouwelijk optimisme dat ook ten grondslag ligt aan wat Mark
Kranenburg de ‘balkanisering’ van de PvdA noemt: de confrontatie tussen ‘de
partij-elite zonder eelt’ (met haar ‘fantastische vrijblijvendheid’ - het woord is van
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co-voorzitter Vreeman) en ‘de stem van het traditionele electoraat’, dat op Janmaat
dreigt te gaan stemmen.
En op internationaal gebied dreigt nu ook dat optimisme, dat tot de verdragen van
Rome (1957) en Maastricht (1991) heeft geleid, gelogenstraft te worden door de
hardleersheid van de volken. ‘Het Europese stelsel ontploft. De EG dreigt aan eigen
tegenstrijdigheid ten onder te gaan’, zegt nu eens niet ik, maar J.H. Sampiemon. En
het hoofdartikel: ‘Voor de Gemeenschap is 1992 het jaar geworden van de
verpulvering’.
Zelf ben ik nooit verder gegaan dan van mijn pessimisme te getuigen aangaande
de politieke eenwording van Europa. Nu begin ik mij echter af te vragen of, doordat
die politieke eenwording de grenzen van de Gaulles ‘Europa der staten’ kennelijk
niet kan overschrijden, niet ook de economische eenwording aangetast dreigt te
worden.
The Economist van 28 november heeft daar het antwoord op: ‘De meeste mensen
weten dat Maastricht in gevaar is; weinigen geloven dat de toekomst van de
binnenmarkt bedreigd is. Dat is ze wel.’ Met andere woorden: zelfs al de
niet-totstandkoming van Maastricht zal de binnenmarkt, zo niet alles wat sinds 1957
bereikt is, bedreigen.
Wat is de oorzaak van al het verval dat we om ons heen zien? Zoals aan alles in
de geschiedenis, ligt ook hieraan een samenloop van oorzaken ten grondslag. Maar
als er toch één oorzaak aangewezen moet worden, dan is het het
Verlichtingsoptimisme, dat in de ruim twee eeuwen van zijn bestaan ongelooflijk
veel tot stand heeft gebracht, maar nu tot zijn einde schijnt te zijn gekomen.
Francis Fukuyama dacht dat, met de nederlaag van het communisme, de
overwinning van de vrijheidsgedachte (een betere vertaling van liberalism dan
liberalisme) was bezegeld. Dat is ook wel zo, maar het ziet ernaar uit dat de
vrijheidsgedachte, met die overwinning, zich tevens heeft uitgeput of - zie het aantal
nieuwe staten en staatjes dat zich op het vrijheidsbeginsel beroept - in het absurde
is omgeslagen.
Wat dan? Iemand die zelf kind van de Verlichting is - en wie is dat niet in de
Westerse wereld? - kan zich moeilijk een voorstelling van alternatieven maken, laat
staan ze aanvaarden. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet denkbaar zijn. De individu
kan nog wel tot wijsheid (of wat daarvoor doorgaat) gedwongen worden - ook geen
aantrekkelijk perspectief -, maar wie moet dat met volken doen?
NRC Handelsblad van 01-12-1992, pagina 9

Meer dan honderd procent kan niet
‘Maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat de Oekraïne en Rusland in een
handelsoorlog zijn verwikkeld vanwege roebelbetalingen, dat de roebel is gekelderd
tot 240 voor een dollar en dat de geldontwaarding inmiddels meer dan duizend procent
bedraagt.’ ‘De somberste scenario's gaan tot nu toe uit van een geldontwaarding van
1200 procent.’
Wat is er mis aan deze zinnen? Ik zou het niet weten of niet geweten hebben als
iemand die deskundiger is dan ik op financieel-monetair gebied - dat kan gemakkelijk
- mij er niet opmerkzaam op had gemaakt dat er wèl iets aan de hand is. Ik citeer
hem: ‘Een procent is één honderdste. Als een schilderij wordt vernield en alle waarde
verliest; als een aandeel waardeloos wordt in verband met het faillissement van het
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betrokken bedrijf; als een valuta alle waarde verliest, dan is die waardedaling honderd
procent. Men kan ook nooit meer dan honderd procent van alle walvissen doden, en
de PvdA kan nooit meer dan honderd procent van de leden of kiezers verliezen.
De fout ontstaat waarschijnlijk doordat gedacht wordt dat ‘geldontwaarding’
hetzelfde begrip is als ‘prijsstijging’. Zij zijn echter elkaars reciproque. Als de prijzen
verdubbelen, verliest het geld de helft van zijn waarde. Als onze prijzen stijgen met
900 procent (vertienvoudigen), dan is de gulden 90 procent van zijn waarde
kwijtgeraakt.’
Het is, strikt gesproken, geen taalkundige opmerking. Dat is de volgende ook niet.
In mijn vorige taalartikel schreef ik dat in de annonce ‘Door een noodlottig ongeval
nam de Heere van onze zijde onze lieve...’ het woord door, in tegenstelling tot wat
ik aanvankelijk had gedacht, toch goed is. Immers, in zeer protestants-orthodoxe
kring wordt het ongeval gezien als een instrument waarmee de Heere zijn
ondoorgrondelijke beschikkingen volvoert.
Dat kan waar zijn, schrijft een lezer, maar ‘wanneer de Heere zijn
ondoorgrondelijke beschikking volvoert, dan kan dat niet noodlottig genoemd worden.
Het noodlot bestaat niet, daar de Heere de wereld bestuurt. Zelfs de term ongeval is
onjuist. Deze heeft een negatieve bijklank, en wat de Heere beschikt, heeft niets
negatiefs’. Volstrekt logisch.
Andere curiositeiten van de laatste weken:
‘Solide spelend vloeiden de zetten uit zijn vingers.’ Speelden de zetten solide?
‘In 1951 werd die nieuwe kerkorde ingevoerd en sindsdien aangepast.’ allemaal
in 1951?
‘Zij zijn in het begin van de jaren tachtig onnodig geïnfecteerd en wijt dat aan
eindeloos wachten.’
‘De wereld verandert sneller dan onze capaciteit om veranderingen te kunnen
beheersen.’ ‘... kometen die potentieel met aarde en maan in botsing kunnen komen.’
Dubbelop: kunnen ligt al in capaciteit, respectievelijk potentieel, besloten.
‘Specifieke stimulering of bescherming van nationale cultuuruitingen worden
getoetst aan de grondslagen van onbelemmerde concurrentie.’ Wordt.
‘,... zoals Lubbers kort daarop in zijn regeringsverklaring zei, de samenleving
dreigde te ontwrichten.’ Wat dreigde zij te ontwrichten?
‘Over Baudelaire's relaties met vrouwen is veel geschreven, niet in het minst door
hemzelf.’ Dus helemaal niet door hemzelf?
‘Dinosaurus-fossielen zijn vrij zeldzaam en leefden op het land.’ Ik dacht dat
fossielen per definitie dood waren.
‘De gemeente Leidschendam verspilt te veel geld en groen met de
uitbreidingsplannen.’ Verspillen is altijd te veel.
‘Ze liepen tegen de wind in naar de Jordaan. Ze zwegen, want daarvoor was het
te koud.’ Waarvoor was het te koud?
‘Zo bestaat er voor mijn broer en ik geen enkele twijfel wat anti-harenweer is.’
Ook voor ik? Idem: ‘Op een gegeven moment werd het een guerrilla van het gezin
van Corine en ik tegen Wilhelmus.’
‘Verder is nog een vierde moord op een Colombiaan opgelost.’ Een Colombiaan
viermaal vermoord? (In het bericht stond niet dat de andere moorden ook op
Colombianen waren gepleegd.)
‘Bij de aangifte van geboorten zou een medisch attest van een arts moeten worden
overlegd aan de burgerlijke stand.’ ‘Iemand die een kind aangeeft hoeft geen enkel
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bewijs te overleggen dat een kind ook echt geboren is.’ Overleggen is niet hetzelfde
als overleggen. Hier is het laatste bedoeld. Dus: overgelegd en over te leggen.
‘Via Nürnberg en Praag is sneller dan door het voormalige Oost-Duitsland.’
Oost-Duitsland bestaat nog, net zoals Oost-Nederland. (En waarom Nürnberg in
plaats van Neurenberg? We schrijven toch ook niet Köln en Paris?)
‘Luitjens is in 1948 bij verstek tot levenslang veroordeeld wegens hulpverlening
aan de vijand en het als hulplandwachter deelnemen aan arrestaties en huiszoekingen.
Andere feiten werden niet ten laste gelegd.’ Hem althans niet.
‘Iedere persoonlijkheid moest gerespecteerd worden en moest de vrijheid geboden
worden tot volledige ontwikkeling.’ Aan wie of wat moest iedere persoonlijkheid
geboden worden?
‘Komt er een nieuwe as Bonn-Den Haag?’ Was er dan een oude?
‘Vooral in die tijd had Nieuwspoort grote faam. Niet in het minst door de grote
omzet in alcoholica.’ Blij te horen dat die grote omzet helemaal niet heeft bijgedragen
aan Nieuwspoorts toenmalige grote faam.
‘Ik neem niet aan dat Woody uit was op heldendom, maar toch wàs hij het wel,
even.’ Wat was hij wel?
‘In de vorm van een thriller wordt nu onze aandacht gevraagd voor de bloedige
botsingen.’ Wat heeft de vorm van een thriller?
Lof van de komma: ‘Alleen Oscar Wilde kwam na zijn gevangenisstraf in Engeland
wegens homosexualiteit naar Parijs om daar in vergetelheid te sterven.’ Als er
komma's hadden gestaan achter kwam en homosexualiteit, was het meteen duidelijk
geweest.
‘In een interview zeggen de bewakers dat Kranendonk geen maatregelen heeft
genomen om het gevangenisbeleid van Kosto aan de orde te stellen.’ Uit het bericht
blijkt dat gevangenisdirecteur K, geen maatregelen heeft genomen om ontsnapping
te voorkomen. Bedoeld werd hier te zeggen dat K. die maatregelen niet had genomen,
teneinde Kosto's beleid aan de orde te stellen. Eén komma, vóór om, zou voldoende
zijn geweest om dit duidelijk te maken. Nu staat er iets verkeerds. Ere wie ere toekomt.
Op 24 november schreef ik hier dat burgemeester Van Thijn van Amsterdam in een
toespraak Waiting for Godot aan Jean Genet toegeschreven had. ‘Een vergeeflijk
foutje’, schreef ik, ‘maar een burgemeester van Amsterdam zou over een staf moeten
beschikken die hem voor zulke foutjes behoedt.’
Intussen heeft die staf mij de tekst van zijn toespraak toegestuurd. Daarin wordt
noch Genet noch Beckett (de eigenlijke schrijver) vermeld. Kennelijk heeft Van
Thijn geïmproviseerd. Tja, dat kan zelfs de beste staf niet verhoeden.
NRC Handelsblad van 04-12-1992, pagina 9

Oriëntatie op Duitsland?
Veel Nederlanders gaan er prat op anti-Duits te zijn. Als ze zelf (of hun ouders) onder
de Duitse bezetting geleden hebben, neem ik die gezindheid serieus. Anders
nauwelijks. In elk geval heeft zij niet verhinderd dat Nederland graag aan de Duitsers
verdient. Sterker: vijf jaar na de oorlog al stuitte de herbewapening van de Duitsers
op bijna geen verzet in Nederland.
En als we nog altijd zo anti-Duits zijn, hoe komt het dan dat het besluit samen met
de Duitsers één legerkorps te vormen (waarin de Duitsers, alleen al op grond van
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hun numerieke overwicht, de toon zullen aangeven), geen reacties van ‘dat nooit!’
heeft opgeroepen?
Alleen het weekblad De Groene roept, voorspelbaar, op tot ‘algeheel verzet tegen
de militaire Nederlands-Duitse samenwerking’ in deze tijd van ‘heroplevende Duitse
draken en demonen’. Dat is klassiek anti-Duits sentiment, maar ook los daarvan
vallen er wel enige vraagtekens te zetten achter die militaire samenwerking.
Immers, de cultuurverschillen tussen het vrijgevochten Nederlandse en het veel
autoritairder Duitse leger zijn groot, zoals ze trouwens ook groot zijn tussen de
Nederlanders en de Britten, met wie ook militair samengewerkt wordt. Kortom, in
zo'n samenwerking - en niet in Brussel of Straatsburg - wordt de Europese
integratiegedachte pas echt op de proef gesteld.
Daarom zou het best kunnen zijn dat het Duits-Nederlandse legerkorps, wanneer
het het papieren stadium zal hebben verlaten, de anti-Duitse (respectievelijk
anti-Nederlandse) gevoelens eerder zal aanwakkeren dan verzwakken. Daarmee zou
de stelling van Koen Koch (in de Volkskrant van 4 december) dat meer integratie
meer nationalisme oproept, bevestigd worden.
Maar zover zijn we nog niet. Ook de Europese integratie bevindt zich nog, wat
dat betreft, in het papieren stadium, het stadium van regeringen, parlementariërs,
technocraten en journalisten. Maar ook in dit stadium zijn zich, juist met betrekking
tot de Nederlands-Duitse verhouding, interessante verschuivingen aan het voltrekken.
Zo heeft twee weken geleden de christen-democraat De Hoop Scheffer in de
Tweede Kamer ervoor gepleit dat Nederland ‘zijn betrekkingen met Duitsland - het
allerbelangrijkste land voor Nederland - op alle gebieden zo hecht als mogelijk’ zal
maken: ‘Het gaat om een oriëntatie op Duitsland’.
Dit is Realpolitik in optima forma. Immers, het Europese evenwicht, dat Nederland
traditioneel zoekt, is verbroken als gevolg van Duitslands hereniging en vergroting
èn als gevolg van het ‘zelfisolement’ (het woord is van de PvdA'er Van Traa) dat de
Britten kennelijk hebben gekozen. Er blijft Nederland weinig anders over dan aan
te leunen tegen het land waarvan het economisch toch al zo afhankelijk is.
Maar valt er aan deze conclusie niet te ontsnappen? Van Traa probeerde het in
hetzelfde debat. Ook hij ging uit van het verlies van het Europese evenwicht, dat
maakte dat Nederland niet meer de keus had ‘het oude buitenlandse beleid te
vervolgen’, dat minister Van den Broek op 17 september - de dag waarop het Verenigd
Koninkrijk het Europese Monetaire Stelsel verliet! - nog zo welsprekend te Leiden
had verdedigd.
Maar Van Traa concludeerde daaruit niet dat Nederland zich op Duitsland moest
gaan oriënteren, maar dat het de Frans-Duitse samenwerking moest gaan ‘versterken’.
Dit vooronderstelt evenwel dat die Frans-Duitse samenwerking een vast gegeven is.
In feite is zij een laatste Franse poging tot uitoefening van politieke hegemonie, en
die is, gegeven de machtsverhoudingen, op den duur tot mislukking gedoemd.
Bovendien is het zeer de vraag of de Duitsers en, vooral, de Fransen ‘versterking’
van hun samenwerking door het algemeen als lastig, beurtelings als eigenzinnig en
moralistisch ervaren Nederland zouden verwelkomen. Ze bedisselen de zaken liever
onder elkaar en leggen het resultaat dan aan de anderen voor.
Daarom is de conclusie die De Hoop Scheffer uit dezelfde realiteiten trekt,
dwingender dan die van Van Traa. Dwingender, maar daarom nog niet aangenamer.
Maar weer moeten we vaststellen dat die conclusie bij niemand op verontwaardiging
is gestuit, wat opnieuw aanleiding geeft tot de vraag: hoe verdiend is nu eigenlijk
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onze anti-Duitse reputatie, die we ons zo graag laten aanleunen - al was het alleen
maar om onze nationale identiteit (verschillend van de Duitse) te onderstrepen.
NRC Handelsblad van 08-12-1992, pagina 9

Interveniëren of niet?
Toen de Koude Oorlog nog woedde, was Somalië een belangrijke pion in het spel.
Eerst was het een satelliet van de Sovjet-Unie, maar toen het met Ethiopië in oorlog
raakte, besloot de Sovjet-Unie dat dit laatste land belangrijker was en liet zij Somalië
vallen, dat vervolgens zijn heil bij de Verenigde Staten zocht.
Nu heeft het zijn strategische betekenis verloren, en wanneer president Bush nu
besloten heeft 30.000 militairen naar dat land te sturen, moeten we hem wel geloven
wanneer hij zegt dat dezen een uitsluitend humanitaire missie hebben: te verhinderen
dat er nog meer Somaliërs de hongerdood sterven.
Tegen humanitaire missies nu is het hachelijk je stem te verheffen. Je loopt dan
de kans in de hoek van de inhumanen geduwd te worden. En toch is er aanleiding
genoeg bedenkingen te hebben tegen president Bush' besluit. Het is gemakkelijk
30.000 man ergens naar toe te sturen; het zal minder gemakkelijk zijn ze weer terug
te trekken.
In de eerste plaats is Somalië geen land. Dat wil zeggen: het heeft geen regering
en dus geen bestuur. Het is daarentegen wel één volk, met één taal en één godsdienst
(de islam). Maar het volk is verdeeld, niet eens zozeer in stammen als wel in clans
en subclans, die elkaar beoorlogen. Het is een volstrekte chaos.
Militair dit gebied onder controle te krijgen, lijkt niet zo moeilijk. Het is niet
bergachtig, zoals Bosnië, of vol oerwouden en moerassen, zoals Vietnam. Toch zijn
al die clans zwaarbewapend, met wapens die Somalië achtereenvolgens van de
Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Arabische staten heeft gekregen. Het zal niet
gemakkelijk zijn op deze pot met wormen, die bovendien de eigenschap hebben nu
eens te verdwijnen en dan weer elders op te duiken, vat te krijgen.
Maar stel dat dit de Verenigde Staten wèl lukt en dat zij zoveel orde weten te
scheppen dat althans een min of meer geregelde voedselvoorziening van de bevolking
tot stand kan worden gebracht - wat dan? Vroeg of laat - en gedachtig aan het trauma
van Vietnam, moeten we aannemen dat het eerder vroeg dan laat zal zijn - zullen de
Amerikaanse militairen Somalië weer verlaten.
Dan zullen de clans weer uit hun holen te voorschijn komen en zullen de oorlogen
tussen hen opnieuw uitbarsten. En weer zal de bevolking daar het eerste slachtoffer
van worden, want het eerste wat de clans zullen doen, is zich meester maken van het
ingevoerde voedsel, dat zij, na er voor eigen gebruik het nodige van opzij gezet te
hebben, zullen verkopen, teneinde hun wapenarsenalen te kunnen aanvullen.
Dat is een vooruitzicht waar ernstig rekening mee gehouden zal moeten worden,
maar dat blijkbaar niet doorslaggevend is geweest in de berekeningen van president
Bush. Het is een vooruitzicht dat zelfs de meest progressieven onder ons bijna
heimwee doet krijgen naar de tijden van het kolonialisme. Maar kolonialisme, zeker
in zo'n godverlaten land als Somalië, is wel het laatste waar de Amerikanen toe bereid
zijn.
Het minste wat gezegd kan worden is dat Bush zijn opvolger een nessushemd
nalaat, want Clinton komt met de gevolgen te zitten, en één van die gevolgen zal zijn
dat de Verenigde Staten, die nu alom geprezen worden voor hun humanitaire missie,
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straks waarschijnlijk verweten zal worden - overigens door mensen die zelf nauwelijks
een poot hebben uitgestoken - de Somaliërs aan de hongerdood over te laten.
In het voormalige Joegoslavië staat het Westen, en in de eerste plaats West-Europa,
voor een soortgelijk dilemma. De roep om gewapende interventie wordt steeds luider.
Begrijpelijk in het licht van de genocide die de Serviërs openlijk aan het plegen zijn.
Bovendien is hier een extra argument, dat in het geval van Somalië niet aanwezig
is, namelijk de vrees dat West-Europa straks overspoeld zal worden door Bosnische
en andere vluchtelingen.
Dat zo'n interventie een nog veel grotere, moeilijkere en veel meer tijd van
voorbereiding vergende operatie zal zijn dan die in Somalië, kan slechts een
bijkomend argument zijn, als het politieke en/of humanitaire belang ervan eenmaal
vastgesteld is. (Het zou overigens niet de eerste maal zijn indien ook hier de
wenselijkheid van een ingrijpen zou moeten wijken voor de technische bezwaren
ervan.)
Van principiëler betekenis is de vraag: wordt de plaatselijke bevolking er beter
van of keert zich dan de Servische moordzucht in verdubbelde woede tegen haar voordat de interventie nog enig militair resultaat zal hebben kunnen bereiken? Maar
in laatste aanleg is ook deze overweging van secundair belang, als eenmaal het
primaire belang - redding van de totale bevolking - vaststaat.
Maar ook hier geldt dat geen operatie begonnen moet worden wanneer de afloop
ervan volstrekt onzeker is. Stel dat een militaire interventie in ex-Joegoslavië een
succes wordt. Stel dat de interveniërende troepen - hoeveel: dertigduizend,
honderdduizend? - erin slagen safe havens, die ook een zekere economische
bestaansgrond hebben, te scheppen en te beschermen tegen Servische en andere
belagers. Wat dan?
De interveniërende troepen zullen toch niet tot in lengte van dagen in ex-Joegoslavië
kunnen blijven? En wanneer zij op zekere dag wegtrekken, dan moet er toch een
redelijke kans zijn dat de volken van dit gebied, na alle onderlinge moordpartijen,
elkaar niet weer naar de keel vliegen? Is er die garantie, nu de haat tussen hen oneindig
groter is geworden? Die garantie is er niet, en daarom zou zo'n interventie, zij het
nobel, wel eens volmaakt nutteloos kunnen blijken te zijn.
NRC Handelsblad van 11-12-1992, pagina 9

Huursoldaten voor Paulus
Minister Pronk is, zo lijkt het wel, van Saulus Paulus geworden. Vroeger was hij,
zoals iedere progressief betaamt, fel tegen gewapende interventie in
ontwikkelingslanden. Nu is hij ervoor. Deze kentering in zijn gedachten verdient
geen hoongelach. Integendeel, er zit een zekere logica in.
Immers, wil ontwikkelingshulp enig rendement hebben, dan is er een minimum
aan orde in het desbetreffende land nodig. Als de inheemse regering of strijdkrachten
die orde niet kunnen scheppen, dan moeten uitheemse dat doen. Deze logica geldt
nog sterker wanneer aan ontwikkeling nog niet eens gedacht kan worden, maar het
er domweg om gaat de bevolking van de hongerdood te redden. Somalië is hiervan
het beste voorbeeld.
Maar Somalië is - of blijft - niet het enige voorbeeld. Nu roept Pronk al om
interventie in Mozambique, en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken:
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Angola, Liberia en andere landen die, zo niet vandaag, dan toch morgen in chaos
dreigen te vervallen - niet alleen in Afrika.
In beginsel is er, ook als we uitsluitend humanitaire bedoelingen hebben, niets
tegen interventie in zulke gevallen. Er zijn evenwel enkele vragen die beantwoord
dienen te worden alvorens tot zo'n interventie besloten wordt.
In de eerste plaats: hoe lang zal die interventie duren? Een interventie kan, per
slot van rekening, ook het effect hebben dat de bevolking eraan went dat het voedsel
van buiten komt. Zo wordt haar een prikkel ontnomen zelf in haar eerste
levensbehoeften te voorzien. In zo'n geval heeft een interventie, al kan zij tijdelijk
voor orde zorgen, averechts effect - tenzij de interveniënt bereid is een neokoloniaal
bestuur in het leven te roepen.
Andere overweging (hiervóór al even aangestipt): is met één interventie niet het
hek van de dam? Of: waarom Somalië wèl en Mozambique (of willekeurig welk
ander voorbeeld) niet? Op den duur hebben de Westerse landen, die al druk bezig
zijn te ontwapenen, niet voldoende troepen om al die taken op zich te nemen.
Daarom ligt de gedachte voor de hand: kunnen anderen dat niet doen? Ja, heeft
de econoom Pronk er ooit aan gedacht dat zijn ontwikkelingsgelden veel economischer
zouden worden besteed als niet Nederlandse, maar, zeg, Pakistaanse soldaten de
opdracht zouden krijgen in zulke landen de eerste voorwaarden te scheppen voor
een begin van ontwikkeling?
Voor wat een Nederlandse militair kost, kunnen zeker tien, zo niet vijftig,
Pakistaanse soldaten ingezet worden. Als Nederland de kosten blijft betalen, snijdt
het mes aan twee kanten: de economie van Pakistan wordt geholpen (door dat gedeelte
van de soldij dat zijn soldaten naar huis overmaken) èn de economie van het land
waar de Pakistanen rust en orde scheppen.
Dit is niets nieuws trouwens: al sinds jaar en dag beschikken de Arabische
Golfstaten over Pakistaanse regimenten. Ook de Nederlandse en andere aannemers
in de Golfregio maken sinds lang gebruik van Pakistaanse en andere Aziatische
werklieden. De Pakistanen zijn dus aan zulke diensten, die hun land inkomen
opleveren, gewend.
Ik noem nu Pakistan, omdat dit over een groot leger beschikt, groter dan het
eigenlijk nodig heeft. Maar soortgelijke diensten door andere landen zijn ook
denkbaar: Indonesië, bijvoorbeeld, of Egypte, Turkije, Marokko. Sommige van die
landen hebben al hier en daar detachementen gestuurd (Pakistan naar Somalië,
Marokko naar de Kongo, Indonesië naar Cambodja), maar dat bleef dan bij een man
of vijfhonderd. Nu gaat het om hele strijdmachten.
Een bijkomend, maar niet gering voordeel is dat de Pakistaanse en andere troepen
die daarvoor in aanmerking zouden komen, veel beter bestand zijn tegen de
klimatologische omstandigheden in de gebieden waar zij zouden moeten interveniëren
dan de Nederlandse soldaat. Het thuisfront zal ook een veel minder groot probleem
vormen.
Het is mogelijk dat niet-Westerse militairen ietwat ruwer - of laten we het maar
ronduit zeggen: met minder eerbied voor mensenlevens - optreden dan Westerse
gewend zijn. Maar spreekt uit deze overweging niet al het superioriteitsgevoel van
de Westerling of althans zijn behoefte overal zijn normen op te leggen? Tja, je kunt
niet alles hebben.
Zou zo'n interventie-via-anderen ook in Joegoslavië mogelijk zijn? Eenmaal tot
interventie aldaar besloten hebbend: waarom niet? Voor landen als Rusland of
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Oekraïne geldt hetzelfde als voor Pakistan: ze hebben meer militairen en wapens dan
ze nodig hebben, en ze kunnen het geld goed gebruiken voor eigen ontwikkeling.
Natuurlijk: ook zo'n interventie lost niets op, wanneer het desbetreffende land na
de interventie - dus nadat de interveniërende troepen hun taak volbracht hebben - tot
de oude chaos terugkeert. Maar dat is een probleem dat onder ogen moet worden
gezien voordat tot interventie besloten wordt. Is die beslissing - terecht of ten onrechte
- eenmaal gevallen, dan lijkt de oplossing van die huurtroepen - want dat zijn het in
feite - nog niet zo gek. P.S. Ik dank de heer J.B.R. Dekker, docent geografie aan de
Rijksuniversiteit Groningen, voor zijn stimulerende gedachte, waarvan ik hier gebruik
heb gemaakt.
NRC Handelsblad van 15-12-1992, pagina 9

Denemarken gidsland?
Een zucht van verlichting ging zaterdagavond door Europa: de top in Edinburgh was
niet op een mislukking uitgelopen. Briljant voorzitterschap van premier Major,
gesteund door bondskanselier Kohl, had voorkomen wat bijna iedereen gevreesd, ja
eigenlijk verwacht had. Een succes dus.
Maar kan iets een succes genoemd worden wat niet gebeurd is? Op de keper
beschouwd heeft Edinburgh niet meer dan uitstel opgeleverd - weliswaar nog niet
van executie, maar toch wel van beslissing. Immers, pas in april of mei - na het
tweede Deense referendum - weten we of het verdrag van Maastricht doorgaat.
En is het een succes te noemen dat de elf partners in feite voor Denemarken
gecapituleerd hebben; dat ze tegenover de Denen concessies hebben gedaan die het
hart van dat verdrag raken? Ze hadden weliswaar geen andere keus - want als één
ondertekenaar weigert te ratificeren, is er geen verdrag - maar niettemin.
Het wachten is dus op de Denen, en als ik hoofdredacteur van een krant was, zou
ik per 1 januari een correspondent in Kopenhagen aanstellen. Of Europa - dat, na de
concessies aan de Britten in Maastricht en nu aan de Denen in Edinburgh, al een
Europa à la carte is - een Europa van de twaalf blijven zal, hangt immers van de
Denen af.
Maar niet alleen daarom is Denemarken interessant. Denemarken is ook de
proeftuin van het nieuwe nationalisme: een gematigd, welvarend volk, dat - hoewel
het sinds de nederlaag van 1864 tegen Pruisen een wrok tegen de Duitsers koestert
- nooit, zoals bijvoorbeeld de Fransen, van nationalisme beticht is geweest, maar nu
plotseling rebelleert tegen wat, naar algemeen aangenomen werd, de tijdgeest vergde:
het opgaan van nationale staten in grotere verbanden.
Op dit ogenblik verkeert het land in een soort euforie, vergelijkbaar aan die welke
op de Deense overwinning in het toernooi om de Europacup volgde. De koppen in
de Kopenhaagse kranten na Edinburgh spreken hun eigen taal: ‘Triomf voor
Denemarken’, ‘Europa zwicht’. Waarin een klein land groot kan zijn...
Het resultaat van Edinburgh wordt, anders dan dat van Maastricht, door bijna alle
partijen verwelkomd. Er wordt dan ook voor april of mei een overwinning van de
ja-zeggers voorspeld. Maar ja, die werd ook vóór het eerste referendum, in juni van
dit jaar, voorspeld. En we weten wat daarvan uitgekomen is.
Op z'n minst bleek uit de uitslag van 2 juni dat er een kloof bestaat tussen de
politieke klasse - want ook de grootste oppositiepartij, de sociaal-democratische, had
het advies gegeven ja te stemmen - en het grootste deel van de kiezers. Wie zegt dat
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die kloof nu gedempt is en dat dat deel, overmoedig geworden door de successen
van 1991, bij het tweede referendum niet nog groter zal blijken te zijn geworden?
Die kloof bestaat in andere Europese landen ook, en daarom is het zo belangrijk
de ontwikkeling in Denemarken van zeer nabij te volgen. Nogmaals: hier hebben we
niet te maken met heetgebakerde Grieken of andere mediterranen, maar met een volk
dat niet zo heel veel verschilt van het Nederlandse. Als dat reacties vertoont die
nationalistisch genoemd kunnen worden, is er iets aan de hand - meer dan typisch
Deens particularisme.
Natuurlijk kunnen we ook zeggen: dat heb je ervan als je referenda houdt. En daar
zit iets in, want dan komen allerlei onvermoede krachten - ook apolitieke en
antipolitieke - uit hun krochten te voorschijn. (Het is dan ook moeilijk te begrijpen
dat D66, het ‘redelijk alternatief’ er voorstander van is.) Maar zonder referendum
zouden ze zich, vroeg of laat, toch ook op de één of andere manier manifesteren.
Wat valt er van Edinburgh nog meer te zeggen? Eigenlijk niet veel, hoewel het
communiqué 140 pagina's besloeg. Maar, zoals gezegd, alles hangt van Denemarken
af. Opmerkelijk was - maar dat stond niet in het communiqué - de beslissende rol
die Kohl in Edinburgh speelde. Dat weerspiegelde Duitslands positie in Europa.
Maar Kohl speelde die rol op bijna vaderlijke manier. Daar kan Europa mee leven.
Even opmerkelijk is de bijna-eclips van Frankrijk in Edinburgh. Was president
Mitterrands geestachtige verschijning op de foto's symbolisch? Hoe het ook zij, door
erin toe te stemmen dat de onderhandelingen met Oostenrijk, Finland en Zweden
over toetreding tot de Europese Gemeenschap spoedig beginnen en dat het aantal
Duitse zetels in het Europese Parlement vergroot wordt (conform Duitslands
vergroting per 3 oktober 1990), heeft het toegestemd in een Europa waarin Frankrijks
positie minder overheersend zal zijn.
Intussen wisselt Nederland van minister van buitenlandse zaken. Sommigen hebben
zich erover verbaasd dat de atlanticus Van den Broek naar de Europese Commissie
gaat. Waarom? Van den Broek was, overeenkomstig de naoorlogse traditie, een
voorstander van het en-en: zowel Europees als Atlantisch. In hoeverre die en-en
positie vol te houden is, is een tweede; maar dat een minister van buitenlandse zaken
zolang mogelijk twee ijzers in het vuur probeert te houden, is begrijpelijk.
En waarom zou een atlanticus niet naar Brussel mogen gaan? Is de Europese
Commissie dan anti-Amerikaans? Ik begrijp dus niet waarom de Volkskrant, mede
om die reden, zich afvroeg of Van den Broek ‘de meest voor de hand liggende keus
is’. Nee, dan was de reactie van Trouw beter: ‘Zeker, de minister heeft zich als een
atlanticus ontpopt, als iemand die hecht aan goede betrekkingen met de VS. Maar is
dat voor Europa een ramp? Integendeel, zijn we zelfs geneigd te zeggen’.
De andere reden waarom de Volkskrant Van den Broek minder geschikt leek te
vinden, is dat hij ‘in het algemeen nogal behoudende opvattingen’ heeft. Wat heeft
dàt nu te maken met iemands geschiktheid voor de post van commissaris voor
buitenlandse betrekkingen (want aangenomen wordt dat hij Andriessen als zodanig
zal opvolgen)?
Hoe lang zal hij overigens in Brussel blijven? Zelf heeft hij gezegd dat, als over
twee jaar Lubbers kans maakt voorzitter van de Europese Commmissie te worden,
‘het landsbelang moet prevaleren’ en hij dus zal wijken voor Lubbers. Het
landsbelang? Welk belang heeft Nederland er nu bij dat een landgenoot voorzitter
van de Commissie wordt? Die man wordt immers geacht minder dan iemand anders
gebonden te zijn aan de belangen van zijn land van herkomst? Op z'n hoogst is
Nederlands prestige gediend met dat voorzitterschap, maar moet dat ook prevaleren?
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En nu Van den Broeks opvolger: Peter Kooijmans. Trouw schrijft (in een ander
artikel) dat hij, als oud-staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl, de geur van dat kabinet
meebrengt, dat ‘een buitenlandse politiek voerde onder het motto “Nederland
gidsland”’. Nu, dat viel nogal mee, wat Kooijmans betreft. Dat was meer het waarmerk
van Den Uyl zelf.
En na zijn aftreden als staatssecretaris, dus sinds 1977, heeft, zegt Trouw,
Kooijmans het ‘opgestoken vingertje’ nooit meer in zijn zak gestoken. Ja, maar toen
moest hij wel. Sinds 1985 immers was hij rapporteur over martelingen voor de
Verenigde Naties. In die functie was het opgestoken vingertje functioneel. Of hij
zich daarmee geliefd heeft gemaakt bij velen met wie hij nu als minister van
buitenlandse zaken te maken krijgt, is een andere zaak. Buitenlandse zaken is meer
dan volkenrecht en mensenrechten. Maar dat weet Kooijmans zelf ook wel.
NRC Handelsblad van 18-12-1992, pagina 9

Een verhaal voor de kerstweek
Wanneer rooms-katholieken met elkaar gaan debatteren over de merites of demerites
van het Vaticaanse beleid, doen anderen er maar beter aan zich hier niet in te mengen.
Maar ze mogen wel met belangstelling kennis nemen van dat debat. Dat is zelfs de
bedoeling. Anders immers zou het Tweede-Kamerlid Ton de Kok, lid van het CDA
en rooms-katholiek, zijn bezwaren over dat beleid niet in deze krant gelucht hebben.
Waartegen richtten zich die bezwaren, die De Kok aan de krant van 18 december
toevertrouwde? Het Vaticaan - althans een moraaltheoloog van de pauselijke
Lateranen-universiteit - had verkondigd dat gehandicapten die niet in staat zijn een
gezin te stichten en te onderhouden, ook geen seksueel verkeer mogen hebben.
Ook had de Congregatie voor de geloofsleer de bisschoppen er nog eens aan
herinnerd (in een geheim document) dat op een aantal posities in de samenleving
homoseksuelen mochten worden gediscrimineerd. Het is begrijpelijk dat De Kok,
die voorzitter is van de commissie gehandicaptenbeleid van zijn fractie, door deze
standpunten in gewetensnood is gekomen.
Hij vindt - niet ten onrechte (maar misschien moet ik dit niet zeggen, want dan
meng ik mij in het debat) - dat die standpunten getuigen van ‘een tekortschieten in
liefde, troost en barmhartigheid’. Dat geldt ook, schrijft hij, voor de houding van
Rome tegenover ‘de miljoenen (potentiële) aidspatiënten’.
Ten slotte verwijt hij zijn kerk dat zij haar eigen dissidenten, zoals de Braziliaanse
theoloog Leonardo Boff en de Vlaamse theoloog Schillebeeckx, liefdeloos behandelt.
(Hij had verder kunnen gaan in zijn verwijt door een tegenstrijdigheid te signaleren
in het optreden van die kerk, die immers wèl de dissidenten in het voormalige
Oostblok steunde.)
Ook wanneer we Boff en Schillebeeckx niet over de hele linie bewonderen, kunnen
we sympathie hebben voor het standpunt van De Kok. Maar op één punt vraagt dit
om een kanttekening, en wel daar waar hij zegt dat door het optreden van de kerk
‘Dostojevski's Groot-Inquisiteur (...) helaas af en toe nog in deze context in
herinnering wordt geroepen’.
Het Nederlands van De Kok is niet fraai, maar dat laten we maar rusten.
Interessanter is de vraag of De Kok de Groot-Inquisiteur eigenlijk wel gelezen of
begrepen heeft. Immers, de strekking van Dostojevski's verhaal is dat de
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Groot-Inquisiteur - die de kerk symboliseert - juist opkomt voor de zwakken, en de
teruggekeerde Christus niet.
Luister naar het verwijt dat de Groot-Inquisiteur Christus doet: ‘U hebt de mensen
te hoog aangeslagen. Ik verzeker u dat de mens een zwakker en nietiger schepsel is
dan u wilde geloven. Kan hij ooit volbrengen wat u hebt volbracht? Door de mens
zo hoog te achten bent u te kort geschoten in medelijden met hem.
‘U hebt te veel van hem geëist - u die hem meer lief heeft dan uzelf! Als u hem
wat minder hoog had geacht en wat minder veeleisend was geweest, dan had u meer
liefde getoond, want dan had hij minder te dragen gehad. Wij daarentegen hebben
ook de zwakken lief. Wij hebben uw werk verbeterd en het gegrondvest op het
wonder, het mysterie en het gezag, en de mensen waren blij dat ze eindelijk verlost
waren van die verschrikkelijke gave die hun zoveel last had bezorgd.’
Dostojevski's boodschap is met andere woorden: Christus te volgen is te zwaar
voor de meeste mensen. Daar zijn zij te zwak voor. De kerk neemt hun die last af
door, in zijn plaats en in zijn naam (die zij daarmee valselijk gebruikt), de mensen
in hun zwakheid tegemoet te komen. Ja, ze heeft ‘die zwakkelingen zelfs de zonde
toegestaan’!
De Groot-Inquisiteur van Dostojevski's parabel is dus een heel andere dan de
Groot-Inquisiteur die De Kok zich meent te herinneren, want die is streng, wreed en
onbarmhartig - tegenover gehandicapten, homoseksuelen, aidspatiënten, maar ook
tegenover dissidenten (van wie Boff, uit deernis voor de armen in Latijns-Amerika,
steun zocht bij het marxisme, zelfs dat zoals het in Oost-Europa in praktijk gebracht
werd).
Conclusie: De Kok mag best de rooms-katholieke kerk onbarmhartigheid verwijten,
maar hij mag haar, dit doende, niet met Dostojevski's Groot-Inquisiteur vergelijken,
want die was juist heel barmhartig, zó barmhartig dat hij Christus, wiens voorbeeld
de zwakken niet kunnen volgen, de terugkeer verbood.
Een mooi verhaal voor de kerstweek.
NRC Handelsblad van 22-12-1992, pagina 9

Losse eindjes
Een paar losse eindjes vóór het einde van het jaar aaneenknopen.
In de de Volkskrant van 19 december schreef J.J. Lindner over de benoeming van
minister Van den Broek tot Europees commissaris: ‘Het is uitermate twijfelachtig
of zo'n star, behoudend en kortaangebonden type nu echt de beste man is om
Nederland in het Europese bestuur te vertegenwoordigen’.
Maar Lindner zelf wordt nooit moe zelfs de PvdA als een behoudende partij af te
schilderen. Het komt mij dus voor dat Van den Broek een voortreffelijke afspiegeling
is van het klimaat dat op dit ogenblik in Nederland heerst. Of wij dit klimaat nu zo
prettig vinden, is een andere zaak.
Overigens maakt Lindner dezelfde fout als Van den Broek beging toen hij zei dat,
als over twee jaar Lubbers kans maakte op het voorzitterschap van de Europese
Commissie, het ‘landsbelang’ zou eisen dat hij plaats zou maken voor Lubbers. Een
Europese commissaris vertegenwoordigt zijn land van herkomst niet (wordt althans
niet geacht dit te doen). Met zo'n benoeming is dus, strikt gesproken, geen landsbelang
gemoeid.
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Het is, zoals oud-ambassadeur E.J. Korthals Altes in Trouw van 19 december
schrijft, ‘een zinnige regel dat de Europese commissarissen zich onafhankelijk van
hun eigen land dienen op te stellen’, al wordt die regel ‘lang niet altijd gerespecteerd’.
Wil Lindner dat hij niet gerespecteerd wordt?
Tweede los eindje: minister-president Lubbers heeft op 17 december een rede in
Amsterdam gehouden, waarvan de kern aldus door Willem Breedveld in Trouw van
19 december wordt samengevat: ‘de politiek verwijt burgers er onvoldoende
uitgesproken opvattingen op na te houden, en omgekeerd zijn de burgers geneigd de
politiek de schuld te geven van alles wat er fout gaat in de samenleving’.
Die vicieuze cirkel kan, volgens Breedveld, ‘alleen worden doorbroken wanneer
de politiek zich wat minder pragmatisch opstelt en de politieke strijd (geen polarisatie)
aangaat op basis van heldere, zich van elkaar onderscheidende principiële
opvattingen’. Prachtig, maar de moeilijkheid is juist dat de principiële opvattingen
zich tegenwoordig zo weinig van elkaar onderscheiden. Vraag dat maar aan Lindner,
die de PvdA behoudend vindt.
Ja, er is zelfs eerder sprake van omdraaiing van principiële opvattingen. Zo zijn
de generaals tegen militaire interventie in Bosnië en is een progressief als Pronk
eerder voor, zoals hij ook al voor militaire interventie in Somalië en Mozambique en straks waar niet? - is.
Die zelfde omdraaiing van rollen komen we in de Verenigde Staten tegen. Daar
zijn het de liberals die, genezen van hun Vietnamtrauma, geneigd zijn het gebruik
van militair geweld te overwegen, als het erom gaat hun idealistische doelen te
verwezenlijken, terwijl de conservatieven daar eerder huiverig tegenover staan.
Bill Clinton zelf, die straks president wordt, verzette zich twintig jaar geleden
hevig tegen de oorlog in Vietnam en deed alle moeite zich aan de militaire dienst
aldaar te onttrekken. Nu is hij voorstander van een militanter optreden in Bosnië en
heeft de Amerikaanse interventie in Somalië zijn zegen.
Ongetwijfeld heeft Clinton zijn hart op de juiste plaats, maar in buitenlands beleid
dat meer door het hart dan door het verstand gedicteerd wordt, iets waar liberals over
de hele wereld toe neigen, kent in beginsel zijn grenzen niet en is daarom gevaarlijk.
Bovendien zou het moeilijk zijn zo'n interventionistisch beleid te combineren met
groter interventionisme op binnenlands gebied, dat de liberals ook voorstaan.
Ook het Interkerkelijk Vredesberaad, dat in 1991 nog zo tegen de interventie in
Irak was, behoort nu tot degenen die militaire interventie in ex-Joegoslavië niet bij
voorbaat willen uitsluiten. Twee jaar geleden vond het overigens met zijn standpunt
minder weerklank bij de bevolking dan het tien jaar tevoren met zijn standpunt inzake
de kruisraketten had gedaan.
Wat zou het nu zeggen van de uitspraak die de Tsjechische voormalige dissident
Pavel Kohout in Die Zeit van 4 december deed: ‘Brandts knieval (voor het joodse
monument in Warschau) en (Helmut) Schmidts dubbelbesluit zijn voor mij
onscheidbaar. Het eerste demonstreerde dat men een gemeenschappelijke taal moet
vinden; het tweede, dat dit bij verre na niet betekent dat kanonnen eenzijdig in
ploegscharen veranderd moeten worden en dat het Kremlin tot verdere agressie
aangemoedigd moet worden’.
Die vraag is daarom interessant omdat het IKV zich, na aanvankelijke aarzeling,
sterk het lot van de Oosteuropese dissidenten heeft aangetrokken, ja zo sterk dat het
vrijwel een vereenzelviging met de dissidenten suggereerde - een vereenzelviging
die er (getuige bijvoorbeeld Kohouts uitspraak over het dubbelbesluit, krachtens
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hetwelk kruisraketten in West-Europa geplaatst zouden worden) aan de kant van de
dissidenten niet was.
Overigens wilde Brandts knieval in Warschau eerder de noodzaak van een
gemeenschappelijke taal met de joden dan met de Polen demonstreren. De Polen
immers - ook de communistische Polen, die toen nog aan de macht waren - hebben
zich nooit zoveel van het lot der joden aangetrokken. Ik denk dus niet dat Brandts
knieval - hoe onvergetelijk indrukwekkend ook - de ontspanning tussen Oost en West
erg heeft gediend, wat Kohout wel suggereert.
NRC Handelsblad van 29-12-1992, pagina 9

1993
De grote uitzondering
De 415 Palestijnen die, nu al twee weken, in het barre niemandsland tussen Israel
en Libanon trachten te overleven, hebben hun voorgangers. De wrede ironie van de
geschiedenis wil dat die voorgangers joden waren, en wel de joden van Poolse
nationaliteit die Duitsland in het najaar van 1938 het land uitzette, maar die Polen
niet wilde opvangen. Zij bleven in regen en wind bivakkeren in het grensgebied
tussen beide landen.
Dit incident is vrijwel vergeten, ondergesneeuwd door de nog veel ergere dingen
die in de volgende jaren zouden gebeuren. Ik althans heb nog nergens de toch zo
voor de hand liggende parallel getrokken gezien tussen de 415 Palestijnen van nu en
de Poolse joden van 1938.
De gevolgen van die uitzetting zijn wèl in het geheugen blijven hangen: Herschel
Grynszpan, de 17-jarige zoon van een echtpaar dat dit lot getroffen had, pleegde uit
wanhoop een moord op een attaché van de Duitse ambassade in Parijs, en die moord
namen de nazi's tot aanleiding voor de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938,
een georganiseerde pogrom op de joden, hun bezittingen en gebedshuizen in
Duitsland.
Natuurlijk: alle historische parallellen lopen mank. De Poolse joden van 1938
waren onschuldigen; de 415 Palestijnen van vandaag - of althans 405 van hen, want
tien hunner blijkt Israel per vergissing uitgewezen te hebben - zijn lid van een
terroristische organisatie, die, anders dan het officiële standpunt van de PLO, moord
tot middel, en het einde van Israel tot doel heeft verheven.
Maar beide daden hebben hun onrechtmatigheid gemeen. De Palestijnen, 415, zijn
immers niet individueel berecht, maar en masse, en zonder proces, uitgewezen.
Bovendien zijn ze niet, zoals de Poolse joden van 1938, naar hun land van herkomst
verbannen. Libanon, immers, is niet hun land van herkomst. Dat is wat thans Israel
of door Israel bezet gebied is.
Zeker kunnen er allerlei politieke motieven aangevoerd worden ter rechtvaardiging
van die Israelische daad, maar rechtens lijkt zij heel moeilijk te verdedigen, al heeft
het hooggerechtshof van Israel haar gesanctioneerd. In beginsel hebben
fundamentalistische Palestijnen niet minder rechten dan andere Palestijnen, en die
hebben er al zo weinig.
Israel heeft, met deze daad, zijn aanzien in de wereld dus niet gediend. Misschien
heeft het erop gespeculeerd dat het zich in de periode tussen twee Amerikaanse
presidenten vrijheden kon veroorloven die anders zouden zijn afgestraft. Misschien
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ook heeft het gedacht dat het lot van de 415 Palestijnen spoedig weer van de
voorpagina's verdrongen zou worden door Servische gruwelen, het mediaspektakel
in Somalië en de kerst- en nieuwjaarsdrukte.
En inderdaad is het de laatste dagen opvallend stil geworden om die 415 Palestijnen.
De televisie kan toch niet telkens weer dezelfde beelden geven van kleumende en
hongerende mannen in de sneeuw? Zo wordt opnieuw de waarheid bevestigd dat de
televisie niet alleen nieuws geeft, maar ook maakt - of niet maakt.
Maar dit feit dat eventuele Israelische berekeningen gelijk schijnt te geven,
rechtvaardigt het Israelische optreden niet. De verbannen Palestijnen mogen dan
misschien onmenselijke doelen nastreven en onmenselijke middelen gebruiken, dat
maakt dat optreden er niet minder onmenselijk door.
‘Maar wat Israel ook doet, het kan althans op de sympathie van een groot deel van
de wereld rekenen. Dat is zeker in ons land het geval, waar Israel in vele opzichten
de grote uitzondering is. Voor Israel laten wij verzachtende omstandigheden gelden
waarop anderen zich niet mogen beroepen.
Israel is als ons eigen kind, en nog wel een kind dat wij slecht behandeld hebben.
Als dat kind voor zijn leven vecht, worden zijn daden bij voorbaat gerechtvaardigd
door een hogere moraal: wij willen niet opnieuw de schuld dragen een jodenmoord
toegelaten te hebben.’
Dat schreef ik in 1967, een paar dagen vóór de Zesdaagse oorlog tussen Israel en
zijn Arabische buren uitbarstte. Ik geef toe dat deze gevoelens mij nog grotendeels
beheersen en mij er vaak van weerhouden mij uit te laten over het conflict in het
Midden-Oosten.
Daarbij komt dat het mij tegen de borst stuit om, vanuit eigen veiligheid en
onbedreigdheid, aan anderen die wèl in hun bestaan bedreigd zijn, anderen met een
verleden vol gruwelen en een toekomst vol onzekerheid, wijze lessen uit te delen.
Het stuit mij niet alleen tegen de borst, ik vind dat obsceen.
Voor mij is Israel nog altijd de grote uitzondering, waarover ik in laatste aanleg
niet koel kan oordelen - ook als ik weet dat wat het doet onrechtvaardig is. Maar als
ik dan toch ook hier mijn koelheid probeer te bewaren, dan ben ik geneigd om op de
uitzetting van de 415 Palestijnen te reageren met het woord van Talleyrand: ‘Het
was erger dan een misdaad: het was een fout.’
Dat overigens een regering als die van Rabin, die, anders dan haar voorganger,
uit is op verzoening met de Palestijnen en bereid is daartoe concessies te doen, zo'n
fout heeft kunnen begaan, tekent de objectieve dwangpositie waarin ook zij zich
bevindt.
NRC Handelsblad van 05-01-1993, pagina 9

Wetenschappelijk aangeklede romantiek
In het begin van de jaren zestig werd voor de sferen waarin Nederlands buitenlands
beleid zich afspeelde, wel het beeld van concentrische cirkels gebruikt: de binnenste
cirkel was de Europese Economische Gemeenschap, de middencirkel de
Noordatlantische verdragsorganisatie, en de buitenste cirkel de Verenigde Naties.
(Ontwikkelingssamenwerking had nog niet die autonome proporties aangenomen
die zij later zou krijgen.)
Of die cirkels altijd concentrisch zouden blijven, dat wil zeggen: elkaar nooit
zouden kruisen, nog anders gezegd: die sferen nooit met elkaar in conflict zouden
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komen, Nederland dwingende een keuze ertussen te maken - die vraag werd nooit
gesteld. Het ging dan ook om een ideale voorstelling.
Wie schetst mijn verbazing toen ik onlangs in een studie van het Nederlands
Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ hetzelfde model van
concentrische cirkels terugvond. Blijkbaar heeft het nog niet uitgediend en vindt een
jongere generatie van denkers over Nederlands buitenlands- en veiligheidsbeleid er
nog inspiratie in.
Dit is des te interessanter omdat de studie waarin dit model weer voorkomt, van
de hand is van dr. R. de Wijk, die hoofd Conceptuele Zaken van het ministerie van
defensie is. Hoewel hij op persoonlijke titel schrijft, mogen we aannemen dat minister
Ter Beek op z'n minst kennis neemt van zijn ideeën. Dat maakt dat zijn studie, die
de titel draagt Integratie, stabiliteit en vreedzame verhoudingen in Europa, meer dan
academisch belang heeft.
Er is in de afgelopen dertig jaar nauwelijks verandering gekomen in de
concentrische cirkels. De binnenste cirkel wordt gevormd door de twaalf landen die
thans de Europese Unie uitmaken. In die cirkel wordt nu echter ook de veiligheid
verzorgd. Immers, in Maastricht is bepaald dat het lidmaatschap van Europese
Gemeenschap en dat van Westeuropese Unie zullen samenvallen.
De tweede cirkel blijft de NAVO. Daaromheen is een derde cirkel gekomen: de
Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), de club van
‘Helsinki’, maar daar, volgens de schrijver, NAVO en CVSE in de toekomst lijken
te kunnen gaan samenvallen, is hier eigenlijk van slechts één cirkel sprake. Ten slotte
de buitenste cirkel: de VN.
Heel mooi en, vooral, netjes. Maar wat is de praktische betekenis ervan? Het is
waar dat, met het wegvallen van de vijand, de rol van de NAVO is veranderd. Sterker:
‘De NAVO heeft tegenwoordig geen duidelijk gedefinieerde opdracht’, zoals Henry
Kissinger heeft gezegd. Maar wanneer we haar laten samenvallen met de CVSE,
waartoe zelfs landen als Kazachstan en Oezbekistan behoren, dan kunnen we haar
beter meteen opdoeken.
De NAVO is, hoezeer ook nog zoekende naar haar rol, de enige organisatie wier
bestaan bewijst dat de Verenigde Staten hun veiligheid verbonden achten met
West-Europa. Het is de vraag of ze er nog erg geïnteresseerd in zullen zijn een actieve
rol te spelen in zo'n verwaterde middencirkel. Aan één VN hebben ze genoeg.
En wat is de functie van de EG in dit model? ‘De EG kan een veiligheid en
stabiliteit bevorderende rol effectief spelen indien in het nieuwe Europa als
hegemoniale macht wordt opgetreden’ (door de EG kennelijk), schrijft De Wijk. De
Europese Gemeenschap als één hegemoniale macht dus.
In theorie valt daar wel wat voor te zeggen. Per slot van rekening zijn de naoorlogse
prestaties van West-Europa ook niet denkbaar zonder de Amerikaanse hegemonie
die zich over ons uitstrekte. De Europese integratie hebben de Verenigde Staten zelfs
aanvankelijk bevorderd en later op z'n minst gedoogd terwijl ze die potentiële
concurrent in de kiem hadden kunnen smoren.
We kunnen het dus met De Wijk eens zijn wanneer hij zegt: ‘Hegemoniale politieke
structuren lenen zich het beste voor het ontstaan van sterke regimes. De hegemoon
kan door het aanwenden van zijn macht en het opleggen van sancties andere landen
dwingen aan het systeem deel te nemen. De dominante macht schept veiligheid en
stabiliteit door het vaststellen van spelregels op militair, economisch en sociaal
gebied.’
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Dus: ‘Indien de EG als politieke entiteit een effectieve rol op het wereldtoneel wil
spelen, kan zij als caucus in de omliggende cirkels optreden. Dit betekent dat een
gezamenlijk standpunt moet worden ingebracht in NAVO, CVSE en VN.’ Dat is
logisch.
En als we deze theorie even aanhouden, dan vloeit daar ook logisch uit voort dat,
zoals De Wijk wil, in de EG verdieping voorlopig voorrang moet hebben vóór
verbreding. Immers, hoe meer landen lid van de EG zouden worden, des te moeilijker
zou de besluitvorming worden en des te verder zou de EG van haar gewenste
hegemoniale functie af raken.
Let wel: dit alles is theorie. Hoe groot is de kans dat zelfs het Europa van de Twaalf
de politieke en economische cohesie zal bereiken die nodig is om als één mogendheid
- laat staan als één hegemoon - op te treden? En: hoe zullen de Verenigde Staten om nog maar te zwijgen van andere landen - reageren op die hegemoniale aspiraties
van het Europa van de Twaalf?
Deze twee vragen zijn voorlopig voldoende - niet om het concept van De Wijk in
de grond te boren, want concepten - ook dit - hebben als zeer algemene leidraden
hun nut. Maar ze moeten nooit helemaal het contact met de werkelijkheid verliezen,
en zeker moeten ze voortdurend aan die werkelijkheid getoetst worden. Eigenlijk
zouden studies als die van De Wijk niet gepubliceerd mogen worden zonder dat ze
tevens de vraag onderzochten naar de haalbaarheid van de erin ontvouwde concepten.
Wat dat betreft, verschilt zijn studie niet zo heel veel van de dromen over Europa
waarop we dertig, veertig jaar geleden getrakteerd werden. Alleen is er intussen een
generatie van politicologen opgekomen, die wat vroeger romantiek was, nu
wetenschappelijk aankleden. Dat minister Ter Beek zo'n politicoloog is, strekt niet
tot geruststelling.
NRC Handelsblad van 08-01-1993, pagina 7

Een banale interpretatie
Vrijdag moest ik even in Amsterdam zijn, onder andere om te luisteren naar een
referaat van prof. R. Zuurmond over ‘Op zoek naar de historische Jezus’. Ik heb aan
zijn lippen gehangen. (Zuurmond - is dat niet een lid van Christenen voor Socialisme,
die club van communistische, althans marxistische, theologen, die vooral in de DDR
hun geestelijk vaderland zagen? Inderdaad, maar dat bewijst eens te meer dat iemands
politieke filosofie - of die nu communistisch danwel, erger nog, conservatief is - hem
wetenschappelijk niet hoeft te diskwalificeren.)
In het begin van zijn referaat schetste Zuurmond hoe het Jezusbeeld door de eeuwen
heen zich conformeerde aan de betrokken tijdgeest. Zo was Jezus in de negentiende
eeuw de humane liberaal; later, in de tijd van het Social Gospel, de arbeiderszoon;
en nog kortgeleden de revolutionair van de Basisbeweging.
Dit aanhorende, kwam ik tot de ontdekking dat degenen die mijn interpretatie van
Dostojevski's Groot-Inquisiteur (Dezer Dagen van 22 december) hebben betwist drie briefschrijvers in deze krant en Gijs Schreuders in de Volkskrant van 2 januari
- eigenlijk aanhangers zijn van het negentiende-eeuwse Jezusbeeld.
Maar eerst even een samenvatting van het voorgaande. In deze krant had, op 18
december, Ton de Kok, Tweede-Kamerlid voor het CDA, de onbarmhartigheid van
de rooms-katholieke kerk tegenover gehandicapten, homoseksuelen en aidspatiënten
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vergeleken met die van Dostojevski's Groot-Inquisiteur, die de op aarde teruggekeerde
Christus de deur wijst.
Hierop had ik geantwoord dat, in Dostojevski's parabel, het juist de kerk,
belichaamd in de Groot-Inquisiteur, was die barmhartig was, omdat zij de zwakken
de onmenselijke lasten afnam die Christus hun oplegde. Deze miljoenen kunnen
immers de persoonlijke vrijheid niet aan die het volgen van Christus vooronderstelt.
Daartegenover schetsen mijn opponenten het traditionele beeld van de
onverdraagzame kerk, die andersdenkenden vervolgt, zoniet naar de brandstapel
stuurt, en de gelovigen in haar bevelsstructuren gevangen houdt. Of, in Schreuders'
woorden, ‘de kerk vermoordt de liefde, verdelgt de barmhartigheid en dwingt de
mensen tot onderdanigheid’.
Als dit de juiste interpretatie van Dostojevski's parabel is, dan verliest zij in mijn
ogen haar diepzinnige betekenis, wordt zij oninteressant, conventioneel, zo niet
banaal. Tot goed begrip: dit zeggende, verdedig ik de kerk helemaal niet. Zij is
inderdaad, zoals Dostojevski de Groot-Inquisiteur zelf laat zeggen, afgeweken van
de boodschap van Christus.
Maar die boodschap is te zwaar voor de miljoenen zwakken, en daarom wijkt de
kerk, uit liefde voor die zwakken, af van Christus. ‘U bent’, zo zegt de
Groot-Inquisiteur tot Christus, ‘te kort geschoten in medelijden met de mens door
hem zo hoog te achten, want u hebt te veel van hem geëist, U die hem meer lief had
dan uzelf! Als u hem wat minder achting had toegedragen en wat minder veeleisend
was geweest, dan had u meer liefde getoond, want dan had hij minder te dragen
gekregen. Hij (de mens) is immers zwak en laf.’
In zijn interpretatie is Dostojevski's parabel geen apologie van de kerk, maar wil
zij alleen maar betogen dat het volgen van Christus onmenselijk zwaar is. Onmenselijk
zwaar, maar daarom nog niet verkeerd. Integendeel! Kortom, de Christus van de
parabel is een Christus die het uiterste van de mens vergt en dus onbarmhartig is,
maar daarom niet af te wijzen. Integendeel! Een heel andere Christus in elk geval
dan de humane liberaal, aan wie wij gewend zijn.
En de Groot-Inquisiteur? Is hij alleen maar symbool van Rome? Nee, hij staat in
beginsel voor iedere kerk. Want, zoals Carry van Bruggen zegt, ‘met het christelijk
beginsel is het gedaan als de christelijke kerk zegeviert - in de christelijke organisatie
gaat het christelijke individualisme, dat is de essence, het wezen van het christendom,
ten onder.’
Ja, we kunnen de parabel zelfs actueel maken en zeggen dat de Groot-Inquisiteur
staat voor de moderne verzorgingsstaat: hij neemt de lasten van talloze zwakken over
en maakt hen daardoor van zich afhankelijk, vergroot dus zijn macht. Daarmee is,
welteverstaan, de verzorgingsstaat niet veroordeeld, maar wordt wèl een dilemma
aangegeven.
Het is het dilemma tussen het geluk, de geborgenheid die collectiviteiten kunnen
bieden, en het gebod van - of de behoefte aan - zelfverwerkelijking (het woekeren
met je talenten) - een zelfverwerkelijking die ook wel geluk kan brengen, maar net
zo vaak wanhoop (‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’). Het is
juist het ontbreken van het dilemma dat de interpretatie van mijn opponenten zo
oninteressant maakt.
Maar... er is één ding dat zowel ik als mijn opponenten (behalve wellicht De Kok)
over het hoofd hebben gezien. In de Groot-Inquisiteur, dat een onderdeel is van de
roman De gebroeders Karamazov, is niet Dostojevski aan het woord, maar Ivan
Karamazov, de atheïstisch-rationalistische broer.
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Als Dostojevski in die parabel zijn eigen gedachten tot uitdrukking had willen
brengen, had hij haar niet door Ivan, maar door Aljosja Karamazov, de naïef-gelovige
broer, laten vertellen, want die is de ware held van zijn roman, de figuur die het meest
de anti-intellectuele, bijna mystieke opvattingen van de schrijver vertolkt.
De Christus van de Groot-Inquisiteur is dus de constructie van een rationalist,
maar daarom nog niet een onjuiste constructie. Zelfs de rationalist Ivan laat Christus
de overwinnaar zijn in zijn ontmoeting met de Groot-Inquisiteur: hij zwijgt en kust
ten slotte zijn tegenstander op de bloedeloze lippen.
P.S. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 7 januari las ik een artikel van een
zekere Eike Libgert uit Rostock over de moeilijkheden van de Duitse hereniging. Ik
ontleen er deze zin aan: ‘De grootste vijanden van de vrijheid zijn de tevreden slaven.’
Daartoe had, aldus de schrijver, de DDR vele Oostduitsers gereduceerd. Een
soortgelijk geluk vinden velen in de kerk(en). Van zijn standpunt uit terecht zegt de
Groot-Inquisiteur dan ook tot Christus (en hij had zich kunnen beroepen op Matth.
22:14: ‘Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’): ‘U bent trots op uw
uitverkorenen, maar u hebt alleen maar uitverkorenen; wij echter willen iedereen
tevreden stellen.’
NRC Handelsblad van 12-01-1993, pagina 9

Fascisme in democratie besloten
Van Harry Mulisch heb ik, moet ik tot mijn schande bekennen, alleen maar De aanslag
gelezen (waarvan de vertaling in de Franse boekhandels bij de detectiveromans te
vinden is, heb ik me laten vertellen). Hoewel ik het boek fascinerend vond, ben ik
er niet toe gekomen andere boeken van hem te lezen. Waarom niet? Omdat de
Huizingalezing die hij enkele jaren later hield, zo ver boven mijn pet ging, dat ik de
moed niet had mij door De compositie van de wereld en De ontdekking van de hemel
te worstelen. Ik heb de grootste bewondering voor de honderdduizenden die dat wèl
gedaan hebben.
Nu lees ik in Het Parool dat Mulisch zich ook opwerpt als kenner van de
democratie. Ik moet voorzichtig zijn, want er staat: ‘Harry Mulisch schijnt (mijn
cursivering - J.L.H.) onlangs in Het Capitool te hebben beweerd dat Adolf Hitler op
democratische wijze aan de macht is gekomen’, terwijl dezelfde schrijver zijn stukje
aldus eindigt: ‘Mulisch heeft gelijk: “democratie” is geen toverformule die
monsterlijkheden onmogelijk maakt.’
Laat ons aannemen dat Mulisch inderdaad zoiets gezegd heeft. Hoewel het
sommigen misschien verbazen zal dat de bewonderaar van Fidel Castro's regime
zich ontpopt als autoriteit op het gebied der democratie, moet ik zeggen dat Mulisch'
algemene uitspraak over de democratie, die het fascisme niet onmogelijk zou maken,
juist is (als hij haar inderdaad gedaan heeft).
Hier onderbreek ik mezelf weer: ik gebruik met tegenzin het verzamelwoord
fascisme voor het eigenlijke (Italiaanse) fascisme èn het (Duitse) nationaal-socialisme.
Er zijn niet onwezenlijke verschillen tussen beide. Nationaal-socialisme fascisme te
noemen, is in feite, zoals Wiesenthal eens zei, een Verharmlosung (bagatellisering)
van het nationaal-socialisme
Het is eigenlijk communistisch taalgebruik, en daarom zal de vader van Anne
Frank, die zeker geen communist was, het nooit voor het nationaal-socialisme hebben
gebruikt, zoals ik Jeroen Krabbé eens zag en hoorde doen in de televisiebewerking
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van het befaamde dagboek. Dat klonk mij zo onecht in de oren dat ik niet ben blijven
kijken.
Maar terug naar Mulisch' algemene uitspraak over de democratie (ik begeef mij
niet in de controverse over het democratisch gehalte van Hitlers machtsovername,
waarover het stukje in Het Parool voornamelijk ging). Niet alleen is democratie geen
toverformule, die ‘fascistische’ monsterlijkheden onmogelijk maakt; ik ga zelfs
verder.
Ik beweer dat er een innig verband tussen democratie en ‘fascisme’ bestaat - in
die zin dat het ‘fascisme’ altijd een produkt is geweest van de massademocratie. Het
is uit teleurstelling over de praktijk der democratie dat miljoenen hun heul hebben
gezocht bij het ‘fascisme’. Zonder voorafgaande democratie geen ‘fascisme’. Het
laatste is een bastaardkind van de democratie.
Sleutelwoord is hier massa. Het fascisme is een massabeweging, en die massa's
zouden nooit in beweging zijn gekomen als de democratie hun geen stem had gegeven.
In de democratie ligt dus altijd het gevaar van het ‘fascisme’ besloten. In de
geschiedenis is het ‘fascisme’ ook slechts ontstaan in landen die eerst democratie
hadden gekend, althans met de democratie geëxperimenteerd hadden.
Dat waren, in de praktijk, vooral Italië en Duitsland. In andere landen is het
‘fascisme’ aan de macht gekomen doordat het ingevoerd werd, voornamelijk door
nazi-Duitsland aan de vooravond van of in de Tweede Wereldoorlog. Italië en
Duitsland zijn dus in feite de enige echt ‘fascistische’ landen geweest.
En hoe zit dat dan met Franco in Spanje, Salazar in Portugal en al die andere
grotere of kleinere dictators in Oost- en Zuid-Europa en Latijns-Amerika, zoals de
Griekse kolonels? Die steunden niet op massabewegingen, maar bijna uitsluitend op
het leger. In sommige van die landen, het Roemenië van generaal Antonescu
bijvoorbeeld, maakten ze zelfs korte metten met de fascistische beweging. Zo werd
Codreanu's IJzeren Garde uitgeroeid, en in Spanje kreeg de Falange slechts een puur
rituele rol toebedeeld.
Het is dus een nog ergere geschiedvervalsing die dictaturen fascistisch te noemen
dan het nationaal-socialisme die naam te geven. Het is eigenlijk slechts nog het
regime van generaal Perón in Argentinië (1946-1955 en 1973-1974), dat op de
vakbonden steunde, dat fascistisch genoemd kan worden. Het verschil met het
Europese ‘fascisme’ is dat er daar geen democratische periode direct aan voorafgegaan
was.
Die innige, zij het dialectische, band met de democratie heeft het communisme
niet. De meeste landen waar het aan de macht kwam, hadden überhaupt nooit
democratie gekend; of als ze die wèl hadden gekend, zoals het naoorlogse
Tsjechoslowakije, dan had de communistische partij er met hulp van buiten de macht
gegrepen. In het moederland zelf, Rusland, was het per staatsgreep aan de macht
gekomen; de zogenaamde Oktoberrevolutie was een staatsgreep. Zelfs in het Rusland
van 1917 was het communisme geen massabeweging, eerder een samenzwering.
Conclusie: de democratie wordt meer bedreigd door ‘fascisme’, dat eruit voortkomt,
dan door communisme, dat er niet uit voortkomt. Het laatste is alleen een gevaar
voor de democratie geweest omdat de macht van de Sovjet-Unie erachter stond. Die
is nu verdwenen. Het interne gevaar dat het ‘fascisme’ is, blijft bestaan - welke naam
het ook zal dragen.
NRC Handelsblad van 15-01-1993, pagina 7

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Het succes van de EO
Ongeveer twee weken geleden stond er een bericht in de krant dat velen moet hebben
onthutst, ware het niet dat het op een onopvallende plaats in de krant stond: de
Evangelische Omroep (EO) had de NCRV, de omroep van de rechtzinnige
protestanten, in ledental voorbijgestreefd. De eerste heeft nu 554.380 leden, terwijl
de tweede op 547.366 is teruggevallen.
Waarom is dit bericht zo onthutsend - althans voor diegenen die dachten dat de
NCRV al zo'n truttige omroep was? Welnu, de EO is in hun ogen nog tienmaal
truttiger. Die werd door de spraakmakende gemeente in Nederland niet serieus
genomen: de omroep van een groepje conservatieve, achterlijke landgenoten, die de
bijbel letterlijk namen - en wie doet dat laatste nou?
Het blijkt nu dat deze groep Nederlanders aanzienlijk groter is (en misschien:
wordt) dan wij - want ik wil mijzelf niet van die spraakmakende gemeente uitsluiten
- in onze hooghartigheid dachten. Ik weet wel: een omroep kan op allerlei oneigenlijke
manieren zijn ledental opschroeven, maar dat geldt voor alle omroepen.
Het succes van de EO mag dus wel als een graadmeter beschouwd worden. Er is
kennelijk iets in het land gaande waar zelfs degenen die belangstelling hebben voor
sociaal-culturele ontwikkelingen, en de media waarover zij beschikken, geen notie
van hadden. Allen zijn we blijkbaar, bewust of onbewust, in de ban van het
vooruitgangsgeloof, dat ons de ogen doet sluiten voor zaken die daar niet mee in
overeenstemming zijn - tenzij het extreme randverschijnselen als neo-fascisme zijn
(waarvan de betekenis dan vaak opgeblazen wordt).
Van extremisme kan de EO allesbehalve beticht worden. Het zijn bedaarde, nette
mensen, die er niet zo heel anders uitzien dan u en ik. Velen stellen hen gelijk met
de zogenaamde zwarte-kousenkerken (waarover in Z van 9 januari een interessante
reportage stond). Dat zijn weliswaar ook nette mensen, maar hen met de EO gelijk
te stellen getuigt van onwetendheid, ja onverschilligheid. Om te beginnen, kijken de
zwarte kousen helemaal niet naar de televisie.
Het is die onwetendheid, die onverschilligheid van de toonaangevende elites in
Nederland - of ze nu liberaal dan wel sociaal-democraat zijn - die verontrustend is.
Zij, die menen namens Nederland te kunnen spreken, blijken zich steeds verder te
vervreemden van wat er aan de gang is.
We wisten weliswaar wel dat de Amsterdamse grachtengordel - niet de echte,
maar de overdrachtelijke - niet representatief voor Nederland is, al beheerst hij nog
grotendeels de media. Maar die hooghartige onverschilligheid beperkt zich niet tot
die gordel. Ook vrijzinnigen die met afkeer van die gordel vervuld zijn, hebben geen
weet van wat er eigenlijk in het land gebeurt. Dat nu is veel verontrustender dan de
groei van de EO.
Wat zouden de oorzaken zijn van die groei? Mr. A. Herstel, voorzitter van de
NCRV, de direct getroffen omroep, probeert die, in een interview in Trouw van 15
januari, te analyseren, maar het is duidelijk dat hij het ook niet weet. Het is dan ook
nog een beetje vroeg voor een diepgaande analyse van iets dat hem kennelijk
overrompeld heeft.
En een van de werkelijke oorzaken durft hij natuurlijk niet te noemen of zelfs te
suggereren: de NCRV, de omroep van het rechtzinnig protestantisme, heeft zichzelf
laten meeslepen door ‘den geest der eeuw’ (om met Isaäc da Costa te spreken), door
het modernisme en het vooruitgangsgeloof.
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Zeker, daarbij is zij altijd netjes gebleven, maar ook zij heeft steeds meer concessies
gedaan aan wat zij dacht dat de smaak en de zeden van deze tijd eisten. Dat is niet
uitsluitend een kwestie van concurrentie met andere, wereldlijker omroepen geweest.
Het was ook innerlijke overtuiging.
Wat dat betreft, is zij de weg gegaan van de gereformeerde kerken, die ook steeds
minder herkenbaar, steeds vrijzinniger werden, èn de weg van de antirevolutionairen,
die ten slotte in één grote brij, samen met de rooms-katholeken, zijn opgegaan. Zoiets
moest op een goed ogenblik reactie oproepen. Die is in 1967 gekomen, met de
oprichting van de EO, en die heeft nu de NCRV ingehaald...
Die kentering naar het vrijzinnige dateert van eerder. Misschien van de ‘bekering’
van Bruins Slot, jarenlang fractievoorzitter van de antirevolutionairen. Op een goed
ogenblik is hij, wat Nieuw-Guinea betreft, omgegaan. Op zichzelf was die kentering
welkom, maar voor de mannen-broeders was zij revolutionair. De ethische, zo niet
weeë, titel van zijn postume memoires: ...en ik was gelukkig (1972), is op zichzelf
al symptomatisch. Zoiets zou een gereformeerde vroeger nooit uit de pen hebben
gekregen.
Tot zover de - wellicht voorbarige - analyse van de oorzaken van de reactie.
Belangrijker is een analyse van die reactie zelf (en van het succes ervan). Op zo'n
analyse zijn we, nog geheel bevangen door het geloof dat verschijnselen als de EO
gedoemd zijn uit te sterven, helemaal niet voorbereid.
NRC Handelsblad van 19-01-1993, pagina 9

Clinton, Lubbers en Clausewitz
Iedere Democraat die na een periode van Republikeins bewind het presidentschap
van de Verenigde Staten aanvaardt, wekt grote verwachtingen. Zo ook William
Jefferson Clinton, die eergisteren Amerika's 42ste president werd: ‘Vandaag beloven
wij dat het tijdperk van impasse en willoosheid voorbij is; een nieuw seizoen van
Amerikaanse vernieuwing is begonnen.’
Met soortgelijke visionaire woorden aanvaardden ook zijn Democratische
voorgangers Carter, Johnson, Kennedy en Roosevelt hun ambt. De laatste noemde
Clinton in zijn inaugurele rede met zoveel woorden, maar het is Kennedy, die
president werd toen Clinton veertien was, die zijn grote voorbeeld is.
Is het zo'n gelukkig voorbeeld? Per slot van rekening was Kennedy
verantwoordelijk voor de rampzalige invasie in de Cubaanse Varkensbaai, drie
maanden na zijn ambtsaanvaarding. Erger nog: Kennedy was het die, meer dan
iemand anders, de beslissende stappen zette die zouden leiden tot Amerika's fatale
verwikkeling in Vietnam. En verder leefde hij te kort om iets blijvends tot stand te
kunnen brengen.
Het is dus goed om bij het begin van een nieuw presidentschap enige
terughoudendheid te betrachten en zich niet te laten meeslepen door de euforie van
het ogenblik of het idealisme van een jonge president. Toch bouwt zelfs een oude
politieke rot als minister-president Lubbers zijn verwachtingen op de nieuwe president.
Hij doet dit in een interview in Vrij Nederland van deze week. ‘Ik hoop dat de
nieuwe administratie’ - hij bedoelt: regering - ‘van de Verenigde Staten het initiatief
neemt.’ Onlangs nog hadden de scheidende minister Van den Broek en hij ‘tegenover
elkaar de hoop uitgesproken dat Clinton voor een hardere aanpak kiest’.
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Een harde aanpak waarin? In Joegoslavië, want de machteloosheid die Europa
daar ten toon spreidde, had Lubbers beurtelings ‘grenzeloos geïrriteerd’, ‘moedeloos’,
‘triest’ en ‘soms ook woedend’ gemaakt. Zo zien we weer eens: zonder initiatief van
Amerika gebeurt er niets, alle fraaie Europese verklaringen ten spijt.
Maar het is de vraag of Clinton, ondanks enkele geluiden die hij in die richting
heeft laten horen, inderdaad het initiatief zal nemen in ex-Joegoslavië en daar hard
zal optreden. Zijn militaire adviseurs zijn er in elk geval mordicus tegen. ‘We doen
in woestijnen, niet in bergen’, zeggen ze.
Zeker, de Verenigde Staten zijn het machtigste - ook militair machtigste - land ter
wereld, maar zonder duidelijk gedefinieerd en ook bereikbaar doel heeft die
superioriteit geen waarde. Dat heeft Clausewitz al geleerd. Amerika kan misschien
wel elke tegenstander op de knieën krijgen - met Servië zal dat moeilijker gaan dan
met Somalië - maar als dat gebeurd is, wat dan?
Als na het einde van de Amerikaanse interventie, de oude toestand ter plaatse
terugkeert, is de interventie politiek mislukt. Dat geldt voor Joegoslavië even zo goed
als voor Somalië of Irak. Hier zou Kennedy juist niet Clintons voorbeeld moeten
zijn, al zou hij dan Lubbers, die zijn Clausewitz blijkbaar ook niet kent, teleurstellen.
Nederland heeft trouwens, volgens Lubbers tegen Vrij Nederland, de laatste jaren
zijn Europese partners voortdurend aangespoord tot een hardere aanpak in Joegoslavië.
Maar steeds hadden ze excuses om Nederland niet te volgen. Nu eens zou een
Europese actie niet effectief zijn, dan weer niet goed getimed of te gevaarlijk. Dat
waren de tegenwerpingen die Lubbers en Van den Broek hoorden. Maar zou de
belangrijkste tegenwerping niet een zijn die ze nooit hebben gehoord, omdat de
Europeanen te beleefd tegen elkaar zijn? Zouden de partners niet hebben gedacht:
waarom zouden we Nederland volgen, dat nog geen tien jaar geleden treuzelde met
het plaatsen van kruisraketten en dat ook nu niet voorop loopt met het sturen van
soldaten? Integendeel, het halveert zijn krijgsmacht, en zijn beroepsonderofficieren
weigeren gevaarlijke stellingen te betrekken, ja worden daarin gesteund door een
beroepsofficier die in deze krant zegt: ‘Waarom zou ik gaan sneuvelen voor warlords
in Joegoslavië, Cambodja of waar ook ter wereld?’
Let wel: dit is de allesbehalve onwaarschijnlijke perceptie die de buitenwereld
van Nederland heeft. Of ze met de werkelijkheid klopt, is van minder belang, want
standpunten worden ingenomen op grond van percepties. Hoe dan ook: ‘Nederland
gedroeg zich buitenlands-politiek gezien excentrisch’, zegt Lubbers, blijkbaar niet
beseffend dat hij daarmee een vernietigend oordeel over zijn eigen buitenlandse
politiek uitspreekt. De les van ‘zwarte maandag’ 30 september 1991 is kennelijk nog
niet geleerd.
En ondertussen wèl de partners de maat nemen: de Duitsers hadden ‘een beperkte
kijk op Joegoslavië’ (te zeer op Slovenië en Kroatië gefixeerd); de Fransen
daarentegen waren te zeer verbonden met Servië en waren bovendien anti-Amerikaans;
de Engelsen hadden ‘last van hun eilanddenken’; de Belgen volgden ‘een nogal
duifachtige politiek’. Iedereen uit de pas, behalve Nederland.
Dat kan allemaal wel waar zijn, maar is het verstandig - sterker: werkt het niet
contraproduktief - dat hardop te zeggen? Lubbers versterkt hiermee maar de indruk
die, volgens hem, andere Europese landen toch al van ons hebben: ‘Die Nederlanders
zijn toch maar rare lui’. Tja, als ze dat vinden, boek je natuurlijk weinig succes met
je buitenlandse politiek.
NRC Handelsblad van 22-01-1993, pagina 9
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Moeilijke vragen bestaan niet
Worden op school eigenlijk nog wel de naamvallen geleerd? Zo ja, dan vind ik dat
ik verkeerd gebruik ervan wel mag signaleren. Hier een paar voorbeelden uit de
laatste tijd:
‘Kop en staart knipt men dan van de plakken af en worden als zogenaamd eigen
of ‘omloopschroot’ in de staalovens teruggevoerd. Dit is dezelfde constructie als:
Jan groet ik en loopt door.
Idem: ‘...impasses die we openlijk betreuren - maar ons ook wel eens uit zullen
komen.’
Iets minder duidelijk is deze fout: ‘Misschien ligt hier wel de kern van de vraag
waarom H. de Groot-Inquisiteur grote barmhartigheid toeschrijft en impliciet
verdedigt.’ Hetzelfde woord (Groot-Inquisiteur) eerst in derde, dan in vierde naamval
gebruikt.
Idem: ‘Je kunt een kind wel een zak snoep geven, een been afzetten, zelfs
observeren in zijn gedragingen, doch maar liever niet onderrichten.’
Dat dit een oude fout is, blijkt uit een brief uit 1886 van een filosoof, die zijn
classici (die zelf nooit zo'n fout maakten) kende: ‘In de hoop dat, al heb ik U zeker
slechts ten deele voldaan en misschien wel reden tot groote ergernis gegeven...’ (brief
van C.B. Bellaar Spruyt aan G.J.P.J. Bolland; hier hetzelfde woord (U) eerst in vierde,
dan in derde naamval).
Soortgelijke fout: ‘Generaal Couzy greep naar de pen, maar werd daarna gelijk
de mond gesnoerd.’ Werd hij gesnoerd of werd hem de mond gesnoerd? Idem:
‘Bovendien worden lastpakken als H. nu voorgoed de mond gesnoerd.’
‘Mijn grootvader vertelde dat, wanneer hij door zijn ouders de les werd gelezen,
de oude huisknecht hem altijd troostte.’ Werd hij gelezen of werd hem de les gelezen?
En: ‘Die verwachtingen werden nu de bodem ingeslagen.’ Werden de
verwachtingen ingeslagen of werd hun de bodem ingeslagen? Idem: ‘Anderzijds zijn
zelfs hun verwachtingen dat de Samenwerkingsraad enige reële hulp zou kunnen
bieden, al lang de bodem ingeslagen.’
Andere curiositeiten:
‘Hen die de goden beminnen, zij zijn de gekwelden.’ Waar slaat dat hen op? Of:
waarom die vierde naamval?
‘Door onvoldoende afstand te bewaren op zijn voorganger reden zeven auto's op
elkaar.’ Waar slaat dat zijn op?
‘Een-na-laatste deel van het driedelige portret van de Noorse schilder.’ Dus na het
laatste kwam nòg een deel? Of is bedoeld: het voorlaatste deel? In dat geval: op één
na laatste deel.
‘Zij wilde een bijstandsregeling om te voorkomen dat vrouwen of mannen die
plotseling buiten hun schuld zonder inkomsten zaten, niet afhankelijk werden van
liefdadigheid.’ Dus zij wilde dat ze van liefdadigheid afhankelijk werden.
‘Jong talent ten overvloede in deze nieuwe Bohème.’ Ten overvloede betekent:
eigenlijk overbodig. Of is bedoeld: in overvloed?
‘De strijd is tussen degenen die het hebben over de kwaliteit van de samenleving
en zij die het biefstuksocialisme aanhangen.’ De strijd tussen degenen en zij? ‘De
Amsterdammers winnen vooral wedstrijden die als onoverwinnelijk worden
beschouwd.’ Een wedstrijd is nooit onoverwinnelijk, een tegenstander kan dat wel
zijn.
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‘Onlangs stuurde hij een “pleidooi voor handhaving van de huidige status quo”
naar de Kamerleden.’ De status qou is altijd huidig.
‘Tussen de doorleefd bruine vingertoppen weet hij met grote behendigheid een
rokende peuk van enkele millimeters te klemmen.’ Wat zou ‘doorleefd bruin’
betekenen?
‘Een andere voorzitter, Van Mierlo, hoorde ik drie maal op de radio Lubbers' lof
zingen. 's Avonds herhaalde hij dat nog voor de vierde keer op de televisie.’ Als hij
vier keer Lubbers' lof zong, dan herhaalde hij dat voor de derde keer. ‘Dat zij zich
meer vragen gesteld moet hebben dan de Fransen, dat staat buiten kijf.’ Als dat buiten
kijf staat, is hier het gebruik van moet verkeerd.
Ik vraag me af of in de volgende zin uit eigen werk het gebruik van moet niet
eveneens verkeerd is: ‘Ongeveer twee weken geleden stond er een bericht in de krant
dat velen moet hebben onthutst, ware het niet dat het op een onopvallende plaats in
de krant stond.’ In het artikel waarin deze zin stond, schreef ik ook: ‘We wisten
weliswaar wel dat de Amsterdamse grachtengordel...’ Weliswaar wel - is dat niet
een tautologie of pleonasme?
‘Volgens hem mocht het Duitse moorden niet gezien worden als “de ene en enige
moord”, maar ze diende geplaatst te worden naast andere, vooral die van de
bolsjewieken.’ Waar slaat ze op?
‘Tien jaar geleden trad de favoriet van Van Agt uit eigener beweging terug om
ruimte te maken voor Lubbers.’ Maak het niet mooier dan nodig. Het is òf: ‘uit eigen
beweging’ òf: ‘eigener beweging.’
‘Twee dagen later komt Janssen er ook achter dat de dossiers over het conflict met
Ditcorp-advocaat A. Voûte missen.’ Wat missen ze? Van de algemeen directeur PTT
Telecom BV kreeg ik deze boodschap: ‘Op 1 januari 1993 wijzigen de Algemene
Voorwaarden voor aan PTT Telecom opgedragen diensten - zoals telefonie - en voor
Vaste Verbindingen.’ Wat wijzigen ze?
‘Het vroegere RAF-lid Astrid Poll, dat tot een van de oprichtsters wordt gerekend...’
Wie wordt nog meer tot een van de oprichtsters gerekend?
‘De ideaalste optie is om een tankponton voor de Braer te leggen.’ Kan iets nog
idealer dan ideaal zijn?
‘De meeste verplegers en hun patiënten dachten dat de Duitsers de inrichting wel
met rust zouden laten. Tevergeefs.’ Je kunt niet tevergeefs denken, wèl hopen.
Wat je vaak hoort, vooral in interviews, is dit: ‘Dat is een moeilijke vraag.’ Nee,
de vraag is niet moeilijk; een goed antwoord erop geven kan moeilijk zijn.
NRC Handelsblad van 26-01-1993, pagina 9

Geen fascisme zonder demos
In een vraaggesprek met het Parijse dagblad Le Monde zei de historicus Georges
Duby, die de ‘meest eminente vertegenwoordiger van de derde generatie van de
school der Annales’ genoemd wordt, onlangs de indruk te hebben dat hij en zijn
collega's leden onder een zekere ‘terugslag’, een gebrek aan ‘vechtlust’.
Hoe kwam dat? ‘Alles waarvoor Lucien Febvre, Marcel Bloch en Fernand Braudel
hadden gevochten, was nu overal aanvaard, zelfs door de meest reactionaire van onze
tegenstanders. De vijandelijke citadel had zich onvoorwaardelijk overgegeven.
Meesters van het terrein, zijn we stilaan ingesluimerd op onze lauweren. De externe
uitdagingen die ons vroeger zo hadden gestimuleerd, wachten wij nu tevergeefs.
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Geen tegenstanders meer en, na het debâcle der ideologieën, geen serieuze
vraagstellingen meer.’
Als dat zo is, dan moeten wij het verwelkomen dat een stelling die ik hier onlangs
(15 januari) heb geponeerd, tegenstanders gevonden heeft. Die stelling luidde, kort
gezegd, aldus: er bestaat een innig verband tussen fascisme en democratie, in die zin
dat het eerste altijd een produkt, een bastaard, is geweest van de massademocratie;
het is dan ook altijd, in tegenstelling tot rechts-autoritaire regimes à la Franco, een
massabeweging geweest.
Hierop hebben de geschiedenisleraar dr. E.M. Janssen (19 januari) en de
oud-commentator van deze krant mr. K.M. Schreiner (22 januari) gereageerd. De
laatste bestrijdt mijn stelling nauwelijks, maar vult haar eerder aan met - op zichzelf
onbetwistbare - gegevens omtrent de steun die Hitler uit conservatieve hoek heeft
gekregen bij zijn machtsovername in 1933.
Blijkbaar is mijn stelling voor velen nog verrassend, zo niet schokkend, hoewel
zij niet nieuw is. Bevoegderen dan ik, zoals George L. Mosse en, naar mij is verzekerd,
J.L. Talmon, Zeev Sternhell en Hannah Arendt, hebben haar eerder verdedigd. Laat
ik, ter nadere staving, citeren uit een interview dat de eerste heeft gegeven aan Chris
Quispel en Peer Vries in Leidschrift 7 (1990/1991), het tijdschrift van de Leidse
studenten geschiedenis.
Mosse gaat nog verder dan ik. Terwijl ik beweerde dat het fascisme voortkomt uit
de (massa)democratie, zegt hij dat het, anders dan rechtse bewegingen als de Action
française, een ‘democratische beweging’ is. Dat zal mensen pas goed schokken, en
daarom legt hij dit als volgt uit:
‘Mensen vinden het altijd erg moeilijk te begrijpen dat het fascisme een
democratische beweging is. Ik geloof dat men over 't algemeen het woord
“democratisch” in een zeer “kunstmatige” manier gebruikt, alsof het alleen slaat op
de parlementaire democratie. Voor miljoenen mensen was dat geen democratisch
stelsel. Zij vinden dat het gaan naar de stembus vervelend is en geen effect heeft.
Het deelnemen aan een massademonstratie of -bijeenkomst geeft daarentegen een
groot gevoel van participatie. De kracht van het fascisme was zijn democratische
kracht. Het is een misverstand een beweging als de Action française te vereenzelvigen
met fascisme. Zij haatte de massa's. Haar leiders gaven geen zier voor massale steun
van het publiek. Zij waren conservatief, niet democratisch.’
En Franco? ‘Alleen onwetenden zeggen dat het Spanje van Franco fascistisch was.
Het was een militaire dictatuur. Het was zeker geen fascistisch regime. De (Spaanse)
fascisten waren leden van de Falange. Franco onderdrukte hen.’ (Dit mag dr. Janssen
zich aantrekken, die het ‘een aantoonbaar onhoudbare bewering’ acht dat het regime
van Franco niet fascistisch was, zonder dit overigens aan te tonen.)
Mossse gaat verder: ‘Het verschil tussen reactionaire of conservatieve regimes en
fascistische regimes is heel belangrijk. Fascistische regimes zijn over 't algemeen
niet reactionair. Ze zijn moderniserende regimes. Zowel Hitler als Mussolini heeft
veel gemoderniseerd. Ze gaven om de lagere klassen, vooral de kleine burgerstand,
waartoe zo vele nazileiders behoorden, maar deden ook veel voor de arbeiders. Ze
geloofden in een functionele hiërarchie, niet in een statushiërarchie.’
Conservatieve regimes, zoals die van Franco of Horthy (Hongarije), zijn ‘gebaseerd
op voorrechten. Nationaal-socialisme en fascisme veranderden de heersende elites;
zij maakten het mogelijk voor nieuwe elites om op te stijgen.’ Zo heeft Hitler de
officiersstand voor iedereen geopend en, volgens de liberaal Ralf Dahrendorf, de
Duitse samenleving meer gerevolutioneerd dan wie dan ook vóór hem (en de
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communist Bertolt Brecht juichte het toe dat hij na de aanslag van 20 juli 1944 een
slachting onder de ‘junkergeneräle’ aanrichtte).
Dat is wat Mosse onder het ‘democratische’ karakter van het fascisme verstaat.
Volgens hem is ‘de Franse Revolutie erg belangrijk voor een begrip van het fascisme
en zijn kenmerken. Toen kreeg je de eerste, als je wilt “democratische” beweging,
de eerste massabeweging. Toen werden de massa's voor het eerst deel van het politieke
proces. (...) Je kunt geen fascisme hebben zonder “demos” (volk).’
Tot zover Mosse, een erkende autoriteit in de studie van fascisme en
nationaal-socialisme. In een eerdere jaargang van Leidschrift (1986/87, 3) had drs.
P.H.H. Vries (een van Mosses interviewers) al een uitvoerige analyse gegeven van
het zogenaamde fascisme van Franco, waaruit ik alleen, ten overvloede, het volgende
aanhaal:
‘De franquisten noemden zichzelf alleen tussen 1940 en 1943 openlijk fascisten.
(...) Er was in Spanje geen sprake van een fascistische massabeweging, die de macht
veroverde, vervolgens de samenleving aan zich onderwierp en daarbij het leger aan
haar kant kreeg of, waar nodig, zuiverde.’ (Bij de verkiezingen van februari 1936,
vijf maanden vóór het uitbarsten van de burgeroorlog, had de Falange slechts 0,44
procent van de stemmen gekregen; vergelijk dat met de 33,1 procent die Hitlers
NSDAP in de laatste verkiezingen vóór de Machtsovername kreeg).
Dit is, schrijft Vries, ‘een relevant verschil met de situatie in Duitsland en Italië.
Ideologisch gezien was het franquisme eerder autoritair-reactionair dan fascistisch.
De machtsbasis ervan vormden leger, grootgrondbezittes en “Finanzkapital”, en niet
de groepen die de ruggegraat van fascistische bewegingen en regimes elders vormden.’
Elders? In feite alleen Duitsland, Italië en, wellicht, Argentinië.
De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat ik deze keer het verzamelwoord
fascisme niet tussen aanhalingstekens heb gezet, zoals ik op 15 januari deed. Niet
dat ik geen verschil meer zie tussen het eigenlijke (Italiaanse) fascisme en het (Duitse)
nationaal-socialisme, maar ik acht de kwestie eerder van semantisch dan van wezenlijk
belang.
Wie, met dr. Janssen en ‘honderden geschiedenisleraren’, het wetenschappelijk
verantwoord acht de term fascisme voor het nationaal-socialisme te gebruiken, vindt
in elk geval een andere autoriteit op dit gebied aan zijn zijde: Ernst Nolte, die in zijn
standaardwerk, Der Faschismus in seiner Epoche, de royalistische Action française,
het Italiaanse fascisme en het nationaal-socialisme onder deze ene noemer laat vallen.
Is deze discussie alleen maar van historisch, academisch belang? Nee, want als
de stelling juist is dat fascisme uit de (massa)democratie voortkomt of, sterker, in
feite een ‘democratische’ beweging is, dan blijft het een gevaar - onder welke naam
het zich ook aandient.
NRC Handelsblad van 29-01-1993, pagina 9

Aapjes kijken bij Sonja
Allen zijn we blijkbaar, bewust of onbewust, in de ban van het vooruitgangsgeloof,
dat ons de ogen doet sluiten voor zaken die daar niet mee in overeenstemming zijn,
zoals de toeneming van het aantal mensen die nieuwe of oude zekerheden zoeken of
althans genoeg hebben van de relativering of, sterker, de ridiculisering van bijna alle
waarden. Vandaar dat de groei van de Evangelische Omroep (EO), die de NRCV in
ledental is voorbijgestreefd, ons heeft verrast.
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Dit was de teneur van mijn artikel van 19 januari, en ik concludeerde dat die
‘hooghartige onverschilligheid’ van de Nederlandse spraakmakende gemeente jegens
andersdenkenden - een hooghartige onverschilligheid die grotendeels de media
beheerst - in feite ‘veel verontrustender is dan de groei van de EO’ zelf.
Vind ik die groei dan verontrustend? Zo vroeg mij een lezer. Terecht, want ik had
mij onzorgvuldig uitgedrukt. Ik vind de groei van de EO, al is hij mijn oproep niet,
niet verontrustend. Hij is op zichzelf een gezonde, althans natuurlijke reactie op die
relativering en ridiculisering, die velen kennelijk niet meer een bevredigend antwoord
vinden op de onzekerheden van deze tijd.
Ik ga verder: ik onderschrijf de stelling die de historicus A.Th. van Deursen een
jaar of zeven geleden poneerde: ‘dat de rivaliteit tussen een levenskrachtig humanisme
en een gezond calvinisme de beschaving omhoog stuwde, en dat de goede tijden
voorbij waren toen het calvinisme niet meer in staat bleek volwaardig partij te geven.’
Van Deursen formuleerde die stelling in de verleden tijd, omdat hij over het
verleden sprak. Maar zijn stelling laat zich gemakkelijk in de tegenwoordige tijd
transponeren: de rivaliteit tussen krachtige levensbeschouwingen is een voorwaarde
voor een gezonde cultuur - ja voor die levensbeschouwingen zelf.
In zoverre verwelkom ik de groei van de EO. In elk geval neem ik hem serieus.
Dat heeft R. Kuiper, voorzitter van de Vereniging van Christen-Historici, heel goed
begrepen blijkens zijn voortreffelijke artikel (27 januari) over ‘De verrassende
persistentie van het orthodoxe protestantisme’, waarin hij reageerde op mijn artikel
van 19 januari.
Ik acht mij dan ook ontslagen van de plicht te reageren op het ingezonden stuk
van mr. F.B. Bakels RSzn (25 januari), die mij ‘onwetendheid, vermengd met
sarcasme en spijtigheid’, verweet. De ernst waarmee Kuiper mijn poging tot analyse
ondersteunde en aanvulde, is afdoende logenstraffing van deze bewering, die alleen
juist is voor zover zij mijn onwetendheid betreft.
Intussen hebben we onlangs op de televisie weer eens een bevestiging kunnen zien
dat de spraakmakende gemeente andersdenkenden ridiculiseert. Sonja Barend had
enkele strikt rooms-katholieken in haar praatprogramma uitgenodigd. De armen
wisten blijkbaar niet waaraan zij zich overgeleverd hadden. Het werd een avond
‘aapjes kijken’.
Sonja vroeg hun op een goed ogenblik of ze allemaal tegen de pil waren. Op hun
volmondig ja barstte de zaal in lachen uit. Hetzelfde gebeurde na de - ontkennend
beantwoorde - vraag of ze voorhuwelijks geslachtsverkeer geoorloofd vonden. Dat
is dan het tolerante Amsterdam! (Terecht stelt een briefschrijfster in Trouw (20
januari) de vraag of een zelfde antwoord uit joodse of moslimmond ook zo'n salvo
van hilariteit zou hebben uitgelokt.)
Goed, deze keer waren het geen rechtzinnige protestanten, maar rechtzinnige
rooms-katholieken die het mikpunt waren van spot. Maar dat doet niets af aan de
geldigheid van de stelling: andersdenkenden worden door de spraakmakende gemeente
in Nederland niet serieus genomen, en dat roept natuurlijk reacties op. Dat die reacties
zich onder andere uiten in een groei van de EO ligt voor de hand, en even voor de
hand ligt het dat die groei niet uitsluitend toe te schrijven is aan een toeneming van
het aantal orthodox-protestanten. De redenen om lid van de EO te worden zijn zeer
gevarieerd, zoals blijkt uit de brieven die ik op mijn artikel van 19 januari mocht
ontvangen.
Zo was er een zoon van geassimileerde joden, die schreef dat hij ‘de viezigheid
zat was waarmee men via andere omroepen telkens weer geconfronteerd wordt’.
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Soortgelijke gevoelens uitte Ch.G.N. van Bussel, van huis uit katholiek, in zijn
ingezonden stuk van 25 januari.
Een lid van een borrelclub op de Haagse Witte sociëteit schreef mij dat hem onlangs
tot zijn verrassing gebleken was dat zeven van de tien leden van die club, van wie
slechts één zeer principieel hervormd was (en de rest waarschijnlijk min of meer
liberaal), lid van de EO waren. Misschien niet erg representatief, maar helemaal weg
te lachen is dit ook weer niet. Een zelfde verschijnsel als het ‘Zet meer liberalen
naast Colijn’ van 1937?
Een briefschrijfster was lid van de EO geworden omdat die vierkant voor Israel
was, een andere om de neutrale reden dat die omroep zulke ‘prachtige natuurfilms’
bracht. En ten slotte was er een die tientjeslid was geworden ter wille van de
pluriformiteit van ons omroepbestel: net zomin als de VPRO mocht de EO van hem
verdwijnen.
De laatste redengeving benadert nog het meest de voorwaarde waarvan, volgens
Van Deursen, de omhoogstuwing van onze beschaving afhankelijk is: rivaliteit tussen
‘een levenskrachtig humanisme en een gezond calvinisme’ (of, neem ik aan, een
andere sterke geloofsovertuiging). De vraag is natuurlijk of de VPRO (dan wel de
Vara of de AVRO) voor humanistisch kan doorgaan en of het Humanistisch Verbond
levenskrachtig is.
NRC Handelsblad van 02-02-1993, pagina 9

Intellectuele zelfoverschatting
Prof. mr. B.V.A. Röling, wiens geesteskind, het Polemologisch Instituut in Groningen,
dezer dagen - acht jaar na zijn dood - ophoudt te bestaan bij gebrek aan kwaliteit
(wat niet wegneemt dat zijn opvolger, de eerst verantwoordelijke voor deze
deconfiture, hoogleraar blijft, maar nu in een vak waar hij even weinig in heeft
gepresteerd als in zijn vorige), prof. Röling dan is vooral bekend geworden door zijn
boek Over oorlog en vrede (eerste druk 1963).
Met wetenschap had dit boek niet veel te maken (wat sommige juristen het deed
betreuren dat Röling niet bij zijn oude stiel, de criminologie, was gebleven, waarin
hij onder vakgenoten groot gezag had). Zo sprak Röling in dit boek, onder andere,
de mening uit dat, wilde vredeshandhaving een belangrijke plaats in de
volksconsciëntie gaan innemen, de ‘grondhoudingen’ dienden te worden gewijzigd
en dat daar een taak was weggelegd voor de kunstenaar. Alsof kunstenaars een beter
begrip van politiek hebben dan anderen! Het omgekeerde is eerder het geval.
Aan deze passage moest ik denken toen ik dinsdagavond in het programma van
Bernard Pivot op TV5 enkele intellectuelen en kunstenaars zag praten over hun taak
in de 21ste eeuw, die, naar het ernaar uitziet, verscheurd gaat worden door allerlei
nationalistische en andere irrationele gevoelens.
Dit gezelschap, van wie de Spanjaard Jorge Semprun, de Italiaan Umberto Eco,
de Pool Bronislaw Geremek, de Fransman Jacques le Goff en de Amerikaan Yehudi
Menuhin de bekendsten waren, had zojuist het Louvre verlaten, waar ze, als ik het
goed begrepen heb, waren voorgesteld aan president Mitterrand als leden van de
nieuwe Académie universelle de cultures.
Die academie was een ideetje geweest van de Franse president, die aan de schrijver
Elie Wiesel de opdracht had gegeven de zeventig leden die dit verheven lichaam
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moet tellen, bijeen te zoeken. Er zijn er nu rond veertig; de resterende dertig moeten
voornamelijk komen uit wat, bij gebrek aan beter, nog steeds de Derde Wereld heet.
Nu, als we afgaan op wat Bernard Pivots gasten te berde brachten, wordt dit een
nieuwe toren van Babel. Niet dat er niet soms zinnige dingen gezegd werden, maar
ieder leek zijn eigen stokpaardje te willen berijden. Zelfs interventie, het thema dat
Mitterrand hun als huiswerk had meegegeven, kwam slechts zo nu en dan ter sprake.
En toch is interventie een actueel thema. Immers, de wereld wordt op het ogenblik
geconfronteerd met de vraag: is, in het licht van de vreselijke dingen die gebeuren
in Joegoslavië, in Somalië, in Cambodja, in talloze gebieden van de voormalige
Sovjet-Unie, interventie niet een achterhaald begrip? Moeten wij, ja zijn we niet
verplicht, in te grijpen - ook militair in te grijpen - om een eind te maken aan al die
gruwelen?
Maar moeten intellectuelen en kunstenaars een antwoord op die vraag geven? Bij
Bernard Pivots gasten was hierover geen spoor van twijfel te bekennen. Maar waarom
zouden intellectuelen en kunstenaars meer dan anderen bevoegd zijn de antwoorden
te geven waar de tijd om vraagt? Is hier niet hetzelfde misverstand in het spel als
waaraan Röling leed?
Bernard Pivot stelde trouwens zelf die vraag. Was het niet zo, zei hij, dat
intellectuelen en kunstenaars in het verleden gruwelijke vergissingen hadden begaan,
door zich te associëren, ja zelfs identificeren met beurtelings fascisme, stalinisme,
maoïsme, castrisme? Wie garandeert ons dat ze nu wèl de juiste weg zullen wijzen?
Een soortgelijke zinnige opmerking maakte iemand die niet tot het gezelschap
behoorde, maar wiens interventie van elders werd gerelayeerd (de man heette Kahn,
geloof ik). Hij zei: wie zegt dat intellectuelen invloed hebben? In Joegoslavië zijn
negentig procent van de intellectuelen tegen de broedermoord, maar negentig procent
van de bevolking voor. In Frankrijk waren de meeste intellectuelen voor Maastricht,
maar van de uitgebrachte stemmen was niet minder dan 49 procent tegen.
Het is goed dat vooral in Frankrijk deze geluiden gehoord worden, want meer dan
in welk ander land (behalve Italië wellicht) hebben daar intellectuelen en kunstenaars
meegelopen met het communisme in zijn diverse verschijningsvormen. Nog in 1980
liepen duizenden hunner achter de baar van de weerzinwekkende Sartre, wiens
politieke keuzen steevast verkeerd waren geweest.
Maar die geluiden zullen niet veel helpen. Als één eigenschap de intellectuelen
aller landen verenigt, dan is het wel hun zelfoverschatting, en in Frankrijk weet het
politieke gezag daar vanouds handig op in te spelen. En dan zijn er altijd buitenlanders
die klaar staan om de Franse ijdelheden te strelen.
Tot mijn verbazing was het Geremek die die rol in Pivots programma speelde.
Alleen van Frankrijk kon het idee voor zo'n wereldacademie der culturen komen, zei
hij, want Frankrijk had zich altijd, meer dan andere landen, geïinteresseerd voor
andere culturen dan de zijne. Wat een onzin! Het tegendeel is eerder waar.
Welke Nederlander is er voor Mitterrands academie uitgenodigd? Ik weet het niet.
Misschien wel niemand. Immers, voor de Fransen bestaat er geen Nederlandse
literatuur en is de Nederlandse schilderkunst na de zeventiende eeuw opgehouden
(Van Gogh, Jongkind en Van Dongen zijn immers Fransen).
Maar misschien is het maar goed als er geen Nederlander lid van die academie
wordt. Want anders zou dat ongetwijfeld Harry Mulisch worden.
O ja, nog één verstandige opmerking wil ik releveren: Umberto Eco zei dat een
kenmerk van de intellectueel zijn onverantwoordelijkheid was. Als hij daarmee
bedoelde - en dat deed hij, geloof ik - dat de intellectueel uitsluitend verantwoordelijk
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is voor zijn eigen werk, dan ben ik het daarmee eens. Maar waarom zou hij dan lid
worden van zo'n academie?
NRC Handelsblad van 05-02-1993, pagina 7

Continentaler en Europeser
Tja, wanneer zelfs een Atlanticus pur sang als E.H. van der Beugel de opvatting
onderschrijft dat Nederlands buitenlands en veiligheidsbeleid meer ge-europeaniseerd
en meer op het continent gericht moet zijn, dan is er kennelijk iets aan de hand.
Waar hebben wij het over? Over een rapport dat een studiegroep onder leiding
van M.C. Brands (en waarin ook Van der Beugel zat), in opdracht van de Atlantische
Commissie, zojuist heeft voltooid over Transatlantic Relations and the Management
of Disorder. (Ik kan er ook niets aan doen dat dit rapport alleen maar in het Engels
beschikbaar is; Nederlanders die die taal niet of niet zo goed beheersen, zijn blijkbaar
verwaarloosbaar.)
Uit dit rapport nu, valt te lezen dat Nederland zijn beleid meer moet europeaniseren
en op het continent richten. Maar, let op, dat staat er niet direct. Het is er indirect uit
op te maken: via Duitsland, waarbij Nederland zich nauwer moet aansluiten (should
become more closely aligned). Dat staat wèl direct in het rapport.
En Duitsland zal, aldus het rapport, een ‘geleidelijke europeanisering’
waarschijnlijk op den duur het meest in overeenstemming achten met zijn belangen
(hoewel dat misschien niet ‘voor onbepaalde tijd’ zo zal zijn...) en zal wellicht meer
onderhevig zijn aan ‘meer “continentale” smaak’ dan veel Nederlanders lief is.
U ziet het: het wordt niet alleen indirect, maar ook met veel slagen om de arm
geformuleerd, maar de combinatie van een Nederland dat zich nauwer bij Duitsland
moet aansluiten en een Duitsland dat Europeser en continentaler wordt, laat geen
andere conclusie toe dan dat ook Nederland die richting uit moet.
Nu is die conclusie allesbehalve opzienbarend. Al in november heeft het CDA,
bij monde van het Kamerlid De Hoop Scheffer (overigens ook lid van die studiegroep),
gepleit voor een ‘oriëntatie op Duitsland’ en heeft de PvdA'er Van Traa gezegd dat
Nederland de Frans-Duitse samenwerking moest gaan ‘versterken’, met andere
woorden: een meer continentaal beleid moest voeren.
Behalve dat die conclusie weinig opzienbarend is, is zij ook nogal logisch. De
dreiging uit het oosten is voorbij. Die ratio voor de samenwerking met de Verenigde
Staten heeft dus aan waarde verloren. Trouwens, de VS zijn ‘begonnen naar binnen
te kijken’ (aldus het rapport). Engeland speelt geen rol in Europa. Kortom, Nederlands
traditionele tegenwichten tegen de continentale mogendheden zijn grotendeels
weggevallen. Conclusie: Nederland moet Europeser en continentaler gaan denken.
Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zullen de twee grote continentale
mogendheden Nederland met open armen verwelkomen - een Nederland welks
minister-president onlangs nog heeft gezegd dat het zich ‘buitenlands-politiek gezien
excentrisch’ gedraagt en dat de Nederlanders door de anderen toch maar als ‘rare
lui’ worden gezien - een indruk overigens die Lubbers met zijn CDA-achtige en dus
voor buitenlanders onbegrijpelijke rede te Davos alleen maar heeft versterkt (zozeer
dat één van zijn Europese collega's na afloop zei dat Lubbers daarmee zijn kansen
op het voorzitterschap van de Europese Commissie had verspeeld)?
In dit licht bezien, is het van de studiegroep enigszins boud wanneer zij ervan
uitgaat dat Nederland een Europese buitenlandse en veiligheidspolitiek, waarvan de
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Frans-Duitse samenwerking de motor wordt genoemd, zou kunnen beïnvloeden (dit
woord wordt tweemaal, en nog wel cursief, gebezigd) in de door Nederland gewenste,
bijvoorbeeld pro-Amerikaanse, richting.
Die boudheid vinden we terug wanneer de studiegroep zegt dat Nederland zijn
eventuele samenwerking met het Frans-Duitse Eurocorps - de integratie van een
Nederlandse brigade daarin - afhankelijk moet maken van de inwilliging van
voorwaarden (dit woord komt in dit verband ook tweemaal voor, waarvan één keer
cursief). Zijn we zo interessant voor Frankrijk en Duitsland dat we voorwaarden
kunnen stellen?
Behalve een nauwere aansluiting bij Duitsland, bepleit het rapport ook dat de
Nederlandse diplomatie voortaan meer aandacht zal schenken aan de middelgrote
en kleine Europese landen, die in sommige opzichten met soortgelijke problemen
geconfronteerd zijn als Nederland. Terecht, want onder minister Van den Broek heeft
Nederland, dat zich kleinste van de groten waant, die betrekking verwaarloosd. Vraag
het maar aan de Belgen, de meest voor de hand liggende partners.
Ook de betrekkingen met de Middeneuropese landen die het dichtst bij Duitsland
liggen (dus Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) dient Nederland te versterken.
Daar is niets op tegen. Alleen moet de minister van buitenlandse zaken dan wel het
geld krijgen om de posten daar behoorlijk te kunnen bemannen (of zou hij dat kunnen
doen ten koste van de posten in landen die nu minder belangrijk voor Nederland zijn
geworden?).
Met betrekking tot beide categorieën landen (dus de kleinere Westeuropese en de
vier genoemde Middeneuropese landen) behoort het doel van de Nederlandse politiek
te zijn ‘strategische bondgenootschappen’ te sluiten, teneinde een gemeenschappelijke
invloed op de toekomstige besluitvorming in Europa te kunnen uitoefenen. Akkoord,
maar is hier niet eerder sprake van tactische bondgenootschappen? We moeten het
woord strategisch niet nog verder devalueren dan al gebeurt.
Aan de conclusies en aanbevelingen van het rapport, waaraan in het bovenstaande
kritische aandacht is besteed, gaat een uitvoerige analyse vooraf van de sinds 1989
grondig veranderde toestand in de Westerse samenwerking. Die analyse valt volledig
te onderschrijven.
Alleen kom ik nog even terug op de taal waarin het rapport gesteld is: Engels (en,
voor zover ik kan oordelen, geen steenkolen-Engels). Dat levert, ook voor de
Engelssprekende Nederlander, problemen op. Wat, bijvoorbeeld, wordt met alignment
bedoeld: aansluiting, oriëntatie, op één lijn komen, aanpassing? Tussen de Nederlandse
woorden bestaan verschillen, soms meer dan alleen van nuance. Het kan dus zijn dat
de buitenlander in zo'n rapport iets anders leest dan de Nederlandse samenstellers
bedoeld hebben. Zo ja, dan is dat Engels een nadeel - niet alleen omdat het sommiger
gevoel van nationale eigenwaarde kwetst.
NRC Handelsblad van 09-02-1993, pagina 9

Niet zonder prijs
Zonder Amerika gaat het niet. Deze waarheid werd weer eens bevestigd door de
spanning waarmee de Europese staten uitkeken naar de formulering van een
Amerikaans standpunt in de Joegoslavische crisis - die zij niet bij machte waren
geweest tot een einde te brengen - en door de opluchting waarmee zij het Amerikaanse
standpunt, nu het eenmaal geformuleerd is, verwelkomen.
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Zonder Amerika gaat het niet. De vraag is nu of het met Amerika wèl zal gaan.
Voorlopig denkt Amerika niet aan militaire actie. Immers, tot zo'n actie is het pas
bereid als er ‘een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord’ is, dat dan niet nageleefd
zou worden. Meer is niet uit de woorden van Amerika's nieuwe minister van
buitenlandse zaken, Warren Christopher, op te maken.
Opdat er zo'n akkoord komt, is Amerika bereid deel te nemen aan de
onderhandelingen, zal het kracht zetten achter de naleving van de economische
sancties tegen Servië en zal het erop toezien dat het vliegverbod boven Bosnië geen
dode letter blijft. Of dit voldoende zal zijn de Serviërs tot loyale medewerking te
dwingen?
Die vraag wordt nog klemmender door de aankondiging dat president Clinton van
plan is oorlogs- en andere misdadigers door een apart tribunaal te laten berechten.
Dat zal degenen die zich aan zulke misdaden schuldig hebben gemaakt, alleen maar
aansporen tot het bittere einde door te vechten.
Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat zo'n ‘voor alle partijen aanvaardbaar
akkoord’ er komt. Betekent dit dat er dus ook geen kans is op een militair ingrijpen?
Volgens de letter van Christophers verklaring wèl: ‘Als er een uitvoerbaar akkoord
is (...), zouden de Verenigde Staten bereid zijn het, samen met de Verenigde Naties,
de NAVO en anderen, uit te voeren en af te dwingen, waarbij Amerikaans militair
ingrijpen niet uitgesloten is.’
Formeel gaat de Amerikaanse toezegging tot actie over te gaan dus niet verder
dan dit: alles, behalve de sancties en dat vliegverbod, wordt afhankelijk gemaakt van
dat uitvoerbare (viable) akkoord, dat voor alle partijen aanvaardbaar moet zijn. Het
kan natuurlijk zijn dat hiermee een eerste stap is gezet op het glibberige pad dat tot
militaire interventie leidt, maar zover zijn we nog niet.
Maar als het zover komt, dan zullen de Amerikanen ongetwijfeld eisen dat de
Europeanen een flinke steen aan zo'n interventie bijdragen. Het gaat immers om een
crisis in Europa. Maar die eis zou wel eens tot een crisis in de Europees-Amerikaanse
betrekkingen kunnen leiden. Het enige Europese land dat bereid lijkt een meer dan
symbolische bijdrage te leveren, is Frankrijk, dat anders altijd zo dwars ligt.
Op de Wehrkundeconferentie die vorige week in München werd gehouden, werd
duidelijk dat de Amerikanen vooral van de Duitsers verwachten dat zij, als het zover
zou komen, in Joegoslavië militair zouden ingrijpen. Maar dat heeft bondskanselier
Kohl ten enen male uitgesloten, met beroep op het nog verse verleden.
Die Duitse weigering is begrijpelijk, misschien zelfs te billijken, maar als zij de even begrijpelijke - Amerikaanse reactie zou uitlokken dat er dan helemaal niet in
Joegoslavië geïntervenieerd gaat worden, dan betekent dit dat het moorden daar
doorgaat en dat ten slotte de Serviërs hun zin krijgen. Wat niet wil zeggen dat,
mochten Amerikanen en voldoende Europeanen het wèl eens worden over zo'n
interventie, zij zou slagen...
Kortom, de waarheid dat het zonder Amerika niet gaat, houdt niet in dat het met
Amerika wèl gaat. In elk geval stelt de Joegoslavische crisis de Europees-Amerikaanse
betrekkingen op nog dramatischer wijze op de proef dan in het recente rapport van
de Atlantische Commissie Transatlantic Relations and the Management of Disorder
werd geschetst.
Daarin wordt ook, in verschillende toonaarden, gezegd dat het zonder Amerika
niet gaat en dat het in Europa onmisbaar is ‘als een kracht die een evenwicht weet
te vinden tussen vaak uiteenlopende Europese inzichten en daardoor een matigende
en verzoenende (bridge-building) invloed uitoefent’.
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Dat is nog zwak uitgedrukt. Zelfs in Europa blijkt Amerika, bij gebrek aan Europese
eenheid, de enige initiërende en mobiliserende kracht. Willen de Europeanen dat het
die functie uitoefent, dan zullen zij daar een prijs voor moeten betalen. In dat rapport
wordt de prijs genoemd die Nederland zou kunnen betalen: een groter aandeel in de
kosten ter verzekering van vrede in Europa, bereidheid Amerikaanse troepen in
Nederland te legeren, een grotere bijdrage aan de kosten van Amerikaanse
infrastructurele faciliteiten.
Het is goed dat de Nederlanders met de neus op de consequenties van hun wensen
gedrukt worden - iedereen wil immers dat Amerika een rol in Europa blijft spelen?
-, maar in het licht van de Joegoslavische crisis is het de vraag of zelfs die prijs (die
trouwens, zo ooit, niet dan met veel gezucht en gesteun betaald zal worden) wel
voldoende is en of de werkelijke prijs die indruk zou maken, niet de bereidheid is,
zo nodig, ook Nederlands bloed te vergieten waar ook Amerikaans bloed vergoten
wordt.
NRC Handelsblad van 12-02-1993, pagina 7

Wat blijft er van België over?
Zondag was de minister-president van Vlaanderen, Luc Van den Brande, gast op Het
Capitool, maar zijn interviewer leek meer geïnteresseerd in het beleid van de Vlaamse
regering in de zaak-DAF dan in de vraag of België nog lang zou blijven bestaan.
Het is waar: de eerste kwestie is actueler - een kwestie van uren, zei onze minister
Andriessen later in hetzelfde programma -, maar de toekomst van onze zuiderbuur
gaat ons ook aan, en de staatkundige desintegratie van België gaat razendsnel.
Als het jongste akkoord over de grondwetswijziging - het zogenaamde
Sint-Michielsakkoord - zal zijn goedgekeurd, blijft er van België niet veel meer over.
Alleen op het gebied van buitenlands beleid, defensie en de munt blijft het bestaan.
Voor de rest krijgen Vlaanderen en Wallonië autonomie, ja zelfs verdragsrecht.
Dat wil zeggen dat de deelstaten verdragen met andere staten zullen mogen sluiten,
bijvoorbeeld de economie en het milieu betreffende. En daar zal het niet bij blijven,
zei Van den Brande zondag.
Hoe dat staatsrechtelijk zit, is een interessante vraag. Verdragen worden namens
de soeverein gesloten en door hem getekend. Kan de Koning der Belgen (aller Belgen)
de ene dag een verdrag voor Vlaanderen tekenen en de volgende een verdrag voor
Wallonië dat daarmee in strijd is?
En de Belgische ambassadeurs? Moeten die de belangen van Vlaanderen èn die
van Wallonië behartigen, ook wanneer die uiteenlopend zijn? Van de Belgische
vindingrijkheid op staatsrechtelijk gebied zal veel worden gevergd. Gelukkig is zij
groot.
Maar of zij zo groot is dat zij zal kunnen vermijden dat de autonomisering van de
deelstaten een eigen dynamiek gaat ontwikkelen? En als dat laatste niet zou gebeuren,
dan is er nog altijd het buitenland, dat graag zekerheid wil hebben, dat wil zeggen:
wil weten wie de verantwoordelijke gesprekspartner is in België. Dat de buitenlandse
politiek al in de opzet van het Sint-Michielsakkoord niet buiten schot blijft, blijkt uit
wat Manu Ruys, Vlaanderens belangrijkste politieke commentator, schreef in De
Standaard van 22 januari: ‘Dat Vlaanderen en Wallonië over belangrijke problemen
van internationale aard van mening verschillen - zie de vredesproblematiek en de
wapenhandel - heeft al geleid tot wrijvingen op gouvernementeel vlak. De Vlaamse
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regering en het Vlaamse parlement wensen daarom inspraak in de buitenlandse
politiek.’ De Waalse regering en het Waalse parlement ook, naar we mogen aannemen.
Dat ligt in de lijn der logica, maar het besluitvormingsproces in België, en in de
Europese Gemeenschap, zal er niet door bespoedigd worden. Het minst
nationalistische land van Europa zou nog wel eens, paradoxaal genoeg, een extra
struikelblok op de weg naar de Europese eenheid kunnen blijken te worden.
Vlaanderen en Wallonië zien beide in een Europese federatie hun heil, maar
intussen zoeken beide steun in bilaterale relaties. Minister-president Spitaels van
Wallonië was onlangs op bezoek in Frankrijk, waar hij ontvangen werd door, onder
anderen, president Mitterrand en de oud-premiers Rocard en Barre.
Minister-president Van den Brande heeft eind maart een afspraak met zijn
Nederlandse collega, vertelde hij op Het Capitool, maar de Nederlandse huiver
kennende zich met de interne aangelegenheden van België te bemoeien, zouden wij
ons moeten verbazen als dit gesprek de perken van de huidige bevoegdheden van de
Vlaamse regering zou overschrijden.
Het is waar dat de hoofdredacteur van de Internationale Spectator, J.J.C. Voorhoeve,
in het januarinummer van dit tijdschrift mogelijkheden ziet voor een ‘nauwe
samenwerking’ tussen Nederland en een ‘autonoom buitenlands beleid’ voerend
Vlaanderen. Manu Ruys noemt dit een, ‘gelet op de mentaliteit in 's-Gravenhage,
merkwaardig oordeel.’
Dat is het inderdaad, en daarom doen de Vlamingen er goed aan zich er niet al te
veel illusies over te maken. Den Haag heeft zich nooit erg in België geïnteresseerd
en nog minder in de Vlaamse zaak. Het zocht zijn gesprekspartners liever onder de
grote mogendheden. Maar misschien zal dit onder minister Kooijmans anders worden.
Omgekeerd is niet te verwachten dat Vlaanderen Nederland als grote broer zal
gaan beschouwen. Zó populair is Nederland daar nu ook weer niet. Als Vlaanderen,
zoals iedere nieuwe staat, erop uit zal zijn zijn identiteit internationaal te profileren,
is een zich afzetten tegen Nederland wellicht zelfs waarschijnlijker.
Zeker is dat een zelfstandiger Vlaanderen over betere troeven zal beschikken dan
een zelfstandiger Wallonië, dat de laatste decennia erg achterop is geraakt. Het
vooruitzicht één van Frankrijks arme regio's te worden, is - stel dat Frankrijk daar
belangstelling voor zou hebben - niet erg aantrekkelijk, minder aantrekkelijk in elk
geval dan Walloniës huidige positie in België, waar het nog een macht uitoefent die
niet in verhouding staat tot zijn werkelijke betekenis.
Hoe dan ook - het is zaak dat Nederland de ontwikkelingen bezuiden zijn grenzen
nauwlettender volgt dan het gewoon is te doen.
NRC Handelsblad van 16-02-1993, pagina 9

Verandering betekende instorting
Indien, zoals drs. H.A. Wurzner in een ingezonden stuk (9 februari) schrijft, het
fascisme een ‘post-democratisch fenomeen’ is - en daar valt veel voor te zeggen dan is, paradoxaal genoeg, de vraag naar het wezen ervan actueler dan speculaties
over een verschijnsel welks dood van veel recenter datum is: het communisme.
Immers, aan het communisme is, in landen waar het aan de macht is geweest, nooit
(behalve in Tsjechoslowakije) een langere periode van democratie voorafgegaan.
Dit betekent evenwel niet dat het niet uit historisch oogpunt interessant is na te
gaan in hoeverre, omgekeerd, de democratie (die dan niet ‘schuldig’ aan het
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communisme verklaard kan worden) bijgedragen heeft aan de val ervan. In de
Frankfurter Allgemeine Zeitung werd daar onlangs over gedebatteerd.
Het debat werd geopend met een lang artikel van Sjlomo Avineri, hoogleraar te
Jeruzalem. Hij veegde de vloer aan met al diegenen die, zoals Zbigniew Brzezinski,
altijd hadden beweerd dat het communisme zich niet van binnenuit zou kunnen
hervormen. Ook Jeane Kirkpatrick, die een onderscheid had gemaakt tussen
autoritarisme, dat wèl, en totalitarisme, dat niet hervormbaar zou zijn, kreeg een veeg
uit de pan.
De werkelijkheid heeft de onjuistheid van deze stelling aangetoond, zegt Avineri.
‘De jaren van 1989 tot 1991 hebben getoond hoe nutteloos deze analyse was en hoe
verreikend het vermogen van de communistische landen was zich van binnenuit te
veranderen, en wel - wat in 't bizonder verrassend was - grotendeels op vreedzame
wijze.’
Avineri schrijft dit toe aan het feit dat het communisme, ‘ondanks zijn
onderdrukkende natuur, een spruit van de Verlichting’ was. ‘Het had een
emancipatorische, universele boodschap (vandaar zijn grote aantrekkingskracht op
vele intellectuelen in het Westen). Het was zijn praktijk, niet zijn oorspronkelijke
theorie, die repressief was.’
Tegen deze visie komt dr. Assen Ignatow, medewerker aan het
Oost-Europa-instituut te Keulen, in het geweer. Avineri, schrijft hij, haalt land en
regime door elkaar. De verandering in het Oosten kwam inderdaad van binnenuit,
maar van het land, de samenleving, de burgers, niet vanuit het regime.
Dat was vooral zo in de DDR, waar het regime moest wijken voor de massa's die
riepen: ‘Wij zijn het volk.’ Maar in de andere landen van Oost-Europa was dat niet
wezenlijk anders. In de Sovjet-Unie moest het regime zelfs een staatsgreep als middel
inroepen om, tevergeefs, aan de macht te proberen te blijven (op dezelfde manier
waarop het, in oktober 1917, aan de macht was gekomen).
Zeker hebben de regimes, door de nood gedwongen, gepoogd zichzelf te
veranderen, althans aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Gorbatsjov is
daar het grote voorbeeld van, al was Chroesjtsjov (1955-1964) hem daarin voorgegaan.
Maar al die pogingen zijn mislukt. Avineri, aldus Ignatow, verwart de bedoeling te
veranderen met het vermogen te veranderen. (Bovendien, zou je kunnen zeggen,
wilden de hervormers, Gorbatsjov incluis, het systeem helemaal niet in die zin
veranderen dat de partij er de macht door zou verliezen - en dat is juist de oorzaak
van hun mislukkingen geweest.)
Wat nu de emancipatorische boodschap betreft die het communisme, als spruit
van de Verlichting, zou hebben gehad - dat geldt, schrijft Ignatow, misschien voor
het vroege marxisme, maar niet voor het leninisme. Bovendien was de Verlichting
zeer heterogeen. Ook Robespierre was er een zoon van en meende, met zijn terreur,
in haar geest te handelen.
Wie heeft er nu gelijk in dit debat? Ik hel over naar Ignatows interpretatie van het
communisme, dat niet in staat bleek tot wezenlijke verandering. Maar ik breng mij
daarmee zelf in een probleem, want ik heb altijd beweerd - zeker sinds de Praagse
lente van 1968, zo niet al eerder - dat alle opstanden die er na de oorlog in
Oost-Europa waren geweest - te beginnen met de Poolse en Hongaarse van 1956 tot
en met die Praagse lente - voortgekomen waren uit rebellieën binnen de
communistische partijen.
De bevolkingen, zo betoogde ik, waren, hoewel grosso modo anticommunistisch,
veel te murw en ook te beducht voor Russische repressie om in opstand te komen.
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Het was pas toen zij zagen dat de partij zelf, de macht dus, in onzekerheid en
onenigheid was geraakt, dat zij de moed vatten. Zo stichtte Chroesjtsjovs moedige
poging om met Stalin af te rekenen veel verwarring binnen de communistische
partijen en was zij dus indirect verantwoordelijk voor de troebelen van 1956.
Daaruit trok ik de conclusie dat, als het Westen geïinteresseerd was in
veranderingen in het Oostblok - en dat moest het zijn - het de bevolkingen wel kon
vergeten als geleiders van verandering, maar zich moest concentreren op contacten
met de partijen, teneinde aldus het systeem van binnenuit te veranderen.
Hoe ziet die theorie er achteraf uit, nu het communisme gevallen is? Ook zij was,
moet ik nu toegeven, te optimistisch, in zoverre als zij ervan uitging dat het systeem,
zij het een handje geholpen door het Westen, veranderbaar was. Het is pas toen bleek
dat ook Gorbatsjov, ondanks al zijn mooie woorden, niet in staat (en eigenlijk
misschien niet bereid) was het systeem te veranderen - en dat bleek al vrij gauw dat ik tot de overtuiging kwam dat het inderdaad niet van binnenuit te veranderen
was.
Daarbij komt dat ik (met velen) te weinig rekening hield met de tijdsfactor, dat
wil zeggen: met de snelheid waarmee het desintegratieproces, eenmaal begonnen,
zich voltrekken zou. Met andere woorden: ook ik heb de innerlijke kracht van het
systeem overschat. Er bleken geen helpende handjes uit het Westen - behalve de
technologische (dus ook: wapen-)race, die de Sovjet-Unie op den duur niet kon
volhouden - voor nodig om het in elkaar te laten zakken.
Conclusie: Ignatow heeft gelijk wat de onveranderbaarheid van het systeem betreft.
Verandering betekende voor het systeem instorting, en dat is dan ook gebeurd. Maar
anders dan Ignatow geloof ik niet dat de bevolkingen daar, behalve toen de uitslag
al duidelijk was, veel toe hebben bijgedragen.
Zeker, het feit dat het volk in Midden- en Zuidoost-Europa anticommunisch bleef
- in de Sovjet-Unie, waar het communisme dertig jaar langer aan de macht was, lag
dat anders - moet diegenen in de partij die geen betonkoppen waren, aan het denken
hebben gezet en bijgedragen tot de onrust binnen en, ten slotte, verzwakking van de
partij. In zoverre, dus zeer indirect, heeft het volk de val van het communisme wel
helpen bewerkstelligen. (De Sovjet-Unie is, het zij herhaald, een geval apart.)
Hetzelfde geldt min of meer voor de zogenaamd emancipatorische afkomst van
het communisme. Aan te nemen valt dat er zo nu en dan wel communisten waren
die daar gevoelig voor waren en dan voor onrust binnen de partij zorgden, maar wie
kan, eenmaal aan de macht, werkelijk emancipatorisch blijven, dat wil zeggen: macht
afstaan? Dat is een vraag waar niet alleen het communisme mee geworsteld heeft.
NRC Handelsblad van 19-02-1993, pagina 9

Marx op z'n kop
Over het politieke integratieproces zijn vele dikke boeken geschreven. Noch de
wetenschap der politicologie noch die der sociologie heeft, wat dit betreft, stilgezeten.
Maar het proces der desintegratie? Bestaat daar wetenschappelijke literatuur over
die haarfijn uitlegt volgens welke wetten dat verloopt? Hier moeten we eerder bij de
historici te rade gaan.
Gelukkig hebben de naoorlogse politici die geijverd hebben voor de Europese
integratie dat laatste niet gedaan, want dan zouden ze er waarschijnlijk nooit aan
begonnen zijn. De geschiedenis levert immers niet zoveel voorbeelden van vreedzame
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integratie - en vreedzaamheid was een conditio sine qua non voor het experiment
dat Schuman, Adenauer en de Gasperi, bezield door Jean Monnet, in het begin van
de jaren vijftig begonnen: de gewelddadige integratoren Napoleon, Bismarck en
Hitler inspireerden hen niet.
Zij keken dus niet naar het verleden, maar naar de toekomst, en als zij er niet van
overtuigd waren geweest - althans hadden gehoopt - dat het proces dat zij aan het
rollen brachten, een eigen, interne dynamiek zou ontwikkelen, die ten slotte zou
leiden tot een economisch èn politiek verenigd Europa, zouden zij er evenmin aan
begonnen zijn.
Intussen is het integratieproces zo lang aan de gang dat het zelf een geschiedenis
heeft, en die geschiedenis toont aan dat het proces niet zo automatisch en netjes is
verlopen als sommige politicologen en vele politici hadden voorspeld. Nu wordt het
voor de wetenschap interessant na te gaan waarom dat zo is. Kortom, nu is het tijd
voor desintegratietheorieën.
Stof voor zulke theorieën ligt voor het oprapen. Het uiteenvallen van de
Joegoslavische staat is het proefgeval dat het meest voor de hand ligt, maar voor de
wetenschapsman zijn de beschaafdere voorbeelden van Tsjechoslowakije en België
misschien interessanter. In die landen is politicologisch en sociologisch veldwerk
tenminste nog mogelijk.
De voormalige Sovjet-Unie is ook een interessant geval om integratie- en
desintegratietheorieën aan te toetsen. Aan de politieke eenheid van de Sovjet-Unie
kunnen wij, achteraf, twijfelen. Die blijkt minder hecht te zijn geweest dan we
dachten. Maar een economnische eenheid was zij wel degelijk.
Nu zij politiek uiteengevallen is, volgt haar economische desintegratie. Een fabriek
van dieselmotoren in de Oekraïne ligt stil, omdat één onderdeel uit Rusland moet
komen, maar niet komt. En intussen zit een Russische fabriek van oogstmachines te
wachten op dieselmotoren uit de Oekraïne. Dit voorbeeld kan met duizenden andere
aangevuld worden.
Op een grotere schaal heeft Rusland plotseling en zonder overleg de prijs van zijn
aardgas en olie aan de wereldprijs aangepast, dat wil zeggen: met 2500 procent
verhoogd. Daarmee zijn de republieken die van de invoer van die energiedragers
afhankelijk zijn, zwaar gedupeerd. Er zijn aanwijzingen dat deze maatregelen niet
door economische, maar politieke motieven zijn ingegeven, zoals de wens militaire
bases in de Oekraïne te krijgen.
Als die republieken geen hulp uit het Westen krijgen - en die komt niet - dan zal
hun nieuwe nationalisme, dat meestal anti-Russisch is, zwaar op de proef gesteld
worden. Of ze moeten het voorbeeld van Litouwen volgen, dat de ex-communist
Brazauskas de overwinning bezorgde, omdat hij betere economische betrekkingen
met Rusland in het vooruitzicht stelde. Dat zou dan een vorm van reïntegratie worden,
maar niet op voet van gelijkheid!
Wat in Oost-Europa gebeurt, zet, om zo te zeggen, Marx op zijn kop. Het is niet
de economisch onderbouw die de politieke bovenbouw bepaalt. Nee, de economische
onderbouw bestaat nog, maar de politieke bovenbouw is verdwenen, en haar
verdwijning tast nu ook de economische onderbouw aan. Het is dus de politiek die
de onderbouw bepaalt.
Welke les kan voor West-Europa uit één en ander getrokken worden? Economische
integratie is geen onomkeerbaar proces, en zeker vloeit politieke integratie er niet
automatisch uit voort. Integendeel eerder: als de politieke integratie mislukt, komt
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ook de economische in gevaar. Daaruit kan weer de conclusie getrokken worden dat
economische integratie politieke integratie als sluitstuk nodig heeft.
Over deze samenhang schrijft Max Kohnstamm in een nabeschouwing over de
Europese topconferentie in Edinburgh (Europa in beweging, januari 1993). Hij stelt
de vraag: ‘Waarom zouden vragen van vrede en veiligheid, van buitenlandse en
verdedigingspolitiek, zij het dan ook geleidelijk, op een zelfde manier behandeld
moeten worden’ (als het economische, sociale en monetaire beleid) - dat wil zeggen:
geïntegreerd worden?
Zijn antwoord op deze vraag laat hij afhangen van het antwoord op enkele andere
vragen. ‘De eerste is of de solidariteit, noodzakelijk voor het behoud van één markt
zonder grenzen, behouden kan blijven als deze gebieden (dus buitenlandse en
veiligheidspolitiek) buitengesloten zijn. Een tweede: of een gemeenschappelijk
Europees beleid op deze gebieden noodzakelijk is. Een derde: zo ja, is dan ad hoc
coöperatie voldoende om dit te bereiken?’
Kohnstamms antwoord op de middelste vraag is ja, op de twee andere nee.
Waarschijnlijk heeft hij gelijk, hoewel ik die antwoorden graag nog eens gestaafd
zou zien. Maar als hij gelijk heeft, dan betekent de gewenste politieke integratie want daar heeft hij het over - nog niet dat zij, indien bereikbaar, ook onomkeerbaar
is. In Oost-Europa zien we dat dit niet het geval is.
NRC Handelsblad van 23-02-1993, pagina 9

Hoeveel werkloosheid verdraagt de samenleving?
‘Er is in onze landen een overheersende neiging tot beperking van de
overheidsuitgaven. Op zichzelf is dat goed. We hebben dynamische samenlevingen
en een slanke collectieve sector nodig. Maar als regeringen gedrongen worden te ver
in die richting te gaan, zal de grondslag van onze samenleving en van de solidariteit
vernietigd worden. De samenleving is gebaseerd op solidariteit.’ Op zichzelf is er
niets opzienbarends aan deze woorden, die minister-president Lubbers uitsprak in
de rede die hij vorige week in Cambridge hield. Het dilemma dat hij daarin schetste,
is reëel maar niet nieuw. Toch heeft het misschien zin er iets dieper op in te gaan.
We leven weer in een tijd van groeiende werkloosheid, die onder andere (maar
lang niet uitsluitend) veroorzaakt wordt door de noodzaak het financieringstekort
omlaag te brengen. Naarmate de werkloosheid stijgt en/of verkiezingen in het zicht
komen, groeit de neiging het rustiger aan te doen met de bezuinigingen.
Wanneer de bewaarder van onze schatkist voorstelt de ‘tekortreductie een tandje
minder te plaatsen’, zoals minister Kok twee weken geleden deed, en wanneer de
minister-president dit idee min of meer onderschrijft, dan betekent dit dat we in de
problemen zitten. Nederland niet alleen overigens.
We moeten dat niet onderschatten. Kok overdreef niet toen hij, in een interview
met de Volkskrant (11 februari), het ‘traumatiserende’ beeld schetste van langdurige
werkloosheid, vooral onder jongeren. De mensen die daardoor getroffen worden,
komen in een isolement. Als dat er enkele honderdduizenden zijn, dan is dat voor
een samenleving als de Nederlandse ontwrichtend. De politieke gevolgen ervan
kunnen ook kwalijk zijn. Je hoeft geen socialist te zijn om dat te duchten.
Daarom kan het denkbeeld van minister Kok niet zomaar weggeveegd worden
met een sneer over onbetrouwbare socialisten. Intussen is het wèl de vraag of ‘een
tandje minder’ enige zoden aan de dijk zou zetten, en daarom kan Kok de verdenking
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niet helemaal ontwijken dat het zijn partij electoraal goed zou uitkomen als haar
leider zijn imago van strenge rekenmeester zou kunnen verwisselen met dat van
zorgzame huisvader. Maar ook die overweging zou legitiem zijn.
Stel echter dat het geen kwestie is van tandjes meer of minder. Stel dat we te maken
hebben met een aanzienlijke werkloosheid, die ook na een eventueel herstel van de
economie groot zou blijven. Wat dan? Kan dan van enige regering verwacht worden
dat ze dit, ter wille van de verlaging van het financieringstekort, gelaten over zich
heen zou laten gaan?
Maar er is toch altijd, door de geschiedenis heen, een werkloosheid van tien procent,
en vaak veel meer, geweest? Zelfs vóór de crisis van de jaren dertig, in het over 't
algemeen voorspoedige decennium dat daaraan voorafging, bedroeg de werkloosheid
in Nederland ongeveer 100.000 man (op een totale bevolking van minder dan acht
miljoen). Zou zo'n permanente werkloosheid dus zo erg zijn?
Wie zo redeneert, vergeet dat de vooroorlogse crisis en vooral de naoorlogse
decennia van welvaart en bijna volledige werkgelegenheid heel andere verwachtingen
bij de bevolking hebben gewekt (alweer: niet alleen in Nederland!). Een permanent
grote werkloosheid wordt als abnormaal en onaanvaardbaar beschouwd, ook als zij
economisch gewenst zou zijn.
Zij zou betekenen dat een groot deel van de bevolking zich van het politieke
systeem zou vervreemden, ja zich ertegen zou keren. Het is waarschijnlijk dat dit
deel dan gevoeliger zou zijn voor rechtse dan voor linkse inblazingen. De hoop die
de Sovjet-Unie vroeger voor velen belichaamde, is immers verdwenen. Bovendien
gaat het nu om mensen die wat te verliezen hebben - een auto, een vakantie in Spanje
-, wat voor de werklozen van zestig jaar geleden nauwelijks gezegd kan worden, en
vrees voor proletarisering is indertijd een machtig motief geweest om op fascistische
partijen te stemmen.
Dit vooruitzicht nu kan geen enkele democratische regering dulden. Om dat te
keren zullen ook niet-socialistische regeringen gedwongen zijn zwaar te zondigen
tegen de geboden van een strikt monetair beleid. En dat zullen de Europese regeringen
dan niet gecoördineerd doen, maar ieder voor zich.
Immers, de werklozen zullen, net zoals de boeren trouwens, geen genoegen nemen
met het argument dat effectieve werkloosheidsbestrijding moet wachten op een
akkoord in Brussel. Brussel is voor hen - en voor hen niet alleen - geen realiteit. De
enige in hun ogen legitieme gesprekspartner is de nationale regering, ook als ze die
vervloeken.
Een permanente werkloosheid van zekere omvang - zeg 10 à 20 procent (de
WAO'ers inbegrepen) - zou dus waarschijnlijk niet alleen leiden tot fascistoïde
verschijnselen van betekenis in de meeste Europese landen, maar ook tot een
nationalistischer financieel-economisch beleid van de democratische regeringen (dat
natuurlijk ook niets zou oplossen).
Dat zou dan het einde van de Europese Gemeenschap, zeker van Maastricht,
betekenen. Trouwens, nu al wordt ermee rekening gehouden dat de streefdata van
de Economische Monetaire Unie, waartoe in Maastricht besloten is, niet gehaald
zullen worden.
Heeft het zin zo'n doemscenario te schetsen? De vraag kan net zo goed, zo niet
beter, luiden: heeft het zin de ogen voor de mogelijkheid ervan te sluiten?
Dit verhaal begon met een citaat uit Lubbers' rede te Cambridge. Die rede geeft
aanleiding tot twee vragen, die niets met het bovenstaande te maken hebben: 1. Is er
niemand in de naaste omgeving van de minister-president die hem erop wijst dat een
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Brits gehoor niet hetzelfde is als een gehoor van CDA'ers? Zijn rede had weer een
hoog CDA-gehalte, waarvoor, in het buitenland, op z'n hoogst Duitse CDU'ers en
Vlaamse CVP'ers gevoelig zijn. Een Britse publiek maakt het alleen nog maar
afkeriger van ‘Europa’. 2. Is er niemand in zijn omgeving die hem ervan weerhoudt
te zeggen dat de Fransen voorkeur hebben voor een ‘Europa der vaderlanden’? Zelfs
de grootste supranationalist wil niet dat in Europa de vaderlanden verdwijnen.
Generaal de Gaulle heeft dan ook nooit gepleit voor een ‘Europa der vaderlanden’
- hij heeft dat zelfs twee keer met zoveel woorden ontkend - maar wèl voor een
‘Europa der staten’ (die de supranationalist wil zien verdwijnen).
NRC Handelsblad van 26-02-1993, pagina 7

Eerherstel voor C. Bellaar Spruyt
Eerherstel voor de neokantiaanse wijsgeer C. Bellaar Spruyt (1842-1901). Waarom?
In mijn artikel van 26 januari jl. meende ik hem op een taalfout betrapt te hebben.
In een brief aan Bolland had hij geschreven: ‘In de hoop dat, al heb ik U zeker slechts
ten deele voldaan en misschien wel reden tot groote ergernis gegeven...’ De fout zat
'm, meende ik, hierin dat hij hetzelfde woord (U) eerst in de vierde, dan in de derde
naamval had gebruikt.
Maar wat blijkt? Dat voldoen, onovergankelijk gebruikt, wel degelijk de derde
naamval beheerst. Zo staat het ook in Van Dale, die ik deze keer niet had
geraadpleegd. Bellaar Spruyt treft dus geen blaam. (Overigens had ik hem, eveneens
ten onrechte, C.B. Bellaar Spruyt genoemd. Bellaar was zijn tweede voornaam, die
later bij de familienaam getrokken is. En als ik helemaal precies was geweest, had
ik niet Spruyt, maar Spruijt geschreven, want werd hij in de burgerlijke stand van
Kockengen ingeschreven.) Allemaal niet erg belangrijk, maar toch aardig.
Geldt hetzelfde voor deze zin: ‘Wilde die onbekende ambtenaar zijn minister
helpen of een kool stoven?’ Met andere woorden: beheerst helpen, onovergankelijk
gebruikt, ook de derde naamval? Zo ja, dan is die zin goed. Van Dale zegt er bij
helpen niets over. (In het Duits beheerst helfen de derde naamval.)
Nu ik het toch over naamvallen heb: in mijn artikel van 26 januari stelde ik de
vraag: ‘Worden op school eigenlijk nog wel de naamvallen geleerd?’ Dat is ook niet
nodig, zo werd mij van kennelijk taalkundige wijze geantwoord, want welk kind zal
ik-mij, hij-hem, zij-haar verwisselen? Maar, zo gaat de schrijver door, ‘u bedoelt iets
anders dan u zegt: “leren kinderen op school nog wel de zinsdelen (zoals onderwerp,
meewerkend en lijdend voorwerp) onderscheiden?”
Waar het om gaat is dit: het woord naamval duidt de vorm, niet de functie aan die
een naamwoord of lidwoord heeft in een zin. De zondaars op dit gebied bevinden
zich overigens in goed gezelschap. Nijhoff zegt in Het kind en ik: “Het woord onder
de griffel/herkende ik, was van mij.”’ Uit één en ander blijkt, eens te meer, dat ik
geen taalkundige ben, slechts een taalliefhebber.
Andere taaleigenaardigheden die mij de laatste tijd onder ogen zijn gekomen:
‘De aanvankelijk lastige, maar onschuldige kriebel-in-de-keel neemt langzaam
maar zeker vervelende vormen aan, niet in het minst door de geforceerde pogingen
om de kriebel weg te werken.’ Gelukkig dat die geforceerde pogingen helemaal niet
(= niet in het minst) schuldig zijn aan die vervelende vormen. Of is bedoeld: niet het
minst?
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‘In 1989 heeft hij op het punt gestaan lid te worden van de communistische partij,
maar tegen het einde van dat revolutiejaar heeft hij zijn lidmaatschap geannuleerd.’
Als hij alleen maar op het punt heeft gestaan lid te worden, wat viel er dan te
annuleren?
‘Ongetwijfeld zal ik woorden gesproken hebben die u wellicht gerriteerd of zelfs
geërgerd hebben.’ Is er verschil tussen irriteren en ergeren?
‘Al wandelend breekt het ijs.’ Wandelt het ijs?
‘De bekende Couperusbiograaf, aan wie tevoren de tekst werd overlegd.’ ‘Maar
de Duitse parlementariër had ook na twee weken de documenten nog niet overlegd
waaruit de waarheid zou kunnen blijken.’ Er is verschil tussen overleggen en
overleggen. In beide hier genoemde voorbeelden is het tweede bedoeld. Dus: niet
overlegd, maar overgelegd.
‘Na een nacht cel werden ze vrijgelaten - maar niet nadat ze elk tien mark boete
hadden betaald.’ Werden ze dan vrijgelaten voordat ze die boete hadden betaald? Of
is bedoeld: niet dan nadat?
‘Volgens Moszckovicz is zijn cliënt in ieder geval eigenaar van geen van de in
beslag genomen auto's.’ Kun je eigenaar van niets zijn?
‘Laatste dagen van de filmkeuring zijn geteld.’ Het is òf: de laatste dagen van de
filmkeuring; òf de dagen van de filmkeuring zijn geteld.
‘...dat Californië zijn ambitie om een zo breed mogelijk scala van wijnen te willen
maken, moet laten varen.’ Willen is overbodig, ligt al in ambitie besloten.
‘Dit licht is in de hele schepping in meer of mindere mate te vinden.’ Ook in meer
mate?
‘Als het niet vriest, kunnen de soorten die van de droogte te lijden hebben, water
gegeven worden.’ Kan het water gegeven worden of kunnen de soorten gegeven
worden?
‘Oekraïne wil in Den Haag schuld krijgen.’ Uit de eerste alinea onder deze kop
blijkt heel iets anders: ‘Oekraïne wil het geschil met Rusland over de verdeling van
de buitenlandse schuldenlast van de voormalige Sovjet-Unie voorleggen aan het
Internationaal Gerechtshof in Den Haag.’
‘Afkomstig van een kapper in Aerdenhout nam Rijk, een geboren Zeeuw, de zaak
in Den Haag over.’ Kan een Zeeuw afkomstig zijn van een kapper in Aerdenhout?
't Kan natuurlijk, maar is het in dit geval ook zo bedoeld?
‘Sloop van oude panden in Brussel, voor de bouw van nieuwe hotels.’ Nu, oude
hotels zullen wel niet gebouwd worden.
‘Alleen de neerlandici, de historici en de rechtskundigen hebben het voorrecht in
het Nederlands te mogen publiceren zonder zich te hoeven schamen.’ Als ze het
voorrecht hebben, is mogen overbodig.
‘Empirisch gaat hij na wat de volmaaktste mens over God Zelf zegt.’ Kan iets nog
volmaakter zijn dan volmaakt?
‘Mühsam is een van de eersten die in Hitlers concentratiekamp is vermoord. Al
wandelend in de mooie winterkou heb ik aan hem gedacht en dus misschien geëerd.’
Heb ik aan hem geëerd? (In de eerste zin zit trouwens ook een fout.)
‘Zwangerschapsdiabetes wordt gekenmerkt door een gestoorde glucosetolerantie
tijdens een zwangerschap die verdwijnt na de bevalling.’ Als er een komma had
gestaan na zwangerschap, zou de zin minder gek hebben geklonken.
‘In navolging van het verkorte persbericht zenden wij u hierbij het overzicht van
de plaatselijke premières.’ In vervolg op?
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In de Internationale Spectator zag J.J.C. Voorhoeve onlangs mogelijkheden voor
een ‘nauwe samenwerking’ tussen Nederland en een ‘autonoom buitenlands beleid’
voerend Vlaanderen. De Vlaamse commentator Manu Ruys noemde dit een, ‘gelet
op de mentaliteit in 's-Gravenhage, merkwaardig oordeel’. Waarop ik schreef (26
februari): ‘Dat is het inderdaad, en daarom doen de Vlamingen er goed aan zich er
niet al te veel illusies over te maken.
Achteraf bedacht ik dat Manu Ruys en ik waarschijnlijk een verschillende waarde
toekennen aan merkwaardig. Voor mijn gevoel is het bijna synoniem met ongewoon.
Vandaar mijn reactie. Bij de Vlamingen heeft het de eigenlijke betekenis behouden
van opmerkelijk. Als ik het ook zo had opgevat, zou ik waarschijnlijk anders hebben
gereageerd (al zou de zin van mijn reactie dezelfde zijn geweest). Van Dale noemt
merkwaardig, zoals door mij gebruikt, een spreekterm, betekenend: bijzonder (in
ongunstige zin), raar. Twee volken gescheiden door één taal - zoals Bernard Shaw
van de Engelsen en de Amerikanen zei?
NRC Handelsblad van 02-03-1993, pagina 9

De onmisbare erfzonde
‘Ik heb een groot vertrouwen in de mensheid. Jullie niet?’ Dat zegt de Amerikaanse
historicus Daniel Boorstin tegen zijn interviewers, Paul Brill en Janny Groen, aan
het eind van een lang gesprek, waarvan zij verslag doen in hun krant (de Volkskrant
20 februari). Maar ja, zo schrijven ze, ‘hij is per slot van rekening Amerikaan, een
onverbeterlijke optimist.’
Als je groot vertrouwen in de mensheid hebt, moet je wel een onverbeterlijke
optimist zijn, maar bij Boorstin - bij alle Amerikanen? - blijkt juist pessimisme de
reddende genade te zijn. Pessimisten immers kunnen niet teleurgesteld worden door
de mislukkingen die de mens onvermijdelijk op zijn weg ontmoet, en gaan dus gestaag
door. Daarom:
‘Utopisten moeten wel pessimistisch zijn. De puriteinen kwamen naar New England
en waren nooit geleurgesteld, omdat ze geen illusies koesterden. Ze accepteerden de
beperkingen van de mens. Ik beschouw de erfzonde als een belangrijke metafoor.’
Een diepzinnige opmerking - die je overigens niet zo gauw verwacht in een krant
die zo gelooft, of althans heeft geloofd, in de maakbaarheid van de samenleving.
De erfzonde is, zelfs als metafoor, lange tijd uit geweest, op z'n hoogst geduld als
een curieus relikwie van uitstervende sekten. Zelfs de officiële kerken leken het
woord, zo niet het begrip, liever te mijden. Maar nu komt een onverbeterlijke optimist
uit Amerika, en nog niet eens een christen (Boorstin is jood), er een goed woord voor
doen; sterker: er een centrale plaats aan geven in de geschiedenis.
Maar Boorstin is niet de eerste die, uit niet-christelijke hoek, voor eerherstel van
de erfzonde pleit. De Poolse filosoof Leszek Kolakowski heeft dat al twintig jaar
eerder gedaan, maar van hem is het niet zo verrassend: hij is immers rooms-katholiek
opgevoed, en zelfs toen hij nog marxist was, heeft hij zich beziggehouden met de
studie van christelijke sekten (de dissidenten van het officiële geloof). In 1972 schreef
hij:
‘In het christelijk denken zijn de veroordeling van de duivel en het begrip erfzonde
de duidelijkste vormen waarin de notie verworpen wordt dat het kwaad contingent
(= toevallig, accidenteel, incidenteel) is. Ik ben van mening dat deze ontkenning van
het grootste belang is voor onze cultuur en tevens dat in de christelijke wereld een
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sterke verleiding opgemerkt kan worden deze leer te verlaten en toe te geven aan de
optimistische traditie van de Verlichting, die rekende op de uiteindelijke verzoening
van alle dingen in een algemene harmonie’ - een traditie waartoe zowel Adam Smith
als Marx behoort.
Zeker, ‘de mogelijk destructieve gevolgen van het begrip erfzonde voor ons
culturele leven zijn onloochenbaar, maar even onloochenbaar zijn de destructieve
gevolgen van de tegengestelde doctrine, die stelt dat het vermogen zich te
vervolmaken geen grenzen kent’. En tussen deze Scylla en Charibdis ziet Kolakowski
de taak van het christendom zo:
‘De mensen hebben een christendom nodig dat hen helpt zichzelf te bevrijden uit
de directe druk van het leven, dat hun de onontkoombare grenzen van het menselijk
lot wijst en hen in staat maakt dit te accepteren, een christendom dat hun die
eenvoudige waarheid leert dat er niet alleen een morgen is, maar ook een overmorgen,
en dat het verschil tussen succes en nederlaag zelden duidelijk is.’ Twintig jaar
geleden klonken die woorden irreëler dan thans, nu in de gevallen utopia's de bevrijde
volkeren elkaar afslachten en nu, na een halve eeuw welvaart en
verzorgingsmaatschappij de criminaliteit niet blijkt te dalen, maar te stijgen. Laat
dat ons de erfgenamen van de Verlichting - of ze nu liberaal, socialist of
sociaal-democraat zijn - eens uitleggen!
Het begrip van de erfzonde - geseculariseerd tot het ingeboren besef van het eigen,
menselijk tekort - zou dus een heilzame werking kunnen hebben. Maar vooronderstelt
het niet het geloof in God, althans een Rechter die autonoom uitmaakt wat goed en
wat kwaad is? Dat is het dilemma voor de niet-gelovigen. Dostojevski heeft gezegd
(of laat hij het de atheïst Ivan Karamazov zeggen?): ‘Als God niet bestond zou alles
geoorloofd zijn.’ En Jean-Paul Sartre beaamt dit in zijn L'existentialisme est un
humanisme, er deze conclusie uit trekkend: ‘... en daarom is de mens verlaten, omdat
hij noch in zichzelf noch buiten zichzelf iets vindt om zich aan vast te klampen. (...)
Als God niet bestaat hebben we geen waarden of stelregels voorhanden die ons gedrag
kunnen rechtvaardigen. Zo zijn wij in het domein der waarden vóór noch achter door
rechtvaardigingen of excuses gedekt. Dat bedoel ik wanneer ik zeg dat de mens ertoe
veroordeeld is vrij te zijn.’ Vrijheid niet als recht, maar als straf - als erfzonde?
We hoeven de politieke keuze die Sartre gedaan heeft niet te bewonderen integendeel, die zijn bijna steevast fout en soms oninteger geweest - om te erkennen
dat hij hier het dilemma van de moderne, van God geëmancipeerde mens geschetst
heeft. Zo kunnen we ook met de atheïst Ivan Karamazov erkennen: ‘Als ze God niet
uitgedacht hadden, zou er helemaal geen beschaving zijn geweest.’
Slechts dommen zullen hier een godsbewijs in willen zien, maar God bestaat niet
omdat er mensen zijn die in hem geloven of geloofd hebben, of omdat anders de
beschaving ten onder gaat. Maar dat maakt het dilemma er niet minder tragisch om.
NRC Handelsblad van 05-03-1993, pagina 9

Tegen kruistochten
Wie herinnert zich nog Imre Nagy? Hij was een van de tragische helden van de
Hongaarse opstand van 1956. Communist, maar rebel tegen Moskou. Kondigde als
minister-president de uittreding van zijn land uit het Warschaupact aan. Daarvoor
moest hij boeten met een Russische inval en, ten slotte, met zijn leven. In de nadagen
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van het communisme, in juni 1989, vond in Boedapest zijn plechtige herbegrafenis
plaats.
Wie herinnert zich nog Herbert Wehner? Hij was de éminence grise van de Duitse
sociaal-democratie, die zijn partij in 1959 uit haar jarenlange, zelfgekozen isolement
haalde en daardoor regierungsfähig maakte. Van 1966 tot 1982 was de SPD dan ook
regeringspartij, eerst als junior partner van de christen-democraten, van 1969 af de
partij die de koers van de Bondsrepubliek bepaalde, incluis de Ostpolitik.
Wat hebben die twee mannen gemeen? Beiden brachten in de jaren '30 en '40, in
de hoogtijdagen van Stalins terreur, lange jaren in Moskou door (want ook Wehner
was communist geweest). Over beiden nu zijn er de laatste tijd documenten uit de
archieven van de KGB in omloop gebracht, waaruit blijken zou dat zij zich in die
jaren schuldig zouden hebben gemaakt aan verraad van partijgenoten.
Nagy zou, als agent van de NKVD (de voorloper van de KGB) dertig à vijfendertig
Hongaarse en bijna zeventig Duitse emigranten bij de geheime politie hebben
aangegeven, wat in die tijd hun zekere dood betekende. En Wehner zou in 1939-1941,
toen Stalin en Hitler bondgenoten waren, de NKVD behulpzaam zijn geweest bij het
uitleveren van Duitse communisten die, verdacht van sabotage, in Russische kampen
zaten, aan de Duitse Gestapo, die hen onmiddellijk in Duitse kampen opsloot.
Voor de authenticiteit van die documenten kan vooralsnog niet ingestaan worden.
Misschien gaat het hier wel om manipulaties van de nog altijd bestaande KGB of
van een schaduworganisatie ervan. Maar bijna zeker is wel dat een emigrant die de
vooroorlogse jaren in Moskou, toen Stalins zuiveringen vooral die kringen troffen,
heeft overleefd, dat niet heeft kunnen doen zonder althans enigszins medeplichtig te
zijn. (Wehner werd in 1941, enige maanden vóór de Duitse inval in de Sovjet-Unie,
door Moskou naar het neutrale Stockholm gestuurd, wat op z'n minst op een
vertrouwensrelatie wijst.)
Moet deze mensen postuum - want ook Wehner is intussen overleden, zij het op
vreedzamer wijze dan Nagy - verweten worden dat zij niet helemaal schone handen
hadden? Zou een verleden van medeplichtigheid aan misdaden afdoen aan hun latere
verdiensten? Zou hun gedachtenis, zou de eer van Hongarije dan wel de reputatie
van de SPD er moreel door besmet raken? Of zou hun latere werk hun eventuele
zonden hebben verzoend?
Wie zal dat uitmaken? Zeker niet degene die nooit in soortgelijke omstandigheden
heeft verkeerd, die nooit het alternatief van het executiepeloton onder ogen heeft
hoeven te zien. Het dilemma van de burgemeester-in-oorlogstijd is, daarbij vergeleken,
de keuze waarvoor de deelnemers aan een gezelschapsspel plegen te staan.
Vandaar die nare smaak in de mond die die processen tegen ‘onofficiële
medewerkers’ van de Stasi in Duitsland vaak geven. Zeker, de slachtoffers hebben
behoefte aan vergelding, althans aan gerechtigheid. Maar waren de Spanjaarden niet
wijzer, die na de val van Franco's regime, dat bijna veertig jaar had geduurd, besloten
het verleden te laten rusten?
Ook Nederlands eerste naoorlogse minister-president, W. Schermerhorn, die zowel
in als na de oorlog voor moeilijke beslissingen had gestaan, vroeg zich een vijftien
jaar later af ‘of het slijtageproces evenals het beperkte geheugen geen zegenrijke
noodzakelijkheid betekent’ (Wending, december 1960).
Hier vallen geen algemene uitspraken over te doen. Het alternatief van de schone
handen moet zeker mee gewogen worden, en het alternatief is niet uitsluitend het
executiepeloton of het concentratiekamp, maar kan ook bijvoorbeeld de
onmogelijkheid zijn je kinderen te laten studeren. Ook de duur van het onderdrukkend
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regime - omgekeerd: het uitzicht op bevrijding - is een factor die meegerekend moet
worden. Wat dat betreft is het dilemma in oorlogstijd gemakkelijker dan in vredestijd.
Ten slotte is er de vrijwillige rehabilitatie, waartoe Nagy en Wehner - vooropgesteld
dat zij inderdaad niet geheel zonder schone handen uit hun Moskouse periode te
voorschijn zijn gekomen - in staat zijn gebleken. Ook die telt. Maar daartoe moet de
geschiedenis hun dan wel de gelegenheid geven, alvorens de wrekende hand der
gerechtigheid zich over hen uitstrekt.
Morele uitspraken doen, ook als ze volkomen verdiend zijn, in de politiek vaak
meer kwaad dan goed. Er is vandaag meer in de wereld wat onze morele
verontwaardiging opwekt dan tien jaar geleden, maar de geschiedenis leert dat zij,
indien tot leidraad van politiek verheven, tot kruistochten leidt, en kruistochten
hebben nooit iets goeds tot stand gebracht, vaak alleen maar meer vreselijkheden.
NRC Handelsblad van 09-03-1993, pagina 9

Verdrossenheit: van alle tijden
Verdrossenheit - dat Duitse woord hoorde ik voor het eerst op een symposium over
Duitsland dat begin 1979 in Den Haag gehouden werd. Het betekende - zo werd mij
langzamerhand duidelijk - zoiets als onbehagen, in dit geval over de politiek. Dat
was dus een verschijnsel dat toen al in Duitsland waarneembaar was en kennelijk
onrust baarde.
Ja, volgens een van de sprekers op dat symposium had de democratie van de
Bondsrepubliek trouwens op geen moment van haar geschiedenis kans gezien de
gevolgen van deze afkeer van de burger van het politieke engagement te overwinnen.
Die Verdrossenheit was blijkbaar een permanent verschijnsel.
Nu hoor je dat woord weer in de commentaren op de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen in Hessen, waarbij 28,7 procent van de stemgerechtigden
het liet afweten - uit Verdrossenheit, algemene onvrede met de politiek. Ook nu weer
bezorgde reacties. Is daar reden voor? Of kunnen we ons troosten met de gedachte
dat de Verdrossenheit van vroeger ook geen kwalijke gevolgen heeft gehad?
Laten we beginnen vast te stellen dat die Verdrossenheit geen typisch Duits
verschijnsel is. Er heerst altijd onder de bevolking - iedere bevolking - een zeker
misnoegen over de politiek en de politici, die zich weinig zouden aantrekken van de
werkelijke noden in het land. In 1989 kwam ongeveer 20 procent van de Nederlandse
stemgerechtigden niet bij de verkiezingen opdagen. In de Verenigde Staten is dat
percentage nog veel groter.
Zorgwekkender is het feit dat, in een klimaat van economische en sociale crisis,
de grote oppositiepartij blijkbaar geen alternatief weet te bieden. De nederlaag van
de sociaal-democraten (SPD) was aanzienlijk groter dan die van de regerende
christen-democraten: respectievelijk 8,4 en 2,3 procent.
Het is waar dat in Hessen de SPD aan het bewind is en dat daar de meeste steden
sociaal-democratische burgemeesters hebben. De uitslag zou dus als een protest tegen
de plaatselijke machthebbers uitgelegd kunnen worden. Maar daar staat tegenover
dat de landelijke SPD die verkiezingen tot een testcase voor heel Duitsland had
verklaard. Hierin nu heeft de oppositie jammerlijk gefaald.
Dat nu is zorgwekkend. De regering in Bonn is niet populair, in de ogen van een
meerderheid schiet zij ernstig te kort in de crisis waarin de hereniging het land heeft
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gestort. Als nu de grootste oppositiepartij nòg minder vertrouwd wordt als redder uit
die crisis, dan kan de situatie als uitzichtloos gekenschetst worden.
En toch is het falen van de sociaal-democratische partij evenmin een exclusief
Duits verschijnsel. Overal - in Frankrijk, in Engeland, in Nederland, in Zweden - is
zij in de neer. Ook zij heeft geen antwoorden op de vragen die de mensen - inclusief
haar traditionele electoraat - bezighouden. Haar negentiende-eeuwse retoriek slaat
niet meer aan.
Dit is eerder een culturele dan een politieke ontwikkeling. De Verlichting is, in
haar diverse verschijningsvormen, tot een einde gekomen, werkt niet meer
elektriserend. Op zichzelf is dat niet zorgwekkend. Alleen weten we niet wat daarvoor
in de plaats komt, en wanneer die onzekerheid zich in Duitsland, het hart van Europa,
manifesteert, is dat extra reden voor zorg.
In dit licht is het succes dat de rechtse Republikaner hebben geboekt, eigenlijk
nog bescheiden te noemen. Met 8,2 procent van de uitgebrachte stemmen zijn ze te
vergelijken met de NSB, die in 1935 bijna 8 procent haalde (en in 1937 op 4,2
terugviel). In elk geval rechtvaardigt hun resultaat geen paniekreacties. In Frankrijk
haalt het Front National hogere percentages.
Met dat al mogen wij ons gelukkig prijzen dat in Nederland de Verdrossenheit
grotendeels gekanaliseerd wordt door een partij als D66. Niet dat iemand weet waar
zij precies voor staat, maar het is tenminste een partij van fatsoenlijke, democratische
mensen. Maar ja, de gang van zaken in Duitsland is beslissender voor heel Europa
dan die in Nederland.
NRC Handelsblad van 12-03-1993, pagina 9

De barmhartige antichrist
Het houdt niet op. Mijn interpretatie van Dostojevski's Groot-Inquisiteur blijft de
pennen in beweging brengen. Dat is verheugend, maar ook merkwaardig. Want het
was niet de eerste keer dat ik met die interpretatie voor den dag kwam, toen op 22
december 1992 mijn artikel verscheen, dat op z'n minst tien reacties uitlokte (waarvan
die van H. Wolzak in de krant van 3 maart de - tot dusver - laatste was).
Die lawine van reacties is merkwaardig, omdat de vorige keren ik boe noch ba
vernam. Voor zover ik kan nagaan, bracht ik ‘De legende van de groot-inquisiteur’
voor het eerst ter sprake in 1966. Een pater Van Doornik had geprotesteerd tegen de
ontmythologisering van het dogma van Maria's maagdelijkheid door een andere
pater. Let wel: hij had geen bezwaar tegen die ontmythologisering op zichzelf, maar
wel tegen het feit dat daardoor mensen geschokt en in verwarring gebracht werden.
Ik vergeleek toen pater Van Doornik met de groot-inquisiteur, die immers ook de
kleine, zwakke mensen tegen de waarheid in bescherming neemt.
Twee jaar later deed paus Paulus VI in zijn encycliek Humanae Vitae een beroep
op de gelovigen zelfbeheersing in het huwelijk te betrachten en aldus de
bevolkingsgroei tegen te gaan. Prachtig, schreef ik toen, maar hoevelen zijn tot die
zelfbeheersing in staat? Treft de paus niet het verwijt dat de groot-inquisiteur, in
Dostojevski's legende, de weergekeerde Christus doet: ‘Of is u slechts die kleine
schare van sterke en grote geesten dierbaar, en niet de grote massa der arme kleine
zielen?’
Meer ten principale behandelde ik de legende in mijn ‘preek’ in het Amsterdamse
Paradiso (januari 1988), die bijna volledig in De Groene en daarna (1989) in een
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bundel van mijn artikelen werd gepubliceerd. Geen enkele reactie daarop, en nu wel.
Hoe zou dat komen? Ik weet het niet. Maar interessant is het wel.
Na mijn tweede artikel over dat thema (2 januari) ga ik niet opnieuw mijn
interpretatie verdedigen - zeker niet nadat prof. K. van het Reve haar heeft
onderschreven (15 februari). (Dat Van het Reve een hekel heeft aan Dostojevski,
lijkt mij een curieus argument tegen zijn redenering, maar Wolzak bezigt het.) In
plaats van een herhaling zal ik citeren uit Dostojevski en Nietzsche van Walter
Schubart. Dit boek van de Baltische hoogleraar verscheen, in Nederlandse vertaling,
in 1941 of 1942, en ik had het sindsdien niet ingekeken - ook niet toen ik met mijn
interpretatie voor den dag kwam. Ik was het glad vergeten. Wat blijkt Schubart nu
over de groot-inquisiteur te schrijven?
‘Zedelijke vrijheid maakt voor Dostojevski de inhoud van de christelijke leer uit.
God wil dat de mens, gedreven door vrije wederliefde, tot Hem komt; dat is het doel
van het wereldproces. Zijn vrije wil, het recht en de plicht die hij heeft zelfstandig
tussen goed en kwaad te kiezen, maakt zijn hoogste goed uit, maar vormt te zelfdertijd
zijn zwaarste last. (...)
Dostojevski is zich klaar bewust van wat het betekent de mens verantwoordelijk
te stellen voor het nemen van de allermoeilijkste en zwaarste beslissing. Voor tallozen
betekent dat de ondergang en voor slechts zeer weinigen de weg naar de verlossing.
Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren; maar ter wille van die weinigen moet de
ondergang van de velen aanvaard worden.
Deze opvatting van het christendom draagt een onmiskenbaar aristocratische
karaktertrek. Dostojevski eist hier, als elders, het schier bovenmenselijke van de
mens. (...) Dostojevski kent de tegenwerpingen die men tegen zijn harde leer in zou
kunnen brengen en legt ze in de mond van de groot-inquisiteur. (...) Dostojevski's
antichrist is de groot-inquisiteur: de vriend van de mens, maar te zelfdertijd hij die
de grootste verachting voor hem koestert; hij verwacht niet veel van de mensheid,
maar heeft medelijden met haar en wil haar helpen; de aardse voorspoed van de
mensen boezemt hem meer belang in dan het heil van hun ziel. (...) Met het doel de
mensen gelijk en gelukkig te maken berooft de Antichrist hen van hun vrijheid.’
Een soortgelijke interpretatie geeft de wijsgeer Nikolaj Berdjajev in zijn boek dat
in Duitse vertaling Die Weltanschauung Dostojewskijs heet (München 1925) en
waarin een heel hoofdstuk aan de groot-inquisiteur gewijd is. (Dit boek had ik tot
een paar weken geleden nog nooit gelezen.) Hieruit onder andere:
‘De groot-inquisiteur wordt tot pleitbezorger van de machteloze mensheid, neemt
haar in naam van de liefde voor de mensen het geschenk der vrijheid, die met lijden
belast is, af. (...) Het systeem van de groot-inquisiteur lost alle vragen over het aardse
welzijn van de mensen op.’ Volgens Berdjajev had Dostojevski nog meer het
socialisme dan het katholicisme op het oog: ‘Wanneer er geen waarheid en geen zin
van het leven is, dan blijft er slechts één hoger motief: medelijden met de
mensenmassa, het verlangen haar in haar korte leven op aarde een zinloos geluk te
geven. Het gaat hier natuurlijk’ - zo voegt Berdjajev hieraan toe - ‘om het socialisme
als nieuwe religie, niet als systeem van sociale hervormingen, niet als
wetenschappelijke organisatie, die haar waarheid hebben kan.’
En ook Berdjajev ziet in de groot-inquisiteur de antichrist. ‘Het principe van de
antichrist is immers niet het oude, grove, dadelijk herkenbare kwaad. Het is een
nieuw, verfijnd en verleidelijk kwaad, dat altijd in de gestalte van het goede optreedt.’
Het zou mij, bij nader inzien, niet verbazen als Schubart zwaar uit Berdjajev zou
hebben geput.
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Hoe dat ook zij - in deze interpretaties herken ik veel van de mijne. Daarmee is
zij nog niet tot de enig ware verheven - Berdjajev erkent zelf dat de legende van de
groot-inquisiteur een ‘raadsel’ is en dat het vooral onduidelijk blijft aan wiens kant
de verteller van de legende (de atheïst Ivan Karamazov) en aan wiens kant Dostojevski
zelf staat - maar zij lijkt mij in elk geval minder oppervlakkig, en dus meer in de
geest van Dostojevski, dan die van mijn opponenten, die in de groot-inquisiteur alleen
maar de vervolger van andersdenkenden zien.
NRC Handelsblad van 16-03-1993, pagina 9

Onder professoren II
Sommige mensen zijn nog lang na hun dood onaantastbaar. Onlangs waagde ik het
een vraagteken te zetten achter de wetenschappelijke betekenis van de in 1985
overleden polemoloog B.V.A. Röling. Nu, daar heb ik wat over te horen gekregen.
Was het wel netjes een overledene, die zich niet kon verdedigen, te kritiseren? Tja,
als die maatstaf gehanteerd wordt, wordt bijna alle wetenschappelijke kritiek
onmogelijk. Het werk van, bijvoorbeeld, Huizinga of Freud zou dan boven elke
kritiek verheven zijn.
Andere bezwaren die gehoord werden: ja, maar Röling was zo'n bevlogen man;
was zo'n artistieke man; was, zoals een briefschrijver schreef, ‘voor menigeen op z'n
minst een eminent en waardig vertolker van de grote verontrusting over de gigantische
omvang van de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog’. Allemaal waar, maar dat
zegt toch niets over de wetenschappelijke waarde van zijn polemologisch werk?
Ik wil in mijn lof voor Röling nog wel verder gaan dan deze apologeten: Röling
was, met zijn geschrift Nieuw-Guinea als wereldprobleem (1958), een van de eersten
die bezwaren aantekenden tegen minister Luns' rampzalig Nieuw-Guineabeleid. Het
heeft hem waarschijnlijk de het jaar daarna vacant geworden, prestigieuze leerstoel
volkenrecht te Leiden, waarvoor hij nummer één op de voordracht stond, gekost.
Eerder nog had hij, als Nederlands rechter in het tribunaal tegen Japanse
oorlogsmisdaden te Tokio, van groter onafhankelijkheid getuigd - tegen druk (ook
uit Den Haag) in - dan menigeen van zijn ambtgenoten. Aan moed ontbrak het Röling
bepaald niet. En ook niet aan wetenschappelijk inzicht, waarvan hij als criminoloog
al ruimschoots blijk had gegeven.
Maar ook dat zegt niets over de wetenschappelijke waarde van zijn polemologisch
werk, waarmee hij omstreeks 1960 begon. Wie kan daar evenwel beter over oordelen
dan degeen die hem als hoogleraar polemologie en als directeur van het door hem
opgerichte Polemologisch Instituut te Groningen (dat nu opgeheven wordt) is
opgevolgd: H.W. Tromp?
In Trouw van 9 maart geeft Tromp zijn oordeel over Röling als polemoloog. Nu,
het houdt niet over. Als leider van een team schoot Röling te kort, kunnen we uit
Tromps woorden opmaken: verscheidenen van de staf hadden ‘onvoldoende kwaliteit
om wetenschappelijk onderzoek te doen en bijvoorbeeld een dissertatie te schrijven.
(...) De staf heeft vrijwel niets gepresteerd. (...) Toen hij vertrok was dan ook niemand
van de vaste staf die ik erfde gepromoveerd.’ (Tromp zelf promoveerde op een verslag
van een simulatie-experiment.)
En Rölings eigen wetenschappelijk werk? ‘Er werd wel eens betwijfeld of hij
wetenschap bedreef, maar als het kritisch analyseren van de politieke werkelijkheid
geen wetenschappelijke bezigheid is, dan weet ik het niet meer.’ En dan vergelijkt
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Tromp met mij: ‘Heldring doet in de NRC niets anders dan kritische aantekeningen
maken bij de politiek.’
Als dàt het criterium is voor wetenschappelijk werk, vraag ik me af waarom niet
alle politieke commentatoren die Nederland rijk is, hoogleraar zijn geworden. Er zijn
al zo veel hoogleraren, er kunnen dus nog best enkele tientallen bij. Werkelijk, als
je Tromps oordeel over Röling leest, krijg je de behoefte hem tegen zijn opvolger in
bescherming te nemen.
Tromps oordeel over zichzelf is trouwens ook vernietigend. Althans dat kunnen
we indirect concluderen uit wat hij zegt over zijn instituut in de jaren dat hij er de
scepter zwaaide: van de vier dissertaties die tussen 1981 en 1987 verschenen, had
geen enkele ‘direct te maken met de wetenschap van oorlog en vrede’. En hij
beschuldigt zijn vroegere medewerkers van ‘wanprestatie’. Zelft heeft hij trouwens
in die jaren ook weinig meer wetenschappelijk werk geleverd dan een paar artikelen
in de pers.
Kortom, de manier waarop Tromp over zijn overleden leermeester en zijn vroegere
medewerkers spreekt, levert geen verkwikkelijke lectuur op. Maar het gekste is nog
dat hij, ondanks zijn falen als leider van een universitair intituut en, mogen we wel
zeggen, als wetenschapsman, na de opheffing van de leerstoel polemologie een andere
leerstoel aangeboden heeft gekregen.
Het is een leerstoel in een vak dat geheel nieuw voor hem is. Immers, in Het Parool
van 10 februari zei hij: ‘Ik ga me bezighouden met een voor mij heel nieuw veld,
environmental security. (...) Het lijkt me heerlijk me weer eens ergens in te verdiepen.’
Blijkbaar geldt de regel: eens professor, altijd professor; en als er geen vak voor je
is, dan wordt het wel voor je uitgevonden. Worden de mindere goden ook zo mooi
ondergebracht? Het is tijd dat W.F. Hermans het tweede deel van Onder professoren
schrijft.
NRC Handelsblad van 19-03-1993, pagina 9

Geen romantiek, maar belangen
Ruim twintig jaar geleden werd in Brussel de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt.
De Nederlandse minister-president was erbij en hield een rede, die hij in het ... Frans
begon. Argument: België heeft twee officiële talen, en die moet je eerbiedigen. Zou
een Franse president bij een manifestatie van de Franse cultuur in Brussel een zelfde
standpunt hebben ingenomen en zijn rede in het Nederlands zijn begonnen?
Het standpunt van de Nederlandse regering van toen was kenmerkend voor het
beleid: erg formeel, voorzichtig en bang voor het verwijt dat zij zich met de
binnenlandse aangelegenheden van een buurland bemoeide, èn gespeend van elk
begrip voor de gevoeligheden van de Vlamingen. De gedachte dat het misschien niet
vergezocht zou zijn te proberen enige invloed op de ontwikkelingen in dat buurland
uit te oefenen, was haar - in tegenstelling tot Frankrijk - helemaal vreemd.
Is dat standpunt in de afgelopen twintig jaar wezenlijk veranderd? Het is een vraag
die wij wel mogen stellen aan de vooravond van het officiële bezoek dat de
minister-president van Vlaanderen, Luc van den Brande, overmorgen aan ons land
komt brengen. Als we zien dat dat bezoek uit weinig meer zal bestaan dan een lunch
van twee uur op het Catshuis, en we vergelijken dat met de wijze waarop zijn Waalse
collega, Spitaels, onlangs door president Mitterrand en andere belangrijke Franse
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politici is ontvangen, dan kan die vraag niet met een volmondig ja beantwoord
worden.
Het gaat er niet om solidariteit te betonen met onze taalgenoten bezuiden onze
grens. De fase waarin de Vlamingen dat - overigens tevergeefs - van de Nederlanders
verwachtten, is al lang voorbij. Vlaanderen is een machtsfactor aan die grens geworden
(voor Nederland zeker niet minder belangrijk dan Tsjechië, welks minister-president
vorige week, hoewel op niet-officieel bezoek, ook door Lubbers en zelfs door de
koningin ontvangen werd). Het is om die reden dat het bezoek van Van den Brande
meer dan gewone betekenis heeft.
We kunnen vanuit Nederland het desintegratieproces van België hoofdschuddend
aanschouwen, maar op z'n minst zou Nederland daar, al was het slechts
binnenskamers, een standpunt over moeten innemen. Niet dat we het zouden moeten
toejuichen, laat staan bevorderen, maar ons erdoor laten verrassen uit angst voor
gevoelige tenen in Brussel, lijkt ook niet de wijste weg.
Maar Nederland heeft na de Benelux, die echter nooit een instrument van politiek
is geworden, nooit een beleid ten aanzien van België gehad. De Nederlandse
ambassadeurs in Brussel hadden ook geen gesprekspartner op het Haagse BZ, met
wie ze over België van gedachten konden wisselen. Alleen nu, met het naderende
bezoek van Van den Brande, is er een ambtenaar op België gezet, maar na dat bezoek
wordt hij weer van die taak ontheven. Dit is tekenend.
Het is niet uitsluitend gevolg van Nederlandse hooghartigheid, die W.H. de
Beaufort, die van 1897 tot 1901 minister van buitenlandse zaken was, in zijn dagboek
deed schrijven: ‘De Belgen zijn grootsprekers en lawaaimakers en veelal zeer
onwaarheidlievend.’ Het is ook gevolg van de autonomie van de afzonderlijke
departementen, die ieder voor zich een eigen beleid voeren. In Frankrijk daarentegen
gaat het beleid van één centraal punt uit.
Dit centrale beleid is er overigens, anders dan wel eens gedacht wordt, niet op
gericht België uiteen te laten vallen en dan Wallonië op te slokken. De gedachte
verantwoordelijkheid te moeten dragen voor een achteropgeraakt Wallonië lacht,
integendeel, Frankrijk helemaal niet toe. Wat dat betreft kan Nederland het Belgische
desintegratieproces met meer kalmte aanzien: Vlaanderen is niet armlastig.
Met beleid zou Nederland samen met Vlaanderen kunnen bereiken wat, als gevolg
van Waalse vrees voor een minderheidspositie in een Nederlandstalig blok, de Benelux
nooit is geworden: een eenheid die ook politiek gewicht in de Europese schaal kan
leggen. Geen Groot-Nederland, maar onromantische samenwerking, berustend op
gemeenschappelijke belangen.
Minister-president Van den Brande staat zoiets voor ogen: ‘overeenkomsten sluiten
die veel breder liggen dan de Taalunie..., substantiële akkoorden over infrastructuur,
mobiliteit, milieu, de hele problematiek van de waterverdragen... Er is meer dan
bilaterale betrekkingen. De conceptie, c.q. verdediging, van een gemeenschappelijke
visie over onderwijs en wetenschapsbeleid zou onze positie op de Europese Raad
gevoelig versterken’, zegt hij in Elsevier van 20 maart.
En: ‘Er moet tussen Vlaanderen en Nederland ook iets te regelen zijn op het vlak
van de vertegenwoordiging in sommige delen van de wereld. De verschrompeling
van een aantal diplomatieke posten vraagt eigenlijk al langer om
samenwerkingsverbanden. En niet onbelangrijk: Nederland kan via Vlaanderen
aansluiting vinden met de regionale component van Europa.’ De regio's zijn namelijk
‘het uitgelezen draagvlak voor het Europese Huis’.
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Dit zijn vergezichten waar Nederland helemaal niet klaar voor is. Zulke dromen
bewaart het liever voor ontwikkelingssamenwerking - lekker ver van huis. Maar ja,
het is zoals het Eerste-Kamerlid Postma zaterdag in deze krant zei: ‘We houden ons
bezig met de andere delen van de wereld waar we geen invloed hebben. We sluiten
onze ogen voor België, waar we wèl invloed kunnen uitoefenen, en laten gewoon
kansen liggen.’
Is het omdat Den Haag huiverig is voor die Vlaamse ideeën dat het nog geen
uitgemaakte zaak is dat minister Kooijmans donderdag mee van de partij zal zijn op
het Catshuis? Gaat dat niet door, dan zou dat een klap in het gezicht van Van den
Brande zijn, die nog in zijn interview met Elsevier juichte: ‘Zelfs de Nederlandse
minister van buitenlandse zaken zal mee aan tafel zitten.’
Maar hoezeer ook Nederland, onder welke voorwendselen dan ook, de boot zal
proberen af te houden, het simpele bestaan van een steeds zelfstandiger wordend
Vlaanderen zal het dwingen tot een beleid tegenover deze nieuwe zuiderbuur. Minister
Maij-Weggens besluit om over de Schelde niet langer met de Belgische, maar met
de Vlaamse regering te onderhandelen is daar een eerste teken van. Niet dat dit besluit
voortvloeit uit een principiële, centraal besloten beleidswijziging. In Nederland komt
zoiets, zo ooit, pas tot stand nadat op het niveau van de afzonderlijke ministeries
pragmatische beslissingen in die richting genomen zijn. ‘Regeren is vooruitzien’ is
geen Nederlands adagium.
NRC Handelsblad van 23-03-1993, pagina 9

Liberalisme of Conservatisme?
Waar precies ligt de grens tussen liberalisme en Conservatisme? (Onder
Conservatisme (met een grote C) versta ik een ‘bewuste, samenhangende denkhouding
met een conceptie van maatschappij en wereld’ (aldus H.W. von der Dunk in zijn
boek Conservatisme); onder conservatisme (met een kleine c) versta ik de - eenieder
min of meer eigen - onbewuste moeite of onwil zich aan de verander(en)de
omstandigheden aan te passen.
Bij liberalisme hoeven we zo'n onderscheid niet te maken. (De Amerikaanse
columnist George F. Will maakt in de International Herald Tribune van 24 maart
een onderscheid tussen ‘cultureel conservatisme’ en het conservatisme van die
conservatieven die weinig waarde hechten aan de culturele factor en ‘optimistisch
geloven dat alle mensen redelijke economische berekenaars zijn en dat daarom
verandering van gedrag en economische hervorming alleen maar een herschikking
van incentives nodig hebben’, zoals lagere belastingen.)
Na deze lange passage-tussen-haakjes herhaal ik de vraag: waar ligt de grens tussen
liberalisme en Conservatisme? Die vraag kwam terloops op in het congres dat het
Nederlands Historisch Genootschap vorige week vrijdag in Den Haag hield over het
thema ‘egodocumenten’ (dagboeken, mémoires, brieven).
Zij werd gesteld naar aanleiding van de schets die de Groninger historicus C.A.
Tamse gaf van de liberale politicus W.H. de Beaufort (1845-1918), wiens dagboeken
en aantekeningen onlangs zijn uitgegeven (besproken door H. te Velde in het
Zaterdags Bijvoegsel van 13 maart).
Tamse schilderde - ongetwijfeld waarheidsgetrouw - De Beaufort, die tot de
zogenaamde oud-liberalen behoorde, af als een typische notabel, die bedenkingen
had tegen het algemeen kiesrecht, klaagde over de verloedering van het parlement
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(omdat daar de patriciërs steeds meer verdrongen werden door ‘schoolmeesters en
klein-burgers’) en in 't algemeen moeite had met de voortschrijdende
massademocratie.
Deze schets nu gaf aanleiding tot de vraag: was De Beaufort niet veeleer een
conservatief dan een liberaal en, zo neen (en ook: zo ja), waar ligt dan de grens.
Hierover ontspon zich een kort debat in de marge van de discussie over het eigenlijke
thema van het congres.
Wat De Beaufort zelf betreft, is die vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Hijzelf
beschouwde zich wel degelijk als liberaal, die, zoals Te Velde in zijn recensie schrijft,
‘volhield in de vooruitgang te geloven en in een van zijn opstellen meende dat
“staatkundige vrijheid en zelfregering” de toekomst hadden.’
Hij moest niets hebben van - ik volg hier weer Te Veldes recensie - ‘de autoritaire
“toestanden van voor een eeuw”. En bij de spoorwegstaking van 1903 noteerde hij
- al was het met enige aarzeling - dat “een stelsel van regeeren door vreesaanjaging”
niet liberaal was en de strafbepalingen “eigenlijk een verschilpunt tusschen liberalen
en conservatieven” zouden moeten zijn.’
Op internationaal gebied - van 1897 tot 1901 (dus ook tijdens de eerste Haagse
Vredesconferentie) was hij minister van buitenlandse zaken geweest - ‘ijverde hij
voor vrede, hield vast aan recht en ratio en liet zich niet door nationalistische emotie
meeslepen’ (hier citeer ik Te Veldes dissertatie over liberalisme en nationalisme in
Nederland 1870-1918).
Het is waar dat De Beaufort tegen het eind van zijn leven steeds pessimistischer
werd, maar hij besefte dat er van de democratie geen weg meer terug was. Hij
realiseerde zich ‘dat hij zich niet tegen de geest van de eeuw kon blijven verzetten
als hij liberaal wilde blijven’, schrijft Te Velde in zijn dissertatie. Kortom, als hij
conservatief was dan was hij conservatief met een kleine c (en dezulken tref je in
alle partijen aan).
In de discussie werd, onder andere, betoogd dat De Beaufort geen conservatief
(of Conservatief) kon zijn omdat hij, hoewel zelf Nederlands-hervormd, een hekel
had aan dominees in de politiek. Maar dit argument gaat uit van de verkeerde
vooronderstelling dat Conservatisme noodzakelijkerwijs innig met godsdienst
verbonden is. Dat is niet zo, net zomin als het per se monarchistisch is.
Ook de houding tegenover de parlementaire democratie kan niet als criterium
dienen dat de liberalen van de Conservatieven scheidt. We hoeven alleen maar naar
Engeland te kijken om te zien dat Conservatisme en respect voor de parlementaire
democratie op z'n minst niet tegenstrijdig aan elkaar zijn. De Beaufort hield het
parlement ook hoog, al betreurde hij, terecht of ten onrechte, de verminderende
kwaliteit ervan, maar dat is een klacht van alle tijden.
Andere oud-liberalen deden wèl de stap naar het Conservatisme. De Beaufort vindt
het jammer dat zoveel mannen met dubbele namen naar de christelijk-historischen
overgingen. Weer anderen gingen nog een stap verder en voelden zich wel in het
gezelschap van de protofascist Valckenier Kips, wiens colleges te Delft invloed
hadden op de jonge Anton Mussert.
Er was - en is - dus in de praktijk een grensgebied waarbinnen osmose plaatsvindt
tussen liberalisme, conservatisme en fascisme (zoals dat ook te signaleren viel tussen
sociaal-democratie en communisme), maar als filosofieën zijn zij streng gescheiden
van elkaar.
De liberaal - zelfs de conservatieve (maar niet Conservatieve) liberaal De Beaufort
- bljft, het Verlichtingsideaal getrouw, geloven in de vooruitgang; de Conservatief
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aanvaardt op z'n hoogst dat er voortdurende verandering is - niet noodzakelijkerwijs
ten goede. Daar ligt de grens. Het fascisme onderscheidt zich van beide door zijn
nihilisme.
De Beaufort blijft actueel, want hoewel hij al lang dood is, is hij nog steeds
paradigmatisch voor dat grensgebied tussen liberalisme en Conservatisme. Het
Historisch Genootschap zou er niet slecht aan doen er eens een volgend congres aan
te wijden.
NRC Handelsblad van 26-03-1993, pagina 9

Onverdachte belangloosheid
‘De Britse buitenlandse politiek heeft de taak Britse belangen te beschermen en te
bevorderen. Ondanks de veranderingen in de wereld is er niets aan deze fundamentele
waarheid veranderd. De vraag wat het Britse belang is, moet in iedere generatie
opnieuw beantwoord worden’, aldus de Britse minister van buitenlandse zaken,
Douglas Hurd.
Wat hij hier zei, geldt natuurlijk voor de buitenlandse politiek van elk land, maar
welke Nederlandse minister van buitenlandse zaken na Luns zou dit zo onverbloemd
durven zeggen? (Na Luns, want deze heeft eens in de Kamer gezegd dat voor hem
het Nederlandse belang in de eerste, de tweede en de derde plaats kwam.)
Er is een schroom in dit land ervoor uit te komen dat de Nederlandse buitenlandse
politiek de taak heeft de Nederlandse belangen te beschermen en te bevorderen. In
plaats daarvan wordt gesproken van internationale rechtsorde, mensenrechten,
ontwikkelingssamenwerking en - al een beetje egostischer - Europese eenheid. Alsof
die doeleinden niet het Nederlandse belang kunnen uitmaken! Het komt, zoals Hurd
zei, op de interpretatie aan.
Begin 1979 - nog geen twee jaar na de val van het kabinet-Den Uyl - prees, tijdens
een forumdiscussie, iemand die niet bepaald bekend stond als socialist, de buitenlandse
politiek van dat kabinet, omdat het in 't algemeen in het Nederlands belang had
gehandeld. Den Uyl, ook lid van het forum, sputterde tegen en wees, bij wijze van
tegenargument, op zijn politiek tegenover Chili en Pronks ontwikkelingsbeleid.
Waren die dan tegen het Nederlands belang geweest?
Wat een angst dus om voor de werkelijkheid uit te komen! Een angst ook om de
goegemeente uit de droom te helpen dat onze buitenlandse politiek uitsluitend
onbaatzuchtig is. Vreemd, want die angst om belangen belangen te noemen bestaat
niet wanneer het over binnenlandse politiek gaat. Is er dan een kwalitatief verschil
tussen binnen- en buitenlandse politiek?
Die angst grenst aan schijnheiligheid. In elk geval zullen anderen in het altrusme
waarin de Nederlandse buitenlandse politiek zich vaak hult, niet anders dan
schijnheiligheid zien, want zij geloven eenvoudig niet dat die hooggestemde
verklaringen geen eigenbelang maskeren. Zoals de waard is vertrouwt hij immers
zijn gasten. Indruk maakt zo'n buitenlandse politiek in elk geval niet.
Het geloof dat zij wèl indruk maakt, is evenwel oud. In 1913 al schreef de Leidse
volkenrechtsgeleerde C. van Vollenhoven, wiens invloed op de vooroorlogse
intellectuele elite groot was, over Nederlands ‘onverdachte belangeloosheid’. Let
wel: Nederland had niet alleen geen belangen, maar werd ook (door anderen) er niet
van verdacht ze te hebben! En toch kon de hoogstaande Van Vollenhoven onmogelijk
van schijnheiligheid beticht worden.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Geen wonder dus dat hele volksstammen, er in feite nog zo over denken, en geen
politicus zal het wagen deze honden onnodig wakker te maken. Dat zou zich tegen
hemzelf kunnen keren. En zo praten we elkaar aan dat de Nederlandse buitenlandse
politiek belangeloos moet zijn, als ze dat al niet is.
Maar wij zijn niet alleen hierin. Want het citaat van Douglas Hurd heb ik ontleend
aan een hoofdartikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 25 maart, dat op dit
citaat dit commentaar geeft: ‘Het is moeilijk zich voor te stellen dat zulke woorden
in een regeringsverklaring van de Duitse bondskanselier zouden kunnen voorkomen.’
Nee, daarentegen spreekt de minister van buitenlandse zaken van
Verantwortungspolitik, dus ‘morele wolkentaal in plaats van politieke analyse’.
En ook deze hoofdartikelenschrijver vreest dat zulke taal bij de anderen de
verdenking zal doen opkomen ‘dat te veel idealisme in de politiek hetzij een teken
van gebrek aan werkelijkheidszin is of een strategie tot maskering van belangen
waarover men niet graag spreekt’. Het is beter, zegt hij, dat Duitse politici zeggen
waar zij de belangen van hun land zien. Daar kunnen dan bezwaren tegen komen,
maar dat hoort nu eenmaal tot de buitenlandse politiek.
De Duitse schroom de waarheid te zeggen heeft andere oorsprongen dan de
Nederlandse. Bij de Duitsers is hij uiting van de vrees ook maar de geringste
aanleiding te geven tot de verdenking dat ze weer op macht uit zijn. Tot zo'n
verdenking zullen de Nederlanders nooit aanleiding geven. Bij hen is de oorzaak
deels naviteit, of gebrek aan ervaring, deels huiver die onschuld te verstoren.
Toch is er vooruitgang. Terwijl van Vollenhoven geloofde in Nederlands
‘onverdachte belangeloosheid’, verwees zijn verre opvolger op de Leidse leerstoel,
prof. mr. P.H. Kooijmans, tien jaar geleden in een artikel ‘liefst vijftien keer naar
het Nederlands belang’ (ik ontleen dit aan het lezenswaardige hoofdstuk ‘Nationaal
belang’ van S. Rozemond, dat onderdeel uitmaakt van een recente brochure van het
Instituut Clingendael, Nederlands agenda voor de vrede).
Het is waar dat Kooijmans toen nog geen politicus was, laat staan minister van
Buitenlansdse Zaken. Even afwachten dus welk taalgebruik hij in die laatste functie
zal hanteren: de recht-op-en-neer taal van Hurd of de verhullende taal van Kinkel.
NRC Handelsblad van 30-03-1993, pagina 8

Onopzettelijk gekwetst
In mijn artikel van 9 maart schreef ik over ‘het dilemma van de
“burgemeester-in-oorlogstijd”’, maar zo'n dilemma bestaat normaliter helemaal niet.
Het dilemma ontstaat pas onder een vijandelijke bezetting. Daarom moeten we
spreken over het dilemma van de burgemeester-in-bezettingstijd. Geen taal-, wel een
denkfout.
Andere curiositeiten van de afgelopen maand: ‘Net zoals H. gaat ook mijn voorkeur
uit naar die ene foto van de oudere dame aan een ronde keukentafel.’ Gaat H. ook
uit naar die foto?
‘Opgeweld uit de diepste wateren, gevonden aan de verste stranden, voelen we in
de wonderen dezer molusken een harmonie tussen de vormen der natuur en de vormen
der kunst.’ Zijn wij opgeweld uit de diepste wateren en gevonden aan de verste
stranden?
‘In de kunsthistorische stambomen ontbreken bij nadere beschouwing typisch
evolutionistische kenmerken.’ Ontbreken ze bij vluchtige beschouwing niet?
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In een vorig taalstuk betichtte ik de negentiende-eeuwse filosoof C. Bellaar Spruyt
ervan de derde en vierde naamval door elkaar te halen. Deze beschuldiging was
ongegrond, zoals ik in een volgend stuk moest erkennen. Maar de eveneens
negentiende-eeuwse dichter-dominee B. ter Haar maakt in de volgende dichtregels
wel degelijk de fout die ik Spruyt aanwreef: ‘Zou ik van verre u nog bestaan?/Gij
ruigbehaarde Baviaan!/Die mij, hoe langer 'k op u staar,/ - Het spijt me dat ik 't zeggen
moet -/meer afschuw baart dan lachen doet.’ (Hetzelfde woord, mij, eerst in derde,
dan in vierde naamval gebruikt.)
‘Nederland wil daar wel in toestemmen, maar niet nadat Curaçao en de andere
eilanden bestuurlijk en financieel orde op zaken hebben gesteld.’ Dus Nederland
stemt erin toe voordat (= niet nadat) die orde op zaken is gesteld? Of is bedoeld: niet
dan nadat?
‘In het eerstvolgende nummer van Babel zal een rectificatie worden opgenomen
waarin de redactie zegt niet de bedoeling te hebben gehad mensen “opzettelijk te
kwetsen”.’ Had ze dan de bedoeling hen onopzettelijk te kwetsen?
In mijn vorige artikel citeerde ik deze woorden (van bisschop Gijsen):
‘Ongetwijfeld zal ik woorden gesproken hebben die u wellicht geïrriteerd of zelfs
geërgerd hebben’ en vroeg ik of er verschil is tussen irriteren en ergeren. Ik had ook
kunnen vragen of er geen tegenspraak is tussen ongetwijfeld en misschien.
‘Twee Russische kinderen van de Krisjna-school in Moskou worden voorgelezen
uit de Vedische literatuur.’ Boeken worden (voor)gelezen, maar kinderen niet. Hun
(of: aan hen) worden boeken voorgelezen of wordt uit boeken voorgelezen.
‘Monica van Onselen gaf blijk van het vermogen onder goede leiding te kunnen
acteren.’ ‘De mogelijkheid te kunnen kiezen voor een leven met of zonder kinderen
bestaat nog maar kort.’ In beide zinnen is kunnen dubbelop, zit al in vermogen, resp.
mogelijkheid besloten.
‘De studie maakt een eind aan het romantische ideaal van “de goede oude tijd”.’
Ik geloof eerder dat de studie een eind maakte aan zijn (of haar) geloof in dat ideaal.
‘De afvalstofheffing betaalde u eind vorig jaar via uw energienota en heette toen
nog reinigingsrecht’, zo deelt een Leidse wethouder mede. Hier wordt hetzelfde
woord, afvalstofheffing, eerst in vierde, dan in eerste naamval gebruikt. Zoiets als:
Jan ontmoette ik en ging toen zijns weegs.
‘Negen jaar geleden maakte Toos voor het eerst kennis met patchwork.’ Kan je
ook voor de tweede maal kennis met iets of iemand maken?
‘Ook Frans Halsema claimde nogal eens een groter aandeel in de tekst (en in de
rechten) dan feitelijk het geval was geweest.’ Wat was feitelijk het geval geweest?
Of is bedoeld: ... dan waar hij feitelijk recht op had?
‘Ritzen maakte ook duidelijk dat hij geen onderscheid wil maken tussen studenten
die thuis wonen en zij die een kamer huren.’ Verschil tussen studenten en zij?
Gewoonlijk signaleer ik geen geslachtsverwarringen. Maar in deze zin springt de
onlogica wel erg in het oog: ‘Toneelspelers konden in het achttiende-eeuwse Venetië
uitgroeien tot coryfeeën... Venetië is langer in verval dan zij ooit heeft gebloeid, in
feite reeds zo lang dat het verval een wezenskenmerk van haar is geworden.’
(Cursiveringen van mij.)
‘Een schrijfster die in verwachting is van haar tweede kind, ontdekt dat haar man
een verhouding heeft met een andere vrouw.’ Dat het een andere is, lijkt me nogal
wiedes.
‘Niets en niemendal staan hem en Nederland daarbij in de weg.’ Niets is nul, en
niemendal is ook nul. Nul plus nul is nul. Dus het meervoud staan lijkt mij niet goed.
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Het belang van de komma: ‘De Bondsraad, de vertegenwoordiging van de
deelstaten waar de socialisten de dienst uitmaken, heeft zo zijn eigen ideeën.’ Hier
staat dat de Bondsraad de vertegenwoordiging is van die deelstaten waar de socialisten
de dienst uitmaken, maar dat is niet juist: in de Bondsraad zijn alle deelstaten
vertegenwoordigd, ook die waar de socialisten de dienst niet uitmaken. Dat waar
slaat op Bondsraad, niet op deelstaten. Dus komma achter deelstaten.
En: ‘Hij is een van de vele intellectuelen van zijn generatie, die zich in het
socialisme verdiept.’ Hier staat dat zijn generatie zich in het socialisme verdiept.
Maar kennelijk slaat die op die vele intellectuelen. Er had dus geen komma achter
generatie moeten staan, en het had verdiepen moeten zijn.
Nu enkele overlijdensannonces van enkele jaren terug:
‘De HERE nam bij Zich, door HEM daartoe bereid gemaakt, onze lieve...’
‘Na een arbeidzaam leven, genietend van Gods Schepping, nam God geheel
onverwacht tot zich onze lieve...’
‘Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij ons gaf aan liefde, zorg en
steun, is na een arbeidzaam leven van ons heengegaan onze lieve...’ Het kan natuurlijk,
maar is het ook zo bedoeld?
‘Heel verdrietig omdat we haar zo vroeg moeten missen, maar dankbaar wat ze
voor ons geweest is, nam de Heere op Zijn tijd van ons weg onze lieve...’
‘Vredig en met groot verlangen om bij de Heere Jezus te zijn, nam de Heere tot
Zich mijn lieve...’
NRC Handelsblad van 02-04-1993, pagina 7

Op hoop van zegen?
Na lezing van ettelijke verslagen en nabeschouwingen over de top van Vancouver
moet ik bekennen dat ik nog steeds niet goed begrijp wat de eigenlijke ratio is van
de massale hulp die Rusland opnieuw van het Westen moet krijgen. Weliswaar is
het Amerikaanse aandeel erin betrekkelijk gering (1,6 miljard dollar) en dan nog
voornamelijk symbolisch (want grotendeels al eerder door president Bush toegezegd),
maar het totaal moet toch uiteindelijk om en nabij 30 miljard bedragen, die zouden
moeten komen boven de 95 miljard die Moskou de laatste jaren al toegezegd heeft
gekregen.
Of dat bedrag ooit gehaald zal worden, is de vraag. Duitsland, dat al meer dan de
helft van de tot dusver toegezegde hulp voor zijn rekening heeft genomen, is aan het
eind van zijn vermogen. In feite is alleen Japan in staat tot grote kapitaalsoverdrachten,
maar het wil alleen over de brug komen als Rusland enkele sinds 1945 bezette
eilandjes teruggeeft, een concessie die Jeltsin de kop zou kunnen kosten.
Maar stel dat dit bedrag wèl gehaald wordt: wat wil het Westen ermee bereiken?
Clinton heeft gezegd dat het niet om liefdadigheid gaat, maar om een investering,
een investering in democratie en markteconomie in Rusland. In een rede aan de
vooravond van Vancouver probeerde hij het publiek bang te maken voor het
alternatief: een mega-Joegoslavië met atoomwapens zou ontstaan als Rusland geen
hulp kreeg, en Amerika zou zich weer moeten gaan bewapenen.
Laten we deze argumenten eens nader bekijken. Het is misschien onnodig
pessimistisch te beweren dat in Rusland de historische voorwaarden voor een
werkelijke democratie niet aanwezig zijn; dat niet verwacht kan worden dat een
proces waar het Westen tientallen jaren, zo niet eeuwen, over gedaan heeft, in Rusland
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van de ene dag op de andere voltrokken zal worden. Het is niet overdreven
pessimistisch te betogen dat de voorwaarden voor de markteconomie niet bestaan.
Een markteconomie immers heeft in de eerste plaats de zekerheid van een wettelijk
kader nodig, en dat ontbreekt in Rusland ten enenmale. Niemand weet wie voor wat
verantwoordelijk is. Jeltsin, op wie het Westen bouwt, is in feite machteloos. Ook
als hij het referendum van 25 april zou winnen, zou hij bijvoorbeeld niet in staat zijn
de privatisering van de grond door te zetten. Stabilisering van de roebel is een andere
voorwaarde voor het welslagen van economische hervormingen, maar de regering
heeft al lang de controle over de geldschepping verloren. De inflatie ligt in de buurt
van 20 à 30 procent per maand. Een behoorlijk stelsel van belastinginning, dat ook
nodig zou zijn, bestaat niet, Kortom, chaos.
Hier een begin van orde in te scheppen zou vele malen meer dan 30 miljard dollar
vergen. Tegen het einde van dit jaar zullen 17 miljoen Oostduitsers 400 miljard dollar
uit de Duitse begroting hebben gekregen, en over de komende tien jaar krijgen ze
naar verwachting nog eens 70 miljard per jaar. (De particuliere investeringen zijn
daar niet bij inbegrepen.) Vergelijk dat met de bedragen waarover gesproken wordt
wanneer het om de 150 miljoen Russen gaat! En dan zijn in Oost-Duitsland, ondanks
die reusachtige injecties, bloeiende landschappen nog lang niet in zicht.
In het licht van deze proporties is het de vraag wat het Westen met zijn hulp aan
Rusland, ja met Rusland zelf, aan wil. (Over de andere opvolgerstaten van de
Sovjet-Unie, die deze voorkeursbehandeling van Rusland niet handelbaarder zal
maken, hebben we het dan nog niet eens.) Met of zonder Jeltsin is, op z'n zachtst
gesproken, succes van deze operatie allesbehalve gewaarborgd.
En dan is het nog de bedoeling dat het grootste deel van de hulp zal gaan naar de
plaatselijke overheden. Als daarmee gehoopt wordt het Moskouse centralisme (of
machtsvacuüm) te omzeilen, dan zou die berekening wel eens mis kunnen zijn: in
de provincie heersen eerst recht de satrapen van het oude regime, met hun willekeur
en corruptie.
Maar wat is het alternatief? Een Rusland dat, net zoals daarvóór de Sovjet-Unie,
uiteenvalt? Burgeroorlogen? Oorlogen tussen Rusland en andere opvolgerstaten,
waarvan sommige met atoomwapens? Terugkeer van het communisme? Of een
nationalistisch, imperialistisch Rusland?
Die mogelijkheden zijn alle min of meer reëel, maar ze zijn geen alternatieven.
Immers, ze blijven ook mèt hulpreëel. De hulp die het Westen aan Rusland (om niet
te spreken van de andere opvolgerstaten) kan geven, kan nooit groot, en vooral nooit
effectief, genoeg zijn om die mogelijkheden uit te schakelen. Sommige van die
mogelijkheden raken trouwens nauwelijks het belang van het Westen. Zeker,
Joegoslavische toestanden zouden de publieke opinie in het Westen hevig beroeren,
maar een Westelijk belang zou er, net zoals in Joegoslavië zelf, nauwelijks mee
gemoeid zijn - behalve in morele zin. En een communistisch of imperialistisch
Rusland zou in jaren geen gevaar voor het Westen zijn. Daarvoor is de desintegratie
van het centrum, en van zijn machtsinstrumenten, al te ver voortgeschreden.
Het is eigenlijk alleen de vrees voor nieuwe Tsjernobyls (of Tsjeljabinsks of
Tomsks) en voor nieuwe vluchtelingenstromen die acuut en reëel is. De gok dat de
machteloze Jeltsin die, met 30 of zelfs 100 miljard dollar, zal weten te voorkomen,
is, gezien de omvang van de chaos in Rusland, erg gewaagd. De hulp aan Rusland
lijkt dus minder op ratio gebouwd dan op hoop van zegen.
NRC Handelsblad van 09-04-1993, pagina 9
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Nederlands identiteit
Tegen het rapport van het Instituut Clingendael over het beeld van Duitsland en
Duitsers onder Nederlandse jongeren van vijftien tot negentien jaar heb ik slechts
één bezwaar, en dat betreft de titel, die luidt: ‘Bekend en onbemind.’ Ook bekend?
Het rapport, dat gebaseerd is op een schriftelijke enquete onder scholieren en
vroegtijdige schoolverlaters, zegt zelf: ‘De helft van de respondenten - in totaal waren
dat er 1807 - heeft een gemiddelde kennis en 42 procent weet weinig tot niets van
Duitsland. Tien procent van de jongeren heeft veel kennis van Duitsland.’ Het woord
bekend in de titel is dus op z'n minst misleidend.
Onbemind daarentegen is een juiste samenvatting van het resultaat van de enquete,
en het is dáárop dat de pers, in Nederland en Duitsland, haar aandacht heeft
geconcentreerd: van alle landen van de Europese Gemeenschap (behalve het nog
onbekendere Ierland) geniet Duitsland de minste sympathie bij de Nederlandse tieners.
Alle clichés komen weer naar boven: de Duitsers zijn overheersend en arrogant,
niet gezellig, niet gemakkelijk in de omgang, niet vriendelijk, en hebben geen zin
voor humor. Bijna de helft van de respondenten vindt Duitsland oorlogszuchtig en
denkt dat het de wereld wil overheersen.
Over de oorzaken van dit ongunstige beeld - als belangrijkste bronnen noemen de
responderen zelf hun ouders en leraren - is al veel geschreven. Minder aandacht heeft
het feit getrokken dat de respondenten een buitengewoon hoge dunk van eigen land
en landgenoten hebben. Ja, ‘de enige positieve uitschieter (in de enquete) is
Nederland’, aldus het rapport.
Nederlanders zijn, in de ogen van de hope des vaderlands, toleranter, gezelliger,
praktischer ingesteld, zakelijker, nuchterder en gemakkelijker in de omgang dan de
meeste andere Europeanen. Bovendien hebben ze meer gevoel voor humor. Alleen
de Belgen overtreffen hen in gemakkelijkheid van omgang (en ook in vriendelijkheid),
terwijl ze even gezellig zijn. (Het beeld van de Belgen is over 't algemeen verrassend
gunstig.)
De auteur van het rapport en de onderzoeksleider, L. Jansen en R. Aspeslagh,
merken dan ook in de Volkskrant van 6 april op: ‘Wellicht hebben we te maken met
een (extreme) vorm van nationalisme.’ Ongetwijfeld slaan ze daarmee de spijker op
de kop. De Nederlanders zijn grosso modo, al vinden ze zelf van niet, niet minder
nationalistisch dan welk ander volk ook.
Alleen uit zich hun nationalisme niet (of althans minder) in opvattingen en
uitspraken die wij, bij anderen, met nationalisme plegen te vereenzelvigen. Het
vlagvertoon is er bij ons niet bij. Eerder het gevoel beter te zijn dan anderen. Soms
kan dit tot paradoxen leiden. De historicus J.C. Boogman noemde eens het
internationalisme waar Nederland zich op beroemt, ons nationalisme.
En nationalisme uit zich noodzakelijkerwijs ook in negatieve clichés omtrent
andere volken. ‘Ze fungeren als zelfbevestiging’, schrijft H.W. von der Dunk in onze
krant van 7 april. En welk land komt dan meer in aanmerking voor zo'n negatief
cliché dan het land dat ons grootste (dus in potentie meest bedreigende) buurland is,
waarmee we zoveel gemeen hebben (waarmee althans anderen ons vaak verwarren)
en dat ons in een recent verleden - maar niet zo recent dat de jeugd (en zelfs de meeste
van haar ouders) zich dat kan herinneren - zoveel kwaad heeft gedaan?
Kortom, Nederland heeft de Duitse boeman nodig voor zijn zelfbevestiging, voor
zijn nationale identiteit. Dat dat boemanbeeld nauwelijks klopt met de werkelijkheid
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van vandaag, is niet belangrijk. In het zelfbeeld van een natie zijn mythes belangrijker
dan feiten - zowel intern als extern.
In een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel van vorige week gaat Von
der Dunk nog verder in zijn analyse van de Nederlandse anti-Duitse gezindheid (die
overigens geen enkele invloed heeft op de voortreffelijke officiële relaties tussen
beide landen) dan in onze krant. Daar zegt hij: ‘Voor de Nederlanders is de afkeer
van de Duitsers een soort - hun soort - van antisemitisme.’
Maar kan het niet zijn dat hier ook calvinistische zedelijke eigendunk een rol
speelt?, vraagt de interviewer (zelf niet vies van een cliché). Ja, antwoordt Von der
Dunk, ‘wij zijn het kleine deugdzame land. Daaruit spreekt een reusachtige vorm
van eigendunk, dat is nu precies het Nederlandse nationalisme.’
Maar is dit nationalisme dan niet in strijd met ons geloof dat wij, zoals
minister-president Lubbers onlangs nog eens zei, de beste Europeanen zijn? Nee,
want ons internationalisme is immers ons nationalisme, en daarom menen we
onbekommerd andere volken de les kunnen lezen over hun nationalisme, even
onbekommerd als we, met een driehonderdjarig verleden als koloniale mogendheid,
anderen om hun kolonialisme en schending van de mensenrechten menen te kunnen
kapittelen, met minister Pronks bedilzucht ten aanzien van Indonesië als grootste
gotspe.
De enquete van Clingendael toont dat, wat er ook in de wereld mag gebeuren, de
Nederlanders tot in lengte van dagen een zelfgenoegzaam, betweterig, zedenprekerig,
schijnheilig, kortom onuitstaanbaar volkje zullen blijven - niet in eigen ogen
natuurlijk, maar in vreemde ogen. (Vreemde ogen, zo luidt de titel van een zojuist
verschenen verzameling van - veelal niet erg vleiende - opstellen van buitenlanders
over de Nederlandse identiteit, samengesteld en ingeleid door A. Joustra, uitg.
Promotheus, f29,90.)
Waarlijk, als blijkt dat de jeugd dit beeld handhaaft, dan hoeven we ons geen
zorgen te maken over het voortbestaan van onze nationale identiteit. Misschien wel
over de inhoud.
NRC Handelsblad van 13-04-1993, pagina 11

Nieuw debat zonder einde
Boekenkasten vol zijn geschreven over het ontstaan van de Koude Oorlog, en de
historiografie ervan kent hele scholen: eerst de klassieke, die de Russen de schuld
gaf; toen de revisionistische, die in de Verenigde Staten de grootste zondaar zocht;
en ten slotte de postrevisionistische, die aandacht vroeg voor - al dan niet
onvermijdelijke - misverstanden en misinterpretaties over en weer. Nu de Russische
archieven opengaan, zullen er ongetwijfeld weer andere inzichten komen.
Het ziet er nu al naar uit dat het einde van de Koude Oorlog een even vruchtbaar
terrein zal zijn. De eerste schermutselingen hebben al plaatsgevonden. Op 19 februari
maakte ik hier melding van een debat tussen de Israelische hoogleraar Sjlomo Avineri
en Assen Ignatow, medewerker aan het Oost-Europa-instituut te Keulen.
Het einde van de Koude Oorlog en de instorting van het communisme zijn vrijwel
synoniem, en daarom is de vraag naar de oorzaken van het laatste verschijnsel in
hoge mate relevant voor een verklaring van het eerste. Ook daar verschillen de
meningen natuurlijk.
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Zo zijn er die menen dat het beleid van de Noordatlantische verdragsorganisatie
(NAVO) beslissend is geweest voor de capitulatie van de Sovjet-Unie, die aan de
val van het communisme is voorafgegaan. President Reagans strategisch
defensie-initiatief (SDI) zou de Russen, die technologisch toch al achterlagen, ervan
overtuigd hebben dat de wedloop niet meer te winnen was, en Europa's weigering
te zwichten voor de chantage met de SS-20's zou ook het hare ertoe bijgedragen
hebben.
Iemand die zich tegen deze interpretatie keert, is dr. Y. Vanden Berghe, hoogleraar
te Antwerpen en lid van de redactie van de Internationale Spectator. In een artikel
in De Standaard van 6 april schrijft hij:
‘Zelfgenoegzaam denken we dat het de NAVO is die, door de bewapeningswedloop
te winnen, het communisme tot ontbinding heeft gebracht. Dit is een illusie. Het
systeem had rustig nog een paar decennia kunnen overleven. De KGB-getrouwen
Andropov en Gorbatsjov probeerden wel via hervormingen de groeiende
technologische achterstand ten aanzien van het Westen en Japan te verminderen.
Glasnost en perestrojka liepen ongewild uit de hand en veroorzaakten de implosie
van het systeem. Het is dus aan een hervormingspoging ten onder gegaan.’
Door Gorbatsjov ‘KGB-getrouw’ te noemen, laat Vanden Berghe merken dat hij
niet behoort tot de bewierokers van de laatste secretaris-generaal van de
communistische partij, van wie er zovelen in het Westen te vinden zijn, zelfs onder
mensen die overigens van alle wateren gewassen zijn. Maar juist door zijn connecties
met de KGB wist Gorbatsjov beter wat er mis was in de Sovjet-Unie dan menig
apparatsjik of zeloot.
Doch dit terzijde. Vanden Berghes opvatting dat het communisme aan Gorbatsjovs
hervormingspogingen ten onder is gegaan, is zeker niet onjuist, maar zij sluit andere
opvattingen niet uit. Ook niet de opvatting dat het communisme sowieso aan zijn
innerlijke tegenstellingen te gronde zou zijn gegaan, zelfs al zou dit ‘nog een paar
decennia’ hebben kunnen duren. Zo gezien, is Gorbatsjovs hervormingspoging niet
de oorzaak, maar de ontsteking van de instorting geweest. Ook de mening dat de
wapenwedloop het communisme tot ontbinding heeft gebracht, hoeft niet in strijd te
zijn met Vanden Berghes theorie. Die theorie immers laat de vraag onbeantwoord
waardoor Gorbatsjov en degenen die hem in het zadel hadden geholpen, tot de
overtuiging waren gekomen dat hervormingen onvermijdelijk waren.
Zou het niet kunnen zijn dat juist Reagans SDI een soort katalyserende werking
op het Russische denken heeft gehad? Niet door zijn militair-strategische betekenis,
die zeer betrekkelijk was, maar doordat het, in de ogen van de Russen, de stoot zou
geven tot nieuwe technologische vindingen, waardoor hun achterstand nog groter
zou worden. (Dat die vindingen uitgebleven zijn, doet er niet toe; het gaat om wat
de Russen eventueel vreesden.)
Dat die achterstand niet in te halen zou zijn met de vertrouwde middelen van het
socialistisch centralisme, moest tot eenieder die geen betonkop was, langzamerhand
zijn doorgedrongen. Vandaar de objectieve noodzaak van hervormingen hervormingen overigens die niet de bedoeling hadden het systeem als zodanig te
veranderen (eerder: te versterken), maar in de praktijk toch, voordat ze nog goed en
wel uitgevoerd waren, het systeem aan het wankelen, en ten slotte tot de ondergang,
brachten.
Zo lijkt de Amerikaanse historicus van de Koude Oorlog John Lewis Gaddis, die
tot de postrevisionistische school behoort, erover te denken. In een interview in het
laatste nummer van Atlantisch Perspectief zegt hij:
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‘In de eerste plaats was het Sovjetsysteem zelf verantwoordelijk voor zijn eigen
ondergang. Maar Reagan onderkende de kunstmatigheid van het Sovjetsysteem beter
dan de experts, omdat hij een eenvoudig en ongeschoold denker was. Hij geloofde
niet in de conventionele academische opvattingen over de Sovjet-Unie. Hij kende
ze eenvoudig niet!
Het pakte eigenlijk heel goed uit om iemand aan de top te hebben die zichzelf
afvroeg: “Waarom voeren we eigenlijk een Koude Oorlog? Waarom denken we niet
na over strategische defensie?” Dat waren goede vragen, omdat de Koude Oorlog
voor de academici een dogma met eeuwigheidswaarde was geworden. En later
accepteerde Reagan natuurlijk Gorbatsjov.’
Een lof van de domheid dus? In elk geval brengt Gaddis de betekenis van experts
en academici, van wie hij er één is, tot haar ware proporties terug, en dat is op zichzelf
gezond. ‘Verandering ontstaat - wanneer ze ontstaat in de academische, professionele
of officiële wereld - meestal wanneer iemand iets doet wat, op het eerste gezicht,
naïef, vreemd of zelfs stapelgek lijkt’, zei hij een jaar geleden in een rede voor de
Amerikaanse krijgsschool.
Maar wat het belangrijkste is: grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis zijn
bijna nooit monocausaal, en zo kunnen de val van het communisme en het einde van
de Koude Oorlog evenmin aan één oorzaak toegeschreven worden. Het gaat erom
uit te vinden hoe die verschillende oorzaken op elkaar ingewerkt hebben, totdat de
‘chemische samenstelling’ van dien aard was dat het kritieke punt onvermijdelijk
was geworden.
Helemaal weten zullen we dat nooit, en daarom zullen de theorieën wel altijd van
elkaar blijven verschillen. Geschiedenis is immers, zoals de historicus Geyl zei, een
debat zonder einde.
NRC Handelsblad van 16-04-1993, pagina 7

Politicologen aan de macht!
‘Pogingen om het Nederlands beleid te verklaren aan de hand van zogenaamde
constante factoren (onze maritieme gerichtheid, ons neutralisme of ons internationale
idealisme) zijn wetenschappelijk niet behulpzaam.’ Aldus luidt een van de stellingen
die prof. dr. J.G. Siccama zijn studenten voorlegde aan het begin van een college in
het Instituut Clingendael, waaraan hij als hoofd van de afdeling onderzoek verbonden
is.
Wetenschappelijk niet behulpzaam? Zijn er geen andere criteria dan de wetenschap
op grond waarvan de behulpzaamheid van een theorie uitgemaakt kan worden?
Misschien is die theorie van de constanten politiek behulpzaam. Misschien is zij
zelfs historisch behulpzaam. Meer dan een hulpmiddel pretendeert zij inderdaad niet
te zijn.
Dat zou mijn eerste reactie zijn als ik uitsluitend kennis had genomen van die
stelling, dus zonder de toelichting die M.J. Hijmans, een van Siccama's toehoorders,
erbij geeft in zijn artikel over Clingendael in De Groene Amsterdammer van 14 april,
waaraan ik een en ander ontleen.
De toelichting luidt als volgt (en nu zijn het Hijmans' woorden ): ‘Het stokpaard
van Heldring en Kosman om de Nederlanders als koopman/dominee af te schilderen
is volgens Siccama wetenschappelijk totaal onhanteerbaar: je kunt onmogelijk allebei
tegelijk zijn, en wanneer ben je dan het een en wanneer het ander?’
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Hier word ik direct aangesproken over die stelling, maar aangezien ik Siccama's
precieze woorden niet ken, kan ik er slechts in algemene zin op reageren. Zeker heb
ik de stijlfiguur koopman/dominee wel eens gebruikt ter verklaring van het
Nederlandse beleid. Misschien heb ik haar zelfs gentroduceerd (hoewel ik dat niet
kan nagaan). Maar wanneer heb ik haar voor het laatst gebruikt? Zeker twintig jaar
geleden (hoewel ik ook dat niet kan nagaan).
In elk geval vond (en vind) ik dat je een stijlfiguur, die op een bepaald ogenblik
een verhelderende functie kan hebben, niet te vaak moet gebruiken, want dan raakt
haar nut uitgeput, wordt ze een soort truc. Ik hanteer daarbij journalistieke, geen
wetenschappelijke maatstaven. Journalistiek heeft de stijlfiguur koopman/dominee,
volgens mij, een zekere verklarende functie gehad. Wetenschap bedrijf ik niet.
Dat je in alle situaties onmogelijk allebei kunt zijn, vind ik een echte
politicologenopmerking. De mens is een vat vol tegenstrijdigheden, en waarom kan
hij dus niet door twee verschillende, zelfs tegenstrijdige motieven of tradities gedreven
worden? Hetzelfde geldt voor het beleid van een staat, dat ook de resultante is van
vele, vaak tegenstrijdige invloeden. Maar deze irrationaliteit ontsnapt aan het oog
van de meeste politicologen. Misschien willen ze er zelfs geen oog voor hebben,
want dan ontsnapt de mens - geen nummer, maar een wezen van vlees en bloed - aan
hun wetenschap.
Niet alle politicologen zijn zo. In een artikel in het aprilnummer van Leidraad, het
maandblad van het Leidse Universiteits Fonds, wordt van de scheidende hoogleraar
in de politieke wetenschappen, dr. H. Daalder, gezegd dat hij ‘zijn verklaringen in
de historische ontwikkeling zoekt en minder naar modelmatige verklaringen zoekt.’
Daalder zegt zelf: de geschiedenis ‘is een vak met meer literaire elementen. Het
is ook veel meer op zoek naar de vraag hoe actuele ontwikkelingen te verklaren zijn
uit het verleden. Ik ervaar bij de huidige politicologie een gebrek aan historische
kennis. Volgens mij een groot probleem. (...) Ik had al heel vroeg het gevoel dat ik
zou emigreren uit een land waar politicologen de macht zouden hebben.’ Daalder is
een politicoloog bij wie ik mij thuisvoel.
Nu schrijft Siccama (althans in de weergave die Hijmans van zijn woorden geeft)
niet alleen mij het ‘stokpaard’ koopman/dominee toe. In één adem met mij noemt
hij een zekere ‘Kosman’. Wie zou dat toch zijn? Zou daar misschien de Groninger
historicus prof. dr. E.H. Kossmann mee bedoeld zijn? Zo ja, dan is de verkeerde
spelling van zijn naam niet aan Siccama te wijten, maar aan Hijmans, die, zo hij al
ooit van Kossmann gehoord had, niet de moeite heeft genomen de juiste spelling van
zijn naam op te zoeken.
Maar als het inderdaad Kossmann is die bedoeld is, dan verbaast het me dat
Siccama hem genoemd heeft in verband met het archetypenpaar koopman en dominee.
Immers, het was me niet bekend dat Kossmann dit duo ooit als hulpmiddel heeft
gebruikt. Dan eerder de historicus prof. dr. J.C. Boogman (hoewel ik ook in zijn
werk niet zo gauw een vindplaats zou weten aan te wijzen). Of zou Siccama het
levend bewijs van Daalders stelling over ‘een gebrek aan historische kennis’ bij de
huidige politicologie leveren?
Hijmans maakt zich overigens aan meer slordigheden schuldig dan de verkeerde
spelling van Kossmanns naam. Bij de opsomming van de instituten uit welker fusie
het Instituut Clingendael in 1983 is ontstaan, vergeet hij het Nederlands Genootschap
voor Internationale Zaken te noemen, terwijl de inbreng ervan in het nieuwe instituut
toch niet helemaal verwaarloosbaar was.
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Immers, anders dan Hijmans beweert, is het zogenaamde ‘klasje’ van aankomende
diplomaten - waarmee de Leergang Buitenlandse Betrekkingen vaak vereenzelvigd
wordt (ten onrechte, want dat ‘klasje’ maakte niet meer dan een minderheid van de
deelnemers aan die leergang uit) - een erfstuk van dat Genootschap, dat tevens het
nog steeds bestaande maandblad Internationale Spectator inbracht.
Die slordigheden zijn niet belangrijk - hoewel voor mij wel een beetje, want ik
ben tien jaar aan dat Genootschap verbonden geweest - maar verbazen wel in een
weekblad welks hoofdredacteur, Martin van Amerongen, blijkens het wekelijks
artikel dat hij in onze krant placht te schrijven, bijzondere prijs stelt op een precieze
weergave van de feiten (of hij daarin altijd slaagde is een tweede).
NRC Handelsblad van 20-04-1993, pagina 9

De bron van goed en kwaad
Wat is de ethische basis van onze democratie? Deze vraag stelde Ben Knapen in zijn
toespraak op een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van mr. B.J. Asscher
als president van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Wie er zelf niet bij
was, heeft in alle rust kennis kunnen nemen van de inhoud van die toespraak, die
afgedrukt stond in de krant van verleden zaterdag (1 mei).
Wat is de ethische basis van onze democratie? ‘Wat doet een samenleving tegen
de fatale neiging van haar burgers zichzelf minder als deel van het democratische
systeem te verstaan, maar voornamelijk als klant van een dienstenconcern, dat slechts
tot taak heeft burgers te verzorgen en, zo mogelijk, te verrijken?’
En: ‘Secularisatie, individualisering en ontideologisering zijn de drie modewoorden
van het laatste halve decennium, en ze maken het alle drie moeilijk om er normen
en waarden mee vast te stellen. (...) Een democratie zonder ethische noemer raakt in
moeilijkheden.’
Dat zijn, geloof ik, wel de kernpassages van althans de eerste helft van Knapens
betoog. Het zijn niet alleen kernpassages, het zijn ook kernvragen, en de antwoorden
die de door Knapen geciteerde politici erop geven, zijn niet bevredigend. In feite
zien zij de ethiek van de democratie geworteld in het eigenbelang van de burger, en
dat lijkt op z'n minst geen stevige basis.
Maar misschien moet Knapen nog dieper boren, teneinde de politici uit hun tent
te lokken met antwoorden die zich niet beperken tot het reilen en zeilen van de
democratie. Immers, wanneer we het over ethiek hebben, hebben we het over goed
en kwaad, en wanneer we het dáárover hebben, ontkomen we niet aan de vraag: wat
is de bron van goed en kwaad? Wie is de laatste rechter die uitmaakt wat goed en
wat kwaad is?
Die rechter kunnen wijzelf niet zijn, want dan zouden we rechter in eigen zaak
zijn. Daarom is ook het geweten als ultieme rechtsinstantie ongeschikt - niet omdat
het volgens Schopenhauer voor ongeveer eenvijfde bestaat uit mensenvrees, eenvijfde
uit bijgeloof, eenvijfde uit gewoonte, eenvijfde uit vooroordeel en eenvijfde uit
ijdelheid (wat allemaal waar is), maar omdat het geweten evenmin een onpartijdige
bron is.
De samenleving - want daar hebben we het over: de asociale mens heeft geen
ethiek nodig - heeft dus een ethiek nodig waarvan de bron buiten haar ligt, dus
buitenmenselijk is. We komen aldus uit op de religie - welke religie dan ook - zonder
welker noemer de democratie ten slotte in moeilijkheden raakt.
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Je hoeft zelf niet noodzakelijkerwijs religieus te zijn om tot deze conclusie te
komen. Er zijn heel wat ongelovigen die menen dat het uiteindelijk de religie (het
woord betekent: binding) is waaraan een samenleving de normen en waarden ontleent
die haar bijeenhouden, haar samenleving doen blijven.
Ogenschijnlijk is die waardering van de religie van de kant van mensen die zelf
niet kunnen geloven, gratuite, zo niet hypocriet. Je kunt hun positie ook anders zien
en hen rangschikken onder degenen die, met Faust, zeggen: ‘Die Botschaft hör' ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube.’ Dan krijgt hun positie bijna iets tragisch.
Ook Huizinga, voor wie de democratie gebaseerd diende te zijn op fortitudo,
iustitia, prudentia en temperantia, zag deze ‘vier klassieke eigenschappen’ (het woord
is van Knapen) ten slotte voortvloeien uit de religie. Een rede die hij in 1938 te Wenen
had moeten houden, maar wegens de Anschluss niet heeft kunnen houden, bevat
deze passage:
‘Een geslacht dat losgescheurd is van alle ethische wortels, kon zich laven aan de
ijdele woorden van een herosch levensideaal en geloofde zich daarmee te kunnen
voeden.’ (Let wel: dit is 1938, en Huizinga had hier natuurlijk fascisme en
nationaal-socialisme op het oog; nu zou hij andere idealen hebben ontmaskerd.)
‘Dat was slechts mogelijk doordat de mensen hun contact met het heilige hadden
verloren. In de heerschappij van een waarlijk diep, louter en levend geloof zou
natuurlijk het begin van een genezing der beschaving liggen. (...) Dit geloof zou voor
West-Europa slechts het christelijk geloof kunnen zijn. (...)
Hoevelen, die niet tot een kerkelijke gemeenschap behoorden of er geen filosofisch
geformuleerde wereldbeschouwing op na hielden, vonden niet (...) aan het eind van
hun beschouwingen de meest adequate uitdrukking van de menselijke verhouding
tot het Zijn in die christelijke ethiek en in de religieuze grondbegrippen van genade
en verlossing. Ook wanneer het voor hen slechts een vermoeden en een hoop zou
zijn, geeft het hun toch een houding in het leven.’ Huizinga, van doopsgezinde
afkomst, was kennelijk min of meer religieus (zonder, voor zover ik weet, kerkganger
of zelfs lidmaat te zijn). Maar nogmaals: je hoeft dat zelf niet te zijn om toch de
waarde van de religie als bindende factor van een samenleving en als oerbron van
haar normen en waarden te erkennen.
En zeker is er geen aanleiding voor gelovigen een triomflied aan te heffen: zie je
wel, God bestaat. De conclusie dat een samenleving zonder religieuze noemer in
moeilijkheden raakt, is nog geen godsbewijs.
NRC Handelsblad van 04-05-1993, pagina 7

Op lange termijn funest?
Met Den Uyl heb ik slechts één keer een iets langer gesprek gehad. Het was aan de
bar van een Velps motel, waar we elkaar troffen - beiden, los van elkaar, spijbelend
van de conferentie elders in dat motel. Hoe het kwam weet ik niet meer, maar het
gesprek ging al gauw over Karl Barth. Niet dat ik iets afwist van die Zwitserse
theoloog. Maar daar gaat het niet om. Het, voor mij, verrassende was dat Den Uyl
er, naar mijn indruk, alles van afwist.
Ik was gefascineerd. Wie verwacht nu van een Nederlandse politicus zoveel
eruditie? Bovendien spreidde Den Uyl daarbij helemaal niet de eigenschappen tentoon
die mij, wanneer hij over politiek sprak, zo vaak ergerden: een drammerigheid, ja
gedrevenheid, een betweterigheid en een behoefte de gesprekspartner vliegen af te
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vangen. Kortom, ik kon me nu wel voorstellen dat mensen die hem beter kenden en
bovendien politiek geestverwant van hem waren, hem bijna vereerden. Die man had
in elk geval iets.
Dat hij dat charisma nog ver na zijn dood uitstraalt, blijkt wel uit de herinneringen
die opgehaald worden nu zijn archief opengesteld is. Hans Ree schreef, niet ten
onrechte, op 4 mei in deze krant dat de kritische journalist Joop van Tijn, die
voorinzage had gehad, in zijn weekblad Vrij Nederland over Den Uyl schreef in een
‘oranjeklantenzwijmeltoon die beschrijvers van het Koninklijk Huis al jaren geleden
hebben afgelegd’.
Maar al die nostalgie, die soms aan heiligenverering grenst, mag ons niet beletten
te vragen wat de bevlogen en inspirerende Den Uyl nu eigenlijk tot stand heeft
gebracht. Intelligent was hij zeker, een raspoliticus eveneens, maar was hij niet meer
een geleide dan een leider? En vertoonde hij altijd wel de moed die het ogenblik
vereiste? Die vragen kwamen bij mij op toen ik het paginagrote artikel van John
Jansen van Galen (ook een bewonderaar van Den Uyl) over hem las in Het Parool
van 1 mei. Een paar citaten:
‘In de politicus Den Uyl botsten voortdurend tactiek en strategie, en niet zelden
verijdelde de eerste de tweede. Door Nieuw Links het voordeel van de twijfel te
gunnen, hield hij deze stroming binnenboord. Maar in de economische crisis waar
hij als premier mee te maken kreeg, had hij waarschijnlijk meer baat gehad bij de
strikte financieringspolitiek van Drees dan bij de jongelui die vonden dat de overheid
het “welzijn” van de mensen diende te financieren.
En zo is het ook met de strategie van de polarisatie, waarvan hij zijns ondanks het
boegbeeld werd: op korte termijn succesvol, op lange termijn funest. Van huis uit
was Den Uyl geen polarisator, niet iemand die het eigen gelijk zocht; eerder een
politicus die zich in het taaie gevecht om het compromis als een terriër zou weren
(...).
Niettemin was hij aanvoerder van de PvdA in de periode waarin de polarisatie zo
ongeveer het nieuwe beginselprogram leek - met anti-KVP-moties, programcolleges,
meerderheidsstrategie en al. Het leidde tot de electorale successen van de jaren
zeventig, maar ook tot het isolement van de jaren tachtig.’
In de oliecrisis van 1973 sprak hij, in het eerste jaar van zijn kabinet, de beroemde
woorden dat de oude tijden ‘nooit meer terugkomen’, maar hij durfde het niet aan
zijn achterban met de consequenties van deze uitspraak te confronteren, zeker niet
na de verwachtingen die hij bij zijn aantreden had gewekt. ‘Kennelijk’, zo schrijft
JJvG, ‘werd het tactisch onverstandig geacht om al binnen een jaar de achterban
duidelijk te maken dat men zich hiervan niet al te veel moest voorstellen. Zo
organiseerde Den Uyl als het ware zelf de frustraties over de geringe hervormingen
die zijn kabinet tot stand bracht. (...)
De tragiek van Den Uyl is dat hij vaak scherp inzag waar het beleid spaak liep,
maar daaraan dikwijls geen consequenties verbond. Onder zijn premierschap, maar
ook al daarvóór, werd de verzorgingsstaat niet zozeer verder uitgebouwd, hij maakte
een kwalitatieve omslag door. Van bescherming der burgers tegen onheil (ziekte,
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) kwam het tot begeleiding van burgers naar
het heil. De overheid diende hun “welzijn”, zeg maar geluk, te bewerkstelligen.
Zo werd bijvoorbeeld hun politieke “bewustwording” gestimuleerd door deze te
subsidiëren. Den Uyl erkende later tegenover mij dat subsidie en kanalisering van
het actiegroepwezen leidt tot bureaucratisering, verstening en uiteindelijk verlamming
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van politiek activisme. Hier had de staat zijn hand overspeeld. Maar die ontwikkeling
had haar beslag gekregen onder zijn auspiciën.’
Jansen van Galen noemt dit Den Uyls ‘tragiek’. Maar kunnen de misrekeningen
van een politicus, zijn onvermogen of onwil de consequenties van zijn inzichten te
aanvaarden of zich te verzetten tegen de waan en de grillen van zijn achterban,
tragisch genoemd worden? Niet elk falen is tragisch. Vaak is het gewoon een kwestie
van te kort schieten.
Heeft de periode-Den Uyl, die veel langer heeft geduurd dan het kabinet van die
naam, het land en zijn partij meer goed dan kwaad gedaan of omgekeerd? Wanneer
wij de balans van Jansen van Galens analyse trekken, dan is, wat het land betreft, de
neiging sterk voor het tweede te opteren. We zitten nòg met de naweeën van de
excessen van de jaren zeventig - al moet daar onmiddellijk aan toegevoegd worden
dat de capitulatie voor de ‘revolutie van de verwende kinderen’ al lang vóór het
kabinet-Den Uyl begonnen was, dus onder rechtse kabinetten.
Eén grote dienst heeft Den Uyl het land zeker bewezen: hij heeft, met zijn optreden
in de affaire-Lockheed, de monarchie gered. Hier heeft hij zich als staatsman betoond.
Maar het is de vraag of hij, de socialist, graag dáárom herinnerd had willen worden.
Zeker is dat hij andere kansen om, zoals Drees, een soort nationale vaderfiguur te
worden bewust heeft laten lopen. Zijn beschikking zijn archief niet aan het Algemeen
Rijks Archief, maar aan het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis na te
laten, is op zichzelf al een bewijs van zijn partijdigheid.
En zijn partij? Heeft hij haar meer goed dan kwaad gedaan? Je kunt zeggen dat
hij haar in de jaren zestig ook heeft gered, door een splitsing te voorkomen - zij het
dat dit ten koste ging van zijn eigen overtuiging, die weinig gemeen had met het
schijnrevolutionarisme van Nieuw Links. Hij heeft haar zelfs, in 1977, de grootste
overwinning bezorgd die zij ooit had (en heeft) geboekt. Maar tegelijkertijd heeft hij
kiemen gelegd voor het bederf van nu.
Maar het zou onbillijk zijn dit uitsluitend aan hem te wijten. De sociaal-democratie
verkeert overal in een crisis. Het lot van Kinnock, Engholm en Bérégovoy bewijst
dit (in het laatste geval wèl op tragische wijze). Een Den Uyl die meer strateeg dan
tacticus zou zijn geweest, zou de PvdA de neergang van vandaag niet hebben
bespaard.
NRC Handelsblad van 07-05-1993, pagina 7

Correcties en aanvullingen
Een van de interessantste rubrieken in deze krant is de rubriek ‘Correcties en
aanvullingen’, die sinds enkele maanden op pagina 2 staat. Het siert een krant wanneer
zij uitkomt voor de fouten die - vaak onvermijdelijk - gemaakt zijn, en als een krant
er aanspraak op maakt een paper of record te zijn, is zo'n rubriek zelfs onmisbaar.
Hierdoor genspireerd, wil ik nu enkele correcties en aanvullingen geven op mijn
artikel van 30 maart. Dit was getiteld: ‘Onverdachte belangeloosheid’. Deze woorden
waren ontleend aan een uitspraak van de Leidse jurist C. van Vollenhoven
(1874-1933), die in 1913 in zijn brochure De eendracht van het land had gesteld dat
Nederland ‘in onverdachte belangeloosheid’ de meerdere was van Frankrijk en
Amerika - om maar te zwijgen van Duitsland en Engeland.
Dit had ik een droombeeld genoemd, omdat geen enkel land zonder belangen is
en omdat, zelfs als wij zouden geloven geen belangen te hebben, anderen, die

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

gewoonlijk cynischer zijn, zouden weigeren dit aan te nemen. Niettemin is dit
droombeeld vele Nederlanders dierbaar gebleven.
Maar hier is het mij nu niet om te doen. In dit artikel had ik de tegenwoordige
minister van buitenlandse zaken, mr. P.H. Kooijmans, die tot voor kort in Leiden de
leerstoel volkenrecht bezette, een ‘verre opvolger op de Leidse leerstoel’ van Van
Vollenhoven genoemd. Dat was niet juist. Van Vollenhoven was wel deskundige in
het volkenrecht, maar hij doceerde dat niet in Leiden.
Zijn leeropdracht luidde sinds 1901: ‘Het Mohammedaansch recht en de overige
volksinstellingen en gebruiken in Nederlandsch-Indië; het staatsrecht en de inrichting
van 's Rijks koloniën en overzeesche bezittingen; de Indische wetboeken.’ (Heeft
iemand ooit een uitvoerigere universitaire leeropdracht gehad?) Het volkenrecht
werd pas van 1912 af in Leiden gedoceerd, toen jhr. mr. W.J.M. van Eysinga hierin
hoogleraar werd.
Van Vollenhoven is dus niet, in de strikte zin des woords, een verre voorganger
van Kooijmans in Leiden. Het is dan ook het Instituut voor Recht en Bestuur in
Niet-Westerse Landen van de faculteit der rechtsgeleerdheid, en niet het instituut
van volkenrecht, dat naar hem genoemd is.
Dit is de eerste correctie. De andere betreft eerder interpretaties dan feiten, maar
zijn toch ter zake. Ik had geschreven dat ‘de hoogstaande Van Vollenhoven
onmogelijk van schijnheiligheid beticht (kon) worden’. Dat gold die uitspraak over
Nederlands ‘onverdachte belangeloosheid’, maar op ander gebied werd hij daar wèl
van beticht, zo deelt dr. J.M. Otto, die aan bovengenoemd instituut verbonden is, mij
mee.
Van Vollenhoven behoorde tot de zogenaamde ‘ethische’ richting inzake het
koloniaal bestuur. Ja, hij was er een van de inspiratoren van. Zijn tegenstanders
betichtten hem wel degelijk van schijnheiligheid, sterker nog: van verzaking van
landsbelang. Zij stelden daarom in Utrecht een tegenfaculteit in, die, omdat zij
medegefinancierd werd door de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij,
de ‘oliefaculteit’ genoemd werd en waartoe, onder anderen, de dichter-politicus F.C.
Gerretson behoorde.
Maar erger voor Van Vollenhoven was dat hij ook door Indonesische nationalisten
en juristen niet helemaal vertrouwd werd: zij legden zijn pleidooien voor adatrecht
uit als een verkapte verdeel-en-heerspolitiek. Door accentuering van het adatrecht
immers werden de culturele verschillen tussen de delen van de archipel aangescherpt,
terwijl de unificerende invloed van het islamitische recht werd belemmerd.
Dit is de tragiek van de ethische school: zij werd gewantrouwd door diegenen met
wie zij juist het beste voor had (en voor wie zij, objectief gesproken, ook veel gedaan
heeft). Soms hadden nationalisten liever te maken met een ouderwetse kolonialist,
van wie ze tenminste wisten wat ze aan hem hadden, dan met Nederlanders die, hoe
hoogstaand ook, het kolonialisme per slot van rekening alleen maar wilden verbeteren,
niet afschaffen. Ook kon het paternalisme dat velen hunner niet vreemd was, hen
ergeren.
De geschiedenis herhaalt zich op dit punt. Nederlandse standpunten inzake
ontwikkelingssamenwerking, de naleving van mensenrechten, de strijd tegen
ontbossing - boycot van tropisch hardhout bijvoorbeeld - worden in eigen land niet
vaak als schijnheilig betiteld, maar wèl door anderen, vooral in de betrokken landen.
Daar zijn we ons hier nauwelijks van bewust. Zeker behoort deze wetenschap niet
tot het pakket ‘bewustwording’ op scholen en elders.
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Kortom, hoe we ook ons best doen, we zijn en blijven europeo-, zo niet
neerlandocentrisch. Dat geldt ook voor mijn opmerking in mijn artikel van 30 maart
dat Nederlanders, anders dan Duitsers, nooit aanleiding zullen geven tot de verdenking
weer op macht uit te zijn. Daar zullen mede-Europeanen ons inderdaad niet gauw
van verdenken, maar anderen?
Hoe denken ze daar bijvoorbeeld over in Suriname en de Nederlandse Antillen?
Maar ook in andere landen, die geen verleden hebben als Nederlands koloniaal gebied,
worden Nederlanders in de eerste plaats als Europeanen, als westerlingen of blanken
gezien en dus niet zelden er - terecht of ten onrechte - van verdacht ‘weer op macht
uit te zijn’ of, op z'n minst, onwetende instrumenten van een machtspolitiek te zijn.
Goede bedoelingen zijn niet altijd voor iedereen overtuigend.
NRC Handelsblad van 11-05-1993, pagina 11

Een beetje woedend
Vroeger, toen de vrouwen nog niet geëmancipeerd waren, werd er om dit grapje
gelachen: wat is het verschil tussen een diplomaat en een vrouw? Wanneer een
diplomaat ja zegt, bedoelt hij: misschien; wanneer hij misschien zegt, bedoelt hij:
nee; en nee zegt hij nooit. Wanneer een vrouw nee zegt, bedoelt zij: misschien;
wanneer zij misschien zegt, bedoelt zij ja; en ja zegt ze nooit.
Ik haast mij natuurlijk mijn walging uit te drukken over deze seksistische grap.
Maar gaat zij nog wèl op voor de diplomaten van nu? Dat weet ik niet, maar wel
weet ik dat onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, mr. P.H. Kooijmans, al
aardig de zelfbeheersing die van de diplomaat verwacht wordt, onder de knie heeft.
Hoezo? Welnu, toen verleden week het parlement van de Bosnische Serviërs het
plan van de bemiddelaars Owen en Vance ter verdeling van Bosnië - tussen twee
haakjes: een onuitvoerbaar plan - verworpen had, was de reactie van Kooijmans dat
hij ‘teleurgesteld en een beetje woedend was dat men toch weer de kop in de wind
heeft gegooid’.
Een beetje woedend: hoe voelt dat? Net zoals een beetje zwanger? In elk geval
getuigt deze reactie van grote zelfbeheersing. Kooijmans is woedend, maar niet zo
woedend dat hij consequenties aan zijn woede hoeft te verbinden. Trouwens, welke
consequenties zouden dit, gezien Nederlands beperkte mogelijkheden, kunnen zijn?
Een groot diplomaat dus. Een groter diplomaat dan zijn Deense collega, Niels
Helveg Petersen, op het ogenblik voorzitter van de ministerraad van de Europese
Gemeenschap, die volgens persberichten, ‘zichtbaar woedend’ reageerde op een
Amerikaanse verklaring dat Europa wilde wachten op de uitslag van het
Bosnisch-Servische referendum alvorens actie te ondernemen. Hij noemde deze
verklaring ‘volkomen absurd’.
En president Clinton, gevraagd of hij boos was over het talmen van de Europeanen,
antwoordde: ‘Wel, laat mij alleen maar zeggen dat ik hoop dat wij tot een
gemeenschappelijke politiek kunnen komen die een redelijke kans heeft spoedig
resultaten te hebben. Ik geloof dat dat beter is dan indien ik het’ - Clinton bedoelde
de Europese houding - ‘aldus zou kenmerken.’ Nauwelijks diplomatiek.
En al helemaal niet diplomatiek was de Democratische senator Joseph Biden, groot
voorstander van interventie in Bosnië, die zei: ‘Ik kan zelfs niet een poging wagen
mijn woede uit te drukken over een Europees beleid dat ons nu vraagt deel te nemen
aan wat neerkomt op een codificatie van een Servische overwinning.’
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Wat een - min of meer beheerste - woede dus aan beide kanten van de Atlantische
oceaan! Maar er is verschil tussen deze soorten van woede. Terwijl Kooijmans' beetje
woede zich richtte op de Bosnische Serviërs, richtte de woede van de anderen zich
op elkaar, en die woede - tussen Europeanen en Amerikanen - heeft wel degelijk
consequenties.
We kunnen dus, welk standpunt we ook tegenover interventie in ex-Joegoslavië
mogen innemen, vaststellen dat een van de grote slachtoffers van de Bosnische crisis
de entente tussen West-Europa en de Verenigde Staten dreigt te worden.
Nu zijn beide partijen ook onderling verdeeld, maar grosso modo kan gezegd
worden dat, terwijl de Amerikanen vinden dat de oplossing van die crisis eigenlijk
een zaak is voor de Europeanen, waaraan zij dus zelf niet te veel bloed willen
spenderen, de Europeanen vrezen dat van de door de Amerikanen bepleite maatregelen
- vooral bombardementen uit de lucht - in de eerste plaats de licht bewapende
Europese soldaten in dat gebied (vooral Britten en Fransen) het slachtoffer zouden
worden, want op hen zou zich dan de Servische woede koelen.
Zoals meestal het geval is in zulke crises, hebben beide partijen gelijk: Bosnië
(evenals Kosovo en Macedonië, die straks wellicht aan de beurt komen) ligt dichter
bij West-Europa dan bij Amerika, is dus meer zaak voor de Europeanen dan voor de
Amerikanen. Maar tot een grootscheepse militaire operatie - een mogelijkheid die
er moet zijn wil welk beleid dan ook geloofwaardig zijn - is Europa niet in staat,
politiek noch militair.
Daarvoor is het afhankelijk van de Verenigde Staten. Logisch dat die dan hun
voorwaarden stellen - en die voorwaarden houden, onder andere, in dat de Verenigde
Staten zo min mogelijk risico lopen, in elk geval niet in een tweede Vietnam
terechtkomen. Vandaar de voorgestelde oplossing van die bombardementen, die
overigens, gezien het terrein en het Servische fanatisme, waarschijnlijk niet het
gewenste effect zouden hebben.
Als die impasse niet doorbroken wordt - en daar ziet het niet naar uit - dan zal het
resultaat vermoedelijk zijn dat er helemaal niets gebeurt en dat Europeanen en
Amerikanen elkaar over en weer de schuld zullen geven van dit beschamend
nietsdoen, terwijl de volkerenmoord in de Balkan doorgaat. In zo'n atmosfeer zal de
NAVO - het enige apparaat voor crisisbeheersing waarover het Westen beschikt geen lang leven meer beschoren zijn. Na de desintegratie van het Oosten die van het
Westen?
NRC Handelsblad van 14-05-1993, pagina 9

Voor of achter de streep?
In vele banken en postkantoren staat, op ongeveer een meter voor de balie, het verzoek
op de vloer: ‘...achter deze streep te wachten...’ Moet hier niet staan: ‘... voor deze
streep te wachten...’? Immers, het verzoek is aan de klant gericht, en als hij, naar de
balie lopend, achter de streep zou stilstaan zou hij te dicht bij de balie komen.
Andere taaleigenaardigheden, de afgelopen zes weken opgemerkt: ‘Op Berdien
Sternberg en Sylvia Tóth na, is het aantal bekende Nederlanders op het bal gering.’
Zonder Sternberg en Tóth zou het aantal nog geringer zijn.
‘Ook kreeg ik altijd als hij je een hand gaf de indruk dat hij je in één moeite door
gelijk maar even zegende.’
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In één moeite door en gelijk (in de betekenis van: meteen) is dat niet dubbelop?
‘Inderdaad had de nieuwe minister geen ervaring met de scheepvaart, maar had hij
in zijn nieuwe functie vrij wat troeven in handen.’ Slaat inderdaad ook op de tweede
helft van die zin? Taalkundig wel, maar logisch?
‘In omvang steeds kleiner geworden, is de invloed van de politieke partij op het
staatsapparaat alleen maar toegenomen.’ Hoe kan dat: een invloed die steeds kleiner
wordt, maar tegelijk alleen maar toeneemt?
‘In de nabije toekomst is een cultuurstrijd te verwachten tussen de voorstanders
van het Westerse model en zij die voor een originele derde weg opkomen.’ Een strijd
tussen de voorstanders en zij?
‘De wet WAGW is ook van toepassing op zij die met een HIV infectie of aids
besmet zijn.’ Van toepassing op zij? Bovendien is infectie en besmet dubbelop.
‘Dit alles, gevoegd bij de stilte die er sinds de dag van de strijd had geheerst, en
bij het zo beknopte verslag dat de maarschalk de Villers had uitgebracht - en dat
weer zonder excuses te zoeken - maakten de Koning nerveus en razend.’ Dit alles
maakten de Koning nerveus en razend?
‘Het parlement moet de moed durven opbrengen bestemmingsplanprocedures te
bekorten.’ Het parlement moet dus durven te durven.
‘Daarmee raakte Quené een achillespees van de parlementaire democratie.’ Een
achillespees heeft iedereen, een achilleshiel niet.
‘De grote vraag naar eensgezinswoningen heeft ertoe geleid dat de prijs van deze
woningen met gemiddeld 9,5 procent is gestegen.’ Hebben die woningen iets met
eensgezind te maken of is eengezinswoningen bedoeld?
‘Bij de Headshop op de Kloveniersburgwal verdringen twee Italiaanse jongens
zich.’ Daar was dan blijkbaar wel heel weinig ruimte.
‘De nauwelijks verholen minachting waarmee een hoofdcommissaris van politie
of een bevelhebber van het leger over de partijpolitiek spreken is een logische schakel
in deze neergang.’ Of duidt een keuze tussen twee mogelijkheden aan. Dus in dit
geval: spreekt.
‘Die discipline kunnen politici soms moeilijk opbrengen en vraagt van de centrale
bankiers een grote mate van onverstoorbaarheid bij hun beheer over het geld.’
Vergelijk: Jan groetten wij en liep door.
‘Het huis is vooral bedoeld voor Nederlandse residenten in Spanje.’ Ik dacht dat
we alleen maar residenten in het voormalige Nederlands-Indië hadden.
‘De redactie van deze rubriek heeft zich bereid verklaard wel te willen lobbyen
voor een lintje.’ Dubbelop.
‘...de spectaculaire uitbraak van een belangrijke XTC-verdachte die zich door
kameraden liet ophalen die als nep-agenten waren verkleed.’ Dus ze waren niet als
agenten, maar als nep-agenten verkleed. Hoe zagen ze er dan wel uit?
‘Rechter staat toe dat havo-scholiere haar examen mag doen met geluidsband.’
Als er iets toegestaan wordt, mag het.
‘Is de voorziening in tact voor diegenen, die hem echt nodig hebben?’ Die zin heb
ik enkele malen moeten overlezen voordat ik hem begreep. De moeilijkheid zat 'm
niet in de komma, die er ten onrechte staat, en evenmin in hem (in plaats van haar),
maar in de splitsing van intact in twee woorden (wat je overigens vaak ziet).
‘Toen na de revolutie van 1917 de eerste socialistische staat, de Sovjet-Unie, tot
stand kwam, voelden velen in Europa zich bedreigd. Ook de Sovjets vreesden het
Westen.’ Wie vreesde nog meer het Westen?

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

‘Betrapt door Shawnees ging de buit grotendeels verloren.’ Was de buit betrapt?
‘Toch is de NOS-documentaire boeiend. Niet in het minst omdat het programma
bestaat uit opnamen uit Nederland en de VS.’ Dus die opnamen maakten de
documentaire helemaal niet (= niet in het minst) boeiend? Of is bedoeld: niet het
minst (= niet in de laatste plaats)?
Een lezer vraagt zich af of deze fout niet ontstaat ten gevolge van contaminatie
van niet in de laatste plaats en niet het minst. Als dat vermoeden juist is, dan zou het
kunnen zijn dat niet-katholieken eerder het slachtoffer van die contaminatie worden
dan katholieken. Immers, katholieken zeggen immers meestal niet ‘in de laatste
plaats’, maar ‘op de laatste plaats’. Iets voor taalsociologen om na te gaan, maar dan
moeten ze er gauw bij zijn, want ook hier heeft de oecumene toegeslagen.
NRC Handelsblad van 18-05-1993, pagina 9

Europa's Denemarkisering
Wat ik niet begrijp is dat het Deense ja met zoveel opluchting, zo niet vreugde, is
begroet door de aanhangers van een federaal Europa, onder wie de Nederlandse
regering. De Denen - ook de jazeggers onder hen - staat immers een heel ander Europa
voor ogen dan - om dicht bij huis te blijven - de Nederlanders, en nu zij deel blijven
uitmaken van Europa, kunnen zij - samen met anderen - de voortgang naar het federale
Europa blokkeren.
Zeker, door het Deense ja is de verwezenlijking van het verdrag van Maastricht
een stap dichterbij gekomen. Het wachten is nu nog slechts (slechts!) op de ratificatie
door het Verenigd Koninkrijk en de uitspraak van het Duitse constitutionele hof over
de grondwettigheid van het verdrag.
Maar wie Maastricht als maatstaf neemt voor zijn optimisme, getuigt van een
korte-termijnvisie. Het echte debat over de vraag of Europa een verbond van staten
dan wel een politieke gemeenschap moet worden, begint pas nadat Maastricht in
kannen en kruiken zal zijn.
Trouwens, de Denen en Britten hebben al in Maastricht, dus in december 1991,
allerlei voorbehouden bedongen, die duidelijk maakten dat zij niet van plan waren
de hele weg af te leggen die naar een Europese Unie moet leiden. Wat dat betreft,
verandert het Deense ja niets aan de toestand.
Het zou dus logisch zijn geweest van de aanhangers van een federaal Europa indien
zij niet op een Deens ja (dat hun ideaal zou saboteren), maar op een Deens nee hadden
gehoopt. Dat zou ongetwijfeld een Brits nee ten gevolge hebben gehad en daarmee
de weg hebben vrijgemaakt voor een werkelijke politieke Europese gemeenschap.
Maar het is, voor zover ik weet, alleen Christoph Bertram, diplomatieke
correspondent van het Duitse weekblad Die Zeit, die deze stelling heeft verkondigd
- en niet eens in zijn eigen krant, maar in de International Herald Tribune van 12
mei. Hij vreesde ‘denemarkisering’ van Europa, als de Denen ja zouden zeggen.
Nu hebben ze ja gezegd. Zal de denemarkisering nu volgen? Ja - tenzij die landen
die werkelijk nog geloven in het oude ideaal van een economisch èn politiek verenigd
Europa, zich afzonderen (of een eigen snelheid gaan ontwikkelen) en samen proberen
dit ideaal na te streven.
Maar welke landen zijn het die dit ideaal nog hoog houden? Nederland, België en
Luxemburg. En Duitsland? Daar is het in feite alleen nog maar bondskanselier Kohl
die eraan vasthoudt. Geen gering gewicht, zeker, maar zijn macht berust - in eigen
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land en eigen partij - grotendeels op het feit dat alternatieven niet te bekennen zijn.
Dat is geen stevige basis voor een verenigd Europa.
Ook in Frankrijk, dat in september met de hakken over de sloot voor Maastricht
stemde, is de stemming er sindsdien niet beter op geworden. Trouwens, geen enkele
Franse regering legt al haar kaarten op tafel, wat de bereidheid betreft nationale
soevereiniteit op te geven. Frankrijk kan dus niet gerekend worden tot degenen die,
zoals Nederland, bereid zijn vrijwel onvoorwaardelijk op te gaan in Europa.
Achter die Nederlandse bereidheid moet overigens ook een vraagteken gezet
worden. Zeker, officieel bestaat zij - bijna kamerbreed. Maar zou zij er nog zijn als
‘Europa’ gezien zou worden als de anonieme macht die ons sociale stelsel aantast?
Een recessie is al voldoende om velen te doen roepen om nationale maatregelen. Aan
Europa hebben ze dan geen boodschap.
Kortom, het ziet ernaar uit dat Europa's denemarkisering sowieso, dus ook zonder
Denemarkens ja of nee, het voorland is. En wanneer de Europese Gemeenschap
werkelijk serieus is met haar bereidheid nieuwe leden toe te laten, dan is
denemarkisering vrijwel onvermijdelijk. Eenheid te bereiken tussen twaalf landen
is al moeilijk genoeg. Hoe moet dat gaan tussen zeventien, twintig of nog meer! Wat
staat Nederland in dit perspectief te doen (als er iets voor Nederland te doen valt)?
Een half jaar geleden vond in de Tweede Kamer een pleidooi tot meer aansluiting
bij Duitsland nauwelijks verzet, al nam de toenmalige minister het niet over. Hoe
men ook over die suggestie moge denken, zij gaf ten minste blijk van het inzicht dat
de oude recepten van Nederlands buitenlandse politiek - Europese integratie en
Atlantische samenwerking in volkomen evenwicht - na het einde van de Koude
Oorlog niet meer voldoen.
Intussen is ook Duitsland steeds meer een unsicherer Kantonist geworden. De
nationale hereniging heeft het land in een permanente crisis gestort, die gemaakt
heeft dat zelfs de D-mark niet meer het plechtanker voor de andere Europeanen is.
En de Verenigde Staten - ander plechtanker - wassen zich steeds meer de handen:
Europa moet maar zelf zien. Het minste wat gezegd kan worden is dat het debat over
Nederlands plaats in de wereld, en in Europa, nog niet ten einde is - vooropgesteld
dat wij bereid zijn het te voeren.
NRC Handelsblad van 21-05-1993, pagina 7

Een nieuwe mythe?
‘Wie zegt dat de religie de bindende factor van een samenleving is, kan (...) het gelijk
op dezelfde manier aan zijn kant hebben als iemand die zegt dat vrijgezellen
ongetrouwd zijn.’ Met andere woorden: wie zegt dat de religie de bindende factor
van een samenleving is, spreekt een waarheid als een koe uit. Zo'n uitspraak verwacht
je niet gauw uit de mond van de voorzitter van het Humanistisch Verbond. En toch
is het prof. mr. J. Glastra van Loon die die uitspraak deed, en hij is voorzitter van
dat verbond, dat, naar ik dacht, naar een andere zingeving zoekt dan religie.
Hij deed dit in een artikel waarin hij reageerde op een stelling die ik hier op 4 mei
had geponeerd ‘dat het uiteindelijk de religie is waaraan een samenleving de normen
en waarden ontleent die haar bijeenhouden, haar samenleving doen blijven.’ De
voorzitter van het Humanisch Verbond en ik zijn het dus eens, en ik moet bekennen
dat mij dat verrast heeft.
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Wel zegt hij dat ik spreek over de religie. ‘Alsof dat iets zou zijn dat onafhankelijk
van ons bestaat en dat uit zichzelf het vermogen heeft ons tot samenlevingen te binden
en te fungeren als oerbron van normen en waarden.’ Hier heeft Glastra van Loon
gelijk: ik had beter kunnen spreken van religie (zonder de).
Het komt er namelijk niet op aan welke religie dat vermogen heeft (ik had trouwens
in mijn stuk van 4 mei geschreven: ‘welke religie dan ook’). Het komt niet aan op
de kwaliteit of het waarheidsgehalte van de religie. De vraag dáárnaar is een heel
andere vraag. Het komt aan op de onmisbaarheid van religie als oerbron van normen
en waarden die een samenleving bijeenhouden.
De vraag of religie iets is ‘dat onafhankelijk van ons bestaat’, is dan eveneens hier
irrelevant. Persoonlijk geloof ik, met Glastra van Loon (neem ik aan), dat religie niet
onafhankelijk van de mens bestaat, integendeel: geboren is uit zeer menselijke
behoeften. Maar dat is, zoals gezegd, niet terzake.
Wat dat betreft herinner ik aan de uitspraak van de Roemeense filosoof E.M.
Cioran: ‘Of God nu wel dan niet bestaat, is van secundaire betekenis. Wat belangrijk
is is dat hij de laatste mogelijkheid tot een dialoog is. Je kunt niet in een luchtledig
bestaan. Niemand kan het uithouden absoluut, metafysisch alleen te zijn. God is een
soort partner.’ (Ik ga verder en zeg: God is een - noodzakelijke - hypothese.)
Zo is ook de vraag of een religie ‘waar’ is, van secundaire betekenis, evenals het
in dit debat van secundaire betekenis is dat in de naam van religies - ook van het
christendom! - vreselijke dingen gedaan zijn. Het gaat er hier om dat wie stelt dat
een samenleving niet zonder ethische normen en waarden kan - en ik neem aan dat
Glastra van Loon deze stelling onderschrijft - indirect de vraag naar religie stelt.
Immers, die normen en waarden bestaan ook niet in een metafysisch luchtledig.
Wie of wat maakt uit wat ethisch of onethisch is? Welke instantie, welke rechter
beslist wat goed en wat kwaad is? De mens kan niet rechter in eigen zaak zijn. Dus
die beslissing kan niet aan de mens zijn. Logisch is het dan dat een buitenmenselijke
instantie geconstrueerd wordt waaraan de normen en waarden van een samenleving
refereren.
Zo gezien is God het resultaat van een logisch, intellectueel proces. Het is moeilijk
het resultaat van zo'n proces te aanbidden en daar een religie op te bouwen. Voor de
gelovige openbaart God zich en is zijn religie niet een kwestie van logische deductie,
maar van openbaring. Ik kan mij dus wel vinden in de aan Voltaire toegeschreven
anekdote die Jan Greven, hoofdredacteur van Trouw (dus gelovig), vertelde - eveneens
bij wijze van reactie op mijn artikel van 4 mei: ‘Aan een welvoorziene dis zit een
voornaam en erudiet gezelschap te discussiëren over het (niet)bestaan van God. Als
er afgeruimd moet worden, vraagt de gastheer het gespreksonderwerp even te laten
rusten tot de bedienden hun werk gedaan hebben. “Zij”, zo verklaart hij zijn verzoek,
“geloven namelijk nog in God, en dat wou ik liever maar zo houden. Ik vrees dat ze
zich anders over mijn tafelzilver zullen ontfermen”.’
Het is geen geringe eer met Voltaire vergeleken te worden, maar dit terzijde. Waar
het op aan komt is dat de stelling dat een samenleving per slot van rekening niet
zonder religie kan, niet minder waar wordt wanneer zij door een ongelovige wordt
geponeerd. In dit geval iemand die nog sceptischer lijkt dan de voorzitter van het
Humanistisch Verbond.
Immers, Glastra van Loon vindt dat, ter beantwoording van de ‘vraag naar de zin
van ons bestaan’, een ‘nieuw verhaal’ nodig is, een ‘ander verhaal (...) dan de
zingevingen die ons zijn overgeleverd’. Heel interessant: de voorzitter van het
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Humanistisch Verbond die om een verhaal vraagt. Een verhaal - dat is toch een ander
woord voor mythe?
Maar wat wij nog meer nodig hebben, schrijft hij, zijn ‘nieuwe riten en symbolen’,
die alleen maar ‘uit onze gevoelens’ kunnen voortkomen, ‘niet uit het intellect.’
Religies komen ook uit onze gevoelens voor. Bepleit hij hier dus een nieuwe religie?
Allemaal ter beantwoording van de ‘vraag naar de zin van ons bestaan?’ (Let wel:
de zin!) Maar moet dan niet eerst de vraag beantwoord worden: heeft ons bestaan
wel een zin?
NRC Handelsblad van 25-05-1993, pagina 11

Een uitgedoofde ster
Nederland heeft deze week de Gorbatsjovs veel eer bewezen. Uit de goedheid zijns
harten of gemanipuleerd door slimme public-relationsjongens? Beide waarschijnlijk.
In elk geval getuigde die late uitbarsting van gorbimanie niet van veel politiek inzicht.
En dat geldt zowel voor het publiek op straat als voor onze hoogste ambtsdragers.
Of met die eer de Gorbatsjovs ook veel dienst is bewezen, is nog de vraag. Ze zijn
door die ontvangst, alsof zij een koningspaar waren (terwijl ze toch slechts gewone
particulieren zijn), waarschijnlijk versterkt in hun eigenwaan en gevoel profeten in
eigen land te zijn. Met de werkelijkheid zijn ze, ondanks hun contact met de menigte,
zeker niet in aanraking gekomen.
Maar waarom zo zuur? Gorbatsjov verdient toch onze dankbaarheid? Heeft hij
niet een eind aan de Koude Oorlog gemaakt? ‘Mr. Gorbatsjov, you saved the world!’,
riep zelfs een in vervoering geraakte forens hem toe, toen Gorbatsjov dinsdag op het
Amsterdamse Centraal Station aankwam. Deze enthousiasteling liep wel heel ver op
het facit van de geschiedenis uit.
Is Gorbatsjov een groot man? Zeker, hij heeft al vroeg gezien dat er iets mis was
in de Sovjet-Unie. Maar hij was niet de eerste. Naar die maatstaf gemeten zou
Chroesjtsjov ook een groot man genoemd moeten worden. Bovendien moeten in
1985 er meer in het Politburo zijn geweest die zagen dat het zó niet verder ging, want
anders zouden ze Gorbatsjov niet hebben gekozen.
Maar in 1985 zag Gorbatsjov nog helemaal niet hoe mis het in de Sovjet-Unie
was. Hij dacht dat het euvel nog wel met enkele hervormingen te verhelpen zou zijn.
Maar het euvel was het communistische systeem zelf, en dat bleef voor hem heilig,
totdat hij zelf, met het systeem, ten val werd gebracht. Vandaar dat zijn hervormingen
grotendeels bij verklaringen en leuzen bleven.
Zijn perestrojka is dus op een mislukking uitgelopen. Daarvoor verdient hij het
niet groot genoemd te worden. Dan eerder om dat andere slagwoord: glasnost. Als
iets hem als zijn verdienste aangemerkt kan worden, is het dat hij ingezien heeft dat
zijn beoogde hervormingen zonder openheid geen succes zouden hebben. Was hij
daarom een democraat? Welnee! Nog staat het beeld ons voor ogen toen hij, begin
1990, in Vilnius tegen een omstander uitviel die een bord droeg met daarop: ‘Litouwen
vrij!’ ‘Wie heeft jou gestuurd?’, blafte hij de man aan. Het denkbeeld dat iemand uit
eigen initiatief zou handelen, was buiten zijn voorstellingsvermogen. Anders hadden
we ook niet kunnen verwachten van iemand die zijn leven lang in het partij-apparaat
had doorgebracht en daarin was opgeklommen.
Maar je hoeft geen democraat te zijn om iets in beweging te brengen, en dat heeft
Gorbatsjov gedaan, meer door zijn glasnost dan door zijn perestrojka. Want met de
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glasnost heeft hij, zonder zelf waarschijnlijk de portee van zijn besluit te beseffen,
de sluizen opengezet. Daarmee heeft hij de grondslagen van het voze stelsel, waarvan
hijzelf een produkt was, weggespoeld. Maar zijn bedoeling was dit niet.
De ontwikkeling die hijzelf ontketende, heeft hem ten slotte meegesleurd. Want
hij was, anders dan toen gedacht werd, niet de sterke man, maar eerder de zwakke.
De algehele capitulatie van de Sovjet-Unie voor het Westen - incluis de nooit door
iemand ook maar gedroomde aanvaarding van een herenigd Duitsland in de NAVO
- is anders niet te verklaren. Ook dat was zijn bedoeling niet toen hij in 1985 aantrad.
Coos van Weringh, die al geruime tijd in Moskou woont, zegt dat heel goed in
zijn wekelijkse artikel in Trouw (22 mei): ‘In tegenstelling tot Lenin heeft Gorbatsjov
het omgekeerde bereikt van wat hij wilde, waarbij “bereikt” een te sterk woord is.
De ontwikkeling in de Sovjet-Unie ging haar gang, zonder dat hij kans zag enige
invloed uit te oefenen. Het heeft hem aan sturend vermogen ontbroken.’
‘Zijn verdienste bestaat daarin dat hij geen pogingen gedaan heeft, in de oude,
beproefde Sovjetstijl, de ontwikkelingen in de greep te krijgen, dat wil zeggen: met
tanks en machinegeweren erop los. En dat is heel wat, een Nobelprijs waard.’ Afgezien
van het bloedige optreden in Vilnius, Riga en Tiflis (dat misschien buiten zijn
medeweten, maar wèl onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvond), is dat waar.
En nu? Van Weringh zegt daarover: ‘De artikelen die hij nu schrijft en de lezingen
die hij houdt, uiteraard voor veel geld, laten zien dat hij weinig te vertellen heeft wat
uitgaat boven het niveau van de gemeenplaatsen. Hij is een tragische figuur, die met
een golf op de wereldzee omhooggekomen is en met de volgende weer verdwenen.’
Maar in Den Haag wist men dat nog niet. Vandaar dat, toen in de Hoogstraat een
jongetje riep: ‘Kijk, mam, daar heb je Lubbers’, zijn moeder antwoordde: ‘Nee, joh,
Gorbatsjov is er ook. Die is nog hoger.’ Aan die reputatie - die is als het licht van
reeds lang uitgedoofde sterren, dat toch nog tot ons komt - heeft hij zijn benoeming
tot voorzitter van het in Den Haag gevestigde Groene Kruis te danken.
Aan zijn verdiensten voor het milieu heeft hij die benoeming zeker niet te danken.
Alexander Münninghoff, die destijd correspondent in Moskou was, herinnert er in
de Haagsche Courant aan ‘dat onder Gorbatsjov de Tsjernobyl-ramp geruime tijd
als een te verwaarlozen bedrijfsongevalletje werd voorgesteld en de acties van
Greenpeace op het verboden nucleaire rampeneiland Nova Zemba met geweld werden
verhinderd.’
De reclame, die zich nooit bekommert om de echte merites van produkt of
verkoopmiddelen, heeft zich dus van hem meester gemaakt. Dat maakt zijn figuur
dubbel tragisch. En een naëf publiek is daarin getuind. Erger is dat de regering, die
beter wist (of moest weten), het spel heeft meegespeeld.
Niet dat zij Gorbatsjov heeft ontvangen, is onjuist. Dat verdiende hij inderdaad.
Maar de manier waarop. Waarom moest hij een royal treatment krijgen - logerend
op het Catshuis, déjeunerend bij de Koningin? Op z'n minst had zij hem kunnen
vragen zich tegenover de Nederlandse pers te onthouden van zijn bittere aanvallen
op Jeltsin, per slot van rekening een bevriend staatshoofd.
En wat het Groene Kruis betreft, het zou wel eens kunnen zijn dat de sponsoren
van deze nieuwe organisatie met de benoeming van iemand die in eigen land - de
grootste vervuiler ter wereld - persona non grata is (bij regering èn bij oppositie),
een kat in de zak hebben gekocht.
NRC Handelsblad van 28-05-1993, pagina 7
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Pronk en de oude Adam
Wanneer mensen er andere ideeën op nahouden dan tien jaar geleden, pleit dat eerder
voor hen dan dat hun daarvan een verwijt gemaakt moet worden. Immers, in die tien
jaar is de wereld zo veranderd, dat je wel heel verkalkt moet zijn als je daar, in je
denken, geen consequenties uit trekt.
Ook minister Pronk is niet meer dezelfde Pronk van tien, laat staan twintig jaar
geleden. Is hij daarom inconsequent? Welnee, maar het is wel interessant de
ontwikkeling in zijn denken te signaleren, bijvoorbeeld aan de hand van een interview
dat hij op 23 mei had voor de IKON (radio).
In dat interview - hij had het al eerder gedaan - constateert hij dat ‘we in de
afgelopen veertig jaar, na '45, ervan uitgegaan zijn dat er vrede was, en op de basis
van de constatering “er is vrede” praatten we over ontwikkeling’. Maar ‘de cesuur
van het begin van de jaren '90 komt er eigenlijk op neer dat er veel minder vrede is’.
Conclusie: ‘Vredesbeleid is op dit moment belangrijker dan ontwikkelingsbeleid.’
Dat betekent dat ‘wat wij in het verleden hebben verworven als instrumenten van
het ontwikkelingsbeleid, niet per definitie goed is voor de jaren '90. En dat zou kunnen
betekenen dat datgene wat we toen als ontwikkelingslanden beschouwden, niet per
definitie de landen zijn waarop we ons nu moeten concentreren.
Ik zou nu zeggen: concentreer je vooral op landen waar de conflicten het grootst
zijn (...). Dat zijn niet per definitie de armste landen.’ Voor Pronk is ook de
doelstelling van de jaren '60 en '70 dat 0,7 of 1 procent - in Nederland 0,9 - van het
nationaal inkomen naar ontwikkelingshulp moest gaan, ‘niet heilig’. ‘Je kunt niet
meer volstaan met alle oplossingen van de jaren '50, '60 en '70.’
Ook het begrip ‘nieuwe internationale economische orde’, dat zo'n twintig jaar
geleden gelanceerd werd, is nauwelijks meer relevant in een tijdperk waarin geweld
aan de orde van de dag is en in veel landen grote delen van de bevolking uitgesloten,
zo niet afgeslacht worden.
De tijden veranderen, en daarom veranderen ook de prioriteiten. Dat is voor veel
mensen, die gewend zijn aan de oude prioriteiten, moeilijk te aanvaarden. Maar die
mensen kunnen niet op Pronks geduld rekenen. De interviewer, die vroeg hoe dat
nu zit met ontwikkelingshulp in die veranderde wereld, kreeg de wind van voren.
‘Waarom moet toch ieder gesprek over samenlevingsvormen, over politiek, iedere
keer weer naar ontwikkelingshulp? (...) Ik ben daar eigenlijk niet zo erg in
genteresseerd. (...) Waar we nu voor staan is de noodzaak van een hervorming van
systemen, transformatie van samenlevingen, het herstellen van publieke capaciteit
en het normen en waarden creëren die verschillen van die van de jaren '80.’
Ontwikkeling ‘in de zin van vooruitgang, ontwikkeling van, voor en door mensen
(...) is in deze conflictdecade even een droom’, omdat ‘je ontwikkelingsbeleid en
hulpverlening gewoon niet kunt voeren in een situatie waarin mensen worden
afgeslacht in een groot aantal landen’. Maar wat doen we? Praten, praten, praten, ‘en
tegelijkertijd leidt dit tot talloos meer slachtoffers. Dit is’, zegt Pronk, ‘geen pleidooi
voor militaire interventie, maar het is wel een pleidooi voor interventie.’
Hier had de interviewer natuurlijk moeten vragen wat voor soort interventie Pronk
voor ogen staat en wat de kans op succes is, maar de arme man was waarschijnlijk
nog te verbouwereerd door de afstraffing die hij van Pronk gekregen had, om door
te vragen. Zo hoorde de luisteraar alleen maar dat we niet moesten ‘vasthouden aan
de gedachte van non-interventie en van de soevereiniteit van de natie’. Hoe dat succes
belooft zonder stok achter de deur, kwamen we niet te weten.
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Maar het werd duidelijk dat Pronk het zelf ook niet weet. Hij sprak over zijn
‘twijfels’ en zijn ‘voorzichtige noties over het toekomstig beleid’. Die gaan dan wel
in de richting van het instellen, ‘binnen naties, van regio's met een grote mate van
autonomie, zodat er in ieder geval minder mensen daarbinnen de dupe worden van
een meerderheid van de natie in haar totaliteit’, maar hoe dat moet zonder de
gewapende hand, is niet duidelijk.
Het is gemakkelijk, te gemakkelijk, de draak te steken met Pronks radeloosheid,
maar de vraag mag toch gesteld worden of zij niet, althans gedeeltelijk, toe te schrijven
is aan een gebrek aan kennis van de geschiedenis bij iemand die zelf alleen maar de
wereld van de Koude Oorlog heeft gekend. In die wereld werden oude tegenstellingen
onderdrukt, zodat Pronks tijdgenoten zich helemaal niet van hun bestaan bewust
waren.
Met het einde van de Koude Oorlog barstten die tegenstellingen weer uit - with a
vengeance, zoals de Engelsen zeggen. Maar niet alleen de Koude Oorlog heeft die
tegenstellingen onderdrukt, ook het kolonialisme heeft dat gedaan. Het is geen
vergoelijking te constateren dat beide historische verschijnselen een zekere
disciplinerende werking op interne conflicten hebben gehad.
Nu komt de oude Adam weer naar voren, en die is - dat zou de rechtzinnige
protestant Pronk toch moeten weten - niet goed (of hij nu blank dan wel gekleurd
is). De les van de laatste jaren is dat individuen misschien nog wel eens van elkaar
kunnen houden, maar collectiviteiten - volken, stammen, godsdiensten - niet.
Sterker nog: collectiviteiten hebben juist, om hun identiteit te handhaven, die
afkeer van anderen nodig, kweken die zelfs. Of anders uitgedrukt: xenofobie is de
natuurlijke, ruwe toestand van iedere samenleving. (Zelfs de beschaafde Nederlanders
houden niet van de Duitsers.)
Wat is het antwoord hierop - behalve het algemene ‘Heb uw vijanden lief’ van
Christus? Constructies als de Europese Gemeenschap, die echter niet overal toepasbaar
zijn. Zeker lijkt het recept dat Pronk aan J.B. Charles ontleent - ‘Ik verdom het!’ -,
hoe begrijpelijk ook, niet erg behulpzaam.
Zou hij het overigens ook verdommen als de politiek, afgaande op zijn uitspraak
dat 0,9 procent niet meer heilig voor hem is, zou besluiten zijn begroting te
verminderen ten gunste van vredesbeleid, dat - wat daar ook onder moge worden
verstaan - naar zijn eigen zeggen nu belangrijker is dan ontwikkelingsbeleid?
NRC Handelsblad van 01-06-1993, pagina 7

Sociaal-democraat - tot nu toe
Er valt over het interview dat minister Pronk op 23 mei met de IKON (radio) had,
nog iets meer te zeggen dan ik hier op 1 juni gedaan heb. Het is niet mis wanneer
een minister van ontwikkelingssamenwerking zegt dat hij er eigenlijk niet zo
genteresseerd in is hoe het nu, in een wereld van geweld en onrecht, met de
ontwikkelingshulp moet en dat hij vredesbeleid op dit ogenblik belangrijker vindt
dan ontwikkelingsbeleid.
Maar laat ik, ter voorkoming van misverstanden, de desbetreffende passages van
het interview letterlijk citeren. Op de vraag van de interviewer hoe ontwikkelingshulp
ingezet moet worden in wat Pronk noemt ‘gesloten samenlevingen’, samenlevingen
waar mensen van een andere kleur of een ander geloof vervolgd worden, antwoordt
hij:

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

‘Dat is weer de oude vraag. Waarom moet toch ieder gesprek over
samenlevingsvormen, over politiek iedere keer weer naar ontwikkelingshulp? Is dat
het enige waar u echt in genteresseerd bent?’ De interviewer, kennelijk van zijn stuk
gebracht, antwoordt zachtjes: ‘Nee’, en dan gaat Pronk door:
‘Ik ben niet alleen minister van ontwikkelingshulp, ik ben minister van
ontwikkelingssamenwerking. Bovendien ben ik politicus. Ik ben politicus die probeert
vorm te geven aan beleid voor de Nederlandse samenleving. Ik ben sociaal-democraat
- tot nu toe... Ik probeer tot een herijking te komen van sociaal-democratisch beleid.
Ik sta in het kader van een internationaal krachtenveld, probeer daarin mee te
spelen, bijvoorbeeld in het kader van de Verenigde Naties. Ik doe ook wat aan
ontwikkelingshulp. En iedere keer dat een journalist naar me toe komt of een
Tweede-Kamerlid en hoort een aantal voorzichtige noties over het toekomstige beleid,
begint hij weer te vragen: hoe zit het dan met die ontwikkelingshulp? Ik ben daar
eigenlijk niet zo erg in genteresseerd, en ook niet in deze vraag. (...)
De cesuur van het begin van de jaren '90 komt er eigenlijk, vind ik, op neer dat er
veel minder vrede is’ (dan in de veertig jaar daarvóór). (...) Vredesbeleid is eigenlijk
op dit moment belangrijker dan ontwikkelingsbeleid. Althans: vredesbeleid moet
voorafgaan aan ontwikkelingsbeleid. Ontwikkelingsbeleid is van het allergrootste
belang, maar vredesbeleid moet eraan voorafgaan.
‘Je kunt geen ontwikkelingsbeleid voeren wanneer er geen vrede is, en het moet
dus aan elkaar worden verbonden. Daarom heb ik ook recentelijk gepleit voor, zeg
maar, ontschotting van beleid. Je moet niet alles in hokjes proberen te stoppen: de
een doet dit, de ander doet dat.’
Zo'n uitspraak heeft toch wel enkele consequenties. Hoe kan een minister van
ontwikkelingssamenwerking zijn ambtenaren blijven inspireren wanneer hij zegt er
eigenlijk niet zo erg in genteresseerd te zijn en voorrang te willen geven aan
vredesbeleid (wat dit dan ook moge inhouden)? Ja, kan zo iemand wel minister van
ontwikkelingssamenwerking blijven?
In elk geval: als inderdaad, zoals Pronk wil, voorrang gegeven moet worden aan
vredesbeleid boven ontwikkelingsbeleid, dan is het helemaal niet zeker dat de
duizenden ambtenaren en ontwikkelingswerkers, die jarenlang getraind zijn in
ontwikkelingssamenwerking, plotseling omgeschakeld kunnen worden op
vredesbeleid.
Voor zo'n verlegging van prioriteiten is misschien alles te zeggen, maar zij zou
dan wel consequenties hebben voor Pronks medewerkers. Moeten die dan allemaal
ontslagen of weggereorganiseerd worden? Of zou het ontwikkelingsbeleid, hoewel
minder belangrijk geworden, gewoon doorgaan, omdat we nu eenmaal die
gespecialiseerde ambtenaren hebben, die niet ontslagen kunnen worden? Dat laatste
zou natuurlijk de omgekeerde wereld zijn: een beleid dat gevoerd wordt omdat er
ambtenaren zijn.
Of zou het vredesbeleid dat Pronk bepleit, een nieuw soort ambtenaren vergen?
In dat geval zou de bureaucratie alleen maar groter worden: naast het bestaande
ministerie van ontwikkelingssamenwerking zou een ministerie voor vredesbeleid
komen. Maar Pronk spreekt van ‘ontschotting’ van beleid, een soort integratie dus
van ontwikkelingsbeleid met - ja, met wat? Met buitenlands beleid, veiligheidsbeleid,
handelsbeleid? Onder een superminister, zoals Den Uyl ambieerde te zijn in het
tweede kabinet-Van Agt (1981-1982)?
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Interessant is ook Pronks politieke plaatsbepaling: ‘Ik ben sociaal-democraat - tot
nu toe.’ Hij twijfelt kennelijk aan de levensvatbaarheid of de relevantie van de huidige
sociaal-democratie. Elders in het interview verklaart hij die twijfel nader:
‘De sociaal-democratie weet geen raad met een nieuwe vorm van vervreemding
- niet alleen maar de vervreemding van de arbeiders in de vorige eeuw, van hun
uitkomsten van hun eigen produktieve arbeid, maar nu de vervreemding van mensen
in de eigen samenleving van datgene wat die sociaal-democratie als sociale
welvaartsstaat en als politiek systeem heeft voorgehouden.’
Dat systeem, zegt hij, was ‘in belangrijke mate ook redelijk economistisch.
Eigenlijk hebben de sociaal-democraten, het kapitalisme, en het communisme ook,
die economistische kijk op de samenleving gemeen. De een door middel van
herverdeling, de ander door middel van economische groei. Dat zou dan conflicten
binnen de samenlevingen kunnen overwinnen, en dat blijkt dus niet het geval te zijn.
De mensen grijpen terug op de oude tegenstellingen; die zijn niet economisch, maar
cultureel, religieus, nationalistisch van karakter.’
Met andere woorden: socialisme en liberalisme hebben geen antwoord meer op
de uitdagingen van deze tijd. Ook de sociaal-democratie niet, want die ‘is nog niet
echt open, ze is nationalistisch van karakter, ze is niet wereldwijd’. Inderdaad, de
verzorgingsstaat, pronkstuk van de sociaal-democratie, bindt de burger met talloze
vezelen aan de nationale staat, is dus - ongewild - nationalistisch.
Pronk heeft dus, wat dat betreft, gelijk. Dit probleem interesseert hem kennelijk
meer dan ontwikkelingsbeleid. Terecht - maar kan hij dan nog minister van
ontwikkelingssamenwerking blijven? En voorman van een partij waarin hij eigenlijk
niet meer gelooft?
NRC Handelsblad van 04-06-1993, pagina 9

It can't happen here
It won't happen here (Hier zal het niet gebeuren) luidt de titel van een boek van de
indertijd bekende Amerikaanse schrijver Upton Sinclair (‘socialistisch schrijver van
bittere zeggingskracht’, zegt mijn Winkler Prins Encyclopaedie), dat in de jaren
dertig verscheen. Het dreef de spot met de overtuiging dat dingen die zich toen in
het Duitsland van Hitler afspeelden, in Amerika niet zouden kunnen voorkomen.
Nederland ligt aanzienlijk dichter bij Duitsland, maar ook hier wordt veelal met
gemak gedacht dat wat bij onze oosterburen gebeurt, hier ondenkbaar is. Solingen
bijvoorbeeld. Maar is het zo zeker dat die wandaad - de ergste, tot nu toe, in een hele
rij geweldsexcessen - uitsluitend toegeschreven kan worden aan eigenschappen die
typisch zijn voor het Duitse volk?
Zeker, dat volk heeft (zoals ieder ander) zijn eigen verleden, waardoor het
gekenmerkt is, en dat verleden heeft het gemaakt tot een volk dat, laat verschenen
op het toneel der mogendheden (die verspätete Nation noemde de filosoof-socioloog
Helmut Plessner het), moeite heeft gehad met het vinden van een eigen identiteit.
Inhaaldrift en behoefte aan overcompensatie zijn daar het gevolg van.
Dat was al vóór Hitler zo, maar de twaalf jaren van het nationaal-socialisme hebben
al het voorgaande overtroffen. Sindsdien loopt iedere Duitser rond met een gevoel
van schuld of althans het besef dat anderen hem die jaren blijven aanrekenen. Normaal
is het in elk geval niet wanneer, vijftig jaar na dato, mensen nog altijd menen zich
te moeten verontschuldigen of dat van hen verwacht wordt dat ze dat doen.
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Maar deze abnormaliteit is slechts een deel van de verklaring van verschijnselen
als Solingen. Duitsland is, anders dan andere Europese landen, gedurende ruim veertig
jaar na de Tweede Wereldoorlog in tweeën gesplitst geweest, en die verdeling heeft,
ondanks het grote succes en de schijnbare normaliteit van West-Duitsland, ook
bijgedragen aan het gevoel van onzekerheid omtrent eigen plaats en identiteit.
Ten slotte is Duitsland het Europese land dat de meeste buren heeft. Een zeer
liberale wetgeving - waarmee het, na Hitlers rassenpolitiek, zijn goede wil probeerde
te tonen - maakte dat aan Duitse kant de grenzen uiterst doordringbaar waren. Daarvan
hebben miljoenen gebruik gemaakt. In de tijd van welvaart leverde dat nauwelijks
moeilijkheden op; nu het slechter gaat wèl.
Een gemeenschap - nationale of lokale - kan, in een beperkte tijdsspanne, slechts
een beperkt aantal vreemdelingen toelaten zonder dat dit pijn of spanning veroorzaakt.
Hoe beperkt - dat hangt van vele factoren af, waarvan de economische conjunctuur
en de zelfverzekerdheid van de natie de belangrijkste zijn.
Het is mogelijk dat de Nederlandse natie, die zich betrekkelijk goed in haar vel
voelt steken, de instroming van vreemdelingen gemakkelijker kan verwerken dan
Duitsland. De proef op de som kan pas worden geleverd indien Nederland met
proportioneel evenveel immigranten te maken zou krijgen als Duitsland. Vóór dat
ogenblik, dat misschien nooit zal komen, kunnen we beter met een zekere
terughoudendheid op de Duitse toestanden reageren.
Een briefkaartencampagne waarmee massale afschuw wordt uitgesproken over
Solingen lijkt niet bepaald te getuigen van zo'n terughoudendheid. Zeker, die afschuw
is gerechtvaardigd en, mogen we tenminste aannemen, ook diep gevoeld. Maar klinkt
er ook niet een beetje het behaaglijke gevoel uit van: It can't happen here - zo niet
het gevoel van: Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die anderen?
Die vraag staat los van de vraag of zo'n campagne wel effectief zal zijn, ja niet
juist, integendeel, averechts zal werken. De ‘lekker’-reactie - iets wat niet mag juist
lekker wel te doen - is bij onvolwassenen een bekend verschijnsel, dat in de jaren
'60 en '70 zelfs werd vergoelijkt (als het althans bij links voorkwam).
Ook de verwijzingen naar het gebod der naastenliefde of naar de mensenrechten
halen, moeten we vrezen, weinig uit. Niet dat ze onjuist zijn - het tegendeel is waar
- maar gaan ze niet uit van een mensbeeld dat ideaal, maar weinig reëel is? Voor het
gebod der naastenliefde geldt dit minder. Immers, het werd verkondigd aan de mens
die tegelijkertijd zich ervan bewust was - althans te horen kreeg - dat hij nietig en
zondig was. Dat besef leidt op zichzelf eerder tot de terughoudendheid waarvan
hierboven sprake was.
De mensenrechten echter stammen uit een tijd die de volmaakbaarheid van mens
en samenleving tot zijn grondleerstuk maakte. Daarmee is het begrip niet veroordeeld,
maar de laatste jaren hebben ons eraan doen twijfelen of de waarden van de
Verlichting wel een afdoende antwoord zijn op oerinstincten - of die nu in
ex-Joegoslavië dan wel Solingen losbarsten.
Minister Pronk heeft onlangs gezegd dat noch het sociaal-democratisch noch het
liberaal recept - en beide zijn produkten van de Verlichting - erin geslaagd is zijn
pretentie waar te maken conflicten binnen de samenleving te kunnen overwinnen.
Hij heeft gelijk, en het siert hem dat hij zich niet aanmatigt nu te weten wat wèl het
recept is.
Deze bescheidenheid zij een voorbeeld - ook voor deze rubriek, die niet wil
pretenderen de oplossing te weten. Aan de oplossing dient in elk geval de analyse
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vooraf te gaan, en de analyse is niet gediend met zelfgenoegzaamheid. Zij houdt ook
bereidheid tot zelfanalyse in.
NRC Handelsblad van 08-06-1993, pagina 9

Plicht tot inmenging?
Onlangs sprak ik hier er mijn verbazing over uit dat het Deense ja tegen het verdrag
van Maastricht met opluchting, zo niet vreugde, was begroet door voorstanders van
een federaal Europa. Immers, de Denen zullen er, met op z'n minst de Britten, wel
voor zorgen dat Europa die kant niet opgaat.
Dan is de vreugde van de Staatkundig Gereformeerde Partij over het Deense ja
consequenter, want die partij wil niets van een federaal Europa weten en is om die
reden blij dat de Denen van de partij blijven. Maar laat ik het persbericht aanhalen
dat de SGP daags na het Deense referendum uitgaf:
‘Met eerst een “nee” en nu een “ja” heeft Denemarken Europa aan het denken
gezet. Dat was hard nodig, omdat de burger tot dan toe helemaal niet aan Europa te
pas kwam. Hoe funest dat was, bleek later in o.a. Frankrijk en Groot-Brittannië. Het
valt te hopen dat de Eurocraten hun les nu hebben geleerd en wat meer rekening
zullen houden met de realiteit dat Europa volstrekt geen eenheid was, geen eenheid
is en ook geen eenheid wordt. Want als puntje bij paaltje komt blijkt het nationale
hemd nader dan de Europese rok (zie ook het lot van Schengen).
Gelukkig worden de Denen nu niet meer met uitzetting uit de Gemeenschap
bedreigd. Ook is het gevaar geweken dat de Denen er eigener beweging uit zullen
stappen. De SGP is daar blij mee, al was het maar omdat het goed is dat er af en toe
iemand op de rem kan blijven trappen. Overigens is ook nu weer gebleken dat
“Maastricht” voor velen een brug te ver is. Het is zeker geen hartelijk “ja” geworden.
Als dat signaal in Brussel niet wordt opgepikt, zijn ongelukken ook in de verdere
toekomst onvermijdelijk.’
Eerlijk gezegd, ben ik het met de teneur van dit persbericht nogal eens, al zou ik
mijn woorden hier en daar anders gekozen hebben. Meer in het bijzonder zou ik de
‘Eurocraten’ meer hebben gespaard. Het zijn immers de regeringen die
verantwoordelijk zijn voor de Europese gang van zaken. Als die het erbij laten zitten,
tja dan gaan de ‘Eurocraten’ hun gang.
Dat het standpunt van de SGP (en van de andere kleine protestantse partijen) vloekt
met wat tientallen jaren lang bij de grote partijen als politiek evangelie werd
beschouwd is bekend. Daarom is het interessant te signaleren wat minister Kooijmans
- ook gereformeerd (maar daarmee houdt zijn gelijkenis met de SGP op) - op 1 juni
heeft gezegd in een rede ter opening van een conferentie over ‘peacebuilding’ (is
daar geen Nederlands woord voor?):
‘Ons internationaal systeem is ook na de Koude Oorlog nog steeds gebaseerd op
samenwerking, op interactie tussen soevereine staten, en daarin zal in de voorzienbare
toekomst geen wezenlijke verandering optreden.’ Nu, daar zal de SGP het wel mee
eens zijn, terwijl de ‘Europeanen’ Kooijmans eerder van pessimisme, zo niet
defaitisme, zullen betichten. Maar, zo gaat Kooijmans door:
‘Toch is het denken over soevereiniteit in beweging. Wij beginnen in meer
functionele zin over soevereiniteit te denken, en dit wordt sterk gevoed door de
ervaringen in wat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Ghali, de
failed states (mislukte staten? - Kooijmans gaf er geen vertaling bij) heeft genoemd.
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In dergelijke staten of restanten van staten resteert vaak alleen nog maar een formele
soevereiniteit.’
Had Kooijmans hier de lidstaten van de Europese Gemeenschap op het oog, wier
soevereiniteit op velerlei gebied immers uitgehold is en van wie sommige zeggen
bereid te zijn nog meer soevereiniteit op te geven? Nee, uit het volgende bleek dat
hij met die mislukte staten andere staten bedoelde:
‘Het centrale gezag of wat daarvan over is (in die mislukte staten) kan die
soevereiniteit vaak helemaal niet meer uitoefenen - kan, met andere woorden, geen
materiële inhoud aan de soevereiniteit geven -, terwijl de mensonterende
omstandigheden in zulke landen daar juist om schreeuwen.’ Omdat de omstandigheden
in West-Europa nog niet mensonterend zijn, moet hij andere staten bedoeld hebben
- Somalië bijvoorbeeld.
Ten opzichte van dit soort landen ontwikkelt de volkenrechtsgeleerde minister
een interessante stelling! ‘In deze context is zich in zekere zin - heel voorzichtig
gezegd! - een “recht op inmenging” van de internationale gemeenschap aan het
ontwikkelen. Daarbij oefent de internationale gemeenschap op “plaatsvervangende”
wijze tijdelijk de nationale soevereiniteit uit.
Wat die voorzichtigheid betreft, wij balanceren hier tussen humanitair gemotiveerde
plicht en volkenrechtelijke mogelijkheden. In deze zin ware het wellicht beter in
plaats van een “recht” te spreken van een “plicht tot inmenging” (in morele zin).’
En inderdaad: ‘Somalië is van deze ontwikkeling tot dusverre het meest markante
voorbeeld.’
Met die meer functionele vorm van soevereiniteit bedoelt Kooijmans overigens
‘niet een geleidelijke “verdamping” van de nationale soevereiniteit in het algemeen’.
‘Wèl op termijn een soort herschikking in soevereine verantwoordelijkheden tussen
verschillende staatkundige of volkenrechtelijke niveaus, waarbij hetgeen op dit punt
momenteel binnen de Europese integratie zichtbaar wordt, zich wellicht op termijn
ook op meer mondiale schaal zou kunnen manifesteren.’
Hier komt Kooijmans dan toch over het Europese soevereiniteitsverlies te spreken,
dat hij de anderen als model voorhoudt. Even afwachten of dat Europese model wel
slaagt! Op dit ogenblik is het met de gezondheid ervan niet bijster goed gesteld. We
mogen dus hopen dat Kooijmans veel nadruk op dat wellicht heeft gelegd. Het is
trouwens überhaupt de vraag of Europese modellen zich op landen buiten Europa
laten toepassen. Die zijn vaak nog nationalistischer dan de Europese.
Overigens strookt wat Kooijmans over de veranderingen in het soevereiniteitsbegrip
zegt met een soortgelijk pleidooi dat zijn collega Pronk een week tevoren voor de
IKON-radio had gehouden. Zou het afgesproken werk zijn? Zo ja, dan zou dat op
zichzelf al een novum binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat beide
ministers huist, zijn.

Errata.
Al degenen die over mij heen zijn gevallen omdat ik in mijn artikel van 8 juni ‘It
can't happen here’ toeschreef aan Upton Sinclair, dus niet, zoals juist zou zijn geweest,
aan Sinclair Lewis, moet ik gelijk geven. Het was een flater, verergerd doordat ik in
de aanhef van het artikel - maar niet in de kop en ook niet later in het artikel - het
boek ‘It won't happen here’ noemde.
NRC Handelsblad van 11-06-1993, pagina 9
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Uit een oud dagboek
Mensen die de kennis der geschiedenis irrelevant vinden of er om andere redenen
geen belangstelling voor hebben, moeten dit stukje niet lezen. Hier is namelijk iemand
aan het woord die van 1845 tot 1918 leefde en in dagboeken zijn kijk op de zaken
van toen weergaf.
Hij was, althans in Nederland, niet de eerste de beste. Mr. W.H. de Beaufort was
van 1897 tot 1901 minister van buitenlandse zaken. Zowel daarvóór als daarna was
hij jarenlang lid van de Tweede en van de Eerste Kamer (liberaal). Hij was redacteur
van De Gids, verdienstelijk historicus en lid van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen.
Zijn dagboeken zijn dit jaar uitgegeven en werden in deze krant op 13 maart
besproken door dr. H. te Velde. In dit artikel worden die dagboeken niet opnieuw
besproken, maar alleen passages eruit geciteerd - zoveel mogelijk in chronologische
volgorde - die ik interessant of aardig vond. Een puur persoonlijke keuze dus.
1876. ‘Slechte tijdingen uit België. Verkiezingen ten nadeele der clericalen
uitgevallen. Thands tapage dans la rue om het ministerie tot aftreding te noopen. Dat
is zoo de gewone manier in België. Welk een zegen dat wij van dat land af zijn.’
1881. Over A.E.J. Modderman, minister van Justitie: ‘Modderman idealist: veel
kennis, geen het minste begrip van de eischen aan een staatsman gesteld. Lang de
lieveling van de Kamer geweest (...). Ik heb hem eens gezegd met voorbedacht, (...)
dat ieder groot staatsman scepticus moest zijn en dat de geschiedenis dit bewees.
Groote verontwaardiging zijnerzijds natuurlijk.’
1898 (hij is dan minister van Buitenlandse Zaken): ‘Het diner was zeer geanimeerd;
ook de Chineese gezant zat aan met zijnen tolk. De man verstond geen enkel woord
dat gesproken werd en at vrij onhandig; maar scheen zich toch wel te vermaken.’
1899. De tsaar stelt Den Haag voor als plaats voor de Vredesconferentie.
‘Persoonlijk verlangde ik niet dat de conferentie te 's-Gravenhage zoude bijeenkomen,
omdat ik begreep dat dit wel een eer voor ons land zoude zijn, maar tevens een groote
last die ons in velerlei moeielijkheden kon brengen. Een kleine staat moet zich zoo
veel mogelijk uit het gedrang houden.’ Spoedig zou De Beaufort tot ander inzicht
komen.
1899. Over de benoeming van de rechtsgeleerde K. von Stengel tot Duits
gedelegeerde ter Vredesconferentie: ... die het dwaze boekje Der ewige Frieden had
geschreven (...). In dit boekje, dat in Rusland door de censuur verboden was, werd
over het plan van den keizer van Rusland tot het houden der conferentie in zeer
afkeurenden zin gesproken. Ook kwamen er allerlei zotte verdedigingsgronden voor
den oorlog in voor, waaronder zeker de zotste van allen deze was, dat de oorlog
noodzakelijk was voor den vooruitgang der wetenschap, meer in het bijzonder voor
die der chirurgie.’
1899. Over het voorstel een Hof van Arbitrage in te stellen en in Den Haag te
vestigen: ‘Persoonlijk achtte ik die vestiging een zeer groot voorrecht voor Nederland,
daar zij gelijkstond met een neutraliteitsverklaring zonder de daaraan verbonden
lasten.’
Deze mening herhaalt hij in 1907, ten tijde van de tweede Vredesconferentie: ‘In
de conferentie en in de aanwezigheid van het Hof van Arbitrage in 's-Gravenhage
heb ik altijd een sterke waarborg voor onze neutraliteit gezien - wat in ons land zeer
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weinig wordt gevoeld, maar in het buitenland te meer. De Americaansche gezant
Hill zeide mij voor eenige dagen: “Alle kosten en bezwaren die de conferentie u
bezorgt, zijn goed besteed; voor uw land is het voor de toekomst een uitstekende
zaak”, en een der Zweedsche gedelegeerden zeide mij (...): “Wij zouden wel willen
dat Zweden in uwe plaats was. Het geeft u een groote zekerheid van neutraal te
kunnen blijven”.’ Zweden zou, zonder Hof van Arbitrage, in twee wereldoorlogen
neutraal blijven...
1899. ‘De houding en stemming van het Nederlandsch publiek gedurende de
conferentie was merkwaardig en leverde weder het bewijs, hoe de kleine zaken bij
ons de aandacht trekken en niet de groote. De stroomingen in de conferentie
waarneembaar tusschen de vooral Duitsche militaristische denkbeelden en de
antimilitaristische, om het zoo uit te drukken, was uiterst belangwekkend.
Aan de eene zijde de meening dat het leger het belangrijkste element is in den
staat, de kern waarom alles zich vormt, de voorstelling dat zonder een groote, allen
omvattende militaire inrichting een staat eigenlijk geen reden van bestaan heeft; aan
de andere zijde de onder verschillenden vorm uitgesproken overtuiging dat de legers
een noodzakelijk kwaad zijn, die de vooruitgang der beschaving zal opruimen of ten
minste sterk doen inkrimpen.
Voor dit groote vraagstuk, voor kleine staten zoo gewichtig, had men hier in de
pers geen aandacht. Bijna even weinig voor de arbitrage, die haar intrede deed als
internationaal instituut; ook deze zaak, zoo belangrijk voor kleine staten, werd niet
in haren geheelen omvang en in hare mogelijke hoogst belangrijke gevolgen besproken
en overwogen. Het Nederlandsche publiek wijdde gedurende de conferentie slechts
hare aandacht aan de vraag of de paus zoude kunnen toetreden, of de Zuid-Afrikaanse
republieken zouden worden toegelaten, en verder aan eenige weinig interessante
Armeniërs en Turken, die drukte wilden maken.’ (De Beaufort ligt nogal eens met
de woordgeslachten overhoop.)
Over de Boerenoorlog, die, met de Vredesconferentie, ongeveer samenviel met
De Beauforts ministerschap (en daardoor hem meer werk bezorgde dan Nederlandse
ministers van buitenlandse zaken toen gewoonlijk beschoren was), stel ik mij voor
in een volgend artikel enkele citaten uit zijn dagboeken te geven. Maar eerst nog een
anekdote:
1899. ‘Toen Lord Ampthill (Odo Russell) eens bij den paus was, die dezen
beminnelijken Engelschman zeer hoog schatte, werd er over het protestantisme
gesproken. Pius IX, die een geestig man was, zeide toen tegen Russell: ‘Voor een
Afrikaansche heiden die nooit iets gehoord heeft van het christendom, zal misschien
nog genade zijn, maar voor u die tegenover den Stedehouder van Christus nog in
uwe dwalingen blijft, nimmer’.
NRC Handelsblad van 15-06-1993

Wèl belazerd, maar niet expres?
Ook ik wil een duit in het zakje van de zaak-Ter Veld doen. Een taalkundige duit.
In het interview in deze krant (29 mei) dat de zaak aan het rollen bracht en dus historie
maakte, zei de staatssecretaris: ‘Die belazer ik toch niet expres?’ (Met die bedoelde
ze de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.) Met andere woorden: ze heeft de fractie
dus wèl belazerd, maar niet expres? Kun je trouwens ongewild belazeren?
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Ander citaat uit die wereldschokkende tijd: ‘Zo bezien is het heenzenden van Ter
Veld slechts een symptoom van de ernstige crisis waarbinnen de partij verkeert.’
Verkeert de partij binnen een crisis of verkeert een crisis binnen de partij?
Andere taalcuriositeiten uit de afgelopen vier weken:
‘Als die impasse niet doorbroken wordt - en daar ziet het niet naar uit - dan zal
het resultaat vermoedelijk zijn dat er helemaal niets gebeurt’ (eigen werk). Ziet het
er niet naar uit dat de impasse niet doorbroken wordt?
‘Er zijn kloven ontstaan tussen de mensen die willen behouden en zij die willen
bouwen aan de toekomst.’ Kloven tussen de mensen en zij?
Nog sterker: ‘Hij krijgt het er blijkbaar steeds moeilijker mee om zijn plaats te
bepalen tussen het publiek dat hij dienen moet als programmamaker en tussen zij
die van een bepaald iets allemachtig veel weten.’ Plaats bepalen tussen het publiek
en tussen zij?
‘... Overmars, die tot stomme verbazing van de Britse pers in staat bleek Des
Walker in snelheid te kunnen overtreffen.’ Als je ergens toe in staat bent, kan je het.
‘Op 16 augustus 1930 werd hij benoemd tot leraar in Sittard en in die hoedanigheid
in 1933 overgeplaatst naar Katwijk.’ Allemaal op 16 augustus 1930? Taalkundig
wel, logisch niet.
‘David Gergen is een van de typisch Washingtonse figuren die moeiteloos
journalistiek afwisselt met diensten aan presidenten en wiens positie nooit helemaal
duidelijk is.’ Waar slaat wiens op?
‘Gergen is een van die typisch Washingtonse insiders waar miljardair-activist Ross
Perot graag tegen te keer mag gaan, ware het niet dat Perot hem zelf voor zijn
presidentiële campagne in 1992 had gevraagd.’ Dus Perot ging niet tegen die insiders
te keer?
‘Daarnaast brengt het Nederlands Dans Theater voor het eerst Kylians Stepping
Stones, dat hij in 1991 maakte en door pers en publiek enthousiast werd onthaald.’
Dat zowel lijdend voorwerp als onderwerp.
Maar het Nederlands Dans Theater is in goed gezelschap: in 1899 schreef minister
van Buitenlandse Zaken De Beaufort: ‘Het kwam mij voor dat men hem niet te veel
invloed wilde geven, maar aan de andere zijde moest ontzien.’ Hem zowel in derde
als in vierde naamval gebruikt.
‘Het is een betrekkelijk kleine groep, waarvan vijf procent jonger is dan achttien
jaar en tien procent ouder.’ Hoe oud is de resterende 85 procent?
‘Na deze school te hebben doorlopen, was het ondenkbaar dat Schilder geen
predikant zou worden.’ Door herschikking wordt de zin goed: ‘Het was ondenkbaar
dat S., na deze school doorlopen te hebben, geen predikant zou worden.’
‘Ribblesdale heeft ook zijn een na onderste knoopje opengehouden.’ 1. komt er
na het onderste knoopje nog een? Of is bedoeld: op een na onderste knoopje? 2. is
het knoopje opengehouden of het knoopsgat?
‘Het wachten is nu op het deskundig oordeel van mevrouw M., die heeft toegezegd
de afkomst en geschiedenis van dit prachtstuk nader te willen onderzoeken.’ Als je
iets toezegt, wil je het.
‘... Waarbij hun vooral door de Russen de oren werd gewassen.’ Waar slaat het
enkelvoud werd op?
‘Achter de meeste keukenfronten gaan uittrekelementen schuil, waarin bergruimte
optimaler kan worden benut dan in traditionele kastjes.’ Nog meer dan het optimum
(= hoogste of gunstigste) dus?
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‘... de mogelijkheden van het recht om het leven van de wieg tot het graf door de
staat te kunnen sturen.’ Dubbelop.
‘Trouwens, de in alle voorbeelden figurerende weduwe uit Appelscha, aan wie de
Nederlandse politiek onder geen beding de PTT-postbode en PTT-monteur niet wil
onthouden, hoeft zich ook weinig illusies te maken.’ Wil de politiek de weduwe die
diensten nu wel of niet onthouden?
‘De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst kan van
vandaag op morgen eisen dat de medicijnen-bijsluiter visueel leesbaar wordt.’
Leesbaar is toch altijd visueel?
‘Hetzelfde lot zijn Ien Dales en Aad Kosto beschoren.’ Zijn Dales en Kosto
beschoren? Of is hun hetzelfde lot beschoren?
‘Als n.a.v. geplaatste advertenties toezending van geld gevraagd wordt alvorens
informatie wordt verstrekt, attenderen wij genteresseerden op de nodige
terughoudendheid hierbij. Uit justitieel onderzoek is gebleken dat hierbij niet steeds
de gewenste zorgvuldigheid in acht wordt genomen en controle hierop, bij brieven
onder nummer, onzerzijds onmogelijk is.’ Heeft justitieel onderzoek ook uitgemaakt
dat die controle onmogelijk is? Merkwaardig is hier ook het gebruik van attenderen.
Enkele overlijdensannonces:
‘Dat zij voortbestaat in haar gedichten.’ Dit is kennelijk niet bedoeld als
constatering, maar als hoop. Als de aanvoegende wijs voortbesta als te ouderwets
wordt aangevoeld, zou moge voortbestaan misschien gepast zijn geweest. Overigens
is de bron hier niet helemaal irrelevant: een schrijversvakschool.
‘Verslagen, maar dankbaar voor wie hij was, ging van ons heen...’
‘Geweten en toch nog onverwacht, moeten wij afscheid nemen van...’
‘Bedroefd om het verlies, maar gelovend dat haar leven in Gods hand is, overleed
plotseling...’
‘Hoewel we het reeds geruime tijd wisten, zijn we diep geschokt en bedroefd door
het overlijden van...’Wat wisten we reeds geruime tijd?
‘Dankbaar jegens God dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben, doch ook
bedroefd om de leegte die zij bij ons achterlaat, heeft het de Here behaagd tot Zich
te nemen...’
‘Voorzien van het Heilig Sacrament der stervenden, hebben wij afscheid moeten
nemen van...’
‘Zijn moed en opgewektheid hebben wij zeer bewonderd en zullen in onze
herinnering voortleven.’
‘Na een langzaam afnemende gezondheid nam de Heere nog onverwachts uit ons
midden weg...’
‘Vol bewondering hoe hij zijn ziek zijn heeft gedragen, is uit onze familiekring
heengegaan...’
‘Verlangend heen te mogen gaan, heeft God tot Zich genomen onze lieve...’
NRC Handelsblad van 18-06-1993, pagina 7

A qui la faute?
Als er één gevoel gedeeld wordt door alle landen van de Europese Gemeenschap,
dan is het een gevoel van schaamte over de onmacht die ze getoond hebben in de
Joegoslavische crisis. Hier worden, vóór hun deur, de mensenrechten op de
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gruwelijkste wijze geschonden en wordt een staat - Bosnië - verkracht welks
zelfstandigheid ze kort tevoren nog hadden erkend.
Dit toelatende, wisten ze dat ze daarmee een precedent schiepen waarop iedere
machtsbeluste politicus of militair, waar ook ter wereld, zich voortaan kan beroepen,
teneinde zijn wil aan anderen op te leggen of, sterker nog, anderen uit huis en erf te
verdrijven of, nòg sterker, uit te roeien: de Europese Gemeenschap doet toch niets.
Volop reden voor schaamte dus. Maar is dit ook een collectieve schaamte? Die
vooronderstelt het bestaan van een Europees collectivum, en dat - de Joegoslavische
crisis heeft het onweersproken bewezen - bestaat juist niet. Als we de schuldvraag
willen stellen, dan kunnen we die niet voor de deur van het niet bestaande Europa
leggen.
Ja, als we dat doen - en het wordt veel gedaan: ieder ogenblik horen we of lezen
we: Europa heeft gefaald - ontlopen wij juist de vraag naar de werkelijke
verantwoordelijkheid. Die ligt bij de afzonderlijke Europese staten, want zij zijn het
die het beleid - of niet-beleid - van de Europese Gemeenschap bepalen. Maar er is
verscheidenheid in die verantwoordelijkheid. Van de kleine Europese staten,
waaronder Nederland, kon niet verwacht worden dat zij, individueel of zelfs collectief,
militair zouden ingrijpen in Joegoslavië. Daarvoor ontbreken hun de middelen - ook
als de wil tot zo'n ingrijpen zou hebben bestaan (wat, ondanks de emotionele taferelen
in Tweede Kamer en elders, betwijfeld kan worden).
Het zijn de grote Europese staten die daartoe de middelen eerder bezaten. Maar
ook hier moet onmiddellijk een onderscheid in verantwoordelijkheid gemaakt worden.
Duitsland kwam, van begin af aan, niet in aanmerking voor de rol van politieagent
in Joegoslavië. Daarvoor was de herinnering aan een eerdere Duitse interventie in
dat land nog te vers.
Dat wil niet zeggen dat Duitsland zonder verantwoordelijkheid in die crisis is. Het
is mogelijk - maar nog niet bewezen - dat de erkenning van Sloveniës en Kroatiës
onafhankelijkheid, einde 1991 - die onder sterke Duitse druk en ondanks grote
bedenkingen van de andere Europese landen geschiedde - onherroepelijkheden heeft
geschapen die we nu betreuren. Zeker is in elk geval dat dit verwijt nu - laatstelijk
door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken - gebruikt wordt om Duitsland
de zwarte Piet toe te spelen.
Blijven twee andere grote Europese staten over die meer verantwoordelijkheid
voor de Joegoslavische catastrofe dragen dan anderen: Groot-Brittannië en Frankrijk.
(Italië is weliswaar geografisch en dus strategisch meer betrokken bij wat er in
Joegoslavië gebeurt dan anderen, maar voor dat land, dat in de Tweede Wereldoorlog
eveneens bezetter was van Joegoslavisch gebied, gelden min of meer dezelfde
argumenten als voor Duitsland; bovendien is het zelf nauwelijks een
handelingsbekwame mogendheid.)
Van de twee overblijvenden, Groot-Brittannië en Frankrijk, draagt de laatste de
grootste verantwoordelijkheid.
Waarom? Wegens zijn Europese pretenties. Frankrijk matigt zich sinds al vóór
generaal de Gaulle het recht aan, de politieke leiding aan Europa te geven. Het
onderhouden van een sterk militair apparaat, een kernwapen incluis, dient ertoe deze
aanspraak waar te maken.
Ook in Joegoslavië heeft Frankrijk gepoogd aan die pretentie de schijn van
geloofwaardigheid te geven. President Mitterrands bliksembezoek, in juni 1992, aan
het toen al belegerde Sarajevo, ondernomen zonder vooroverleg met zijn Europese
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partners die hij zojuist in Lissabon had ontmoet, is daar een bewijs van. Het gaf de
Bosniërs even hoop, maar niet veel meer dan dat.
Zeker, Frankrijk heeft meer blauwhelmen in Joegoslavië dan enig ander land, en
dat moet gewaardeerd worden. Maar hun taak is het niet orde te herstellen in het
verwoeste land. Ze zijn slechts waarnemers, en hun bewapening is conform aan deze
opdracht. De Franse militairen in Joegoslavië kan zeker niet hun nietsdoen verweten
worden - evenmin als de andere blauwhelmen.
Nee, een Franse interventie in Joegoslavië die overeen zou stemmen met 's lands
politieke pretenties, zou een puur nationale beslissing moeten zijn - wat trouwens
allerminst in strijd zou zijn met het Franse standpunt dat de buitenlandse politiek in
laatste aanleg een puur nationale aangelegenheid blijft.
Als Frankrijk die verantwoordelijkheid op zich genomen zou hebben, zou het
wellicht nog het applaus - en wie weet: de steun - van zijn Europese partners hebben
geoogst met uitzondering misschien van enkelen die, onder het motto fiat justitia, et
pereat mundus (het recht moet zijn loop hebben, al vergaat de wereld erbij), tot het
bittere eind aan het internationale recht hadden willen vasthouden. De populariteit
van de Franse blauwhelmen-generaal Morillon is een aanwijzing dat de Europeanen
niet, koste wat het kost, Franse initiatieven afwijzen.
Dit alles geldt voor Groot-Brittannië in mindere mate. Het behoort weliswaar ook
tot de grote Europese mogendheden, maar het mist de ambitie de politieke leider van
Europa te zijn. Misschien kan het dit gebrek aan ambitie verweten worden, maar dat
is een andere zaak. Het heeft, terecht of ten onrechte, een andere Europese koers
verkozen dan Frankrijk.
Nu is het mogelijk dat Frankrijk, ondanks zijn ambities, niet over de middelen
beschikt om ze waar te maken - ook in Joegoslavië niet. In de Golfoorlog bleek dat
de Franse militaire bijdrage, wat de logistiek betreft, volkomen afhankelijk was van
de Amerikanen - een beschamende ontdekking voor Frankrijk. En bij een interventie
in Joegoslavië zou ook heel wat logistiek te pas komen.
Moet de conclusie dan luiden dat ook Frankrijk, per slot van rekening, zijn
non-activiteit in Joegoslavië niet verweten kan worden? Misschien - maar dan moet
het wél verweten worden dat het pretenties heeft die, als het erop aankomt, niet
waargemaakt kunnen worden.
NRC Handelsblad van 22-06-1993, pagina 9

Een les uit 1949
Nederland is de laatste jaren niet gelukkig geweest in zijn pogingen Nederlanders
op belangrijke internationale posten benoemd te krijgen of (beter: en) uitgekozen te
worden als zetel van internationale organisaties. Nog vers in het geheugen liggen
onze mislukkingen met Van der Stoel en Ruding, met de Olympische Spelen en met
de Bank voor Oost-Europa.
Nu zijn we erop uit de centrale bank van de Europese Gemeenschap, waarvan de
oprichting in het verdrag van Maastricht besloten ligt, naar Amsterdam te halen;
maar tegelijkertijd willen we dat Europol in Den Haag gevestigd wordt, terwijl we
ook belangstelling hebben voor het Europese Merkenbureau. En oud-minister Braks
wordt warm aanbevolen als directeur van de wereldvoedselorganisatie FAO (om van
minister-president Lubbers' ambities niet te spreken).
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Natuurlijk moeten we hopen dat al die wensen in vervulling zullen gaan, maar
waarschijnlijk is dit niet. Het is zelfs de vraag of we niet, door zoveel te eisen, de
kans vergroten dat we per slot van rekening tussen alle stoelen zullen vallen. Het
zou niet de eerste keer zijn. In tactiek ligt niet onze grootste kracht.
In de Volkskrant van 19 juni legt Jan Tromp, terecht, nadruk op die kant van de
zaak. Het idee dat, als we maar de besten van de klas blijven (Europees en
supranationaal gezind), dan alles goed komt, moeten we uit ons hoofd zetten. ‘In de
Eurolobby geldt dat je moet kapen wat je kapen kunt.’ Klagen zet helemaal geen
zoden aan de dijk.
Nee, dan doen de Fransen dat beter. Tromp haalt de europarlementariër Metten
aan, die zegt: ‘Ze (de Fransen) overbluffen. Ze maken enorm theater, acteren
verontwaardiging, gaan tekeer op een wijze waarvan je denkt: maar dat kan toch
niet, onder collega's. Maar zo kan het dus wel. Het is zaak dat je even hard terugslaat,
liefst harder.’
Prachtig, maar waarmee moet Nederland terugslaan? Als dat spel om internationale
posities en vestigingsplaatsen inderdaad een veemarkt is, dan moet je, om iets te
bereiken, hetzij iets gelijkwaardigs er tegenover kunnen (en willen) stellen, hetzij
dreigen met iets wat de anderen liever niet zien gebeuren.
Met dat laatste heeft Nederland een keer ervaring opgedaan, en dat was geen
bemoedigende ervaring. Het was in het voorjaar van 1949. Nederland probeerde
onder de gevolgen van zijn tweede politiële actie in Indonesië uit te komen en
onderhandelde tegelijkertijd over de toetreding tot het Noordatlantisch pact. Minister
van buitenlandze zaken Stikker moest beide ballen in de lucht zien te houden.
De Verenigde Staten waren geen bewonderaar van Nederlands Indonesische
politiek. Integendeel, zij oefenden sterke druk uit teneinde Nederland tot concessies
aan Soekarno te bewegen. Daartoe moest, onder andere, een embargo op
wapenleveranties aan Nederland, kandidaat-bondgenoot, dienen.
Op een goed ogenblik was Stikker zo ten einde raad dat hij besloot de Amerikanen
zijnerzijds onder druk te zetten: hij zinspeelde op de mogelijkheid dat Nederland het
Noordatlantisch pact wel eens niet zou kunnen gaan ondertekenen. Dat deed hij nog
aan de vooravond van de ondertekening van dat verdrag, 4 april 1949.
Maar wat was het resultaat van dit dreigement? De Amerikanen werden er niet
warm of koud van. C. Wiebes en B. Zeeman geven daar een levendig relaas van in
hun dissertatie Belgium, The Netherlands and Alliances, 1940-1949, waarop zij op
13 mei van dit jaar in Leiden zijn gepromoveerd.
Vanwaar die Amerikaanse onverschilligheid? Welnu Nederlands strategische
betekenis was niet zo groot dat de Verenigde Staten de mogelijkheid van Nederlands
niet-deelneming aan het verdrag niet onder ogen durfden te zien. Noorwegen,
Denemarken (vanwege Groenland), IJsland en Portugal (vanwege de Azoren) waren,
in dat pre-rakettentijdperk, belangrijker dan Nederland.
Met andere woorden: Nederlands dreigement werd als bluf beschouwd, en dat
bleek het ook te zijn. Stikker tekende braaf het verdrag. Hij was, volgens Wiebes en
Zeeman, toen niet de staatsman als hoedanig hij zich later zo graag liet huldigen. Hij
had nooit ernstig de waarschijnlijke consequenties van zijn beleid overwogen. Hij
had de sterkte van Nederlands onderhandelingspositie overschat (of beter: de zwakte
ervan onderschat). Ja, zijn beleid was gemproviseerd en emotioneel geweest.
Het relaas van Wiebes en Zeeman is niet nieuw. Dr. L.G.M. Jaquet had van deze
episode ook al melding gemaakt in zijn Minister Stikker en de
souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië uit 1982. Maar Jaquet houdt rekening met
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de mogelijkheid dat Stikkers dreigement ‘mede ten doel had om in geval van
mislukking aan de Nederlandse regering (...) te tonen dat onze eisen met aanwending
van grof geschut niet haalbaar waren’. Jaquet onthoudt hem dan ook de erepalm van
staatsman niet.
Er is dus een verschil in interpretatie. Daar houd ik mij buiten, want het is niet
relevant ten opzichte van de vraag of de Amerikanen onder de indruk van Stikkers
dreigement zijn gekomen. Het antwoord op die vraag is: nee, en dáárover zijn Wiebes,
Zeeman en Jaquet het eens.
Het is dat antwoord dat ons eraan zou moeten herinneren dat we wel buitengewoon
goed beslagen ten ijs moeten komen en heel goed alle consequenties van onze acties
moeten overzien, alvorens wij met eisen - om van dreigementen niet te spreken komen. Sommige van onze mede-Europeanen zijn, als het erop aankomt, nog hardere
onderhandelaars dan de Amerikanen van 1949.
NRC Handelsblad van 25-06-1993, pagina 9

Een heldenvolk?
‘Ik groeide op met het gevoel dat de Boeren helden waren die zich verdedigd hadden
tegen de vreemde veroveraars’, zegt de Zuidafrikaanse dichteres Elisabeth Eybers,
die sinds 1961 in Nederland woont, in een interview in het Cultureel Supplement
van 25 juni. Enkele generaties Nederlanders zijn met dat zelfde gevoel opgegroeid.
Voor een tegenwoordig geslacht is het moeilijk zich voor te stellen hoezeer de
Nederlanders zich in het begin van deze eeuw - en nog lang daarna - vereenzelvigden
met de stamverwante Boeren, die zich verzet hadden tegen het Britse imperialisme.
‘De Boerenoorlog riep bij een grote groep (in Nederland) nationalistische drift op.
Er bestond in zekere zin een nationalisme dat alle lagen van de bevolking omvatte...,
zelfs de socialisten werden meegevoerd door het massale enthousiasme’, schrijft dr.
H. te Velde in zijn boek over liberalisme en nationalisme in Nederland (1992).
Het was de laatste uitbarsting van Nederlands nationalisme. ‘Als afzijdige kleine
mogenheid bood Nederland na 1902 weinig gelegenheid meer tot nationalistische
overgave’, aldus Te Velde. Daarna toonde Nederland nog slechts ‘de prikkelbaarheid
van een kleine natie met een groot verleden’, zoals de historicus G.W. Kernkamp
schreef. Dat grote verleden was, toen we merkten dat we niet bij machte waren de
Boeren te helpen tegen de Britten, ons eerder een last dan een inspiratie geworden.
Ten tijde van de tweede Boerenoorlog (1899-1902) was H.W. de Beaufort minister
van buitenlandse zaken, en in zijn dit jaar verschenen dagboeken verhaalt hij veel
over die oorlog en de verwikkelingen waarin Nederland er, mede als gevolg van de
fel anti-Britse stemming hier te lande, door werd gebracht.
Zelf stond De Beaufort, zoals bijna al zijn landgenoten, aan de kant van de Boeren,
al vond hij dat zij een gebrek aan realiteitszin hadden vertoond door een - bij voorbaat
verloren - oorlog met het machtigste rijk ter aarde te riskeren. De adviezen van de
Nederlandse raadgevers met wie president Kruger zich omringd had, waren daar
volgens hem niet vreemd aan.
Het zou niet de laatste keer zijn dat Nederlanders blijk gaven van een verkeerde
taxatie van de internationale machtsverhoudingen. We hoeven slechts te denken aan
de Indonesische kwestie en de kwestie-Nieuw-Guinea. Maar terug naar de Boeren.
De Beaufort noteert ook oordelen over dat ‘heldenvolk’ die volkomen in strijd zijn

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

met het beeld waarmee vele Nederlanders - en de Boeren zelf natuurlijk - opgegroeid
zijn.
Op 7 oktober 1900 ontvangt hij ‘den heer Thomson, officier van het Nederlandse
leger, als millitair attaché naar de Boeren gezonden’ (dit is de latere majoor L.W.J.K.
Thomson, die als commandant van de gendarmerie van Albanië in 1914 zou
sneuvelen; in Den Haag zouden een laan en een plein naar hem genoemd worden).
‘De heer Thomson is (naar Zuid-Afrika) gegaan met groote illusies en warme
genegenheid voor de Boeren, hij is teruggekomen volmaakt gedesillusioneerd. Hij
beschouwt de Boeren als achterlijke en onontwikkelde menschen; hun ontbreken
alle eigenschappen van een goed soldaat. Bij de gevechten streden de vreemdelingen,
de Boeren bleven meestal achter of liepen weg.
Kruger leidde de zaken zeer verkeerd, zonder overleg. Omtrent de omkoopbaarheid
der regering is hij zeer beslist. (...) De Boeren hadden zeer groote voordeelen kunnen
behalen, indien zij eenige offensieve kracht hadden gehad. Discipline is bij hen
onbekend, zij kiezen hun legerhoofden en deze moeten aan den volgelingen
gehoorzamen.
De stemming der Engelschen is zeer beslist anti-Hollandsch. Zij schrijven - en
niet ten onrechte - den geheelen oorlog toe aan de Hollandsche ambtenaren van de
Republiek en die van de Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. (...) Daarenboven
is de anti-Hollandsche stemming der Boeren zeer versterkt. De Boeren hebben gezien
dat de Hollanders ook als soldaten verre hun meerderen zijn en dit kunnen zij niet
verkroppen.’
Een paar dagen later ontvangt De Beaufort de officier Asselbergs, eveneens attaché
bij de Zuidafrikaanse republieken. ‘Zijne indrukken komen vrijwel overeen met die
van den heer Thomson. De Boeren vechten voor het meerendeel om buit te behalen,
niet voor de onafhankelijkheid. Zij hadden veel meer kunnen doen, indien zij dat
hadden gewild (...)
Bij de Boeren bewondert Asselbergs de sterkte hunner zenuwen. Zij laten met de
grootste kalmte den vijand tot op korten afstand naderen zonder een schot te lossen.
Het is een jagerseigenschap die geen andere soldaten bezitten. (...) De omkoopbaarheid
in de Zuid-Afrikaanse republiek is zeer erg. Het verraad is er alledaagsch, voor geld
doet men alles.
De oorlog was niet nationaal, de kliek van Kruger, de Hollanders (de Hollandsche
ambtenaren van de Zuid-Afrikaansche republiek) en de Zuid-Afrikaansche Spoorweg
Maatschappij hebben den oorlog doorgedreven. (...) De haat der Engelschen tegen
de Hollanders in Zuid-Afrika is groot, grooter dan die tegen de Boeren,’ (Dit klopt
met een uitspraak van Churchill, die ik verleden jaar noteerde: ‘I never hated the
Boers, but I do hate the Dutch.’)
Een zelfde oordeel van een kapitein (jhr. J.H.) Ram, die eveneens verslag komt
uitbrengen aan de minister van Buitenlandse Zaken: ‘Ook hij, die met groote
verwachtingen was vertrokken, is zeer teleurgesteld.’ Ook heeft hem ‘zeer getroffen
de anti-Hollandsche stemming bij de Boeren’. (Is dat dezelfde stemming die Elisabeth
Eybers' conservatieve grootvader over de apartheidspolitiek van premier Verwoerd
- een Nederlander! - deed zeggen: ‘Zoiets kan alleen een Hollander bedenken’?)
Een andere dierbare indruk die wij uit die tijd hebben overgehouden, is dat het de
jonge koningin Wilhelmina was die de kruiser Gelderland naar Mozambique stuurde
om daar de gevluchte president Kruger op te halen. De Beaufort noteert in september
1900:
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‘Intusschen was Kruger naar Lorenço Marques geweken; mijn ambtgenoot van
Marine Röell deelde mij mede dat, zoo ik het verlangde, een schip dat naar Indië op
reis was en in de Roode Zee stoomde, gemakkelijk naar Lorenço Marques kon gaan
om Kruger af te halen. Dit denkbeeld greep ik aan (...).’ ‘Het was dus geen initiatief
van Wilhelmina - tenzij zij het idee aan Röell geopperd had, die het, zonder de bron
te noemen, aan de Beaufort doorgaf.
In de komende weken hoop ik hier meer interessante passages uit De Beauforts
dagboeken te citeren, zoals ik al eerder, op 15 mei, gedaan heb.
NRC Handelsblad van 29-06-1993, pagina 9

Tegenstrijdige geluiden uit Washington
Vier jaar geleden deed de pas gekozen president Bush er ongeveer een half jaar over
voordat de wereld wist wat zijn buitenlandse politiek was. Tegen ongeduldigen zei
hij steeds: we zijn nog aan het studeren. Per slot van rekening heeft hij het niet slecht
gedaan, en dat nog wel in een tijd van grote veranderingen en crises (val van het
communisme, Duitse eenheid, Golfoorlog). Toch blijft het vreemd: de gedachte dat
de wereld wel stil zal blijven totdat Amerika uitgestudeerd is.
Met president Clinton lijkt het omgekeerde aan de hand te zijn: een volkomen
improvisatie op het gebied van de buitenlandse politiek, met als gevolg: tegenstrijdige
geluiden uit Washington. Ook dat laat de anderen in onzekerheid. Het verschil met
Bush' begintijd is dat er op een goed ogenblik een eind kwam aan die studie, terwijl
die ongewisheid onder Clinton endemisch lijkt.
Of is de raketaanval op Bagdad van verleden zondag het eerste teken van de
internationale koers die Clinton nu varen gaat? Zo ja, dan moet menigeen erdoor
verrast zijn geweest, want het klopt nauwelijks met het beeld van Clinton de
progressief en vroegere anti-Vietnam activist.
Er zijn dan ook onmiddellijk verklaringen te horen die die aanval niet zozeer
gedicteerd zien door de dreiging die Saddam Hussein zou vormen als wel door de
binnenlandse positie waarin Clinton verkeert: de meerderheid van de Amerikanen
houdt hem voor een stuntelaar en een weifelaar. Hij was dus gedwongen het tegendeel
te bewijzen. Bovendien lag hij, bezuiniger en voorstander van homo's in de
krijgsmacht, slecht bij de militaire leiding. Ook tegenover haar kon een
macho-optreden geen kwaad.
Die verklaringen hoeven niet helemaal onjuist te zijn, maar dat wil nog niet zeggen
dat Clintons optreden tegen Irak niet ook in de zaak zelf een verklaring kan vinden.
Irak is een staat die er niet voor terugdeinst terreur als middel van politiek te
gebruiken. Tegenover zo'n staat zijn ongewone middelen gerechtvaardigd, die op
gespannen voet kunnen staan met het internationale recht. Maar tegenover
terreurstaten schiet dat recht vaak te kort.
Was dus het middel dat Clinton tegen Irak gebruikte gerechtvaardigd, minder
overtuigend was het motief dat hij ervoor opgaf. Hij gaf de - mislukte! - moordaanslag
op oud-president Bush als reden. Dan lijkt het erg veel op een daad van vergelding.
Als hij de - wel gelukte - bomaanslag op het Newyorkse World Trade Center zou
hebben genoemd, zou het als zelfverdediging hebben kunnen gelden; in elk geval
als waarschuwing, ook aan anderen.
In dat geval zou de raketaanval op het centrum van de Iraakse geheime dienst in
dezelfde categorie vallen als de luchtaanval waarmee de Israëlische luchtmacht in
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1981 een Iraakse kernreactor uitschakelde. Destijds werd die aanval algemeen
veroordeeld, maar wie is er nu niet blij dat Irak ten tijde van de Golfoorlog tenminste
niet over kernwapens beschikte? De Scud-aanvallen op Israel zouden mèt die wapens
die oorlog nog heel wat vernietigender hebben gemaakt.
De vergelijking tussen Irak, waar Clinton wèl militair optreedt, en de eveneens
mohammedaanse Bosniërs, die hij laat stikken, gaat niet op. Met Bosnië is, hoe hard
dat ook klinkt, geen direct Amerikaans belang gemoeid; met Irak, dat aanslagen op
zenuwcentra van de Amerikaanse samenleving aanmoedigt, zo niet organiseert, wèl.
(Overigens is het Clinton die luchtaanvallen op Servische stellingen voorstelt, en
zijn het de Europeanen die die voorstellen afwijzen.) Intussen is er wat voor te zeggen
dat vooral de kleine Europese landen terughoudend hebben gereageerd op de
Amerikaanse actie. Zij hebben bij uitstek belang bij het hooghouden van het
internationale recht. De voormalige hoogleraar in het volkenrecht minister Kooijmans
ging al rijkelijk ver in realisme door die actie ‘begrijpelijk’ te noemen, al achtte hij
het beroep op zelfverdediging kwestieus.
Hij besefte waarschijnlijk de waarheid die schuilt in de woorden die de liberaal
Van Riel ruim dertig jaar geleden in de Eerste Kamer heeft gesproken: ‘Wanneer
wij volkomen rechtmatig met rechtsnormen werken, ziet de ander daarin toch niet
veel anders dan de projectie van wat misschien feitelijk machteloosheid is. Op dat
ogenblik heeft het gebruik van rechtsargumenten belangrijk aan waarde verloren.’
NRC Handelsblad van 02-07-1993, pagina 7

Wie volgt?
Donderdag zond het Humanistisch Verbond een portret uit van mr. Max van der
Stoel, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) en in
het tweede kabinet-Van Agt (1981-1982). Hij had een maand tevoren de dr. J.P. van
Praagprijs van het HV gekregen voor ‘zijn enorme inzet voor de eerbiediging van
de menselijke waardigheid en de rechten van de mens’ (zo stond het in de
televisiegids).
Het was een sympathiek portret. Sympathiek omdat de persoon Van der Stoel
innemend is door de afwezigheid van iedere frase en ieder populariteitsbejag. De
hoekigheid en schutterigheid die de man eigen zijn, werken in zo'n portret tot zijn
voordeel. Maar sympathiek ook door de manier waarop hij door de televisiemaker
benaderd werd. (Dat haal je de koekoek, zal men zeggen, het HV zal niet gauw een
van zijn prijswinnaars neerhalen.)
Natuurlijk werd in het portret de nadruk gelegd op 's mans onverdroten ijver voor
de mensenrechten, waarvoor hij zich de laatste tien jaar vooral heeft ingezet. De
staaltjes van onmenselijkheid - een raar woord eigenlijk, want niets onmenselijks is
de mens vreemd - die hij in zijn werk tegengekomen is en waarvan er enkele (de
minst erge, mogen we aannemen) werden vertoond, zijn genoeg om minder sterke
persoonlijkheden tot neerslachtigheid, ja wanhoop te brengen.
Toen ik dat portret bekeek, dacht ik: wat zullen al die partijgenoten van hem nu
zeggen die hem in de jaren dat hij minister was, het leven moeilijk hebben gemaakt,
zo niet samengespannen hebben om hem beentje te lichten? In de film zinspeelde
hij zelf - zonder wrok en zonder leedvermaak, eerder met een zekere voldoening erop dat er mensen waren die hem indertijd kritiseerden, maar nu prezen.
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Hij noemde geen namen, maar iedereen die enigszins thuis is in het Nederlandse
Jeruzalem, weet dat André van der Louw een van de complotteurs was die Van der
Stoel kwijt wilden - de man die nu Wim Kok de nek wil omdraaien. Maar Van der
Louw was de enige niet. De hele meute van Nieuw Links zat achter Van der Stoel
aan. Waarom? Omdat de man voorstander van de NAVO was, de DDR niet wilde
erkennen, te weinig voor de mensenrechten opkwam in Latijns Amerika en te veel
in het Oostblok, kortom allerlei standpunten verdedigde die nu, twintig jaar later,
hun juistheid hebben bewezen.
Het was in feite alleen minister-president Den Uyl die hem in die jaren sauveerde.
Maar ook dat ging niet van harte. In een terugblik op zijn regeerperiode gaf hij eens
hoog op van minister Pronk, de lieveling van Nieuw Links, terwijl hij van Van der
Stoel zei: ‘Je kunt zeggen wat je wilt van Van der Stoel, maar...’ (en daarop volgde
een lofrede op Van der Stoels opkomen voor de mensenrechten, alsof dat het enige
thema van buitenlandse politiek is). Het was meer een excuus dan een compliment.
Blijkbaar vond hij na zijn aftreden het nog nodig Nieuw Links, met zijn weltfremde
ideeën, te paaien - hoewel dit het tweede kabinet-Den Uyl, ondanks de grote
overwinning van 1977, onmogelijk had gemaakt. Den Uyl is altijd meer tacticus dan
strateeg geweest - en niet altijd even handig tacticus.
Of geloofde hijzelf ook een beetje in die ideeën van Nieuw Links? Zeker vond hij
het als minister-president belangrijker een week lang Tanzania - waar een waanzinnig
socialistisch experiment werd uitgevoerd, dat dan ook grandioos mislukt is - te
bezoeken dan enig land waarmee 's lands belangen nauwer verbonden waren.
Dáár lagen de prioriteiten van zijn hart, en daarmee heeft hij, naar nu blijkt, hetzij
als tacticus hetzij als strateeg, zijn partij (om van het land niet te spreken) meer kwaad
dan goed gedaan. De geestelijke verwarring waarin die partij nu verkeert, is, behalve
aan de algemene malaise der sociaal-democratie, ook toe te schrijven aan de
prioriteiten waarmee Den Uyl haar heeft opgescheept.
Van der Stoel daarentegen is altijd iemand geweest die zijn prioriteiten veel beter
in evenwicht had (en daarvoor dan ook tijdens zijn ministerschap meer door oppositie
dan door eigen partij werd gesteund). Wat dat betreft lijkt hij op Wim Kok, wiens
positie dan ook ijverig door partijgenoten wordt ondergraven. Als mensen als Kok
en Van der Stoel die partij niet achter (?) zich hadden, zouden heel wat meer mensen
bereid zijn op de PvdA te stemmen dan het er nu naar uitziet.
Nu wordt Kok verweten (onder anderen door Mansholt) dat hij geen charisma
heeft. Nu dat klopt: dat heeft Van der Stoel ook niet. Hoe diep is een partij gezonken
die het niet van de betrouwbaarheid van haar leiders moet hebben, maar van hun
charisma! Zelfs een intelligent man als het Kamerlid Van Traa prees in een gesprek
in Vrij Nederland, Den Uyls warmte als zijn gedenkwaardigste eigenschap. Maar
terug naar Van der Stoel en zijn critici van weleer. Zouden deze laatsten, voor zover
zij tot het inzicht zijn gekomen dat hij meestal gelijk heeft gehad, dit hem ook te
kennen hebben gegeven? Hebben zij met zoveel woorden gezegd: jij had gelijk en
wij niet? En hebben zij zich voor hun kritiek van toen verontschuldigd? In het
openbaar, voor zover ik weet, in elk geval niet.
Met één uitzondering. In Het Parool van 2 juli schrijft Journaille (schuilnaam van
Jan Vrijman), die ook Van der Stoels televisieportret heeft gezien, dat hij deze altijd
het type van de ‘wijsneuzige, betweterige, droogstoppelige sociaal-democraat met
het opgestoken vingertje’ had gevonden (wat vond hij dan van Den Uyl en Pronk,
die ook met hun vingertje zwaaiden?).
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‘De enige keer dat ik met hem aan tafel zat’, schrijft Journaille verder, ‘heb ik een
klote-opmerking tegen hem gemaakt, ingegeven door het voorgaande.’ Maar dat
beeld is omgeslagen sinds de televisie-uitzending van donderdag. Van der Stoel zal,
schrijft hij, dat incident ‘al lang vergeten zijn, dus is het alleen mijn eigen
genoegdoening te zeggen dat ik daar spijt van heb’. Wie volgt?
NRC Handelsblad van 06-07-1993, pagina 7

Nodig, maar ook onvermijdelijk?
Toen in het begin van dit jaar het maandblad Internationale Spectator aankondigde
dat het voortaan vier maal per jaar met een Europanummer zou uitkomen,
samengesteld in samenwerking met de Europese Beweging, sloeg sommigen de
schrik om het hart. Immers, de Europese Beweging streeft een politiek doel na (de
eenheid van Europa); het instituut Clingendael, verantwoordelijk voor de
Internationale Spectator, doet dit niet. Zou de politieke onafhankelijkheid van dit
maandblad niet in het gedrang komen?
Nu, dat is tot dusver niet gebleken. In het tweede Europanummer (juni 1993) wordt
zelfs in een editoriaal, van de hand van J.Q.Th. Rood, de stelling verdedigd dat ‘de
mogelijkheden van integratie op Europees niveau begrensd’ zijn. Dat riekt niet
bepaald naar propaganda. Maar hoe probeert Rood die stelling te staven? Dat is op
zichzelf ook interessant.
‘Het gaat’, zegt hij, ‘niet om een crisis in de Europese integratie, maar een crisis
in haar fundament: het Westeuropese statenstelsel’. Maar anders dan velen denken,
zijn dit geen twee gescheiden circuits. De nationale (welvaarts)staat bevindt zich op
het ogenblik in een crisis, dus de Europese integratie bevindt zich in een crisis. Aldus,
in het kort, Roods redenering.
Van automatisme - de immanente dynamiek van de integratie, die, eenmaal aan
het rollen gebracht, niet meer te stoppen is - is dus geen sprake. Eerder het tegendeel:
als de onderdelen desintegreren - en Rood spreekt van het ‘failliet van de nationale
staat’ - zal dit proces ook de Europese integratie aantasten.
In een ander artikel in hetzelfde nummer van de Internationale Spectator wordt
nog wel het automatisme van de integratie ter sprake gebracht. Dat gebeurt in een
bespreking van de recente dissertatie van D. Corbey: Stilstand is vooruitgang. De
dialectiek van het Europese integratieproces. Ik heb dit proefschrift niet gelezen en
ga dus af op de weergave ervan in de bespreking (van I. Tömmel).
Corbey ziet het automatisme blijkbaar vooral in een ‘mechanisme dat de relatie
tussen de EG en lidstaten kenmerkt. Integratie van bepaalde beleidsterreinen op
EG-niveau leidt tot spill-overeffecten in de lidstaten, doordat deze beleidsuitbreiding
en of vernieuwing nastreven op aanpalende terreinen. Het gevolg is echter een
toenemende beleidsconcurrentie tussen de lidstaten, die uiteindelijk tot ongewenste
effecten leidt en zodoende weer integratiestappen oproept’.
‘Dit actie-reactieschema’ - elders wordt gesproken van ‘stop-gokarakter van dit
proces’ - ‘wordt als dialectiek van het integratieproces gezien’. Ik wil hier niet op
grond van een bespreking oordelen over deze theorie, maar mij dunkt dat zij, als zij
juist is, Roods stelling nog niet ontkracht. Het integratieproces - of het nu dialectisch
dan wel rechtlijnig is - zal toch niet ontkomen aan de politieke gevolgen van de crisis
van de verzorgingsstaat, die verhevigd wordt door de economische crisis? En die
politieke gevolgen uiten zich, onder andere, in renationalisering.
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In een derde artikel in dit nummer stelt L.J. Bal de vraag: ‘in hoeverre moet er een
gezamenlijk buitenlands beleid zijn als er, bijvoorbeeld in het kader van de GATT,
overleg wordt gevoerd tussen de handelsblokken in de wereld?’ En hij geeft zelf het
antwoord: ‘Binnen een Europese vrijhandelszone zal ook op politiek gebied een
nadere afstemming van het beleid noodzakelijk zijn’.
Nu heeft Bal het alleen maar over een Europese vrijhandelszone (waartoe overigens
sommigen, ook in Nederland, de integratie beperkt willen zien). Maar als een Europese
vrijhandelszone tenslotte niet zonder een zekere mate van gezamenlijk buitenlands
beleid kan, hoeveel te meer geldt dit niet voor een Europese economische en monetaire
unie? Vraag: als dit gezamenlijk buitenlands beleid er niet op korte termijn komt en het ziet er niet naar uit dat dit gebeuren zal - betekent dit dat dan op den duur de
economische en monetaire integratie (stel dat die wèl spoedig tot stand komt) aangetast
zal worden?
In een onlangs verschenen boek, Europa als politische Idee und als rechtliche
Form, schrijft Hans Tietmeyer, die per 1 oktober president wordt van de Bundesbank,
dat alle monetaire unies die niet tegelijkertijd politieke unies waren, in de geschiedenis
slechts tijdelijke, breekbare arrangementen zijn geweest. En in hetzelfde boek schrijft
de historicus Hermann Schaefer dat het onzin is te geloven dat er in de EG voldoende
politieke consensus bestaat voor zo'n politieke unie. Dus...
De eerlijkheid gebiedt mij ook hier te bekennen dat ik het boek in kwestie niet
gelezen heb, maar wel een bespreking ervan, in dit geval in de Wall Street Journal
van 29 juni. Aan die bespreking ontleen ik ook dat een derde medewerker aan dit
boek stelt dat de natie-staat de enige realistische grondslag voor democratie is en
dat, als de nationale staatsstructuren afgeschaft worden, de grondslag van het recht
zelf afgeschaft wordt. Maastricht vindt hij antidemocratisch, omdat het macht
overdraagt aan een orgaan, de raad van ministers, die aan niemand verantwoording
verschuldigd is.
De naam en, vooral, de functie van deze schrijver zijn niet helemaal irrelevant.
Hij is Paul Kirchhof, die rechter is in het constitutionele hof in Karlsruhe, dat
binnenkort zich moet uitspreken over de vraag of Maastricht al dan niet in
overeenstemming is met de Duitse grondwet.
Voor dat hof heeft de tegenwoordige president van de Bundesbank, Helmut
Schlesinger, al getuigd. Volgens kranteberichten heeft ook hij de stelling verdedigd
dat een onopzegbare monetaire unie, die hij overigens nauwelijks vóór 1999 mogelijk
acht, eigenlijk een politieke unie veronderstelt. Want wat zou anders gebeuren?
Zou na de inwerkingtreding van een monetaire unie het economische en sociale
beleid van de lidstaten niet geharmoniseerd worden, dan moet er, wegens de dan niet
meer bestaande mogelijkheid van wisselkoersaanpassingen, gerekend worden met
regionale werkloosheid, en dat zou tot een politieke druk kunnen leiden de geldpolitiek
te versoepelen. Aldus een verslag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 3 juli.
Ook hier dus de conclusie: een politieke unie is een onmisbare voorwaarde. Maar
ook hier de vraag: komt zij er èn op tijd? Niet alles wat noodzakelijk is is
onvermijdelijk.
In de Financial Times van 7 juli wijst Edward Mortimer op een ander interessant
fenomeen van de EG: haar ‘magnetische aantrekkingskracht’ werkt desintegrerend
op federatieve of coöperatieve structuren in haar buurt. Ieder land in Midden- en
Oost-Europa wil lid worden, maar wil vooral in dit streven niet belemmerd worden
door associaties met minder krachtige of minder gelukkige partners. Zo willen de
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Tsjechen niet op één hoop met de Polen en Hongaren gegooid worden en hebben ze
zich al van de Slowaken gescheiden, en zo gaat dat overal.
Eigenlijk zou er een Europese George Marshall moeten zijn, die tegen die
aspiranten zegt: we willen jullie wel helpen, maar eerst moeten jullie met een
gezamenlijk plan ter verdeling van de hulp komen. Dat heeft de echte Marshall in
1947 ook gezegd tegen de Westeuropeanen, en dat was het begin van de Europese
integratie.
NRC Handelsblad van 09-07-1993, pagina 7

Prototype van de burger?
Het ‘prototype van de Nederlandse burger’ - zo noemt, in een bespreking in de
Volkskrant van 10 juni, de historicus (prof. dr.) Jan Bank de liberale politicus Willem
Hendrik de Beaufort (1845-1918), wiens dagboeken en aantekeningen dit jaar zijn
uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Uit die dagboeken heb
ik hier op 15 en 29 juni enkele karakteristieke passages aangehaald.
Dat stel ik mij voor opnieuw te doen, maar eerst wil ik een vraagteken zetten achter
Banks typering van De Beaufort als het ‘prototype van de Nederlandse burger’. Een
gewone burger was De Beaufort zeker niet. In de eerste plaats was hij gefortuneerder
dan de meesten. Wanneer een bank waarvan hij commissaris is, als gevolg van fraude
in moeilijkheden komt, voelt hij zich verplicht met 350.000 gulden uit eigen vermogen
het tekort te helpen aanzuiveren (dat komt neer op, ten minste, 3,5 miljoen nu).
De Beaufort behoorde dus zeker niet tot de kleine of zelfs middenbourgeoisie.
Maar belangrijker is dat hij geen stedeling was. Hij was geboren, woonde en overleed
op de Utrechtse buitenplaats De Treek en hield er een huis in de stad (Den Haag)
bij. Bij de meeste burgers van zijn stand was het juist omgekeerd: die woonden in
de stad en hadden daarnaast veelal een huis buiten.
Een betere karakterisering van De Beaufort lijkt mij dus te zijn: landedelman.
Weliswaar was hijzelf, anders dan de meesten van zijn naam, niet van adel, maar hij
was wel veelvuldig geparenteerd aan de, meestal Utrechtse, adel. Ook dat is, dunkt
me, niet typerend voor ‘de Nederlandse burger’ - al is het waar dat Huizinga alle
Nederlanders burgerlijk noemt, ‘van den notaris tot den dichter en van den baron tot
den proletariër’. Maar ja, dan verliest burger zijn waarde als criterium dat
Nederlanders van Nederlanders onderscheidt.
Maar Bank verklaart zijn typering nader: De Beaufort is het ‘prototype van de
Nederlandse burger’ omdat hij is ‘terughoudend in affectie, protestant zonder
scherpslijperij en op een vanzelfsprekende wijze antipapist, op een afstandelijke
wijze koningsgezind, gecultiveerd in talen (Frans) en met banden met het buitenland,
natuurlijk verweven in de koopmanselite zonder opsmuk’.
Zoals gezegd, was hij op z'n minst evenzeer verweven in de adel als in de
koopmanselite (waartoe zijn moeder en zijn vrouw behoorden), maar verder kan ik
Banks nadere typering onderschrijven. Het is overigens een typering waarvoor de
aldus gekenschetste stand zich niet hoeft te schamen. Maar laat ik de rest van dit
stukje vullen met enkele passages uit zijn dagboek die een schets geven van de sociale
ambiance waarin hij verkeert wanneer hij niet, als minister of Kamerlid, deelneemt
aan het politieke leven. In 1902 bezoekt hij Amsterdam, waar hij van 1869 tot 1873
had gewoond. Hij noteert:
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‘Amsterdam is in de laatste dertig jaren veel veranderd, maar het heeft toch zijn
oude eigendommelijkheid bewaard. Vooral wanneer men het oude deel der stad
tusschen het Damrak en de Amstel doorwandelt, wordt men getroffen door het eenig
karakter van de stad. Iets geheel anders dan bijvoorbeeld Hamburg.
De nieuwe voorsteden zijn als alle nieuwe stadsdelen. Alleen de gevels van
gebakken steen hebben iets dat men in het buitenland niet zoo ziet. De drukte in de
stad is ontzaggelijk toegenomen. In mijne jeugd was de Vijzelstraat een stille straat,
thands moet men er voorzichtig zijn om niet overreden te worden.
Het leven is door dit alles veel veranderd. De menschen van de eersten stand, die
vroeger bijna alleen op de grachten woonden, zijn thands overal verspreid. De fraaie
oude huizen worden scholen en kantooren; op de grachten is het aantal winkels zeer
toegenomen. (...)
Men ziet overal bewijzen van weelde. Alleen de equipages zijn zeer verminderd,
doch dit komt voornamelijk daarvan dat de tramwagens en de groote drukte op straat
het rijden met eigen rijtuig niet langer tot een genoegen maken en dat de
Rijtuigvereeniging uitstekende rijtuigen en paarden heeft.
De afscheiding tusschen de verschillende côteries in Amsterdam is wel wat minder
geworden dan voorheen; vooral is de afscheiding op godsdienstig gebied verminderd.
Vroeger was er een zekere spanning tusschen de families die nog zoowat tot het oude
Réveil behoorden en de overigen die min of meer volgelingen der moderne
predikanten waren. Nu is er algemeene toenadering gekomen. (...)
Voor een deel heeft hiertoe bijgedragen de kerkelijke beweging van 1886, toen
alle niet-Kuyperianen gemeenschappelijk tegen de Doleerenden hebben gestreden
en alle ultra-predikanten uit de kerk zijn gegaan.’ De Beaufort moet niets van de
gereformeerden, en nog het minst van Kuyper, weten. Van die afkeer hoop ik later
een paar staaltjes te geven.
In 1904 bezoekt hij Bazel en Frankfort, en dat geeft hem de volgende beschouwing
in de pen:
‘Wederom getroffen door het verschijnsel dat de weelde bij ons geheel anders zich
voordoet dan in Duitschland en Zwitserland. De huizen zijn veel meer met
kunstversieringen opgesmukt. Bij de Neufvilles (vrienden in Frankfort) zijn alle
deuren ingelegd, voor een deel oud, voor een deel nieuw bijgewerkt. Het geheele
huis is prachtig betimmerd - in 's-Gravenhage vindt men zulk een huis niet -, de
kamers zijn evenwel klein.
Ook te Basel bij den heer Köchlin, die een veel grooter huis bewoont met ruimer
vertrekken, is veel versiering aangebracht. De eetzaal geheel in hout betimmerd,
zooals in bijna alle Zwitsersche huizen van den eerste rang, de paneelen door schilders
met zeer goede landschappen beschilderd.
De bediening is daarentegen veel eenvoudiger dan bij ons, hoewel beide heeren
eigen paarden, rijtuig en koetzier houden, hebben zij geen huisknecht. Aan tafel
dienen de meiden; De Neufville verhaalde mij dat hij somtijds wanneer hij gasten
had, zijn koetzier bij het tafeldienen gebruikte, maar hem daarvoor afzonderlijk
betaalde.
De loonen der dienstboden zijn trouwens in Duitschland veel hooger dan bij ons,
bijna het dubbel - in Frankfurt althans. Zij arbeiden echter veel meer en veel langer.
Bij ons in de groote huizen voeren de dienstboden weinig uit; het werk wordt door
schoonmaaksters en helpsters verricht. (...) De Hollander is te lui en te langzaam,
maar stelt zich dan ook met minder loon tevreden.’

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Deze algemene opmerking lijkt niet helemaal te kloppen met de volgende: ‘Ook
ziet men bij ons meer op kleinigheden: de rijtuigen moeten altijd glimmen van het
vernis en van binnen mag er geen scheurtje of vlekje zijn op de bekleeding. Op dit
alles ziet men niet zoo in Duitschland. Wij verspillen oneindig veel geld aan deze
manie om alles geheel “in den haak” te hebben.’
NRC Handelsblad van 13-07-1993, pagina 7

Wat lijkt is nog geen feit
In mijn taalstukken vermeld ik doorgaans de bron van de daarin weergegeven citaten
niet. Die is meestal niet relevant. Relevant wordt zij pas wanneer, bijvoorbeeld,
bewindslieden fouten maken. Ik citeer uit een brief van staatssecretaris Hans. J.
Simons aan de Landelijke Specialisten Vereniging van 13 juni:
‘Hoewel de cijfers pas in augustus a.s. definitief worden lijkt zich een neerwaartse
trend af te tekenen: ik beschouw dat als een nieuw feit.’ Iets wat lijkt is nog geen
feit.
‘Dit zou betekenen dat de medisch specialisten financieel gezien, bovenop de
verlenging naar 1994 van de reeds in 1993 getroffen tariefskorting, de aanvullende
maatregelen minder substantieel behoeven te zijn.’ Hier is een woord weggevallen
(voor?).
‘Nu de invulling van de aanvullende maatregelen financieel gezien minder
consequenties behoeven te hebben...’ Behoeven?
Andere taalcuriositeiten uit de afgelopen vier weken:
‘Het Nederlandse paviljoen in de Giardini, begin jaren vijftig ontworpen door
Gerrit Rietveld, is niet het enige dat deze architect in het buitenland realiseerde.’ Als
je dit zo leest, denk je dat Rietveld meer paviljoens in het buitenland heeft gebouwd.
Maar nee, uit het vervolg blijkt dat de schrijver dat niet heeft willen zeggen. Hij
noemt, ‘naast enkele verbouwingen en kleinere opdrachten (...), zowel het Mgr.
Verriet Instituut op Curaçao als de woningen op de Werkbundsiedlung in Wenen’.
Dat zijn geen paviljoens. Dus: niet het enige dat..., maar het enige wat...
‘PvdA of D66 moeten straks premier leveren.’ Slechts één van de twee kan de
premier leveren. Dus: moet.
‘Ter hoogte van Gorinchem bijvoorbeeld, waar in korte tijd de wethouder van
financiën voor zijn vrouw een immens dierenhotel stichtte en een aangrenzend
tuincentrum en seksclub respectievelijk stevig uitbreidden en verbouwden.’ Waarom
is die wethouder plotseling meervoud geworden?
‘Het is een scène uit een van de meest fascinerende televisieprogramma's die ooit
gemaakt is en het vijfde uit een reeks.’ Logisch zou zijn geweest: dat ooit gemaakt
is (want het is het programma), maar ook dan zou het fout zijn geweest. Bovendien:
wat is het vijfde uit een reeks: die scène of dat programma? Waar slaat, in het eerste
geval, het op? In het tweede geval loopt de zin niet.
‘Een 51-jarige verzekeringsassuradeur heeft bekend 31 mensen te hebben
opgelicht.’ Een assuradeur van verzekeringen?
‘Hiermee werd de Antwerpse Zoo een van de enige dierentuinen ter wereld die
een natuurreservaat beheert.’ 1. Hoeveel enige dierentuinen zijn er ter wereld? 2.
Hier staat dat een natuurreservaat dierentuinen beheert, maar is dat ook de bedoeling?
‘Ten slotte is het voor de raads- en statenleden zelf ook buitengewoon verhelderend
om in plaats van de voorgekookte maaltijd in het restaurant eens een grondige blik
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“in de keuken” te werpen.’ Werpen ze anders die voorgekookte maaltijd in het
restaurant?
‘Ondanks mijn aansporingen daartoe houden aanwezigen weer eens hun mond.’
Aansporingen waartoe?
‘Ook het oudere zusje zegt nu dat ook bij haar abortussen illegaal zijn afgebroken.’
Afgebroken zwangerschapsonderbrekingen dus? Bovendien staat er een ook te veel.
‘De andere ministers mogen al blij zijn als ze een halfuurtje belet krijgen.’ Belet
krijgen betekent volgens Van Dale: niet ontvangen kunnen worden.
‘Maar die ideeën zijn in feite al door Van Kemenade en Klein, beiden uit het
zogenaamde progressieve kabinet-Den Uyl, ten grave gedragen.’ Was dat kabinet
een zogenaamd kabinet? Of is bedoeld: het zogenaamd progressieve kabinet?
‘Veel zou afhangen van het feit of de samenwerking tussen Nederland en de RIS
een werkelijk vruchtbare zou worden.’ Als iets nog onzeker is is het geen feit.
‘Dat dit beeld niet geweldig is, hoort u mij niet beweren, maar betreft een andere
discussie.’ Volgens mij is dit verkeerd: de bijzin die met Dat begint, wordt hier de
eerste keer als lijdend voorwerp, de tweede keer als onderwerp gebruikt.
‘Desgevraagd vertelt hij dat Chana al uitgehuwelijkt was aan een jongen in
Marokko. Saillant detail is dat óók Aydin al getrouwd is.’ Uitgehuwelijkt is niet
hetzelfde als getrouwd. Waar slaat dat óók dus op?
‘Het zich met een niet geheel tegen verwarring gevrijwaarde en enigszins
pretentieus adjectief als reformatorisch presenterende volksdeel vindt zijn politieke
tehuis in de SGP.’ Een gevrijwaarde adjectief?
‘Het geeft een beeld van een door ideologische en sociale gronden als tot een
conflict met de doordringende meerderheidscultuur gepredisponeerde partij.’ Wat
is hier de functie van als? Dat komt ervan als je zulke ingewikkelde zinnen schrijft.
‘Een excentrieke gangster die besloten heeft dat kunst een belangrijk deel van zijn
leven moet uitmaken, blijkt bereid wat geld in het debuut te willen steken.’ ‘Mark
kwam in de vierde met de middelen om een 8 te kunnen halen.’ ‘Als ik de gave niet
had te kunnen leren van mijn fouten, dan had ik deze prijs nooit gewonnen.’ ‘De
beloning is een van de opsporingsmethoden om te trachten de daders te kunnen
opsporen.’ Allemaal dubbelop.
‘Zij leerde hem dat de overheid door God is bekleed met gezag over haar
onderdanen en dus gehoorzaamheid is verschuldigd.’ ‘Gaddafi heeft aangekondigd
dat dieven voortaan niet meer naar de gevangenis zullen worden gezonden, maar een
hand zal worden afgehakt.’ ‘Hij is later door de politie verwijderd en de toegang tot
het park ontzegd.’ In die drie zinnen zijn onderwerp en derde naamval door elkaar
gehaspeld.
‘Deze eis werd met boze bedoelingen gedaan.’ Ik doe een eis?
‘De belangrijkste bijdrage van de Denen was dat zij lid van de EG zijn gebleven,
maar niet nadat ze toestemming hadden gekregen zich aan een aantal belangrijke
verplichtingen te onttrekken.’ Ze zijn dus lid gebleven voordat (niet nadat) ze zich
aan die verplichtingen mochten onttrekken? Of is bedoeld: niet dan nadat?
‘...maar zij maken zich minstens zoveel zorg over andere dingen dan waarover
partijen zich opwinden.’ Bij zo past als meer dan dan bij een vergrotende trap.
‘Het is een betrekkelijk kleine groep, waarvan vijf procent jonger is dan achttien
jaar en tien procent ouder.’ Hoe oud is de resterende 85 procent? vroeg ik in mijn
vorige taalstuk. Antwoord: achttien jaar.
NRC Handelsblad van 16-07-1993, pagina 7
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De erfenis van mei '68
‘De erfenis van '68 was aan de ene kant een gemakzuchtige, anti-historische,
niet-betrokken generatie, die het verleden lijkt te hebben afgeschaft voor een vloeiend
heden zonder belastende consistentie; aan de andere kant de tot rancune verbitterde
sekten van het terrorisme in Frankrijk, Italië, Duitsland, die zich nu juist met geweld
toegang tot de geschiedenis wilden verschaffen om die te verhaasten.’
Dit is het oordeel van een toeschouwer, Cees Nooteboom, die er in 1968 bij was
toen de Parijse studenten in opstand kwamen en bijna erin slaagden de zittende
regering - van generaal de Gaulle - te verjagen. Maar wat is het oordeel van hen die
aan die opstand van 25 jaar geleden meegedaan hebben?
La Revue des deux mondes van mei 1993 laat enkelen van hen aan het woord, en
het minst wat van hun analyse-achteraf gezegd kan worden is dat zij origineel, in elk
geval verrassend, is. Zo stelt Jean-Pierre Le Dantec dat de val van het communisme
en de dood van het politieke marxisme ‘in bepaalde opzichten een uitgesteld gevolg
is van mei '68’. Een andere veteraan van mei 1968, Michel le Bris, zegt zelfs dat de
studentenopstand ‘de eerste anticommunistische massabeweging’ was.
Nu, van deze pretenties zal menigeen opkijken die zich herinnert dat de heiligen
van die opstand Marx, Lenin, Mao en Ho Tsji-minh waren. Maar het is daarentegen
waar dat de Franse communistische partij - ‘de best gecamoufleerde vesting van de
contrarevolutie’, noemt Le Dantec haar - rabiaat tegen de studenten was.
Le Dantec onderkent een ‘proletarische’ en een ‘libidineuze’ pool in de opstand.
De eerste lijkt hij te vereenzelvigen met het gauchisme dat eruit voortgekomen is,
waarvan de ‘dwaasheid’ en de ‘grootheid’ uitmondden in de terreur van de Duitse
RAF en de Italiaanse Rode Brigades. Een hoogst romantische verklaring - wat Le
Dantec trouwens gedeeltelijk toegeeft - en een weinig proletarische.
En de ‘libidineuze’ pool? Die is de seksuele revolutie die mei 1968 heeft ontketend,
de ‘ondermijning van de zeden’. Die noemt Le Dantec ‘het meest blijvende en
onbetwistbare gevolg van Mei (voor hem met een hoofdletter) 68’. Voor deze
verklaring valt wel iets te zeggen, maar je zou ook het omgekeerde kunnen beweren:
mei 1968 is niet de oorzaak, maar een gevolg van de seksuele revolutie.
Deze theorie (die ik eens in 1968 verdedigde) luidt als volgt: de seksuele revolutie
had al lang vóór mei 1968 haar ‘ondermijnend’ werk gedaan; vele studenten hadden
toen al meer seksuele ervaring opgedaan dan hun leraren in een heel leven. Ergo kon
de (on)volwassenheid niet langer als criterium dienen dat de (onvolwassen) jeugd
van de (ervaren) oudere generatie scheidde. Gevolg: ondermijnd gezag en, ten slotte,
opstand.
Als er iets waar is aan deze theorie, dan heeft zich in 1968 voorgedaan wat Carry
van Bruggen over de Franse revolutie van 1789 schreef: ‘De Revolutie begint niet
in 1789, maar zij eindigt dan. Geestelijke omwentelingen zijn als mazelen; precies
afgelopen wanneer de uitslag (in de dubbele zin) zichtbaar wordt. De
niet-onderscheidende houdt die “uitslag” voor de eigenlijke “ziekte” (...) en waant
aan een begin te staan’, terwijl dat ‘begin’ in werkelijkheid de - vaak gewelddadige
- uitbarsting is van wat al jarenlang broeide.
Voor de andere veteraan van mei 1968 die La Revue des deux mondes aan het
woord laat komen, Michel le Bris, is de opstand een bijna religieuze belevenis
geweest, lijkt hij althans als een katalysator te hebben gewerkt die religieuze of
quasi-religieuze energieën heeft losgemaakt. Hij citeert André Malraux (1901-1976):
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‘Voor een ongelovige is de belangrijkste vraag van onze tijd deze: kan er een
gemeenschap tussen mensen (dat wil zeggen: een broederschap) bestaan zonder
transcendentie? Zo niet, waarop kan de mens dan zijn morele waarden grondvesten?’
Het is in feite dezelfde vraag als die ik hier twee maanden geleden stelde en die
replieken van J. Glastra van Loon, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en
anderen uitlokte.
Maar Le Bris vergenoegt zich niet met deze vraag van een ongelovige (als Malraux
was), maar citeert ook de rebelse en door Rome veroordeelde priester Lamennais
(1782-1854):
‘De regeringen en de volken bevinden zich in een soort oorlogstoestand, omdat
macht zonder tegenmacht naar het despotisme neigt en gehoorzaamheid zonder
veiligheid naar opstand. Daarom zijn zij gedwongen van elkaar waarborgen te vragen
en hun veiligheid in illusoire verdragen te zoeken - illusoir omdat verdragsschendingen
geen andere rechters hebben dan de partijen zelf.
‘Nooit zal een samenleving uitsluitend met mensen gevestigd worden: de mens
moet eerst in gemeenschap met God zijn voordat hij in gemeenschap met zijn gelijken
kan zijn.’ Van een gelovige als Lamennais een minder interessante of verrassende
uitspraak dan die van de ongelovige Malraux. Maar het interessantst is dat Le Bris,
de oudstrijder op de barricaden van mei 1968, haar aanhaalt en aan Lamennais' laatste
woorden toevoegt:
‘... tenzij, natuurlijk, God een andere naam is voor die dimensie van grandeur die
wordt geopenbaard door de ervaring van broederschap - die werd geopenbaard door
mei 68.’ Het was niet de eerste keer dat een revolutie de deelnemers tot een staat van
religieuze vervoering bracht. En het zal niet de laatste zijn geweest. Met een geloof
aan God hoeft de vervoering niets te maken te hebben. Met een afstand van de rede
wèl.
Trouwens, broederschap op zichzelf zegt niets. Ook tussen de Waffen-SS'ers
bestond broederschap. En die riskeerden nog elke dag de dood, terwijl de
opstandelingen van 1968 - in Nederland: van 1969 en latere jaren - helemaal niets
riskeerden. Ze zijn dan ook allemaal goed op hun pootjes terecht gekomen in de
maatschappij die zij beweerden te verafschuwen. Ook zij hebben geprofiteerd van
haar ‘repressieve tolerantie’.
Het citaat van Cees Nooteboom waarmee dit artikel begint, is ontleend aan de
zojuist verschenen bundel ‘De ontvoering van Europa’ (uitg. Atlas,
Amsterdam/Antwerpen).
NRC Handelsblad van 20-07-1993, pagina 7

Protestants en rooms denken
In september zal het twintig jaar geleden zijn dat in Chili het regime van Salvador
Allende omvergeworpen werd door generaal Pinochet. Een socialistisch experiment
werd vervangen door een rechts-autoritair schrikbewind. Een traumatische gebeurtenis
voor links overal - en niet het minst in Nederland, waar zojuist het kabinet-Den Uyl
aangetreden was.
Die schok werkt nog altijd na. Dat is bijvoorbeeld te merken aan een artikeltje van
H.M. de Lange in Hervormd Nederland van 17 juli. De paus heeft onlangs Pinochet
in hartelijke bewoordingen gelukgewenst met zijn gouden huwelijksfeest. De Lange
vindt dat ‘een dreunende klap in het gezicht van allen die onder Pinochets
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verantwoordelijkheid gemarteld zijn en van de nabestaanden van onder zijn regime
om het leven gebrachten’.
Ja, De Lange vindt het pauselijke telegram een bevestiging van het voor hem
‘geheel onbegrijpelijke optreden van de paus om met deze man op één balkon te
staan in 1987. Dan zien we de kerk in haar reactionaire en onderdrukkende gestalte.
Niet voor het eerst in de geschiedenis, maar daarom niet minder weerzinwekkend.’
Dat de paus Pinochet, die intussen plaats had gemaakt voor de democratisch
gekozen Aylwin, maar nog als chef van de generale staf een machtsfactor van
betekenis in Chili is, gefeliciteerd heeft met zijn gouden huwelijksfeest, zal ook
menig rooms-katholiek op z'n minst onnodig hebben gevonden, maar De Langes
ontsteltenis over het feit dat de paus in 1987 - toen Pinochet nog staatshoofd was samen met hem op één balkon verscheen, is een typisch protestantse reactie.
De rooms-katholiek daarentegen gaat ervan uit dat de paus niet alleen hoofd van
zijn kerk is, maar tevens hoofd van de Vaticaanse staat. Als zodanig ontmoette hij,
op bezoek in Chili, Pinochet als gelijke en gastheer, wie hij eer verschuldigd was.
Hetzelfde deed hij op zijn bezoeken aan Polen, waar hij de toenmalige machthebbers
Gierek en Jaruzelski - die niet eens staatshoofd waren, maar hoofd van de
communistische partij - de nodige eer bewees. Niemand zag daarin een pauselijke
vergoelijking van het communisme.
Maar nog minder protestants is de gedachte dat de kerk een institutie is, die, omdat
zij institutie is, pacteren moet met de wereldlijke overheden. Die overheden - de
Pinochets en de Jaruzelski's - komen en gaan, maar de kerk is eeuwig. Haar komt
het erop aan, haar gelovigen zo goed mogelijk door de wisselvalligheden van het
temporele bestaan te loodsen. Daarvoor zijn compromissen, zelfs met de duivel,
onvermijdelijk.
Dit denken is - het moet tot zijn eer gezegd worden - het protestantisme vreemd,
en wanneer tegenwoordig ook steeds meer rooms-katholieken afstand nemen van
dit institutionele denken, dan is dat een bewijs te meer van de protestantisering van
het rooms-katholicisme, die al pater Walter Goddijn, onder andere in zijn boekje
Roomsen, dat waren wij (1978), signaleerde.
Maar is dat typisch roomse denken het protestantisme inderdaad zo vreemd? Wat
deed de Wereldraad van Kerken anders, toen hij steevast weigerde te protesteren
tegen de schending van mensenrechten in communistische landen? Het argument
was altijd: door te protesteren zouden wij het de kerken en de gelovigen daar alleen
maar moeilijker maken. Een typisch ‘rooms’ argument. (Ik heb het hier niet over die
protestanten die - veel meer in getal dan rooms-katholieken - sympathie hadden voor
die communistische regimes.)
De Lange eindigt zijn tirade aldus: ‘Intussen praat het Vaticaan op hoge toon over
mensenrechten. Wanneer tonen de rooms-katholieken in de hele wereld eens dat ze
van deze schijnheiligheid niet langer gediend zijn? Dat je in de kerk wilt blijven,
begrijp ik wel, maar dat je je zwijgend onderwerpt aan een leiderschap van zo'n man
met al zijn afschuwelijke pretenties - Stedenhouder van Christus, Heilige Vader, etc.
- daarvoor heb ik geen begrip.’ Amen, maar dit is een typisch protestantse manier
van denken, die het rooms-katholicisme vreemd is.
Maar Pinochet blijft de gemoederen nog op een andere manier bezighouden. Want
wat blijkt? Terwijl Allendes experiment het land tot de rune bracht, heeft hij Chili
tot het economisch sterkste en gezondste land van Latijns Amerika gemaakt. Chileense
economen zwermen nu overal uit om te vertellen hoe je een socialistische economie

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

met succes kunt omturnen in een kapitalistische. In Rusland is Pinochet bepaald
populair. Het Chileense model wordt er druk bestudeerd.
De Volkskrant, een krant die vroeger wegliep met Allende, wijdde op 17 juli een
artikel aan dat Chileense succes en zijn uitstraling (ook ‘in Buenos Aires struikel je
over de Chileense economen’). Zeker, ten minste vijf miljoen Chilenen (van de
dertien miljoen) leven nog onder de armoedegrens, maar ook daarin onderscheidt
het zich gunstig van de meeste Latijns-Amerikaanse staten, om niet te spreken van
de ex-communistische.
De vraag rijst nu: is dit succes de tweeduizend (sommigen spreken van vijfduizend)
doden van Pinochets schrikbewind waard? De vraag is voorbarig, want eerst moet
de vraag gesteld worden: had Pinochet dat succes ook kunnen bereiken zonder die
doden? Het antwoord is waarschijnlijk ja. Daarmee ontvalt dan aan zijn regime zelfs
deze rechtvaardiging, maar blijft het een kinderbewaarplaats, vergeleken bij de
communistische heilstaten met hun talloze miljoenen doden, die velen - onder wie
ook protestanten! - een aanvaardbare prijs achtten voor het moois dat daar tot stand
werd gebracht.
NRC Handelsblad van 23-07-1993, pagina 7

Hinken op twee gedachten
In een interview met twee redacteuren van Elsevier (24 juli) heeft minister Kooijmans
gezegd dat het hem ‘uitermate moeizaam lijkt om een spagaat lange tijd vol te
houden’. Dit naar aanleiding van de opmerking van de interviewers dat zijn
voorganger, minister Van den Broek, ‘sprak over de noodzaak (voor Nederland) van
een spagaat tussen Amerika en Europa’.
Kooijmans trekt daaruit de conclusie dat Nederland zijn toekomst meer moet
zoeken in Europa dan in een blijvend vertrouwen op Amerika. Hij zegt dat weliswaar
niet met zoveel woorden, maar het is op te maken uit deze woorden: ‘Het is ook in
het belang van Amerika dat Europa, zeker in deze nieuwe tijd, zich hervindt.’ (Heeft
Europa zich ooit gevonden dan?) ‘Het moet zelf een stabiliserende factor worden.’
Ziezo, dat weten we nu. Of en, zo ja, wanneer Europa ooit een stabiliserende factor
zal worden - daar laat de minister zich niet over uit. In elk geval verschuift voor hem,
zeker na de toetreding van Zweden, Oostenrijk, Finland en Noorwegen, het perspectief
van een Europese federatie ‘verder naar de toekomst’. Een gemeenschappelijke
buitenlandse politiek is iets voor ‘de volgende eeuw’. Dus waar praten we eigenlijk
over?
Minder academisch is evenwel dat Kooijmans de spagaat die hij voor Nederland
tussen Europa en Amerika ‘uitermate moeizaam’ vindt, wel lijkt aan te bevelen
wanneer het aankomt op de positie van Nederland tussen Duitsland en Frankrijk.
Maar laten we de desbetreffende passage letterlijk aanhalen. Nadat de interviewers
hebben opgemerkt dat Europese besluiten afhankelijk zijn van overeenstemming
tussen Bonn en Parijs, zegt hij: ‘Het is inderdaad wezenlijk dat Duitsland en Frankrijk
- en zoveel mogelijk ook Engeland - op één lijn zitten. Anders lukt het gewoon niet.
We moeten niet de pretentie hebben dat Nederland even invloedrijk is als Duitsland
en Frankrijk. Wel kan Nederland proberen bepaalde processen te versterken (...) door
coalities te smeden. Duitsland en Frankrijk hebben immers uiteenlopende belangen,
waarvoor zij steun zoeken. Ik weet dat het niet erg constructief is om te spreken over
blokkerende minderheden, maar het is een middel.’
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Dit is geen spagaat meer, dit is bijna een hinken op twee gedachten. Aan de ene
kant is een Frans-Duitse eenheid een voorwaarde voor de eenheid van Europa en dus
in het belang van Nederland, dat immers die Europese eenheid wil. Maar aan de
andere kant is het een Nederlands belang dat Frankrijk en Duitsland het niet altijd
eens zijn, want dat vergroot de mogelijkheden voor Nederland om zijn ideeën door
te drukken.
Kooijman spreekt hier van ‘blokkerende minderheden’, maar is hier niet veeleer
sprake van kans op wisselende coalities: Nederland leunt, wanneer Frankrijk en
Duitsland ‘uiteenlopende belangen’ hebben, nu eens tegen Duitsland, dan weer tegen
Frankrijk aan. (In de praktijk zal dit vaker een aanleunen tegen Duitsland zijn, omdat
Nederlands belangen vooralsnog vaker parallel lopen met die van Duitsland dan met
die van Frankrijk.)
Wanneer we over ‘blokkerende minderheden’ praten, hebben we het over het recht
van veto, waarover ieder lid van de Europese Gemeenschap in beginsel beschikt,
zolang formeel nog de nationale soevereiniteit van ieder land wordt erkend. Vandaar
dat juist een klein land zuinig moet zijn met die soevereiniteit: zij is een middel
waarmee het althans ongunstige ontwikkelingen of besluiten kan blokkeren. Grotere
landen beschikken ook nog over andere middelen.
Maar Kooijmans heeft het over ‘blokkerenden minderheden’ (meervoud). Ook
die zijn mogelijk, zolang de nationale soevereiniteit nog bestaat. We spreken dan
over coalities tussen kleinere staten, die de wil van grotere staten kunnen frustreren,
indien deze iets willen wat tegen de gemeenschappelijke belangen of inzichten van
die kleinere staten ingaat.
Kooijmans blijkt daar niet vies van te zijn: Nederland zal zich, zegt hij, blijven
verzetten tegen de neiging tot dominantie van de grote landen, ‘straks samen met die
vier nieuwe lidstaten’. (Niet nu al, met België, Luxemburg, Denemarken, Portugal
en Ierland?) ‘Het zijn kleinere landen, die zich, net als wij, zullen verzetten tegen de
neiging van de grote landen om binnen de EG een directoraat in te stellen, dat de
zaken wel eventjes regelt. Daar moeten we ons sterk tegen wapenen.’
Bravo! Kooijmans maakt - al zegt hij het niet expliciet - een onderscheid tussen
strategie en tactiek. De strategie blijft gericht op het federale Europa (al is dit
perspectief verder naar de toekomst geschoven), maar de tactiek die gehanteerd wordt
om dit doel te bereiken, heeft veel weg van de oude diplomatie tussen staten: coalities,
blokkerende minderheden; ja, zij lijkt daar schijnbaar mee in strijd.
Schijnbaar - want in werkelijkheid is tactiek een middel en kan zij allerlei
kronkelwegen bewandelen, sommige waarvan van het doel schijnen weg te leiden.
Als Kooijmans werkelijk zo'n politiek wil gaan voeren, dan zal van de Nederlandse
diplomatie meer behendigheid gevergd worden dan onze politici, die in de
internationale politiek doorgaans rechtlijniger denken dan in de binnenlandse,
waarschijnlijk lief is.
Maar die rechtlijnigheid heeft Nederland, en Kooijmans' voorganger in de eerste
plaats, juist de smadelijke nederlaag van ‘zwarte maandag’ 30 september 1991
bezorgd.
NRC Handelsblad van 27-07-1993, pagina 7

Links en de bestaande orde

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Wanneer de Wall Street Journal, die doorgaat voor de spreekbuis van het Amerikaanse
kapitalisme, met waardering schrijft over de ideeen van een ex-hoofdredacteur van
het Britse tijdschrift Marxism Today, dan maken veler dierbare stereotiepen en
vooroordelen een moeilijke tijd door. En toch is dat wat onlangs gebeurde.
In zijn hoofdartikel van 21 juli reageert de WSJ op een artikel dat Martin Jacques,
die toen hij nog aan dat marxistische tijdschrift verbonden was al een algemeen
gerespecteerd journalist was, onlangs schreef in de Sunday Times. (Het is op zichzelf
al een teken van een Umwertung aller Werte dat een marxist schrijft in een
conservatief blad.)
Nu gaat het mij niet zozeer om wat Jacques (blijkbaar uitgesproken als Dzjeeks)
schreef _ het desbetreffende nummer van de Sunday Times heb ik trouwens niet
kunnen achterhalen _ als wel om het feit dat het tegenwoordig kennelijk mogelijk is
een discussie te hebben over alle ideologische kloven heen.
Dat is een welkom verschijnsel. De WSJ schrijft dan ook dat deze tijden van
onzekerheid het mogelijk maken nieuwe vrienden te maken en afstand te doen van
oude animositeiten. Bovendien: ‘Als een pool van het politieke debat verkruimelt
(zoals met links gebeurt), dan blijft de andere pool niet onaangetast. Rechts staat nu
voor de uitdaging zichzelf te vernieuwen, terwijl het een sterke intellectuele uitdaging
van links moet missen.’
Inderdaad, en het is precies dat wat Francis Fukuyama vier jaar geleden bedoelde
met zijn veelal onbegrepen en uitgelachen stelling van het ‘einde der geschiedenis’.
Uitdrukkelijk sprak hij van geschiedenis als politiek discours, en niet van geschiedenis
als opeenvolging van gebeurtenissen. Maar dat hebben velen niet begrepen, ja niet
willen begrijpen (lachen is altijd gemakkelijker). Hoe dit ook zij _ rechts heeft links
nodig (en omgekeerd). Zolang links nog vitaal was, was de discussie mogelijk zonder
dat beide de koppen bij elkaar staken. Een discussie is per slot van rekening mogelijk
zonder dat de partijen ooit om een tafel gaan zitten. Nu een van de partijen geen
stimulerende bijdrage meer kan leveren, is het tijd om dat wel te doen.
Zo werken, aldus lees ik in dat hoofdartikel in de WSJ, in Amerika de Heritage
Foundation en de Progressive Foundation _ respectievelijk een conservatieve en een
linkse denktank _ nu al samen om zich te bezinnen over de toekomst van de
verzorgingsstaat. Dat is daar blijkbaar mogelijk. Zouden we in Nederland, waar zo
vaak (vooral door links) moralistisch gedacht wordt, ook al zo ver zijn? Jacques
noemt in zijn artikel in de Sunday Times enkele van de punten waarover gesproken
zou kunnen worden: ‘de neergang van het keynesiaanse verzorgingsmodel, het verval
van de moderne staat als zodanig (en dus van de doeltreffendheid van
staatsinterventie), de opkomst van een minder starre, heterogene samenleving en de
verdwijning van de arbeidersklasse.’
De WSJ spreekt van een uitdaging voor rechts, maar is het niet veeleer een
uitdaging voor links? Want het is vooral links dat getroffen is door de door Jacques
genoemde verschijnselen. Maar is links _ althans in Nederland _ niet te zeer gebonden
aan oude vormen en gedachten om zo'n discussie met anderen aan te gaan? Prof. S.
van Wijnbergen, die in NRC Handelsblad van 24 juli geinterviewd werd, vreest
kennelijk van wel: ‘Er moet een fundamenteel debat komen over de staat en de manier
waarop het veranderingsproces moet worden begeleid. Tot nu toe heeft links zich
merkwaardigerwijs ontpopt tot de grootste verdediger van de bestaande orde. Ik vind
het shockerend dat er in Nederland en West-Europa over dit soort zaken niet eens
een debat gevoerd wordt.’
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Zo'n debat is om politieke en maatschappelijke redenen nodig, maar het zou ook
op zichzelf _ dus los van de politieke en maatschappelijke betekenis ervan _ al een
intellectueel genot kunnen zijn. Het is waar dat de PvdA onlangs de liberaal Wiegel
heeft uitgenodigd als spreker op een van haar congressen. Dat is op zichzelf al bijna
een revolutie, maar Wiegel is nu niet bepaald het neusje van de intellectuele zalm.
Een socialist die zich in zijn intellectuele nieuwsgierigheid niet laat storen door
vooroordelen en animositeiten, is president Mitterrand. Zo zocht hij onlangs _ niet
voor de eerste keer _ de bijna honderdjarige Duitse schrijver Ernst Junger op, die in
Nederland door links als een protofascist, zo niet een echte fascist, wordt beschouwd.
Den Uyl was dan ook bij een vorige gelegenheid geschokt door die voorkeur van
zijn Franse partijgenoot. Alweer dat Nederlandse moralisme.
Nu weet je bij de sluwe vos Mitterrand nooit waar de intellectueel ophoudt en de
politicus begint (of omgekeerd). Het is moeilijk voorstelbaar dat hij uit zijn bezoeken
aan Junger politieke munt zou kunnen slaan, maar anders is dat met de protectie die
Rene Bousquet, die onder Vichy verantwoordelijk was voor de deportatie van
tienduizend joden en in het naoorlogse Frankrijk tot de hoogste toppen van het
bedrijfsleven is gestegen, ook van Mitterrand, die hem als ‘een van onze vrienden’
beschouwde, heeft genoten. (Bousquet werd onlangs in zijn Parijse appartement
vermoord.) Hier zou, zo lijkt het, een beetje Nederlands moralisme wel op zijn plaats
zijn geweest. Elke discussie heeft haar grenzen, maar in ons land lijken die wel erg
nauw getrokken te worden.
NRC Handelsblad van 30-07-1993, pagina 7

Verdeeld en wisselvallig
Wat moet Nederland met ‘Joegoslavië’? Deze vraag heeft Vrij Nederland aan 22
‘echte deskundigen’ voorgelegd. Ik hoorde daar niet bij. Gelukkig maar, want ik ben,
anders dan bijvoorbeeld L. Wecke en H.M. de Lange, geen echte deskundige; gelukkig
ook omdat ik, wat mijn antwoord op die vraag betreft, aarzel tussen: ‘Ik weet het
niet’ en ‘Niets.’
In deze staat van radeloosheid is het verleidelijk te proberen zich in te leven in
een tijd dat er weliswaar ook een oorlog woedde, maar Nederland neutraal was (wat
het, als de internationale toestand zich blijft ontwikkelen zoals hij nu doet, binnen
niet al te lange tijd wel weer zal worden). Ik bedoel de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918).
Hoe stond het met de gezindheid van de bevolking in het neutrale Nederland? Was
die pro-Duits of op de hand van de geallieerden (Engeland en Frankrijk)? De
stemming was verdeeld en wisselvallig. Opnieuw blijkt de liberale politicus W.H.
de Beaufort (1845-1918) in zijn dit jaar uitgegeven dagboek een goede barometer.
Terwijl hijzelf eerder aan de kant van de geallieerden stond, registreert hij nauwgezet
de reacties die de oorlogsgebeurtenissen in zijn wijde omgeving teweegbrengen. Het
verloop van de gevoelens is af te lezen aan de volgende citaten uit zijn dagboek.
Op 26 augustus 1914 - de oorlog is dan ruim drie weken aan de gang - noteert hij:
‘In de Kamer is de stemming veelal anti-Duitsch, enkelen zijn Duitschgezind.’
Enkele dagen later: ‘Het schijnt dat onder de katholieken hier te lande de Duitschers
den meesten aanhang hebben. Men is op het orthodoxe Rusland en op Frankrijk, het
land van de scheiding tusschen kerk en staat, ten uiterste gebeten. Het is zeker
merkwaardig hoe de vernieling van de Leuvensche universiteitsgebouwen hier weinig
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beweging veroorzaakt bij de katholieken. De katholieke bladen zijn zeer kalm gestemd
onder deze ramp.
24 september 1914: ‘In Den Haag onder de hofkringen heerscht een stemming die
Engeland weinig gunstig is, zij dagteekent nog van den Boerenoorlog. Het gros onzer
bevolking heeft dien oorlog echter reeds vergeten.’
28 oktober 1914: ‘Hier is de stemming nog zeer verdeeld. Men spreekt zich
voorzichtig uit, doch de groote meerderheid zoude, geloof ik, een nederlaag der
Duitschers gaarne zien. De wijze waarop zij snoeven en zichzelven in de lucht steken
vervult de meeste menschen met walging.’
31 oktober 1914: ‘Onze officieren zijn voor een groot deel Duitschgezind, zij
bewonderen de voortreffelijke regeling van alles wat het leger betreft in Duitschland.
Ook de hooge stelling die in Duitschland aan het leger wordt toegekend. Het
militarisme is iets dat militairen natuurlijk toelacht.’
24 januari 1915: ‘Het roomsche volk is zeer anti-Duitsch. De roomsche
geestelijkheid zal, naar ik ducht, willen aansturen op een vereeniging der Vlaamsche
gewesten met Nederland’ (ingeval België, na een Duitsche overwinning, uiteen zou
vallen en Vlaanderen onder Duitsche invloed zou blijven).
28 januari 1915: ‘Hintzen (Rotterdams bankier) deelde mij mede dat te Rotterdam
de stemming niet zoo sterk Duitsch is als algemeen wordt gedacht. Aan de Nieuwe
Rotterdamsche Courant zijn een paar dagbladschrijvers verbonden die hun haat aan
Engeland uit de dagen van den Boerenoorlog nog niet hebben afgezworen (...).
Loder, de raadsheer in den Hoogen Raad, meende dat te 's-Gravenhage (behalve
mijns inziens in katholieke en in militaire kringen en ook sporadisch in hofkringen)
de stemming algemeen tegen Duitschland is. Colenbrander (historicus) was er zeer
door getroffen hoe weinig vooruitziende Nederlanders zich toonden: een zegepraal
van Duitschland zou tot noodzakelijk gevolg hebben dat de zelfstandigheid van
Nederland als staat verdween; maar dit zag men niet in en was om allerlei weinig
beteekenende redenen, dikwijls alleen uit persoonlijke overwegingen, vóór
Duitschland.’
28 februari 1915: ‘Het is verwonderlijk hoevele inderdaad gezaghebbende
menschen hier te 's-Gravenhage zoo sterk tegen Engeland zijn. Zij zeggen: Engeland
dwingt den geheelen zeehandel, het verbiedt den uitvoer van allerlei waren en hongert
het gansche vasteland uit.’
22 maart 1915: ‘De vrees voor Engeland begrijp ik niet, het zal ons, zoo het
overwint, geen schade toebrengen. Duitschland daarentegen moet ons onder zijnen
invloed brengen, zoo het overwint en de baas wordt in Europa. De oorzaak der
Duitschgezindheid hier te lande, voor zoover zij niet uit godsdienstige beweegreden
voortkomt, wat het geval is zoowel bij katholieken als protestanten, is de bewondering
voor leger en voor de orde die in Duitschland heerscht. Alleen de Duitsche regering
kan het socialisme onder de voet houden en de democratie in haren zin leiden.’
Maar drie weken later (16 april 1915): ‘De stemming tegen Duitschland wordt
meer en meer vijandig.’
En tegen het eind van dat jaar: ‘De stemming is hier in de hoogere kringen nogal
Duitsch. Men waardeert in Duitschland het staatkundig en godsdienstig behoud en
beschouwt het daarom als het land dat ons voor omwentelingen zal behoeden. Nu
Duitschland daarbij zijne groote macht (...) toont, komt de altijd bestaande neiging
om zich tot den sterkste te wenden ook medespreken. (...)’
Maar: ‘In ons land is de stemming der lagere volksklasse anti-Duitsch. Dit is een
gevolg van de Belgische immigratie. De verhalen over het lijden der bewoners van
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België heeft nogal indruk gemaakt en deze indruk schijnt blijvend te zijn.’ 18 januari
1916: ‘Het is merkwaardig hoe Duitschland en Oostenrijk in de algemeene meening
vooruitgaan. Zij danken het in de eerste plaats aan hunne overwinningen, in de tweede
plaats aan de tegenzin tegen Engelands willekeurige handelingen en eindelijk aan
den wensch naar het einde van den oorlog die (sic) iedereen meent dat alleen kan
komen na volslagen overwinning van een der partijen.’
Met ‘Engelands willekeurige handelingen’ doelt De Beaufort op de inbeslagneming
van Nederlandse koopvaardijschepen door Engeland. Die doet de stemming - althans
tijdelijk - omdraaien.
22 maart 1918: ‘De aan Duitschland gunstige stemming is door deze geschiedenis
zeer aangewakkerd (...). De vijandige stemming tegen America en Engeland zal zich
wel uiten; gisterenavond - naar ik verneem - hebben reeds Delftsche studenten rumoer
gemaakt voor het huis van den Americaanschen gezant (...).
23 maart 1918: ‘Merkwaardig verschijnsel van veranderde sympathie: mijn knecht,
die anders, zooals bijna allen van zijn stand, anti-Duitsch is, kwam mij gisterenavond
dit bericht aankondigen, terwijl de vreugde uit zijn oogen straalde. Sedert de
schepengeschiedenis zijn de Engelschen in de waardeering gedaald.’
Op 2 april 1918 overleed De Beaufort, zodat wij niet weten of de groeiende
machtsbewustheid van de geallieerden ook zijn sympathie ten slotte zouden hebben
aangetast. Vermeldenswaard is nog zijn notitie van 12 januari 1917: ‘Cort van der
Linden (minister-president) is zeer Duitschgezind.’ Maar dat was uit andere bron al
bekend.
Op 15 en 29 juni en 13 juli bevatte deze rubriek ook passages uit De Beauforts
dagboek.
NRC Handelsblad van 03-08-1993, pagina 7

Finis Europae?
Een euroscepticus - een genus waartoe slechts weinige Nederlanders behoren (of:
tot voor kort behoorden) - is niet iemand die tegen het ideaal van de Europese
eenwording is, maar iemand die er niet in gelooft, aan de haalbaarheid ervan twijfelt.
Zo iemand zal dus geen politieke, maar op z'n hoogst intellectuele voldoening
scheppen uit de ontploffing van het Europese Monetaire Stelsel, dat het voorportaal
was van de Europese Monetaire Unie, het belangrijkste resultaat van het verdrag van
Maastricht.
Niet dat de eurosceptici de uitkomst van 2 augustus, toen de landen van de Europese
Gemeenschap besloten hun munten opnieuw te laten zweven, precies hebben
voorspeld - ook diegenen die twijfelden aan de houdbaarheid van het communistische
stelsel, wisten niet hoe en wanneer het precies zou ineenstorten - maar die uitkomst,
die Europa's eenwording op z'n allerbest met enige jaren vertraagt, verraste hen niet.
Wat is nu de politieke betekenis van 2 augustus 1993? De Franse frank is in feite
gedevalueerd, wat een slag is voor de Franse zelfbewustheid. Bovendien is het Franse
streven om door middel van een Europese Monetaire Unie de D-mark - en dus de
overmacht van het herenigde Duitsland in Europa - aan banden te leggen voorlopig,
misschien wel voorgoed, mislukt.
Daarmee is, voor Frankrijk althans, de prikkel voor de nauwe samenwerking met
Duitsland, die het kenmerk van de laatste decennia is geweest, grotendeels verdwenen.
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Aangezien die Frans-Duitse samenwerking de motor was van de Europese integratie,
is deze nu haar dynamiek kwijt.
In een soortgelijke situatie - nadat, in 1954, Frankrijk het plan voor een Europese
Defensiegemeenschap in de ijskast had gestopt en het integratieproces eveneens tot
stilstand was gekomen - hebben de Nederlander Beyen en de Belg Spaak de zaak
weer aan het rollen gebracht. Een paar jaar later was de Europese Economische
Gemeenschap, die een groot succes zou worden, geboren.
Maar dit laat zich niet herhalen. Niet omdat de Nederlander Kooijmans en de Belg
Claes van een ander kaliber zijn dan hun illustere voorgangers, maar omdat de
internationale omgeving waarin toen een relance européenne mogelijk was, een
geheel andere was dan die van 1993.
Het grootste verschil is dat toen de vrees voor de Sovjet-Unie de landen van
West-Europa in laatste aanleg bijeenhield. Nu is de Sovjet-Unie verdwenen.
Bovendien was Duitsland zwak en verdeeld en was het westelijke deel van Duitsland
toen - tien jaar na Hitler - nog tot vrijwel elke concessie bereid om opgenomen te
worden in de gemeenschap van democratische staten.
Lange tijd is de Bondsrepubliek tot zulke concessies bereid gebleven, vooral ten
opzichte van Frankrijk, de grootste dwarsligger. En als het aan Bondskanselier Kohl
lag, zou zij er waarschijnlijk ook nu nog bereid toe zijn, want voor hem heeft de
Frans-Duitse samenwerking, als kern van het Europese tehuis waarin Duitsland
geboren zou zijn, hoogste prioriteit.
Maar voor zo'n beleid krijgt Kohl de Duitsers niet meer mee. In de interne
economische en psychische crisis waarin zij zich bevinden, is de D-mark meer dan
ooit hun houvast. In het jaar vóór belangrijke verkiezingen kan Kohl zich gewoonweg
geen politiek veroorloven die ook maar de schijn zou wekken dit houvast op het spel
te zetten.
Al hebben Fransen en Duitsers, dinsdag te Parijs bijeen, nog zozeer bezworen dat
hun samenwerking het kernstuk van hun politiek blijft en al heeft de Bundesbank
zelfs de beleningsrente enigszins verlaagd, dit verandert niets aan het fundamentele
gegeven dat Frankrijk en Duitsland geheel verschillende economische en politieke
belangen en prioriteiten hebben. Dat feit is in de nacht van zondag tot maandag
opengebroken en valt niet meer te maskeren.
Het heeft weinig zin in deze situatie naar een zondebok te zoeken. Maar het gebeurt
natuurlijk wel. Vooral het vernederde en gefrustreerde Frankrijk wijst beurtelings
naar de speculanten, de Anglosaksische vrijhandelaars en de Bundesbank. Zelfs het
gematigde dagblad Le Monde, dat nog op 31 juli de verdediging van de Bundesbank
op zich nam, spreekt op 3 augustus van het Diktat van Bonn en Frankfort.
Anderen spreken, minder heethoofdig, van het falen der politici. Maar ook dat is
blaffen tegen de verkeerde boom. Politici willen herkozen worden en kunnen dus
nooit al te ver afwijken van wat hun kiezers beroert. Op het ogenblik beroert hen de
werkloosheid en vragen zij om nationale maatregelen, niet om Europese dromen.
Als we met alle geweld een schuldige willen aanwijzen, dan is die het
democratische stelsel, dat alleen bij mooi weer - dat we de laatste decennia over 't
algemeen gehad hebben - bereid is lange-termijnoplossingen, zoals de Europese
integratie er een is, te aanvaarden. Zodra het weer omslaat, worden zij bij de volgende
verkiezingen het slachtoffer.
Er wordt nu gezegd dat politieke integratie vooraf had moeten gaan aan
economische integratie. Inderdaad heeft in de geschiedenis de gemeenschappelijke
munt steeds de gemeenschappelijke politiek gevolgd, en niet omgekeerd. Maar tot
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een gemeenschappelijke politiek zijn de volken van Europa nog minder bereid dan,
bij mooi weer, tot een gemeenschappelijke economie.
Theoretisch is daarom de dictatuur een betere habitat voor integratie. Als Stalin
was blijven leven, zou Oost-Europa wellicht één geintegreerd gebied zijn geworden
(Of dit resultaat de offers waard zou zijn geweest, is een andere vraag.). Zodra de
tiran dood was en de dooi inviel, begonnen de satellieten, hoewel niet belemmerd
door vrije verkiezingen, al meer te gehoorzamen aan nationale gegevenheden, wensen
en ambities, en ten slotte is het rode gemenebest uiteengevallen. Dus ook dat recept,
dat trouwens zijn eigen antistoffen in zich draagt, werkt niet.
NRC Handelsblad van 06-08-1993, pagina 7

Een beschaafd model
België is sinds mei van dit jaar een federale staat: met zes regeringen en zes
parlementen. Is het daarmee een model voor Europa geworden? Geert van Istendael
beweert het, en hij is niet de eerste de beste: zijn boek Het Belgisch labyrint (1989)
is verplichte lectuur voor iedereen die iets van onze zuiderbuur wil weten. In een
interview met Hervormd Nederland (7 augustus) zegt hij:
‘Wij zijn een model omdat België biedt wat anderen niet kunnen begrijpen. We
hebben Noord- en Zuid-Europa in ons, de cultuur gaat van de Middellandse zee tot
aan het calvinistische noorden. We hebben een tweetalige grote stad - Brussel - met
alle problemen van dien, en zijn altijd op vredelievende manier met de binnenlandse
problemen omgegaan. België bewijst dat verschillende culturen heel goed in één
land kunnen samenleven.’
Dit beeld - België als model voor Europa - heeft ook koning Albert II gisteren
gebruikt in zijn rede voor het parlement. Het is dan ook een voor de hand liggend
beeld. Bovendien is er iets voor te zeggen om de Belgen, in deze tijd van interne en
externe onzekerheid (versterkt door het heengaan van een geliefde koning), het gevoel
te geven dat ook hun land gidsland kan zijn. Niettemin vraagt deze aanprijzing om
twee kanttekeningen.
In de eerste plaats: ‘Zonder een staatshoofd zie ik België niet functioneren.’ Het
is Van Istendael zelf die dit zegt. Maar dat kan niet zomaar een staatshoofd zijn. Het
moet iemand met groot moreel gezag zijn. Koning Boudewijn had dat, maar dat
gezag had hij zich pas na enkele tientallen jaren koningschap verworven. Hij is nu
dood. Zullen de Belgen zijn opvolger, 59 jaar oud, de tijd gunnen het ook te
verwerven?
Tweede aantekening: een model hoeft niet per se navolgenswaard te zijn. Een
andere Belgische journalist, Paul Belien, vindt dat Europa België niet moet volgen,
en ook hij is niet de eerste de beste: in 1990 werd hij bij zijn krant, De Gazet van
Antwerpen, ontslagen, omdat hij in een Amerikaans dagblad geschreven had dat
koning Boudewijn de abortuswet niet zou ondertekenen. Inderdaad zou hij dat
weigeren, maar een Belgische journalist mocht dat niet voorspellen.
In The Wall Street Journal - dezelfde krant waarin hij in 1990 zijn primeur
publiceerde - verdedigt Belien op 3 augustus de volgende stelling: Wallonië, waar
de socialisten heersen, kan slechts bestaan, althans zijn levensstandaard handhaven,
dank zij subsidies uit Vlaanderen. De Vlamingen willen dat daar een eind aan komt,
maar zelfs onder de huidige grondwet kunnen zij, hoewel zij de meerderheid van de
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bevolking uitmaken, hun wil niet doordrijven. De Waalse socialisten hebben al
gedreigd België te zullen vernietigen als dat gebeurt.
Wat is hiervan het gevolg? ‘Hoe koppiger de Waalse socialisten worden, des te
nationalistischer worden de Vlamingen, wat op zijn beurt weer het Waalse
nationalisme oppookt. Dit proces is al bijna twintig jaar aan de gang en is hand in
hand met het federalisatieproces gegaan.’ Met andere woorden: dat proces heeft, op
z'n minst, het nationalisme niet geneutraliseerd.
Belien trekt daar voor Europa deze les uit (en daarmee wordt de stelling dat België
een navolgenswaard model voor Europa is, twijfelachtig): ‘Als de Europese
Gemeenschap voornamelijk een mechanisme voor herverdeling van inkomsten wordt,
dan zal de combinatie van federalisme en socialisme leiden tot een krachtige opleving
van het nationalisme.’
En hij voegt daar deze algemene opmerking aan toe: ‘Socialisme zowel als
nationalisme is een gesloten systeem. Het ligt in hun aard perken te stellen aan de
activiteiten van de mens. Zij leiden tot protectionisme. Zoals de desintegratie in
België toont, trekken zij grenzen waar vroeger geen grenzen waren. Dat is nauwelijks
wat de oprichters van de EG in hun hoofd hadden.’
Het is mogelijk dat Belien hiermee een nieuwe politieke theorie geschapen heeft:
de combinatie van socialisme - waarvoor net zo goed verzorgingsstaat gelezen kan
worden - en federalisme heeft een averechts gevolg. Beide streven naar
internationalisering (het socialisme al meer dan honderd jaar), maar beide bakenen
het gebied waar zij de macht hebben af: de verzorgingsstaat wordt beschermd tegen
liberale invloeden van binnen en buiten; het federalisme sticht nieuwe autonomieën,
die zich ook afschermen.
Als deze theorie bewaarheid zou worden, dan zou de geschiedenis ons opnieuw
met een dialectische grap verrassen. Hoe dit ook zij - deze theorie is, op het eerste
gezicht, niet krankzinniger dan al die integratietheorieën die de laatste veertig jaar
op de universiteiten gebloeid hebben en die de geschiedenis - zowel in West- als in
Oost-Europa - de laatste jaren in hun hemd heeft laten staan.
In elk geval wordt het tijd dat de politieke wetenschappen - willen zij de naam
van wetenschap blijven verdienen - met desintegratietheorieën voor den dag komen.
België kan wellicht als beschaafd model dienen. Onbeschaafde modellen zijn er sinds
1989 te kust en te keur.
NRC Handelsblad van 10-08-1993, pagina 7

De eerste moderne politicus?
Van de vele auteurs uit het vorige fin de siècle genieten nu eigenlijk nog maar vier
bekendheid: Louis Couperus, Marcellus Emants, Frederik van Eeden en Lodewijk
van Deyssel, schrijft Jacqueline Bel in haar proefschrift Nederlandse literatuur in het
fin de siècle (Amsterdam University Press, 1993). De rest is vergeten, en meestal
terecht, vindt ze.
Behoren schrijvers als P.A. Daum, Frans Coenen, Arthur van Schendel, W.A.
Paap en Jac. van Looy, die ook in dat tijdperk schreven (of debuteerden), eveneens
tot die rest? Het is waar dat zij niet tot de ‘grootheden’ behoren, maar sommige van
hun boeken worden zelfs nu nog herdrukt. Maar goed, zelfs met z'n negenen vormen
ze slechts een kleine minderheid van wat er toen schreef.
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En toch waren er, onder de nu echt vergetenen, schrijvers die in hun tijd veel succes
hadden. Dat blijkt duidelijk uit Jacqueline Bels boek, dat daarom een goede spiegel
van die tijd is. Zo genoot de tendensroman Hilda van Suylenburg van Cécile Goekoop
destijds een ‘fabelachtige populariteit’ en werd aan het werk van Herman Robbers
soms ‘eeuwigheidswaarde’ toegekend. Wie kent ze nog? Daarentegen voorspelde
Van Deyssel dat over honderd jaar iedereen de ‘mindere-rangsche feuilleton- of
romanschrijver’ Couperus zou zijn vergeten.
Wat is het lot van de politici uit dezelfde tijd (Jacqueline Bel gebruikt de jaren
1885-1900)? Wie kennen we nog? Zonder wetenschappelijke pretentie noem ik:
Abraham Kuyper, Domela Nieuwenhuis, Troelstra en Schaepman, maar dat wil niet
noodzakelijkerwijs zeggen dat de tijdgenoten niet aan anderen de erepalm gaven.
Het is moeilijk hier een criterium te vinden. Voor de schrijvers gebruikt Jacqueline
Bel de recensies als maatstaf. Voor de politiek is dat moeilijker, al was het slechts
omdat de politieke gezindheid (om van vooroordeel niet te spreken) van de
contemporaine criticus het bij voorbaat onmogelijk maakt hun oordeel als criterium
te hanteren.
Als we - niettemin - het dagboek van W.H. de Beaufort, die, met enkele
onderbrekingen, van 1877 tot 1918 liberaal Kamerlid was, als toets nemen, zien we
dat Kuyper daarin inderdaad een prominente plaats inneemt, Troelstra al veel minder
vaak genoemd wordt, Schaepman nog minder en Nieuwenhuis nauwelijks.
Daarbij moeten we niet vergeten dat het dagboek tot 1918 loopt en Kuyper in 1900
- het einde van het fin de siècle - zijn hoogtepunt nog moest bereiken. Dat geldt ook
voor Troelstra. Schaepman overleed in 1903, terwijl Nieuwenhuis al vóór de
eeuwwisseling op zijn retour was. Vele politici, thans vergeten, noemt De Beaufort
vaker.
Maar de frequentie waarmee Kuypers naam in dit dagboek genoemd wordt, mag
wel als kenmerkend gelden voor 's mans objectieve betekenis. Dat wil niet zeggen
dat De Beaufort hem ook bewonderde. Het tegendeel is waar. Kuyper is, door het
hele dagboek heen, De Beauforts bête noire. (Schaepman daarentegen niet, wat
misschien kan verwonderen bij iemand die, zoals de meeste liberalen, lichtelijk
antipapist was).
Kuyper acht hij ‘een volmaakt onbetrouwbaar en gevaarlijk man’ (gevaarlijker
dan de socialist Troelstra, schrijft hij ergens), ‘een man die zooveel heeft verricht
dat moeielijk het licht kan zien’, ‘wiens gansche leven een aaneenschakeling van
knoeierijen is geweest’, die ‘misbruik van den godsdienst’ maakt.
In een poging tot objectieve analyse noemt hij hem ‘het type van den politicus der
democratische maatschappij, naar Americaansch model. Voor hem zijn de
verkiezingen alles, zijn buitengewone talenten en begaafdheden worden bij uitsluiting
gebruikt om de kiezers te bewerken.’ Kuyper de eerste moderne politicus van
Nederland?
In elk geval spreekt hier de aristocraat, die de politiek eigenlijk liever aan nette
heren voorbehouden ziet, met het parlement als een beschaafd soort sociëteit (wat
het ook jarenlang was). Typisch voor een zeker liberalisme is ook deze opmerking
(uit 1909):
‘Vele Nederlanders die voor het dogmatische van het Hervormde geloof niet zoo
heel veel voelen’ - daar behoort hijzelf zeker ook bij - ‘vinden de kerk een
sympathieke instelling en juichen zelfs het streng godsdienstige bestanddeel in zekeren
zin toe omdat het een waarborg is voor het behoud van de algemeene zedelijke
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grondbeginselen der maatschappij, die tegenwoordig hunnen stevigheid meer en
meer verliezen.
Nu zal dit ook ophouden wanneer men meer en meer bespeurt dat de godsdienstige
gevoelens slechts een aanloop zijn voor de staatkundige partijen en dat in deze
godsdienstig-staatkundige partijen de zedelijke beginselen even weinig geacht worden
als daarbuiten. In de zeer streng calvinistische kringen, vooral onder de lagere standen,
is de zedelijkheid en de deugd als iets bijkomstigs beschouwd, dat beneden de leer
stond. Tekortkomingen en misdragingen werden op den rug van den “ouden Adam”
geschoven.’ Daarom zien ze de ‘knoeierijen’ van Kuyper, hun vereerde leider, door
de vingers.
Aardig is de anekdote die De Beaufort vertelt over het bezoek aan Nederland van
de Transvaalse president, Paul Kruger, op wiens gunst de gereformeerden
(Afgescheidenen) het alleenrecht meenden te hebben: ‘Toen hij in 's-Gravenhage
kwam na zijne reis met de “Gelderland” (het Nederlandse oorlogsschip dat hem was
komen ophalen), wilde hij den eersten zondag naar de kerk, en wel naar die waar
ook de koningin kwam. Hij gaf dus te kennen dat hij naar de Kloosterkerk of Groote
Kerk of een andere Nederlandsch Hervormde Kerk zoude gaan.
Toen de predikant van de Afgescheidene Gemeente te 's-Gravenhage dit vernam
werd hij woest van boosheid. Hij schreef aan Kruger dat het een daad van verraad
zoude zijn tegenover de Afgescheidenen indien Kruger naar de Hervormde Kerk
ging. Maar Kruger was geen man om zich door een dominé te laten ringelooren. Hij
deed wat hij wilde en bleef bij zijn plan.
Toen is zondagsmorgens de dochter van den afgescheiden predikant nog bij hem
geweest om hem te overreden om naar hare kerk te gaan en is, toen hij opstond om
in zijn rijtuig te gaan, aan zijne voeten gevallen en heeft getracht hem met geweld
te verhinderen om de kamer te verlaten. Later heeft men hem toen ook nog verketterd
omdat hij met een rijtuig naar de kerk ging.’
Later zouden de gereformeerden Kruger en zijn nakomelingen om een andere
reden verketteren.
Op 15 en 29 juni, 13 juli en 3 augustus bevatte deze rubriek ook passages uit De
Beauforts dagboek, dat in 1992 door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in
Den Haag uitgegeven werd.
NRC Handelsblad van 13-08-1993, pagina 7

Wanhoop als raadgeefster
‘Ik ben van overtuigde duif vertwijfelde havik geworden.’ Dit zei het
Tweede-Kamerlid en buitenlandspecialist van de PvdA, M. van Traa, op 12 augustus
in deze krant. Hij zinspeelde natuurlijk op zijn verzet tegen de kernraketten in de
jaren '80 en zijn actie nu voor militair optreden in Bosnië.
In beginsel hoeft er geen tegenstrijdigheid te bestaan tussen het een en het ander.
De omstandigheden zijn anders, de tegenstander is een andere, de wapens zijn niet
dezelfde. Maar in de praktijk kan het pleidooi van een ‘havik’ met zo'n verleden
moeilijk veel overtuigingskracht hebben - behalve misschien in Nederland.
Maar het gaat er niet om Nederlanders te overtuigen. Het gaat erom de wereld te
overtuigen; en de wereld, cynisch als zij is, vraagt natuurlijk wanneer zij zo'n pleidooi
hoort: en wat is Nederland bereid te doen? ‘Nederland heeft wel vooruitgelopen’,
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zegt Van Traas collega van het CDA, A.C.H.M. de Kok. Waarin dan? In het sturen
van troepen naar Bosnië?
Het blijkt weer dat Nederlanders op internationale gebeurtenissen hetzij ideologisch,
hetzij emotioneel plegen te reageren. Dat was tijdens de rakettencrisis zo, dat is met
Bosnië weer het geval. Dat is geen monopolie van links, en dat mensen in het
aangezicht van Bosnië ‘vertwijfeld’ zijn, zoals Van Traa, pleit niet tegen hen.
Integendeel, maar vertwijfeling is geen goede raadgeefster.
Overigens blijkt ook opnieuw dat de Nederlanders die emotioneel-ideologisch
reageren op het internationale gebeuren, meer gemeen hebben met de Amerikanen,
die meestal ook zo plegen te reageren, dan met hun mede-Europeanen als de Fransen
en de Engelsen. Van Traa klaagt dan ook dat hij in de socialistische Internationale
en bij gelijkgezinden in het Europese Parlement geen voet aan de grond kreeg.
Daarentegen zal de ex-antirakettenactivist wel blij zijn dat president Clinton de
Serviërs nu dreigt te zullen bombarderen. Het Amerikaans belang is weinig gemoeid
met wat er in ex-Joegoslavië gebeurt. Hier zullen ideologie en emotie, zoals zo vaak
in de Amerikaanse geschiedenis, dus ook de doorslaggevende factoren zijn geweest
(plus de noodzaak voor Clinton de Amerikanen, die aan zijn besluitvaardigheid
twijfelen, het tegendeel te bewijzen). Zijn meeste generaals zijn daarentegen eerder
tegen zo'n bombardementspolitiek.
Wat heeft die dan ook in Vietnam uitgehaald? Niets - behalve dat de Verenigde
Staten, eenmaal ermee begonnen, steeds dieper in het Vietnamese moeras verzonken
- ten slotte met een half miljoen man. Maar, zo luidt de voor de hand liggende
tegenvraag, in Irak dan? Daar had zo'n politiek toch wel succes? Ja, maar Arabieren
zijn geen Serviërs (of Vietnamezen), en woestijnen zijn geen bergen (of wouden en
rijstvelden).
Amerika's bondgenoten in de NAVO hebben zich, zij het schoorvoetend, nu bij
het dreigement aangesloten - waaruit opnieuw blijkt dat in een pluriform
bondgenootschap, zoals de NAVO is, slechts de sterkste in staat is de bondgenoten
te mobiliseren (ten goede of ten kwade). Onder elkaar brengen ze niets tot stand.
Maar dit terzijde. Voor vandaag is het belangrijk te weten dat zelfs het voorlopige
besluit waartoe de NAVO vorige week met veel moeite is gekomen - het moet nog
door de ministers bekrachtigd worden - niet een voorbeeld van duidelijkheid en
fermheid is. De Serviërs zullen er niet van ondersteboven zijn. Immers, het
communiqué van 9 augustus bepaalt dat ‘de luchtaanvallen (...) tot humanitaire
doeleinden beperkt zijn en niet als een beslissing tot militaire interventie uitgelegd
mogen worden’. Zullen degenen op wie de bommen vallen, opgelucht zijn dat die
bommen humanitaire doelen dienen en geen militaire interventie betekenen?
Bovendien: de acties van de NAVO vinden onder het oppertoezicht van de
Veiligheidsraad der Verenigde Naties plaats, en de secretaris-generaal van de VN
moet instemmen met de eerste inzet van de luchtstrijdkrachten. Stel dat Boutros-Ghali
tot het laatste bereid is, dan moeten we nog aannemen dat Rusland, dat zich al tegen
zulke acties tegen Servië heeft uitgesproken, bereid zal zijn geen gebruik van zijn
veto te maken.
Zeker, het principeakkoord dat de drie strijdende partijen gisteren in Genève bereikt
hebben, zou waarschijnlijk zonder het dreigement niet tot stand zijn gekomen, maar
het is slechts een principeakkoord, en hoeveel echte akkoorden zijn er al niet sinds
het begin van het conflict geschonden?
Bovendien betreft het akkoord slechts Sarajevo. Het conflict gaat dus, in elk geval
elders, door. Daar kunnen de Serviërs (en Kroaten) rustig doorgaan - tot dat de
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NAVO-landen of de Verenigde Staten alleen, vertwijfeld, zich vrijwel gedwongen
zullen voelen hun dreigement uit te voeren, omdat het elke dag dat het niet uitgevoerd
wordt, aan effectiviteit verliest.
Op zichzelf is er niets tegen militaire actie als ondersteuning van een politiek.
Maar dan moet die actie aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet er wel een
politiek zijn, waaraan die actie ondergeschikt is. Ook moet die actie op een einde
gericht zijn (anders komt men in een moeras terecht). Ten slotte moeten de deelnemers
het met elkaar eens zijn. Aan al die voorwaarden voldeed de actie tegen Irak. Maar
nu?
Of moeten we in godsnaam maar tot militaire actie overgaan, teneinde het
bondgenootschap met de Amerikanen, die op actie aandringen, niet op het spel te
zetten? Het zou een soort l'art pour l'art-politiek zijn: het bondgenootschap ter wille
van het bondgenootschap. Bovendien zou een actie die ondernomen wordt zonder
precies politiek en militair doel en zonder eigenlijke overeenstemming tussen de
bondgenoten, en dus tot falen gedoemd is, het bondgenootschap ook niet veel goed
doen.
Ten slotte zouden wij eens bij onszelf moeten nagaan waarom de oorlog in
ex-Joegoslavië ons zoveel meer beroert dan die tussen Armenië en Azerbajdzjan of
die tussen Georgië en Abchazië of die tussen Tadzjikistan en Afghanistan of de
burgeroorlog in Angola of de genocide van Rwandezen in Zare. Daar vallen nog wel
meer slachtoffers dan in Bosnië.
Komt dat doordat Bosnië dichter bij ons ligt? Of doordat we ons gemakkelijker
met de blanke en half-westerse Bosniërs kunnen identificeren dan met al die anderen?
Of doordat uit die strijdtonelen ons geen gruwelijke televisiebeelden bereiken? Het
is waar: wat ook het antwoord op die vragen mag luiden, het maakt de oorlog in
Bosnië niet minder gruwelijk. Die vragen hebben dan ook meer kennis van eigen
motieven ten doel dan oplossing van het conflict.
NRC Handelsblad van 17-08-1993, pagina 7

Zin en onzin over cultuur
Er wordt zoveel onzin verkocht over cultuur, dat ik soms de heimelijke neiging in
me voel opkomen sympathie te hebben voor de woorden: ‘Wanneer ik “cultuur”
hoor, haal ik de veiligheidspal van mijn browning over’ - woorden die vaak beurtelings
aan Goering en Goebbels toegeschreven worden, maar in werkelijkheid voorkomen
in het toneelstuk Schlageter van Hanns Johst (ook een nazi, dus zó ver mis is die
gebruikelijke toeschrijving ook weer niet).
Nu krijgen we de theorie van Samuel Huntington, hoogleraar aan de Harvard
University, voorgeschoteld dat na het einde van de Koude Oorlog de conflicten niet
meer van ideologische of economische aard zullen zijn, maar cultureel bepaald. De
botsing van culturen zal de wereldpolitiek beheersen. Ja, de derde wereldoorlog zal,
als hij plaatsvindt, een oorlog tussen culturen zijn.
Deze theorie ontvouwt Huntington in een artikel in het Amerikaanse kwartaalschrift
Foreign Affairs (zomer 1993). Op 26 juni stond er op deze pagina het verslag van
een gesprek dat onze corresondent in Washington, Maarten Huygen, met hem hierover
had.
Ik geef toe: het is niet allemaal onzin wat Huntington beweert, maar veel van zijn
stellingen zijn toch op z'n minst kwestieus. (Wanneer ik hem hieronder citeer, doe
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ik dat uit een verkorte versie van zijn artikel die in Die Zeit van 13 augustus verscheen
en uit zijn interview met Maarten Huygen.)
De belangrijkste scheidslijn in de toekomst ziet hij ‘tussen westers christendom
aan de ene kant en orthodox christendom en de islam aan de andere kant. Langs die
lijn is al eeuwen conflict geweest. Het gaat terug tot de tweedeling van het Romeinse
rijk’.
Het is verleidelijk in die termen te denken, maar in het voormalige Joegoslavië,
waar die scheidslijn inderdaad de eeuwen heeft getrotseerd, staan orthodoxe christenen
en islamieten elkaar even hard naar het leven als westerse christenen (in casu
rooms-katholieken) en islamieten (en als westerse en orthodoxe christenen). Daar
zijn op z'n minst drie scheidslijnen te onderkennen.
Vanuit de verte zijn wij gauw geneigd verschillende volken op één hoop te gooien.
Vroeger werd vaak gesproken van ‘typisch Aziatisch’ of over de ‘oosterse ziel’. En
de Amerikanen gaan er graag van uit dat Europa bevolkt wordt door de Europeanen.
Inderdaad hebben de Europeanen hun christelijke achtergrond gemeen, maar die
heeft onderlinge conflicten nooit belet.
En kunnen wij spreken over de islam als één cultuur, ja als een macht die in staat
zal zijn een derde wereldoorlog te voeren? Dat vooronderstelt een solidariteit die de
volken tussen Marokko en Indonesië omspant. Op het ogenblik lijkt het er niet veel
op (er is niet eens een Arabische solidariteit die een vuist kan maken). Toegegeven:
alles is op den duur mogelijk, maar hebben bespiegelingen over zo lange termijn
enige praktische zin?
Een voorbeeld dichter bij huis: een andere Amerikaan, William Pfaff, komt ons
op 16 augustus op deze pagina vertellen, naar aanleiding van ‘de buitengewoon
massale belangstelling voor Boudewijns begrafenis’, dat er een ‘fundamentele
eenheid’ tussen Vlamingen en Walen bestaat. Zeker, zo lijkt het vaak in het oog van
de buitenlander. Maar het gaat erom wat de Walen en Vlamingen zelf vinden.
Wat dat betreft was onze correspondent te Brussel, Folkert Jensma, nuchterder
toen hij schreef: ‘De mensen komen voor Boudewijn, niet voor België’ - woorden
die Manu Ruys, een van Belgiës scherpzinnigste en ervarenste commentatoren, met
instemming citeert in De Standaard van 13 augustus.
Inderdaad, het gaat erom wat de mensen zèlf vinden, of ze zèlf solidariteit voelen
met hun land- of geloofsgenoten, een solidariteit die andere loyaliteiten te boven
gaat. Zoiets kan een buitenstaander niet dicteren. Tot nu toe hebben meestal nationale
loyaliteiten geprevaleerd boven godsdienstige, zodat rooms-katholieke Fransen en
Duitsers elkaar de schedel insloegen, en protestantse Engelsen en Duitsers.
Zeker: ‘De wereld wordt kleiner. Het dichter wordende netwerk van contacten
tussen de volkeren versterkt het eigen culturele besef, evenals het besef voor de
verschillen. (...) De uitwisseling tussen volkeren van verschillende culturen versterkt
het bewustzijn van de mensen tot een bepaalde cultuur te behoren.’
Het is niet onjuist wat Huntington daar zegt, maar geldt dit alleen voor culturen?
Ook de Nederlander die naar Frankrijk en Italië gaat, wordt zich sterker bewust van
de verschillen - al was het slechts in eetcultuur -, en toch behoren ze alle drie, volgens
Huntington, tot dezelfde cultuur. Naarmate we meer van Duitsers zien op de televisie
- geen objectief, maar wèl een invloedrijk medium - groeit bij ons ook niet het gevoel:
hé, die zijn net als wij. En ook Duitsers en Nederlanders behoren tot dezelfde cultuur.
Objectief worden de verschillen inderdaad kleiner, maar alweer: het gaat niet om
de objectiviteit, het gaat erom hoe de verschillen subjectief ervaren worden; en dan
zou het wel eens kunnen zijn dat door het ‘dichter wordende netwerk van contacten’
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de verschillen tussen de volkeren - ook binnen één zelfde cultuurkring - als groter
ervaren worden dan toen er nauwelijks contacten tussen de volkeren waren.
Daar komt bij dat het geloof tot één cultuur te behoren verwachtingen schept, die
meestal teleurgesteld worden. Neem de taal, bij uitstek een cultuuruiting. Wanneer
twee volken dezelfde taal spreken, zijn er meer ergernissen over de kleine verschillen
in taalgebruik, en soms ook meer misverstanden, dan tussen volken die elkaars talen
helemaal niet verstaan.
Ja, maar ‘ik heb het alleen over grote beschavingen’, zegt Huntington. En inderdaad
bepaalt hij zich tot ‘zeven of acht grote culturen’: de westerse, de confuciaanse, de
Japanse, de islamitische, de hindoestische, de slavisch-orthodoxe, de
Latijns-Amerikaanse en ‘mogelijkerwijs’ de Afrikaanse cultuur.
Laten we aannemen dat die culturen bestaan, maar dan zijn ze veel te breed om
te dienen als categorieën waarmee mensen zich kunnen vereenzelvigen, anders dan
in heel algemene - en dus politiek nauwelijks relevante - termen.
NRC Handelsblad van 20-08-1993, pagina 7

Navo is slechts instrument
‘Niemand wil de NAVO kwijt’, schreef Mient Jan Faber, algemeen secretaris van
het Interkerkelijk Vredesberaad, op 19 augustus op deze pagina. Er zullen er zeker
zijn die deze uitspraak van de grote activist tegen de kernwapens zal verrassen. Maar
dan hebben ze het aan het verkeerde eind.
Faber is immers nooit, ook niet in de hoogtijdagen van het IKV - dus tien jaar
geleden, toen het honderdduizenden op straat wist te krijgen om tegen de kernwapens
te demonstreren -, tegen de Noordatlantische verdragsorganisatie geweest. Hij had
daar zelfs goede contacten mee. Echte pacifisten hadden daar wel moeite mee.
Veel van die echte pacifisten zijn intussen bijgedraaid. Zij vinden dat het Westen,
hoe dan ook, een eind moet maken aan de slachtpartijen in het voormalige Joegoslavië
en zien dat de NAVO daarvoor het aangewezen instrument is. Die bezit immers de
daarvoor nodige expertise. Achteraf zouden ze blij moeten zijn dat ze geen gelijk
hebben gekregen met hun ageren tegen de NAVO als zodanig.
Maar zoals gezegd: Faber behoorde (en behoort) niet tot de echte pacifisten. Hij
was niet tegen de NAVO als zodanig. Hij was het alleen niet eens met de
kernwapenpolitiek van de NAVO-landen. Hij wilde wel een verdediging tegen het
Sovjetblok, maar niet met kernwapens. (Hij had daar weliswaar geen gelijk in, maar
dàt debat is, met het verdwijnen van het Sovjetblok, voorbij.)
Wanneer hij nu, in 1993, schrijft: ‘Niemand wil de NAVO kwijt’, dan is hij dus
consequent. Wat dat betreft, is er op zijn artikel van 19 augustus niets aan te merken.
Merkwaardiger is dat hij, ondanks zijn goede contacten met de NAVO (die hij,
blijkens zijn artikel, nog heeft), toch zo weinig van die organisatie lijkt te hebben
begrepen.
Wat is zijn kritiek op de NAVO van vandaag? ‘In het geval-Joegoslavië is de
NAVO nergens. Aan de oorlog werd op geen enkele wijze een halt toegeroepen.’
Ja, ‘in het geval-Joegoslavië blijkt de NAVO als de dood om eigen initiatieven te
nemen’. Faber lijkt haar zelfs te verwijten dat ze ‘niets zou doen als de VN en haar
bemiddelaars in Genève bij de vredesbesprekingen daar niet om zouden vragen’. En
secretaris-generaal Wörner wordt gebrek aan ‘daadkracht’ verweten.
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In plaats daarvan vindt Faber: ‘Op intergouvernementeel niveau moeten
instrumenten worden ontwikkeld waarmee conflictgebieden op enigerlei wijze tijdelijk
onder de “hoede” van de internationale gemeenschap (VN, CVSE, EG) kunnen
worden gebracht, totdat de situatie genormaliseerd is.’
Maar, beste Faber, de NAVO is juist zo'n intergouvernementeel instrument, en
wanneer dat faalt, dan kan dit niet het instrument verweten worden, maar degenen
wier instrument het is, dat wil zeggen: de nationale, soevereine gouvernementen die
de NAVO tot het instrument van hun gemeenschappelijke beleid hebben gemaakt.
Het zijn die gouvernementen - zeg maar: het Westen - die in het geval-Joegoslavië
‘nergens’ zijn, die aan de oorlog daar ‘op geen enkele wijze een halt toegeroepen’
hebben, die ‘als de dood blijken om eigen initiatieven te nemen’, die ‘daadkracht’
missen. Wat is de oorzaak? Zij hebben geen gemeenschappelijk beleid ten aanzien
van Joegoslavië, en daarom is hun instrument machteloos of, zoals in de kop boven
Fabers artikel staat, een ‘papieren tijger’.
Zolang dit zo is, zolang de belangrijkste staten van het Westen het niet eens kunnen
worden over een gezamenlijk beleid inzake ex-Joegoslavië, zullen ook de instrumenten
die Faber graag, in plaats van de NAVO, ontwikkeld zou zien, niets kunnen uitrichten.
De verwarring zou alleen maar groter worden. Bovendien zou het een hele tijd duren
alvorens die nieuwe instrumenten de expertise van de NAVO in huis zouden hebben.
Nog onbillijker dan ten opzichte van de NAVO is Faber ten opzichte van de
Europese Gemeenschap. Ook Delors, voorzitter van de Europese Commissie, verwijt
hij gebrek aan ‘daadkracht’. Maar de Europese Commissie mag zich, zelfs krachtens
het verdrag van Maastricht (dat overigens nog in werking moet treden), niet met
buitenlandse en veiligheidspolitiek bemoeien. Dat is strikt aan de nationale, soevereine
leden-staten voorbehouden.
Het is waar dat, zoals Faber zegt, ‘het verdampen van de NAVO uiteraard alles
te maken heeft met het verdwijnen van de Koude Oorlog; dat de NAVO beroofd is
van de politieke context waarin ze centraal stond in het besluitingsproces inzake
veiligheidskwesties’, maar ook die verdamping en die verandering van politieke
context zijn haar niet als organisatie te verwijten.
Eén keer wijst Faber de ware schuldigen aan: ‘Zo voltrekt in alle lidstaten het
herstructureringsproces van de krijgsmachten zich feitelijk los van de NAVO. Zeker,
er wordt gerapporteerd, maar niemand wacht de adviezen van het bondgenootschap’
(ik zou liever gezegd hebben: de organisatie) ‘af aleer zelf de bezuinigingsmaatregelen
te nemen’.
Fabers eigen partij, de PvdA, kan zich dit verwijt het sterkst aantrekken. Maar dat
zal ze ongetwijfeld niet doen. Maar ondertussen wel om actie in Bosnië roepen...
NRC Handelsblad van 24-08-1993, pagina 7

Tamme orgieën in Amsterdam?
Deze keer beginnen we de maandelijkse taalles met een paar voorbeelden die aantonen
tot welke misverstanden een onbedachtzaam gebruik (waaronder ook niet-gebruik
verstaan wordt) van de komma kan leiden.
‘De Franse werkloosheid is in juni opnieuw gestegen tot 11,6 procent.’ Hieruit
valt te lezen dat de Franse werkloosheid al eerder 11,6 procent heeft bedragen. Maar
bedoeld was te zeggen dat de werkloosheid opnieuw is gestegen, en wel tot 11,6
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procent. Een komma na gestegen zou voldoende zijn geweest om misverstand te
voorkomen.
‘Het gaat om vriendinnen en kennissen die zich hebben geërgerd aan artikelen van
SGP'ers over de vrouw die geen regeermacht zou kunnen uitoefenen.’ Die SGP'ers
zijn niet tegen regeermacht van bepaalde vrouwen, maar tegen regeermacht van de
vrouw als zodanig. Een komma na vrouw zou voldoende zijn geweest om misverstand
te voorkomen.
Andere taalcuriositeiten van de afgelopen zes weken:
‘Björn Borgs wilde orgieën in Amsterdam.’ Zijn er ook tamme orgieën?
‘Een van de dingen die mij verdriet...’ Consequent zou zijn geweest: een van de
dingen dat mij verdriet..., omdat 't het ding is. Die die slaat kennelijk op het meervoud
dingen, dus had er verdrieten moeten staan.
‘Ook een blinde wil de sensatie voelen het onbereikbare aan te raken.’ Sensatie
voelen: dubbelop.
‘Het meest ideale is als de landen die zouden toetreden tot de EG ook lid worden
van de Westeuropese Unie.’ Kan iets nog idealer zijn dan ideaal?
‘Fout van de verpleger kost jong meisje het leven.’ Zijn er ook oude meisjes?
‘Overigens heeft de Kema het recht om het keurmerk te mogen dragen begin juli
opgeschort.’ Dubbelop: wie het recht heeft mag.
‘In het begin van de jaren '70 waren er geruchten over een echtscheiding, maar
bleek een verzoening toch mogelijk.’ Het waren dus geen geruchten?
‘Zelden werd oprechter trouw zo innig beleefd.’ Waarom die r in het bijvoeglijk
naamwoord?
‘Dat ontaardde in een vechtpartij tussen ons, wethouder en ambtenaren, en zij.’
Een vechtpartij tussen ons en zij?
‘De medicus moet werken aan het in zo optimaal mogelijk in conditie brengen
van...’ Optimaal betekent op zichzelf al: zo goed mogelijk.
‘... de uitgesproken wens van minister Van den Broek om juist wèl grondtroepen
in te willen zetten.’ Dubbelop: als dat zijn wens was, wilde hij het.
‘Daarentegen zou een overheersende betekenis van de Duitse kwestie (zowel
onthechting ten aanzien van West- als Oost-Europa) tot een omslagscenario
(terugtrekking van de Verenigde Staten; irrelevantie van de nucleaire relaties; aanhalen
van de Frans-Duitse banden) kunnen voorspellen. ‘Kan tot iets voorspeld worden?
Bovendien zou ik hebben geschreven: onthechting ten aanzien van zowel West- als
Oost-Europa.
‘De bestemming werd Frankfurt (waarom niet: Frankfort? we zeggen toch ook
niet: Berlin? - J.L.H.), nadat Nicolás Escobar de toegang tot Spanje was geweigerd
en ook in een groot aantal Latijns-Amerikaanse landen niet welkom bleek.’ Werd
Escobar geweigerd of werd hem de toegang geweigerd? In het laatste geval wordt
Escobar hier zowel in derde als in eerste naamval gebruikt.
‘Behalve de gulden en de mark zweven de overige zes munten nu ten opzichte
van elkaar.’ Overige zes is overbodig geowrden door voorafgaande behalve.
‘De klant loopt straks de kans toch iets meer te moeten betalen voor zijn Franse
en Belgische franken en Deense kronen. ‘Niet om meer te verdienen, maar vanwege
dat vergrote risico’, aldus de GWK-zegsman. ‘Moet de klant meer betalen om meer
te verdienen?
‘Een laatste afscheid aan zijn zoon, die sinds 26 juli met vier anderen vermist
raakten op een veerboot.’ 1. Zij raakten niet vermist sinds 26 juli, maar op 26 juli.
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2. Samen met vier anderen raakte (dus niet meervoud) hij vermist. 3. Raakten zij
vermist op die veerboot?
‘Er zijn talloze woorden waarvan het gebruik in bepaalde kringen taboe is en de
gebruiker eeuwig brandmerken als een outsider’ (uit eigen werk, pas na achttien jaar
ontdekt).
‘Ik heb het voorrecht gehad aan de wieg te mogen staan van...’ Wie het voorrecht
heeft mag.
‘De raad van bestuur had geblunderd door over het hoofd te zien dat na de officiële
bekendmaking van de koersgevoelige informatie de beurshandel nog een uur
doorging.’ Was de informatie gevoelig voor koersen? Of waren de koersen gevoelig
voor informatie? (Lichtgevoelig betekent: gevoelig voor licht.)
Tot slot enkele overlijdensberichten:
‘ “Zalig zijn de doden, die in de Here sterven.” In dit geloof nam de Here tot Zich
onze...’
‘Moe, maar moedig gestreden met de ogen gericht op haar Verlosser, heeft Hij tot
Zich genomen onze...’
‘Toch nog onverwacht, doch gespaard voor verder lijden, heeft God tot Zich
genomen onze...’
‘In de volle overtuiging dat de Messias, die het gelovige joodse volk verwacht,
dezelfde zal zijn als de wederkomst van onze Heiland Jezus Christus die wij
verwachten, is heden heengegaan...’
‘Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, nam God tot Zich...’
‘In vol vertrouwen op Gods beloften nam de Here tot Zich...’
‘Hiermee hebben wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden
van...’
‘Met intens verdriet geven wij u kennis dat heden is overleden, voor ons veel te
vroeg, maar door hemzelf verkozen deze wereld te verlaten, onze...’
‘Nu verder levend in Gods Koninkrijk en geborgen in Zijn liefde hebben wij
afscheid moeten nemen van onze...’
‘Intens verdrietig, omdat zij niet meer bij ons is, maar ook heel erg gelukkig dat
wij haar zo lang bij ons mochten hebben, is onverwacht ingeslapen onze...’
NRC Handelsblad van 27-08-1993, pagina 9

‘Donnerwetter, das ist einfach!’
Steeds kleiner wordt het aantal mensen wier jeugdherinneringen verbonden zijn met
Koninginnedag op 31 augustus, de geboortedag van koningin Wilhelmina
(1880-1962), en de meesten hunner zullen wel niet weten dat het instituut
‘Koninginnedag’ van vrij jonge datum is. De geboortedag van koning Willem III,
haar vader, was geen nationale feestdag.
In feite was het een bedenksel van de liberalen, die in de jaren '80 van de vorige
eeuw in een malaise waren geraakt en met dit initiatief hoopten zich als de nationale
partij te kunnen presenteren. Merkwaardig genoeg sloten de rooms-katholieken zich
erbij aan, terwijl de anti-revolutionairen daarentegen veel terughoudender waren.
Dit alles is te lezen in het hier al vaker aangehaalde boek van H. te Velde
Gemeenschapszin en plichtsbesef: liberalisme en nationalisme in Nederland,
1870-1918 (1992). Zou er voor de liberalen van vandaag, die ook in een soort malaise

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

verkeren, winst zitten in een identificatie met de natie! (Niet dat het de liberalen van
toen uiteindelijk veel geholpen heeft...)
Hoe stond nu de liberale politicus W.H. de Beaufort (1845-1918) tegenover het
koningshuis? De historicus prof. J. Bank noemt hem, in zijn bespreking van De
Beauforts dagboek (de Volkskrant, 10 juni 1993) ‘op een afstandelijke wijze
koningsgezind’, en dat is wel een juiste typering. Wat zegt hij er zelf over? In 1905
schrijft hij:
‘Men hoort dikwijls: Nederland is niet monarchaal, maar Oranje-gezind. Waarom
de monarchie behouden, indien het huis van Oranje is uitgestorven? (...) Om voor
Nederland, met zijn koloniaal bezit, een geschikte republikeinsche regeeringsvorm
te vinden zou een bij uitstek moeielijke taak zijn.
Daarbij het uiteenlopende karakter der bevolking, Friesland bijvoorbeeld en
Limburg; en dan de jalousie, die een nationale karaktertrek is en die zich tegenover
een president zeer krachtig zou uitspreken. Duitschland zal ook wel niet lijdelijk
toezien indien wij hier aan Duitsche vorsten hun grondwettige rechten op de troon
gingen ontnemen.’
Men bedenke dat, toen De Beaufort dit neerschreef, het huwelijk van koningin
Wilhelmina met prins Hendrik nog steeds geen kind had opgeleverd en dus de kwestie
van de opvolging actueel was. Dat is ze nu niet meer. Bovendien hadden toen in
Duitsland vorsten nog politieke macht. Het probleem van mogelijk Duits ongenoegen
doet zich nu ook niet meer voor. Nu is het probleem eerder een teveel dan een gebrek
aan troonopvolgers.
Over het hof is De Beaufort niet erg te spreken: ‘Aan ons hof heerscht nog
eenigszins de overlevering uit den tijd van Willem III, dien niemand durfde
tegenspreken. De personen uit het gevolg zijn zwijgende figuren.’ (De grootmeester
van het huis van koningin-moeder Emma, jhr. S.M.S. de Ranitz, noemt hij echter
elders ‘wat kras in zijne uitingen’ - een ‘eigenschap die alle bewoners van de
noordelijke provincies min of meer hebben.’)
In hetzelfde jaar (1906) schrijft hij: ‘Aan het hof schijnt tegenwoordig een
methodistische stemming te heerschen. De koningin houdt elken morgen
godsdienstoefening en bezocht te Apeldoorn ook een paar malen de tent, een nieuwe
reizende zendelingspost waar gebeden en gepreekt wordt. (...)
Het moet evenwel gezegd worden dat de koningin reeds voor een paar jaren zeer
sterk hare ingenomenheid toonde met de Geneefschen revivalist Thomas. Deze man
(...) sprak gewoonlijk 's zondags in Victoria Hall. Ik heb hem daar eenmaal gehoord:
een streng gereformeerde preek met groote welsprekendheid voorgedragen. Zijn
aanhang bestond vooral uit de kleine burgerij en den werkenden stand.’
Werd hiermee het bondgenootschap van Oranje met de kleine burgerij, die
kenmerkend was voor de Republiek, bevestigd? Of had Wilhelmina, die al
verscheidene miskramen had gehad en wier huwelijk nu niet bepaald gelukkig was,
gewoon behoefte aan vastigheid? Overigens moest zij van Abraham Kuyper, de
leider der kleine luiden, weinig hebben.
Ook schijnt koningin Wilhelmina ‘zeer anti-katholiek te zijn. Het is bekend dat
zij ook geweigerd heeft te Delft de benoeming van een katholieken burgemeester te
onderteekenen, omdat zij het graf van den Zwijger niet aan de hoede van een katholiek
wil toevertrouwen.’ (1912)
In het Vredespaleis, dat in Den Haag gebouwd werd, zag zij blijkbaar ook weinig.
Zij weigerde de eerste steen ervan te leggen, en ‘onder weinig getuigen’ noemde zij
het altijd ‘het huis aan het eind van den Scheveningschen weg’. Manifesteerde zich
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hier al haar weerzin diplomaten en internationale rechters te ontvangen, waarover
dertig jaar later minister van buitenlandse zaken De Graeff in zijn brieven aan zijn
vriend Van Limburg Stirum zo zou klagen?
Grote bewondering had De Beaufort voor koningin Emma. Van haar kan dan ook
rustig gezegd worden dat zij, na de onmogelijke Willem III, de monarchie gered
heeft. Hoewel zij Duitse was, had zij een fijn gevoel voor de beperkingen en
mogelijkheden van de constitutionele monarchie. Hoe kwam dat? Zij gaf daar zelf
deze verklaring voor aan De Beaufort:
‘Daarbij komt’, zeide de koningin (-moeder), ‘dat de Duitsche vorsten de
constitutioneele regeeringsvorm niet kunnen begrijpen. Ik heb het voorrecht gehad
een zeer verstandige moeder te hebben gehad, die mij en mijne zusters een Engelsche
gouvernante gaf, en heb dus de Engelsche staatkundige toestanden vroeg leeren
begrijpen. Maar de Duitschers van vorstelijken huize hebben daar geen begrip van.’
Haar moeder, een prinses van Nassau, had haar ook een gezond wantrouwen jegens
Pruisen bijgebracht. Deze ‘was zeer anti-Pruisisch. Zij was een zeer begaafde vrouw,
die in het diepst van haar gemoed was getroffen door de onttrooning van haren
broeder, den hertog van Nassau. Deze verjaging van het Nassausch gezin door de
Pruisen in 1866 heeft de regentes (Emma) nooit kunnen vergeten. (...) Zij was nooit
in Berlijn geweest, voordat zij met de jonge koningin (Wilhelmina) een bezoek aan
het Pruisische hof bracht.’
En hoe dacht de koning van Pruisen en keizer van Duitsland Wilhelm II over zijn
Nederlandse collega? De Beaufort vertelt hierover deze anekdote:
‘De koningin gaat met de princes voor eenige weken een zeer kleine villa te Katwijk
bewonen. Zij houdt van een eenvoudig burgerlijk leven en heeft reeds een paar malen
in zeer kleine woningen verblijf gehouden. Bij Frankfurt onder anderen, toen de prins
daar een kuur deed. De keizer van Duitschland kwam haar daar opzoeken en riep
verbaasd uit toen hij in hare kamer kwam: “Donnerwetter, das ist einfach!” In ons
land doet dit burgerlijke leven aan de koningin eer goed dan kwaad in de algemeene
meening. Het zoude in Duitschland anders zijn.’ Op 15 en 29 juni, 13 juli, 3 en 13
augustus bevatte deze rubriek ook passages uit De Beauforts dagboek, dat in 1992
door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag is uitgegeven.
NRC Handelsblad van 31-08-1993, pagina 9

Een goed woord voor Lord Owen
‘Wij waarschuwen Mao voor de laatste maal...’ Dat zou, volgens een - ongetwijfeld
apocrief - verhaal, het plaatselijk blad van Appingedam (of een andere provinciestad)
eens in een hoofdartikel hebben geschreven. Volgens mij is het een parodie van de
toon die, 45 jaar geleden, uit de hoofdartikelen van Elseviers Weekblad over de
Indonesische kwestie placht te klinken.
Hoe dit ook zij - ik werd sterk aan dit verhaal herinnerd toen minister Kooijmans,
zich gesterkt wetend door de steun van Tweede Kamer en menig hoofdartikel of
column, lord Owen op het matje riep wegens zijn eigengereid optreden als
bemiddelaar in de Bosnische crisis. Kooijmans volgde nog net niet het advies op,
Owen zijn congé te geven...
Owen wordt verweten dat hij, tegen de afspraak tussen de lidstaten van de Europese
Gemeenschap dat opdeling van Bosnië-Herzegovina langs etnische lijnen
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onbespreekbaar zou blijven, nu de Bosnische moslims toch zo'n opdeling wil
opdringen.
Er zit iets in dat verwijt, maar het is aan de verkeerde gericht. De politieke
verantwoordelijkheid ligt namelijk niet bij hem, maar bij zijn opdrachtgevers (die
lidstaten van de EG), ‘die hem hetzij te veel ruimte laten voor spontane concessies
hetzij verkeerde instructies in die richting meegeven’, zo schreef dr. S. Rozemond
van het Instituut Clingendael terecht in de Volkskrant van 14 augustus.
Hij had eraan kunnen toevoegen: ‘...en die nu grotendeels met vakantie zijn.’ Dat
deed hij niet. Wèl voegde hij eraan toe: ‘Die opdrachtgevers zijn onder andere in
Den Haag te zoeken’, en het zou mij allerminst verbazen als minister Kooijmans
zich door deze kritiek gestoken zou hebben gevoeld en daarom Owen tien dagen
later naar Den Haag zou hebben gesommeerd. (Als dit vermoeden juist is, dan zou
dit een van de zeldzame keren zijn dat een commentaar in de pers een directe invloed
op een beleidsdaad heeft gehad, en verdient Rozemond deswege een pluim.)
Maar er is nog een andere reden waarom het verwijt aan Owen niet helemaal
terecht was. Zolang de lidstaten van de EG niet in staat (of niet bereid) zijn er
gewapenderhand voor te zorgen dat de opdeling van Bosnië niet langs etnische lijnen
geschiedt, bleef er voor de bemiddelaar niet veel over dan uit te gaan van de toestand
ter plaatse, zoals die door het geweld der wapenen - lees: de overmacht van de Serviërs
en de Kroaten over de Bosniërs - tot stand was gekomen.
Misschien heeft het hem daarbij aan diplomatieke tact ontbroken. Zo zou hij deze
week tegen president Izetbegovic van Bosnië hebben gezegd: ‘U gedraagt zich alsof
u de oorlog gewonnen heeft, maar u heeft hem verloren.’ Arme Izetbegovic! Maar
onjuist was het niet wat Owen zei. Teergevoelige oren in Den Haag horen zulke taal
echter liever niet. Dat wordt Realpolitik genoemd, en die is heel verkeerd. Een politiek
die uitgaat van wenselijkheden is veel mooier.
Kooijmans' partij- en bloedgroepgenoot A.M. Oostlander, lid van het Europese
Parlement, bepleit zo'n politiek in Trouw van 1 september: ‘Daarom komen we in
onze keuze, op basis van volkenrechtelijke overwegingen, rechtstreeks uit bij de
multi-etnische wettige regering van Bosnië die op een meerderheid van de bevolking
steunt.’ Prachtig! Maar hoe we - en onder we verstaat hij Nederland - dat moeten
bereiken, vertelt hij niet.
Oostlander ziet in Owen niet meer dan een pion van de gewetenloze Britse regering,
voor wie de oorlog in Bosnië ‘niet meer (is) dan een van de vijftien gewelddadige
conflicten die momenteel op deze wereld plaatsvinden’. Dat die oorlog wèl meer is
dan die andere conflicten, toont Oostlander niet aan. Voor hem is het perfide Albion
voor en na, zoals het dat bijna een eeuw geleden voor Abraham Kuyper was - met
dit verschil dat de arme Bosniërs in de plaats van de arme Boeren zijn gekomen.
Van Kuypers tijdgenoot president Theodore Roosevelt is de stelregel: ‘Spreek
zachtjes en houd een knuppel in de hand.’ Het probleem van het naoorlogse Nederland
is dat het vaak dubbel tegen die stelregel zondigt: het heeft geen knuppel, maar dit
op zichzelf verschoonbare gebrek weerhoudt het er niet van luid te spreken. Daardoor
doemt het zichzelf vaker tot irrelevantie dan nodig is. Neen, dan de Noren, die met
stille diplomatie Israel en de PLO bijelkaar hebben gekregen!
In de crisis om ex-Joegoslavië is Engeland - perfide of niet - vrijwel het enige land
dat in de correlatie tussen doel en middelen in het oog heeft gehouden - een gebod
in de politiek. Frankrijk heeft dat ook wel gedaan, maar met president Mitterrands
bliksembezoek aan Sarajevo in juni 1992 heeft het meer verwachtingen bij de Bosniërs
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gewekt dan het zelf wist waar te kunnen maken. Ook de Fransen kunnen dus niet
helemaal van schijnheiligheid vrijgepleit worden.
De Britten hebben zich daar eigenlijk alleen maar schuldig aan gemaakt in de
zaak-Irma, dat doodzieke Bosnische meisje dat premier Major met veel ophef uit
Sarajevo heeft laten overvliegen. Hoe staat het nu met dat meisje? De media die drie,
vier weken geleden vol waren van dat geval, hebben het niet nodig gevonden ons
daarover in te lichten. Bah!
Intussen moeten we onszelf niet wijsmaken dat, mocht er toch nog - wonder boven
wonder - een akkoord tussen de strijdende partijen tot stand komen, de uitvoering
ervan gemakkelijk zou zijn. De Verenigde Naties zullen dan troepen sturen om
partijen uit elkaar te houden. Ook de Amerikanen hebben zich daartoe bereid
verklaard. Maar hoe moet dat in zo'n lappendeken en in zo'n terrein?
Als in Somalië een als humanitair bedoelde interventie al langzamerhand overgaat
in een regelrechte militaire interventie, met overvallen op vermeende vijandelijke
hoofdkwartieren (die dan, in één geval, een bureau van de VN blijken te zijn), hoeveel
meer kans op zo'n engrenage zou een ‘vredebewarende’ missie in Bosnië dan niet
bieden?
NRC Handelsblad van 03-09-1993, pagina 9

Diep ingesleten reflexen
De onvolprezen rubriek ‘Correcties en aanvullingen’ op pagina 2 is te klein voor de
correctie die mijn artikel van 3 september behoeft. Daarin had ik geschreven dat
minister Kooijmans lord Owen naar Den Haag had ‘gesommeerd’ dan wel ‘op het
matje geroepen’ wegens zijn eigengereid optreden als bemiddelaar in de Bosnische
crisis.
Dat is niet zo. Lord Owen heeft zichzelf in Den Haag gemeld, nadat hem ter ore
was gekomen dat Den Haag bezorgd was over zijn optreden. De associatie die ik
maakte met het legendarische ‘Wij waarschuwen Mao voor de laatste maal...’ gaat
dus voor minister Kooijmans niet op; wèl voor de Tweede Kamer (behalve het lid
Eisma van D66, die vorige week een goed woord voor Owen durfde te doen) en
sommige collega's van mij.
Intussen is de vertwijfeling waarin de Bosnische crisis de Kamerleden heeft gestort
- welk ander parlement heeft de minister van vakantie teruggeroepen om daarover
verantwoording af te leggen? - kenmerkend voor de impasse waarin de Nederlandse
buitenlandse politiek - maar zij niet alleen - sinds de val van de Muur is komen te
verkeren.
Ben Knapen heeft hierover heldere dingen geschreven in de krant van 4 september.
Nu de NAVO, met het verdwijnen van de vijand, haar reden van bestaan eigenlijk
heeft verloren en Europa niet in staat blijkt tot één, eigen veiligheidspolitiek, is voor
Nederland terugval ‘in zijn vooroorlogse neutralisme, met alle zelfgenoegzaamheid
van dien’, niet uitgesloten.
Inderdaad, indien het waar is - wat historici steeds meer aannemen - dat de periode
tussen 1945 en 1990 een uitzonderlijke periode is geweest, die zich wat het Westen
aangaat, kenmerkte door grote onderlinge samenwerking en zelfs integratie, dan is
het te verwachten dat de landen van het Westen terugvallen in hun oude, vertrouwde
patronen - Nederland dus in neutralisme.
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Neutralisme is overigens een woord dat vóór 1940 nooit gebruikt werd. Het heeft,
zoals elk -isme, een ideologische component die in Nederlands vooroorlogse politiek
vrijwel ontbrak. Die was strikt, onideologisch neutraal. De ideologische component
bestond wèl bij de enkele schaarse denkers over buitenlandse politiek die er toen
waren, zoals de volkenrechtsgeleerde C. van Vollenhoven (1874-1933), die Nederland
de rol van Jeanne d'Arc in de wereld toedacht. Neutraliteit is onthouding, neutralisme
het omgekeerde daarvan.
In minister Pronk ziet Knapen het symbool van het nieuwe mondialisme, dat in
feite een neutralisme is (‘want een land dat zich primair als lid van de
wereldgemeenschap beschouwt, hoort nergens bij’). Inderdaad is Pronk de geestelijke
erfgenaam van Van Vollenhoven (hoewel het mij verbazen zou als hij ooit iets van
hem gelezen zou hebben), maar het zou een vergissing zijn hem, wat zijn mondialisme
betreft, te beschouwen als slechts de exponent van de (linkervleugel van de) PvdA.
Heel wat christen-democraten en zelfs liberalen denken in feite ook zo.
Neutralisme is dus de richting die Nederland in het na-Koude-Oorlogstijdperk wel
eens zou kunnen inslaan - met die aantekening dat, aangezien spoedig zou blijken
dat Nederland de middelen mist om een wereldomarmende politiek te voeren, het
waarschijnlijk weldra in neutraliteit zou terugvallen. Dan pas zou de status quo van
1940 hersteld zijn.
Maar, zoals ik hierboven al aangaf, Nederland is niet het enige land welks
buitenlandse politiek na het einde van de Koude Oorlog enigszins radeloos is
geworden. Na veertig jaar onder de Amerikaanse paraplu te hebben geleefd, worden
alle Westeuropese landen nu geconfronteerd met eigen veiligheidspolitieke
verantwoordelijkheid, die zij in die veertig jaar ontwend zijn geraakt te dragen en
voorlopig ook niet willen dragen. (Frankrijk is hier een uitzondering.)
Dit is de teneur van een artikel van L.J. Bal en J. Rood in het laatste nummer van
Atlantisch Perspectief. Ook zij constateren dat ‘diep ingesleten reflexen (...) met het
einde van de Koude Oorlog als het ware weer aan de oppervlakte zijn gekomen’ en
dat ‘nationale oriëntaties telkens weer blijken te prevaleren boven het streven naar
een gemeenschappelijk Europees beleid’.
De Amerikanen, die vroeger overal het voortouw namen, verwachten nu van de
Europeanen dat zij, in Europa althans, zelf het initiatief nemen, zo is ‘een zelfstandig
Europees veiligheidsbeleid een voorwaarde geworden voor blijvende Amerikaanse
betrokkenheid bij veiligheid en stabiliteit in Europa’.
Maar zo'n zelfstandig Europees veiligheidsbeleid komt er niet. Integendeel, zo'n
beleid ‘zou, zoals altijd, als een splijtzwam binnen de Gemeenschap’ werken.
‘Tegenover Atlantisch georiënteerde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Denemarken en Portugal staan meer op Europese
veiligheidsarrangementen gerichte landen, zoals Frankrijk, Spanje en België.’ En
Duitsland, het belangrijkste land van Europa?
Wo liegt es? In elk geval dichter bij het oosten dan zijn Europese partners. Dat
zal mede zijn politiek bepalen.
Bal en Rood menen weliswaar - waarschijnlijk terecht - dat de tegenstelling tussen
Atlantici en ‘Europeanen’ naar de achtergrond is geschoven, onder andere als gevolg
van het afnemen van het Amerikaanse engagement in Europa, maar de vermindering
van die tegenstelling ‘heeft vooralsnog niet geleid tot grotere consensus tussen de
lidstaten (van de Europese Gemeenschap) waar het de veiligheidspolitiek betreft’.
En ‘een veiligheidspolitieke consensus die verder gaat dan afzijdigheid zal welhaast
onmogelijk zijn geworden als rond 1995 landen als Zweden, Finland en Oostenrijk
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tot de EG zullen zijn toegetreden. Deze landen kunnen zich grosso modo uitstekend
vinden in het non-beleid van nu en zouden (...) een derde groep kunnen vormen van
EG-lidstaten die a priori tegen de ontwikkeling van een daadwerkelijk
gemeenschappelijk veiligheidsbeleid zijn’.
Een neutralistisch Nederland zou zich heel goed thuis voelen in die groep. Het is
tijd het boek van Ger van Roon Kleine landen in crisistijd: van Oslostaten tot Benelux,
1930-1940 (Amsterdam/Brussel, 1985) uit de kast te halen.
NRC Handelsblad van 07-09-1993, pagina 9

Connie Palmen is geen filosoof
... wonderment and benevolence are not, in themselves, enough to make a poet or a
philosopher. (William St. Clair in The Financial Times, 28 augustus 1993)
Op alle universiteiten wordt filosofie gedoceerd, maar wat is het doel van filosofie?
Van twee Nederlandse filosofen las ik ongeveer tegelijkertijd uitspraken die radicaal
van elkaar verschillen. Die filosofen zijn Bernard Delfgaauw, onlangs overleden, en
Connie Palmen.
Ik haast mij te verklaren dat ik van geen van beiden ooit een boek of essay gelezen
heb, maar dat hoeft mij niet te beletten enige kanttekeningen te plaatsen naast hun
uitspraken. Maar eerst maak ik van de gelegenheid gebruik een paar zijpaden in te
slaan.
Wat Delfgaauw betreft, vraag ik me af of zijn dood ooit zoveel publiciteit zou
hebben losgemaakt als hij niet in bredere kring bekend was om redenen die niets met
zijn verdiensten als filosoof te maken hadden.
De eerste reden was dat hij in de jaren zestig de aandacht op zich gevestigd had
door, op een van de vele anti-Vietnamdemonstraties van die jaren, ‘Johnson
moordenaar’ te roepen, wat anderen vóór hem vervolging wegens belediging van
een bevriend staatshoofd had bezorgd.
De tweede reden was dat hij in een interview voor de IKON terloops had verteld
dat hij, heel in het begin van de Duitse bezetting, even lid was geweest van het
antisemitische Nationaal Front van Arnold Meijer. Nu, heel Nederland, zelf van alle
smetten vrij (en erop attent gemaakt door een apart persbericht van het IKON), viel
over hem heen.
Beide voorvallen werden ook uitvoerig in de necrologieën van de laatste dagen
vermeld. Terecht - maar op zichzelf hadden ze evenmin iets met de betekenis van
zijn filosofie te maken als Heideggers nazisme met zijn betekenis als filosoof. Vandaar
mijn vraag of hij niet meer publiciteit kreeg dan hij anders gekregen zou hebben.
Met Connie Palmen is iets soortgelijks aan de hand. Haar boek De wetten heeft
een groot succes in Nederland gehad, en er was geen weekblad of het had een uitvoerig
interview, met foto's van haar. Ik vraag mij af of ze dat succes ook gehad zou hebben
als ze niet, althans volgens de foto's een aantrekkelijke jonge vrouw was geweest.
Hetzelfde vroeg ik me een paar jaar geleden ook af bij het enorme succes dat de
vertaling van de biografie van Sartre door Annie Cohen-Solal had. Talloze mensen
moeten het boek hebben gekocht die nooit een letter van Sartre zelf hadden gelezen.
Op grond van het sexy uiterlijk van de schrijfster, die door Adriaan van Dis in zijn
toenmalig televisieprogramma aardig opgevrijd werd?
De verleiding wordt nu te sterk me op een zijpad van een zijpad te begeven: het
spijt me dat dat televisieprogramma er niet meer is (hoewel Van Dis me wèl begon
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te ergeren, omdat hij steeds meer de zedenmeester ging uithangen - wat niet de taak
is van een literair criticus). Hoe het ook zij - een programma van de kwaliteit die het
zijne oorspronkelijk had, hebben we niet teruggekregen.
Terug naar het eerste zijpad: evenals Connie Palmen een paar jaar geleden, krijgt
nu een andere jonge, goed ogende schrijfster enorme publiciteit. Het is Hendrickje
Spoor, wier eerste boek, De verweerde spiegel, zojuist is uitgekomen. In één week
tijds heb ik niet minder dan vier, met foto's verluchte, interviews met haar gezien.
Maar ik ben pas op z'n hoogst in een interview met een onbekende auteur
genteresseerd wanneer ik een bespreking van zijn/haar boek heb gelezen. Tot dusver
heeft, van de kranten of tijdschriften die haar genterviewd hebben, alleen Het Parool
haar boek gerecenseerd (na het interview).
Het wordt steeds meer gewoonte om, in plaats van een boek te bespreken, een
interview met de auteur te hebben. Zo krijgt de lezer geen oordeel over het boek, en
daar komt het toch op aan; ja, daar heeft de lezer - evenals de auteur trouwens - recht
op. Dat auteurs zich lenen voor deze oneigenlijke procedure, valt hun niet kwalijk
te nemen: zij stimuleert de verkoop (hopen ze, want een interview kan natuurlijk ook
contraproduktief werken). Ik verwijt het wèl die redacties die menen met een interview
zich van hun taak gekweten te hebben.
Nu de twee uitspraken waarom het me eigenlijk te doen was. In een interview in
Filosofie Magazine (juli/augustus 1993) zegt Connie Palmen dat het doel van de
filosofie (en van de literatuur) is: ‘Mensen gelukkiger te maken. Het schrijven van
De wetten bezorgde mij een soort geluk. En als mensen van dat boek houden is het
voor anderen een bron van geluk, het geluk van de lezer.’
Voor Delfgaauw daarentegen had filosofie ‘alleen betekenis als ze ingaat op vragen
die voor ons onontkoombaar zijn. Vragen als: wat is de zin van mijn bestaan? Wie
ben ik? Is er iets absoluut of is alles relatief?’ Het is weliswaar geen uitspraak van
Delfgaauw zelf, maar Jan Boelens, zelf filosoof, zegt in Trouw van 28 augustus dat
volgens Delfgaauw het 't doel van de filosofie was zulke vragen te stellen en, zo
mogelijk, te beantwoorden.
Nu, als dit waar is, dan voel ik me meer bij Delfgaauw thuis dan bij Connie Palmen.
Als het 't doel van de filosofie is mensen gelukkig te maken, dan verlaagt zij zich tot
een soort opiaat: de een krijgt een gevoel van geluk door drank, de ander door de
liefdesdaad, een derde door een ideologie (fascisme en communisme hebben ook
miljoenen mensen gelukkig gemaakt), een vierde door nog iets anders.
Trouwens, wat is geluk? Het is een - meestal vluchtige - gemoedstoestand, die op
zichzelf niets met inzicht of wijsheid te maken heeft. En filosofie betekent toch
letterlijk: liefde voor de wijsheid? Je kunt je niet zo gemakkelijk van de oorsprong
van het woord afmaken. (Ik vraag me ook af of het, zoals Connie Palmen zegt, ook
het doel van de literatuur is mensen gelukkig te maken, maar hier bepaal ik me tot
de filosofie.)
Filosofie heeft ook te maken met de zoektocht naar waarheid (al beseft de filosoof
dat die misschien nooit te vinden is). Maar bezorgt de waarheid de mens geluk? Het
tegendeel is eerder waar. De waarheid is dikwijls te schokkend, te vreselijk voor de
mensen om te aanvaarden. Ze blijven liever bij, of vluchten in, rustgevende
schijnwaarheden. Dostojevski's Groot-Inquisiteur wist daar alles van. Hij maakte de
mensen gelukkig!
Hoe staat Connie Palmen nu tegenover de waarheid als doel van de filosofie? Die
vraag wordt haar in het interview gesteld, en haar antwoord luidt: ‘...het is eerder
een pessimisme dat mij aankleeft ten aanzien van de waarheid. Daarom voel ik me
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gedoemd om te geloven. De meest fundamentele houding tegenover de waarheid is
een religieuze houding.’
Daar komt de aap uit de mouw. Ik wil niet beweren dat ze, met dat laatste althans,
ongelijk heeft, maar iemand die zichzelf gedoemd acht te geloven is geen filosoof.
Hij - of, in dit geval, zij - aanvaardt (dat is de essentie van geloof), terwijl de filosoof,
steeds op zoek, alles aan twijfel onderhevig maakt.
NRC Handelsblad van 10-09-1993, pagina 9

Nog nauwelijks te geloven
Zelfs de meest door de wol geverfde waarnemer van het wereldgebeuren, de man
die alles al eens heeft meegemaakt, zal moeten toegeven dat er zo nu en dan
gebeurtenissen zijn die hem verrassen, zoals het Ribbentrop-Molotovpact van 1939,
de breuk van de communist Tito met de communist Stalin in 1948, het bezoek van
de communistenvreter Nixon aan Mao in 1972, de reis van de Egyptenaar Sadat naar
Israel in 1977.
In deze rij schaart zich nu de verzoening tussen Israel en de PLO, bezegeld door
de handdruk tussen Rabin en Arafat in Washington. Zelfs wanneer we de foto's in
de krant of de televisiebeelden zien die dit feit hebben vastgelegd, kunnen we het
nog nauwelijks geloven. Wie, behalve de direct betrokkenen, had dit zien aankomen?
Niet, in elk geval, de gastheer van gisteren - ondanks alle inlichtingendiensten die
hij tot zijn beschikking heeft.
Intussen kunnen we, met alle erkenning van de alom bezongen historiciteit van
deze gebeurtenis en met alle lof voor de moed en het inzicht van de betrokkenen, die
verzoening niet uitsluitend toeschrijven aan hun idealisme, hun vredelievendheid of
hun zedelijke bewogenheid. Daarvoor hebben ze zich in het verleden te harde realisten
betoond, die, als ze dat nodig vonden, voor geweld niet terugdeinsden.
Zoals de meeste doorbraken in de geschiedenis, is ook deze pas mogelijk geworden
nadat er zich verschuivingen hadden voorgedaan in het omringende krachtenveld.
In de eerste plaats moet dan genoemd worden het wegvallen van Arafats sterkste
bondgenoot, de Sovjet-Unie. Waar het einde van de Koude Oorlog elders tot chaos
heeft geleid, luidt het in het Midden-Oosten misschien een zekere ordening in.
Arafats positie was nog verder verzwakt door de misrekening die hij in de
Golfoorlog maakte: door zijn steun aan Saddam Hussein te geven, verbruide hij het
bij Saoedi-Arabië en de emiraten, die zijn grootste geldschieters waren geweest. En
ten slotte werd zijn gezag in eigen, Palestijnse kring steeds meer betwist door
radicalere elementen.
Kortom, Arafat kon eigenlijk geen kant meer uit. Wilde hij zijn huid nog redden,
dan moest hij wel een akkoord met Israel zien te bereiken. (Dit kunnen we nu,
achteraf, met alle koelte vaststellen, alsof we het ook voorzien hadden.) Maar die
intrinsieke zwakte van een der beide verdragspartners toont wel aan hoe precair dat
akkoord is - nog afgezien van alle wrijvingen waartoe de nu voorziene samenwerking
tussen de vroegere doodsvijanden sowieso aanleiding zal geven.
Ook Israels positie is door het einde van de Koude Oorlog niet onaangetast
gebleven. Hoewel de regering van president Clinton, trouw aan een democratische
traditie, meer pro-Israelisch is dan haar voorgangster, was het toch duidelijk dat de
Verenigde Staten, nu de Sovjet-Unie was weggevallen, een militair sterk Israel minder
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nodig hadden als betrouwbare bondgenoot dan voordien. Die bijna tektonische
wijziging hebben de Israeliërs ongetwijfeld in hun berekeningen verdisconteerd.
Dat wil niet zeggen dat, anders dan onder Palestijnen, het akkoord onder Israeliërs
wèl onaangevochten is. Het tegendeel is waar. Als de Knesseth het akkoord aanvaardt,
zal dit waarschijnlijk met een uiterst kleine meerderheid zijn - wat geen stabiele basis
is voor iets wat het bestaan van de staat Israel raakt.
Met alle hoop die het akkoord geeft, mogen we dus toch de ogen niet sluiten voor
de mogelijkheid van Zuidafrikaanse toestanden in Israel en de bezette gebieden. Ook
in Zuid-Afrika werd een historisch akkoord gesloten tussen partijen die elkaar naar
het leven hadden gestaan. Ook dat akkoord zou een grondige hervorming van de
staat ten gevolge hebben. En ook dat akkoord gaf hoop. Maar zie wat het heeft
ontketend.
Is het dus ook in Israel een kwestie van, zo niet te weinig, dan toch te laat? Het
voorjaar van 1967, na de overwinning in de Zesdaagse oorlog, waarbij Israel de
Westoever, Gaza en de Golanhoogte veroverde, was het ogenblik voor een
grootmoedig aanbod aan de opnieuw verslagen Palestijnen - zeggen sommigen.
Misschien, maar toen heeft ook de PLO een kans laten lopen: het zwoer Israels
vernietiging niet af.
Dit is nakaarten, zoals het maken van sombere prognoses voorkaarten is. Elke dag
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laat ons dus dankbaar zijn voor het goede nieuws
van de afgelopen dagen - nieuws dat des te dankbaarder ontvangen moet worden
omdat het een van de weinige lichtpuntjes is in een wereld die verder er een van
moord en doodslag schijnt te zijn.
Een deel van de dank gaat uit naar de Noren, die met veel geduld en beleid Israeliërs
en Palestijnen ertoe hebben gekregen elkaar te erkennen. Het bemoedigende voor
een land als Nederland is, dat gebleken is dat een klein land, mits het niet te hoog
van de toren blaast en de kunst van geheime diplomatie verstaat, internationale
doorbraken kan bewerkstelligen.
Kortom, Noorwegen was gidsland, maar in stilte. Geen wonder dat zijn minister
van buitenlandse zaken, Johan Jorgen Holst, niet geliefd was in eigen parlement.
Gelukkig heeft hij zich daar niets van aangetrokken.
NRC Handelsblad van 14-09-1993, pagina 9

Bekentenis-literatuur
Sommige foto's in de krant blijven je lang bij. Zo heb ik nooit een foto vergeten
waarop je een groep Nederlandse journalisten zag die bij president Allende van Chili
op bezoek waren. De beate lach waarmee sommigen naar hun gastheer keken, zie ik
nog voor me. Dat kunnen nooit kritische journalisten zijn (als hoedanig ze zichzelf
ongetwijfeld beschouwden), dacht ik toen.
Ik werd weer aan die foto herinnerd toen ik het artikel in de krant van 11 september
las waarin Derk-Jan Eppink verslag doet van gesprekken die hij heeft gehad met
twee van die journalisten. Hoe kijken die nu, na twintig jaar - op 11 september 1973
werd Allende immers omvergeworpen door generaal Pinochet en pleegde hij
zelfmoord -, terug op deze gebeurtenis en, vooral, op hun engagement met Allendes
socialistische experiment?
‘We waren allemaal pro-Allende. We waren journalist èn actievoerder’, zegt
Herman Vuijsje. Allende was weliswaar in 1970 door niet meer dan 36 procent van
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de stemmen gekozen, maar ‘we maakten van de minderheid gewoon een meerderheid’.
Dat klopte immers met hun geloof dat in Chili ‘het volk aan de macht was’.
Die vervalsing geeft een andere van die journalisten, Max Arian, nu toe. Dat het
aantal slachtoffers van Pinochets coup dertigduizend bedroeg, werd ook blindelings
doorgegeven, terwijl het er in werkelijkheid ‘slechts’ twee- à drieduizend waren.
Hetzelfde gebeurde met Allendes ‘moord’, die in werkelijkheid zelfmoord was. Alles
werd zonder enige kritiek in de klassenstrijd gepast, zegt Arian nu.
Maar, gelukkig, de heren schamen zich nu een beetje, niet zozeer voor hun
engagement van toen - daar is ook geen reden voor: Allende was geen misdadiger als wel omdat ze hun engagement zo sterk verwarden met hun journalistieke plicht.
Arian zegt nu dat ze ‘een schuld’ hebben te voldoen. Ja, ‘het ergste is dat er nooit
een intellectuele balans is opgemaakt. Wat hebben we er nu van geleerd?’
Die schuldbekentenis siert hem, maar het curieuze is dat hij er pas mee voor de
dag komt nu hij er met Eppink over zit te praten. Uit zichzelf heeft hij evenmin als
de andere journalistieke actievoerders, voor zover ik weet tenminste, er blijkbaar
ooit behoefte aan gehad. Nu vraagt niemand om een schuldbekentenis, maar een
intellectuele balans is toch het minste wat je van intellectuelen mag verwachten.
Maar die is er ook niet gekomen, zoals Arian zelf zegt.
Het feit dat ze nog altijd media tot hun beschikking hebben, waarin ze dagelijks
of wekelijks hun meningen debiteren, maakt de zaak er niet beter op. Zijn ze eigenlijk,
nu ze erkennen nooit - ook tegenover zichzelf - verantwoording te hebben afgelegd
van wat ze nu als hun dwaling beschouwen (nogmaals: dat is niet zozeer hun
engagement van toen als wel hun gebrek aan journalistieke integriteit) - het krediet
waard dat ze van de lezer verwachten.
In een artikel in De Groene Amsterdammer van 8 september, waarin hij Allende
herdenkt, komt Arian nog niet tot die ‘intellectuele balans’ die hij zo nodig vindt.
Hij komt niet verder dan voorzichtige nuanceringen, in de trant van: ‘Er lijkt nu
genuanceerder te kunnen worden nagedacht over de oorzaken en de gevolgen van
de staatsgreep.’ Kon dat twintig jaar geleden dan niet? Overigens laat hij in het
midden of hij zelf nu ook genuanceerder denkt.
Een merkwaardige zin is deze: ‘Nu, twintig jaar na 1973 en drie jaar nadat Chili
is teruggekeerd naar de democratie, wordt die straatsgreep van Pinochet nog altijd
herdacht, nog net niet in dankbaarheid voor de zegeningen van het pinochetisme,
maar ook niet meer zo rechtlijnig als voorbeeld van de internationale klassenstrijd.’
Wanneer is Pinochets staatsgreep ooit herdacht als voorbeeld van de internationale
klassenstrijd (want dat staat er)? Arian bedoelt waarschijnlijk dat Allendes
socialistische experiment niet meer zo rechtlijnig wordt herdacht als voorbeeld van
de internationale klassenstrijd. Maar als die interpretatie juist is, laat hij ook hier in
het midden of hij er zelf ook niet meer zo rechtlijnig over denkt.
Daarentegen laat hij er geen twijfel over bestaan dat Pinochets staatsgreep ‘bewees
(...) hoe overal ter wereld de rijken, actief gesteund door de Verenigde Staten, het
fascisme te hulp riepen en de democratie om zeep brachten als er aantasting van hun
privileges dreigde.’ Dit is nog ouderwetse klassenstrijderstaal, die ook van Pinochet,
die niets anders was dan een ordinaire dictator, een fascist maakt (daarmee het gevaar
van het fascisme, dat een massabeweging is, bagatelliserende).
Omdat zij die zich met Allendes experiment hebben vereenzelvigd, zich tenminste
niet hoeven te schamen over vereenzelviging met een misdadig regime, kunnen zij
niet op één rij gezet worden met hen die tot de laatste snik opkwamen voor het ‘reëel
bestaande socialisme’ in Oost-Europa, vooral dat in de DDR. Misschien heeft de
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onschuld van hun engagement juist gemaakt dat bij hen tot dusver de ‘intellectuele
balans’ uitbleef.
Anders was dat bij sommige ex-communisten, die gebukt gingen onder een gevoel
van morele medeschuld. Zij legden in 1991 rekenschap af van hun keuze in een
bundel getiteld Alles moest anders: het onvervulde verlangen van een linkse generatie.
Dat deden ook enkele theologen die een soortgelijke keuze hadden gedaan, in Een
wereld zonder tegenspraak: ‘linkse’ theologen na de teloorgang van het socialisme
(1992).
En nu we toch bezig zijn met bekentenisliteratuur, wil ik, hoewel het hier om een
‘schuld’ van een heel andere orde van grootte gaat, het Kamerlid Van Traa (PvdA)
met lof noemen, die in een gesprek met Rob Meines in deze krant (13 september)
zegt hij in 1989 ‘nog met vuur heeft staan betogen’ dat de CVSE in de plaats moest
komen van de NAVO, maar sindsdien van de dwalingen zijns weegs is teruggekeerd.
Voor een politicus een zeldzame bekentenis. Nu nog een evaluatie van de wijze
waarop hij in de jaren tachtig de PvdA, wat de kruisraketten betreft, maakte tot een
sloepje van het slagschip IKV - met als gevolg, onder andere, dat, toen commandant
Mient Jan Faber in juni 1984 een van zijn befaamde zwenkingen maakte, Van Traa
zich terecht bekocht voelde. Maar dat is misschien meer iets voor Van Traas
mémoires.
NRC Handelsblad van 17-09-1993, pagina 9

Het ‘gewone volk’
Vier weken na het overlijden van koning Boudewijn schreef Manu Ruys, de deken
van de Belgische commentatoren, in De Standaard: ‘Onder het regnum van Boudewijn
is de volksvertegenwoordiging verbleekt en verzwakt, gedeeltelijk moreel ontwricht
en ontaard.’
Let wel: hij geeft daar de overleden vorst niet de schuld van, maar de Belgische
grondwet geeft het staatshoofd wel meer mogelijkheden tot politieke interventie dan
zijn Nederlandse ambtgenoot. Opeenvolgende Belgische koningen hebben daar dan
ook - niet altijd even verstandig - gebruik van gemaakt.
Het is begrijpelijk dan bij Boudewijn te denken aan zijn weigering de wet op de
abortus te tekenen, wat het kabinet dwong tot een nogal beschamende truc om de
door de volksvertegenwoordiging aanvaarde wet toch in het Staatsblad te krijgen.
Maar hier was Boudewijn in zijn recht. Per slot van rekening heeft koningin Juliana
eens, eveneens met een beroep op haar geweten, geweigerd het kabinetsbesluit te
tekenen een Duitse oorlogsmisdadiger geen gratie te verlenen. Nee, dan is een beter
voorbeeld te vinden in het besluit van Boudewijn, enkele maanden geleden, om de
minister-president van Vlaanderen, Luc Van den Brande, op het matje te roepen
wegens een de koning onwelgevallige uitlating. De koning had daar, krachtens de
grondwet, helemaal het recht niet toe. De deelregeringen zijn niet aan hem
verantwoording verschuldigd. Dat is alleen de centrale regering.
Gezien de Belgische ervaringen, is het een beetje vreemd in een Nederlands
weekblad van progressieve signatuur een pleidooi te zien om de maatschapelijke en
politieke functie van het Nederlandse staatshoofd te modelleren naar ‘de manier
waarop Boudewijn het koningschap heeft ingevuld en uitgeoefend’.
De schrijver is Johan S. Wijne, historicus en, als ik me niet vergis, PvdA'er; en
het weekblad is Hervormd Nederland, dat blijkbaar zo instemde met dit idee dat het
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van Wijnes artikel de cover story maakte van het nummer van 28 augustus. Onze
Lieve Heer heeft rare kostgangers.
Wijne was kennelijk, na Boudewijns begrafenis, diep onder de indruk van het
‘eerbetoon van het gewone Belgische volk aan “zijn” koning’. ‘De gewone Belgen
zagen in hem een woordvoerder, juist omdat hij zo goed bleek te kunnen luisteren.’
Deze constatering is op z'n minst in strijd met de klachten die soms uit de, vooral
Vlaamse, pers opstaken over de grote invloed van de, voornamelijk Franstalige,
hofhouding op de vorst.
Hoe dit ook zij - Wijne ziet in dat eerbetoon een ‘signaal’ van het volk aan de
politieke elite en spreekt vervolgens deze hoop uit: ‘... Misschien heeft koningin
Beatrix het signaal onderkend en pakt ze het in haar werk op. Er is ook in ons land
een vacante plaats in het politieke bedrijf, namelijk die van woordvoerder van het
volk.’ Kortom, Beatrix moet, evenals Boudewijn, ‘de natuurlijke bondgenoot van
het volk’ worden ‘in zijn strubbelingen met de overheden’.
Gevaarlijke theorieën! Wijne bepleit - en Hervormd Nederland geeft hem daar de
gelegenheid toe - een soort monarchaal populisme, een staatshoofd dat, in plaats van
verenigend, polariserend zou werken, een bron van voortdurende spanningen en
conflicten. Op z'n minst zou zijn idee, indien verwerkelijkt (maar daar is gelukkig
geen enkele kans op), een breuk betekenen met een ruim honderdjarige praktijk.
Wat is trouwens het ‘gewone volk’? In België is dat nog moeilijker te definiëren
dan in Nederland. Zijn het de Vlamingen of de Walen? Zeker, Boudewijn sprak - en
dat moest hij wel doen als vrijwel enig symbool van de Belgische eenheid - vaak
over het belang dat die eenheid bewaard zou blijven. Maar is er enig teken dat het
‘gewone volk’ naar hem luisterde?
De laatste tijd kwam hij op voor de immigranten en de prostituées, maar het succes
van het Vlaamse Blok in een stad als Antwerpen toont nu niet bepaald aan dat het
‘gewone volk’ hem hierin volgde. En toen hij die abortuswet weigerde te tekenen,
had dat de instemming van de socialistische arbeiders in de Waalse industrie? Of
behoren die niet tot het ‘gewone volk’?
Ook in Nederland is het niet zo gemakkelijk te zeggen wat het ‘gewone volk’ is.
Zijn dat ‘de mensen in het land’, wier roerselen Wiegel meende te vertolken? Zijn
het de Telegraaflezers en de Veronicakijkers? Wijne beweert dat in de oorlog het
verzet ‘voornamelijk gedragen werd door vrouwen en mannen uit het gewone volk’.
Nu, dat zou ik wel eens wetenschappelijk vastgesteld willen zien. Misschien zou
blijken dat er proportioneel meer corpsstudenten dan arbeiders omgekomen zijn. De
in een concentratiekamp omgekomen socialist H.B. Wiardi Beckman, op wie Wijne
is gepromoveerd, behoorde zeker niet tot het ‘gewone volk’.
En waarom zou het staatshoofd - of denkt Wijne uitsluitend koningin Beatrix, het
huidige staatshoofd, die rol van vertolker van de volkswil toe? - beter dan de politici
aanvoelen wat het ‘gewone volk’ beweegt? Is bijvoorbeeld gebleken dat haar
kerstredevoeringen - de enige redevoeringen die zij helemaal zelf maakt - grote
weerklank hebben onder het ‘gewone volk’? Soms is het misschien maar beter niet
naar het ‘gewone volk’ te luisteren.
Wijnes ideeën zijn niet alleen gevaarlijk - hoewel dat nogal meevalt, zolang hij
geen massabeweging (en de koningin zelf!) achter zich krijgt -, maar zeker onrijp.
Van een historicus mag verwacht worden dat hij zich iets minder door de emoties
van het ogenblik dan door kennis van - in dit geval: vooral Belgische - zaken laat
leiden.
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NRC Handelsblad van 21-09-1993, pagina 7

Verwend en ontwend
‘Staten gaan niet op in grotere verbanden, tenzij ze door geweld daartoe worden
gedwongen’, schrijft de socioloog Paul Kapteyn in zijn onlangs verschenen boekje
Markt zonder staat: het Europese dilemma van integratie en civilisatie (uitg.
Coutinho). Het is een bijna onnederlandse uitspraak. Dierbaarder is ons het geloof
dat eenheid in rede, vrede en vrijheid te bereiken is.
Intussen bedoelt Kapteyn met deze uitspraak waarschijnlijk niet te zeggen dat
oorlog of burgeroorlog altijd ten grondslag ligt aan het ontstaan van grotere statelijke
eenheden. Het dreigen met geweld of zelfs het gevoel gezamenlijk bedreigd te worden
kan al voldoende zijn. Als we het begrip geweld deze twee andere begrippen - reële
en gepercipieerde dreiging - laten omvatten, dan is er moeilijk iets tegen Kapteyns
uitspraak in te brengen.
De noordelijke Nederlanden zijn één geworden in de strijd tegen Spanje, de
Verenigde Staten in de strijd tegen de Britse koning, de Zwitserse kantons in de strijd
tegen Habsburg, en in al die gevallen was er nog hetzij een vreemde overheersing
(in het Nederlandse geval), hetzij een burgeroorlog (in het Zwitserse en Amerikaanse
geval) nodig om de eenheid te bevestigen.
Was het in de genoemde gevallen een uitwendige macht die tot eenheid dwong,
in andere gevallen is het een van de betrokken staten zelf die de andere de eenheid
oplegt. In Duitsland, dat al één markt (Zollverein) was, deed Pruisen dat met Eisen
und Blut; in Italië vervulde het koninkrijk Sardinië, ‘geholpen’ door de Oostenrijkse
bezetter van een groot deel van het land, die rol.
Generaal de Gaulle, die zijn geschiedenis kende, sprak dan ook van de fédérateur
(hoewel dit woord in geen woordenboek stond), zonder wie Europa nooit een statelijke
eenheid zou bereiken. Een interne federator (zoals Pruisen was geweest in Duitsland)
zag hij niet; een externe misschien, maar die zou dan niet Europees zijn.
Waarschijnlijk zag hij, evenals zijn opvolgers, Frankrijk wel in die rol van interne
federator, maar dat kon hij niet hardop zeggen, en bovendien besefte hij dat de anderen
dat niet zo gauw zouden aanvaarden, evenmin als zij uit vrije wil een Duitse federator,
die op grond van macht en centrale ligging meer voor de hand zou liggen, zouden
aanvaarden.
En de externe federator, de macht die door haar reële dan wel gepercipieerde
dreiging de Europeanen tot eenheid kan dwingen? Een tijdlang heeft de Sovjet-Unie
die rol vervuld. Tot de Europese Defensiegemeenschap besloten zes staten op een
ogenblik (1952) dat de Sovjet-dreiging het acuutst werd gevoeld. Tot een verdergaande
vorm van statelijke, niet-economische integratie zijn de Europese staten nooit bereid
geweest, en in 1954 - Stalin was intussen dood - werd die EDG in de ijskast gestopt,
waar zij nooit meer uitkwam.
En nu is de Sovjet-Unie, die externe federator, helemaal weg. Kunnen de Verenigde
Staten die rol overnemen? Behalve Frankrijk ziet geen Europese staat de VS als
dreiging. Integendeel zelfs: de VS hebben de Europeanen ‘het niet te versmaden
voordeel van stabiliteit en veiligheid op een koopje’ verschaft (zoals L.J. Bal en J.
Rood schrijven in Atlantisch Perspectief (1993, nr. 5), en het alternatief zou zijn: òf
helemaal geen veiligheid òf een eigen, Europees veiligheidsbeleid, dat veel duurder
zou uitkomen.
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Kortom, de eenheid van Europa mist de factor die in de geschiedenis altijd
wezenlijk is geweest voor de totstandkoming van grotere statelijke verbanden. Dat
wil niet zeggen dat Europa als statelijke eenheid, een eenheid die meer is dan markt,
dan ook niet tot stand zal komen. Maar zo ja, dan zou dit een historisch novum zijn:
eenheid die niet door geweld of - reële dan wel gepercipieerde - dreiging ermee tot
stand is gekomen.
Minister Kooijmans heeft echter de hoop nog niet opgegeven dat de twaalf leden
van de Europese Gemeenschap ‘zich als “Ordnungsmacht” van Europa kunnen
opwerpen’. Aan het doel van ‘een meer eensgezinde Europese buitenlandse politiek’
(die dan toch over instrumenten moet beschikken om als ‘Ordnungsmacht’ te kunnen
optreden?) wil hij vasthouden. ‘Vroeg of laat zal Europa toch meer
verantwoordelijkheden op zich moeten nemen’, zei hij in een rede in het Instituut
Clingendael op 6 september.
Maar voordat de Twaalf als ‘Ordnungsmacht’ in Europa kunnen optreden, zal er,
als de geschiedenis tenminste een leidraad is, een Europese staat moeten zijn die als
‘Ordnungsmacht’ of federator de andere tot grotere eenheid dwingt. Daarover spreekt
Kooijmans niet. Begrijpelijk, want niemand wil eenheid langs die weg.
Wel zinspeelt hij op een externe ‘Ordnungsmacht’. Hij noemt het Amerikaanse
‘leiderschap’, dat echter ‘niet meer zo vanzelfsprekend is in elke situatie als voorheen’.
Inderdaad, en als Europa de indruk op de Amerikanen maakt dat het moeizaam
bereikte akkoorden, zoals het Blair House-akkoord, niet als bindend beschouwt, dan
zou het wel eens zijn handen helemaal van Europa kunnen gaan aftrekken. En dat
terwijl, in Kooijmans' woorden, ‘zich evenmin een alternatief leiderschap van
Europese landen aandient’.
Europa bevindt zich dus in een leiderschapsvacuüm - dat, merkwaardig genoeg,
ook hieraan toe te schrijven is dat het Amerikaanse leiderschap, door de meeste
Europeanen dankbaar aanvaard (vooral omdat het hun veiligheid op een koopje gaf),
hen heeft verwend en heeft ontwend aan het dragen van verantwoordelijkheid op
veiligheidsgebied. Bescherming beschermt, maar corrumpeert ook.
NRC Handelsblad van 24-09-1993, pagina 7

Antisemitisme toen en nu
‘In ons land is het anti-semitisme geheel onbekend.’ Dit schreef de liberale politicus
W.H. de Beaufort (1845-1918) op 6 september 1903 in zijn dagboek. Aan de
oprechtheid van zijn uitspraak, die niet voor de galerij bedoeld was, hoeft niet
getwijfeld te worden. Toch is het denkbaar dat die uitspraak, indien wèl in het
openbaar gedaan, toen al betwist zou zijn geweest - door joden bijvoorbeeld.
Maar zeker is wel dat het begrip antisemitisme toen veel nauwer werd uitgelegd
dan wij nu, na Auschwitz, doen. Zo wijst Jacqueline Bel er in haar proefschrift over
Nederlandse literatuur in het fin de siècle op dat Willem Paaps sleutelroman Jeanne
Colette (1896) bij de meeste recensenten wel op kritiek stuitte, maar niet wegens
zijn antisemitische strekking.
Er bestond natuurlijk, op z'n minst, een sociaal antisemitisme. Joden werden niet
tot bepaalde sociëteiten, clubs en sportverenigingen toegelaten, en er waren geen of
weinig gemengde huwelijken, maar blijkbaar werd dit antisemitisme door de meeste
betrokkenen (behalve joden zelf) niet als antisemitisme ondervonden. De Beaufort
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in elk geval laat zich in zijn dagboek nooit onaangenaam uit over de joden die hij
ontmoet.
Met dit laatste is niet iedereen het eens. In een bespreking van dat dagboek in
Hervormd Nederland (28 augustus) schrijft Rob Hartmans dat we ‘tegenwoordig
vreemd opkijken van een opmerking van De Beaufort dat hij niet begrijpt dat Abraham
Kuyper een “Israëliet” in vertrouwen nam.’ Het betreft hier J. Deen, secretaris van
de Nederlandsche journalistenkring (waarvan Kuyper voorzitter was geweest) en
voorzitter van een liberale kiesvereniging.
Maar wat schreef De Beaufort werkelijk? Deen ‘was zeer intiem met Kuyper en
deze kwam gedurende de vorming van zijn ministerie gedurig zijn hart bij Deen
uitstorten. Wel een bewijs van de eigenaardigheid der kristelijke staatkunde van
Kuyper dat een Israëliet zijne vertrouwde mededeelingen ontving omtrent de vorming
van het kristelijk kabinet’. Dat hoeft niet op antisemitisme te wijzen, ook niet volgens
onze huidige maatstaven.
(Ik kan het niet laten te vermelden dat Hartmans Kuyper enkele malen De Beauforts
bête noir noemt. Dat Hartmans geen Frans kent, is niet erg, maar laat hij het dan ook
niet gebruiken. Overigens geeft hij De Beaufort de titel van jonkheer, wat niet juist
is. Hartmans had dat in het dagboek zelf kunnen lezen. De Beaufort klaagt in 1916
over ‘allerlei onjuistheden’ in een biografie die van hem verschenen is: ‘onder andere
word ik jonkheer genoemd.’)
Wie in de uitvoerige index bij het dagboek het trefwoord antisemitisme opzoekt,
vindt daar een verwijzing naar drie passages, waarvan één de hierboven geciteerde,
waarin De Beaufort het bestaan van antisemitisme in Nederland ontkent. De andere
twee luiden: ‘Gedurende mijn ministerie (De Beaufort was van 1897 tot 1901 minister
van buitenlandse zaken), heb ik veel last gehad van deze zaak (de zaak-Dreyfus),
omdat men hier in Nederland zeer sterk voor Dreyfus was geporteerd, voornamelijk
door Israëlitischen invloed der pers.’
Even later in hetzelfde jaar (1906) schrijft hij over de anti-Russische stemming in
ons land: ‘Daarbij is de geheele pers onder Israëlitischen invloed sterk tegen de
Russische regeering ingenomen’ (die schuld had aan jodenvervolgingen). De Beaufort
zelf zou in deze passages geen bewijs van eigen antisemitisme gezien hebben.
Het sociale antisemitisme, waarvan, objectief gesproken, De Beaufort waarschijnlijk
evenmin vrij was als de meesten van zijn standgenoten, was overigens niet tot
niet-joden beperkt. Karl Popper schrijft in zijn Intellectual Autobiography dat er
onder de gevestigde joden in Wenen - zowel geassimileerden als orthodoxen en zelfs
zionisten - ressentiment bestond jegens de na 1918 geïmmigreerde Ostjuden, de
veelal zeer arme joden uit Oost-Europa.
En de filosoof Karl Löwith beschrijft in Mein Leben in Deutschland vor und nach
1933 hoe ‘een typische Frankforter jood’ bij hem ‘antisemitische gevoelens wekte’
en hoe hij, als joods emigrant in Rome wonend, ‘zoveel mogelijk die al te joodse
joden’ vermeed ‘die onder elkaar een soort getto vormden’.
Ook de arts Hertha Nathorff, die er pas in 1939 in slaagde Duitsland te verlaten,
gruwelt van de gedachte dat zij gedwongen zou worden zich te vestigen in de buurt
van Berlijn waar de Ostjuden wonen. Dan trekt ze nog liever ‘als een zigeuner’ in
een wagen van plaats naar plaats (Das Tagebuch der Hertha Nathorff).
De vrees met de Ostjuden vereenzelvigd te worden deelde ook de joodse, tot het
protestantisme overgegane rechtsgeleerde Walter Jellinek (1885-1955). Hij keerde
zich scherp tegen hen, zo lees ik in een bespreking in de Frankfurter Allgemeine
Zeitung (6 september) van een verleden jaar verschenen boek over het politieke
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denken en handelen van de Heidelbergse hoogleraren tussen 1914 en 1935.
Soortgelijke vrees koesterde de leiding van de joodse gemeente in Engeland. Althans
volgens de joodse hoogleraar Alderman, die in zijn in 1992 verschenen boek Modern
British Jewry haar er, onder andere, van beschuldigt in 1943 een plan te hebben
gesaboteerd ‘joden van het verkeerde soort’ in Engeland of de Dominions op te
nemen. Zij vreesde versterking van het antisemitisme in Engeland.
Er is geen reden vreemd op te kijken van De Beauforts ‘antisemitisme’.Op 15 en
29 juni, 13 juli, 3, 13 en 31 augustus bevatte deze rubriek ook passages uit De
Beauforts dagboek, dat in 1992 door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in
Den Haag is uitgegeven.
NRC Handelsblad van 28-09-1993, pagina 9

Pronk heft zichzelf op
‘De bevordering van de samenhang van de wereld, althans het helpen tegengaan van
verbrokkeling en wanorde, is een nieuwe, dringende opdracht voor de internationale
gemeenschap. De kansen daarop die de huidige situatie in de wereld nog steedt biedt,
mogen niet ongebruikt blijven. Daarop dient het Nederlandse beleid toegesneden te
zijn, met de ontwikkelingssamenwerking als geïntegreerd onderdeel daarvan.’
Hier wordt een principiële uitspraak gedaan over het doel waarnaar het Nederlandse
beleid dient te streven. Waar is die uitspraak te vinden? In de Troonrede van 1993?
In de memorie van toelichting van de minister van buitenlandse zaken? Nee, in een
nota van minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking.
In die nota, Een wereld in geschil geheten, heeft ‘de regering zich ten doel gesteld
zich er rekenschap van te geven dat in de afgelopen vier jaar de
Noord-Zuidverhoudingen nog grondiger gewijzigd zijn dan we in het revolutiejaar
1989 konden voorzien’. Hieruit mogen we concluderen dat minister Pronks nota de
instemming heeft van zijn collega's, die van buitenlandse zaken incluis.
Mogen we ook aannemen dat aan die instemming een grondig debat in de
ministerraad is voorafgegaan - van een grondigheid die beantwoordt aan de
grondigheid van de door Pronk gesignaleerde wijzigingen in de wereld en aan de
vèrstrekkendheid van de ‘nieuwe, dringende opdracht’ waarop het Nederlandse beleid
dient te zijn ‘toegesneden’?
Het blijkt nergens uit. Alleen weten we dat Pronk onlangs in Trouw heeft geklaagd
dat het voor hem de ‘grootste teleurstelling’ is geweest dat we ‘dat debat (in de
ministerraad) te veel laten inperken door de normen van het regeerakkoord van vóór
de revolutie’ van 1989. Heeft het kabinet dan ingestemd met een door de nota bepleite
‘grondige herijking van beleid’ zonder de consequenties ervan voor zijn rekening te
nemen?
Het is bekend dat Pronk zich vaak ergert over vragen en opmerkingen die hem op
het ogenblik zelf irrelevant voorkomen. ‘Soms vind ik de reactie in Nederland heel
provinciaals. Dan ben ik in Soedan geweest, heb daar allerlei gesprekken gevoerd
over de politieke verdeeldheid. Kom ik hier terug, krijg ik vanuit de Kamer op mijn
kop: dat is het werk van de minister van buitenlandse zaken’, klaagde hij in Trouw.
En in een interview voor radio IKON op 23 mei, waarin hij een soort voorinzage
gaf van zijn nota, bekte hij de interviewer af, omdat die de - toch erg voor de hand
liggende - vraag had gesteld wat de plaats van ontwikkelingssamenwerking in dit
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nieuwe geheel was. Hij kreeg de verrassende mededeling te horen dat Pronk daar
‘niet zo erg in geïnteresseerd’ was.
De kwestie is niet alleen dat Pronk, zoals Rob Meines in zijn profiel in de krant
van 27 september schreef, ‘in zijn denken altijd twee straten verder is dan de rest’
(incluis zijn fervente, maar nu wat verbouwereerde achterban), maar ook dat hij,
zoals vele PvdA'ers (Den Uyl in de eerste plaats), zozeer bezeten is van de zichzelf
gegeven opdracht de mensheid te redden dat hij de individuele mens vaak niet ziet
staan.
Het is dus met een zekere schroom dat ik hier de vraag stel: is het de taak van de
minister van ontwikkelingssamenwerking, en niet in de eerste plaats die van de
minister van buitenlandse zaken, om voor het Nederlandse beleid nieuwe, dringende
opdrachten te formuleren ter voorkoming van verdere ‘verbrokkeling en wanorde’
in de wereld? En om ‘integratie tussen ontwikkelingssamenwerking en buitenlands
beleid’ te bepleiten?
Zeker, die vraag is ‘provinciaals’, maar de provincie Nederland bestaat nog, en
zolang zij bestaat, is het toch nog van enig belang dat er eenheid, althans geen
wanorde, van beleid is. Maar aangezien, zoals we uit de nota hebben kunnen opmaken,
zij de instemming van het kabinet heeft gekregen (al dan niet na grondig debat),
behoort die vraag eigenlijk aan de minister-president gesteld te worden.
Let wel: die schroomvallige vraag brengt de inhoud van Pronks nota nog helemaal
niet in geding. In elk geval heeft hij gelijk wanneer hij zegt (zij het niet met zoveel
woorden) dat andere tijden een ander beleid vergen, en die tijden zijn anders dan die
waaraan wij de laatste veertig jaren gewend waren geraakt.
Ook heeft hij gelijk wanneer hij zegt dat er integratie moet komen tussen
ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid - waaruit we, voor het eerst, de
erkenning kunnen lezen dat die integratie er tot dusver niet was.
En ten slotte heeft hij gelijk wanneer hij - tot verrassing van velen, niet in de laatste
plaats zijn eigen achterban - zegt dat in die integratie ontwikkelingssamenwerking
‘steeds meer onderdeel’ moet gaan uitmaken van de ‘realiteit’ waarmee het eigenlijke
buitenlandse beleid zich tot nu toe bezighield.
Pronk bepleit hier dus in feite zijn zelfopheffing. Is het daarom dat zijn collega
Kooijmans het over zijn kant heeft laten gaan dat in deze nota, die wellicht een
zwanezang is, ‘terreinen bestreken worden die gewoonlijk worden gerekend tot de
sfeer van het buitenlands beleid’?
NRC Handelsblad van 01-10-1993, pagina 8

Verkeerde redengeving
‘Wij blijven vierkant achter president Jeltsin staan, omdat hij Ruslands democratisch
gekozen leider is,’ zei president Clinton gisteren in San Francisco, op een ogenblik
dat de strijd om het Witte Huis in Moskou nog niet beslist was. Clinton vertolkte
daarmee de gevoelens van de meeste regeringen - en mensen - in het Westen.
Zijn partijkiezen voor Jeltsin is juist, maar de redengeving is verkeerd. Waarom?
Omdat het zeker is dat Jeltsin - of wie dan ook - er niet in slagen zal het hoognodige
politieke, economische en sociale herstel van Rusland tot stand te brengen met
democratische methoden.
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Dat zal hem niet lukken omdat het Russische volk niet geschoold is in die methoden
èn omdat hij zich, teneinde de overwinning op het parlement te kunnen behalen,
afhankelijk heeft gemaakt van het leger - niet bepaald een democratische factor.
Moet dus het Westen, wanneer blijken zal dat Jeltsin Ruslands herstel alleen op
autoritaire wijze kan bewerkstelligen, zijn handen van hem aftrekken? Dat zou
inderdaad de consequentie zijn van de motivering die het Westen aan zijn steun voor
Jeltsin heeft gegeven. Maar wanneer het die consequente houding zou innnemen,
zou het Rusland nog verder aan de chaos overleveren, met alle onvoorzienbare
gevolgen van dien.
De redengeving is dus verkeerd. De werkelijke reden waarom het Westen Jeltsin
moet steunen, is dat hij de enige kracht in Rusland is die bereid is met het Westen in de eerste plaats met de Verenigde Staten - samen te werken. Anders gezegd: die
beseft dat Ruslands herstel niet mogelijk is zonder steun van het Westen.
Ook deze redengeving moet van de nodige slagen om de arm worden voorzien.
De belangrijkste is dat deze afhankelijkheid ten opzichte van het Westen Jeltsins
positie in eigen land juist verzwakt. De Russen zijn een trots volk, bewust van hun
status als grote mogendheid. Trots en afhankelijkheid verdragen elkaar niet goed.
Een andere slag om de arm betreft zijn persoonlijkheid. Jeltsin is een mengsel van
impulsiviteit en wankelmoedigheid - een uit de Russische literatuur bekende
combinatie. Die eigenschappen heeft hij vóór en tijdens de crisis van de laatste weken
ampel getoond te bezitten. Wat dat betreft, verschilt hij niet zoveel van zijn voorganger
Gorbatsjov.
Maar ja, het Westen heeft geen andere keus. Er zijn geen andere krachten in
Rusland te bekennen die aantrekkelijker of betrouwbaarder zijn als partner. Maar
het beleid ten aanzien van Rusland zo sterk afhankelijk te maken van één man, is
erg riskant, te meer omdat het wel erg duidelijk wordt dat Jeltsin - alweer: zoals
Gorbatsjov een overgangsfiguur is.
Als het in het belang van het Westen is die overgangstijd zo lang mogelijk te laten
duren en dus Jeltsin te steunen, dan zal het voorlopig niet moeten voldoen aan de
wens van landen als Polen, Tsjechië en Hongarije opgenomen te worden in de
Noordatlantische verdragsorganisatie.
Zeker, is die wens begrijpelijk en gegrond: die landen zoeken bescherming tegen
een mogelijk opnieuw expansief Rusland, een Rusland dat trouwens nog steeds die
landen tot zijn invloedssfeer rekent. Hun toetreding tot de NAVO zou dan een
onmiskenbaar en onloochenbaar anti-Russische motivering hebben, en daarmee is
steun aan Jeltsin moeilijk te verzoenen.
Trouwens, belangrijker nog is de vraag of de NAVO de waarborging van de
veiligheid van die landen op zich zou kunnen nemen, ook als zij zou willen. De
landen van de NAVO kunnen er niet eens toe komen een vuist in Bosnië te maken.
Moeten we geloven dat ze het in Polen, Tsjechië en Hongarije wèl zouden kunnen?
Die landen zijn vooralsnog meer gediend met het vooruitzicht van toetreding tot de
Europese Gemeenschap. Hun wens in de gemeenschap van Westelijke landen
opgenomen te worden, zou daarmee vervuld zijn, terwijl hun bevolkingen er meer
profijt van zouden hebben dan van de zeer betrekkelijke veiligheid die de NAVO
zou kunnen bieden.
Het is waar dat ook de Europese Gemeenschap ambities heeft op het gebied van
veiligheid, maar hun vervulling ligt zo ver achter de horizon dat de Russen in
toetreding van die landen tot de EG redelijkerwijs nooit een onvriendelijke geste
zouden kunnen zien, die indirect Jeltsins positie zou bedreigen.
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Maar terug naar Rusland. Burgeroorlog en verdere desintegratie behoren nog
steeds tot de mogelijkheden. Willen we de logica van minister Pronk volgen, die
zondag op Het Capitool interventie in de burgeroorlogen in Angola en Soedan landen die twee, respectievelijk vier maal zo groot zijn als Duitsland - bepleitte, zou
het Westen ook klaar moeten staan om in Rusland te interveniëren - wat de absurditeit
aantoont van een politiek die doelen proclameert met veronachtzaming van de
middelen.
Het is hoog tijd dat de westerse landen - in de eerste plaats de Verenigde Staten,
zonder wie niets mogelijk is - orde brengen in hun na-koude-oorlogsbeleid. Het begin
is: geen verklaringen afleggen die consequenties hebben die ze niet bereid zijn op
zich te nemen. Maar misschien is dat te veel gevraagd van democratieën.
NRC Handelsblad van 05-10-1993, pagina 11

Erkenning van de dingen
Onlangs stond er boven een artikel in Het Parool deze kop: ‘President Mexico populair
ondanks autoritair bewind’. Ik viel over dat ondanks. Is het een wet van Meden en
Perzen dat autoritaire regeringen impopulair zijn? Zelfs totalitaire regeringen zijn
dat niet altijd. Hitler en Mussolini kenden tijden van grote populariteit.
In het artikel zelf wordt de populariteit van president Salinas van Mexico verklaard:
‘Toen hij als president aantrad, beloofde hij het politieke systeem te democratiseren.
Het democratisch gehalte van Mexico is echter kleiner dan ooit.’ Maar: ‘Salinas heeft
zijn populariteit sterk vergroot met het sociale programma Solidaridad, dat de
levensomstandigheden van de armen moet verbeteren.’
In zijn meesterlijk boekje Anmerkungen zu Hitler beschrijft Sebastian Haffner
een soortgelijk proces: binnen drie jaar - tussen 1933 en 1936 - is het Hitler gelukt
de massale werkloosheid te beëindigen en een bescheiden welvaart en stabiliteit te
bereiken. Zeker 90 procent van de Duitse bevolking werd weliswaar niet noodzakelijk
nationaal-socialist, maar wel aanhanger van Hitler. Tja, wat blijft er van democratie
over, als de demos (volk) zelf niet wil kratein (heersen)?
De noodzakelijke impopulariteit van een ondemocratisch regime is dus een mythe
- misschien een van die mythes die elk politiek systeem nodig heeft om te kunnen
voortbestaan, maar niettemin een mythe. Dit te onthullen is nog geen bewijs van de
ondemocratische gezindheid van de onthuller. Blindelings in de mythe te geloven
kan echter voor onaangename verrassingen zorgen.
Wat dat betreft, is de uitslag van de verkiezingen die op 19 september in Hamburg
werden gehouden, nogal onheilspellend. In die verkiezingen heeft extreem rechts
geen zetel kunnen winnen, maar alleen omdat het verdeeld was. Samen behaalden
de twee deelnemende extreem-rechtse - beter: xenofobe - partijen 7,6 procent, meer
dan de kiesdrempel, maar in de arbeiderswijken tot aan 10,6 procent. In één van de
armste delen van de stad stemde zelfs één op de vier op een van die twee partijen.
Daarmee werden twee mythes, voor zover nog nodig was, doorgeprikt: dat rechts
extremisme per definitie impopulair is en dat de ‘onderkant van de samenleving’,
die juist de sociaal-democraten zeer ter harte gaat, links is. Karl Marx wist het al
beter: het socialisme moest het hebben van het proletariaat, niet van het
lompenproletariaat. (De Groenen haalden hun hoogste percentage in de wijk waar
veel yuppies en jonge academici wonen - niet bepaald de ‘onderkant’.)
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Dit verschijnsel mogen we niet afdoen met een denigrerend: o ja, maar dat is
Duitsland, dat altijd een raar land is geweest. In potentie doen dezelfde symptomen
zich ook elders in West-Europa voor. En zelfs als dat niet zo was, zou het feit dat
Hamburg vlak naast de deur ligt, voldoende reden voor zorg moeten zijn.
Ook in een ander opzicht is de Hamburgse uitslag interessant, meer dan interessant:
de beide grote partijen, SPD en CDU, verloren samen 20 procent; de liberale FDP
verdween helemaal uit de raad. Dat betekent dat de kern van het politieke systeem
ineenzakt. Er wordt gezegd dat alle grote partijen naar het midden tenderen. Dat is
waar, maar wat betekent dat, wanneer het midden desintegreert?
Maar hier hebben we het rijk van de mythe al verlaten en dat der werkelijkheid
betreden. Terug naar de mythe. Iemand die onlangs ook danig aan een mythe heeft
staan schudden, is de Russische schrijver Solzjenitsyn, die binnenkort, na twintigjarige
ballingschap, naar Rusland terugkeert. In Frankrijk heeft hij de heilige mythe van
de Franse Revolutie, waarop de Franse staat berust: ‘Vrijheid, gelijkheid,
broederschap’, geattaqueerd.
Dat deed hij in de Vendée, de streek waar, juist tweehonderd jaar geleden, het
revolutionaire Frankrijk onverbloemd genocide pleegde. ‘Er is geen Vendée meer,
republikeinse burgers’, berichtte generaal Westermann in 1793 aan de Conventie te
Parijs. ‘Zij is door ons vrije zwaard gedood, samen met haar vrouwen en kinderen.
Ik hoef mij niet te verwijten ook maar één gevangene gemaakt te hebben.’ In totaal
kwamen, zo berekenen historici, 250.000 inwoners om het leven.
Officieel Frankrijk heeft die massamoord altijd vezwegen, zoals het zoveel
verzwijgt of in mythes hult (zoals de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog).
Officieel Frankrijk was dan ook niet vertegenwoordigd op de plechtigheid waar de
opstand van de Vendée werd herdacht en Solzjenitsyn als spreker optrad.
‘De Franse Revolutie’, zo zei hij daar, ‘heeft zich voltrokken in naam van een leus
die wezenlijk met zichzelf in tegenspraak en onverwezenlijkbaar is: “Vrijheid,
gelijkheid, broederschap”. Maar in het maatschappelijk leven neigen vrijheid en
gelijkheid ertoe elkaar wederzijds uit te sluiten, zijn ze zelfs tegenstrijdig.
Immers, de vrijheid vernietigt de maatschappelijke gelijkheid - dat is zelfs een
van de functies van de vrijheid -, terwijl de gelijkheid de vrijheid beperkt, want anders
zou ze niet bereikbaar zijn. En wat de broederschap betreft, die hoort niet tot dezelfde
familie, zij is slechts een avontuurlijk toevoegsel aan de leus. Het zijn niet de
maatschappelijke omstandigheden die de ware broederschap scheppen, zij is een
geestelijk begrip.’
Nu kunnen we wel zeggen: ja, maar Solzjenitsyn is een bekende reactionair, maar
zelfs als dat waar is, zou dat een te gemakkelijke tegenwerping zijn. Bovendien: ook
reactionairen kunnen wel eens de waarheid benaderen. Je hoeft trouwens helemaal
geen Solzjenitsyn te zijn om op te merken dat vrijheid en gelijkheid in beginsel niet
verenigbaar zijn. Anderen hebben dat vóór hem ook gedaan.
Nee, dan is de opmerking van Thomas Mann in Doktor Faustus serieuzer te nemen
dat ‘in de koele erkenning van de werkelijkheid, juist uit vreugde over die erkenning,
altijd iets van goedkeuring ligt’. Maar ook hij trekt daar niet de conclusie uit dat we
die werkelijkheid dan maar moeten verzwijgen. We moeten er alleen niet over spreken
‘met die opgewekte voldoening waarvan men op z'n hoogst nog hopen mag dat zij
de erkenning van de dingen, en niet de dingen zelf, geldt’.
NRC Handelsblad van 08-10-1993, pagina 9
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Een heel frauduleuze wet
In HP/De Tijd ben ik, kort na elkaar, uitgemaakt voor purist en voor iemand die er
bezwaar tegen heeft dat werkeloosheid geschreven wordt wanneer werkloosheid
bedoeld is. Het beste bewijs dat journalisten soms maar wat schrijven. Wat is purisme?
Het streven de taal te zuiveren van vreemde woorden. Heeft iemand me ooit daarop
kunnen betrappen in mijn maandelijkse taalrubriek?
En wat de juiste spelling van woorden betreft: dat is een zaak die ik niet
onbelangrijk, maar wel meestal oninteressant vind. Daar komt heel weinig logica of
zelfs gezond verstand bij kijken. Ik bemoei me in die rubriek dus niet met spelling.
Maar die journalisten denken kennelijk: een taalrubriek? o, dat zal wel met purisme
en spelling te maken hebben, en lezen niet verder - maar komen intussen wel tot een
oordeel.
Nu enkele taalvondsten uit de afgelopen zes weken: ‘De beweging is nooit
betrokken geweest bij pogingen om de oud-landwachter te beschermen of gratie te
verlenen.’ ‘Het is niet ondenkbaar dat sommige kringen hem manipuleren en hun
zienswijze opdringen.’ Hetzelfde woord, oud-landwachter respectievelijk hem, in
vierde en derde naamval gebruikt.
‘Zij hield intens veel van het leven.’ Is veel hier niet overbodig?
‘De man werd beschuldigd van racistische opvattingen en het werken onmogelijk
gemaakt.’ (lees in plaats van man: hij. Klopt de zin dan?
‘Ze smaakte het voorrecht zijn edele delen te mogen beroeren.’ Wie een voorrecht
heeft mag.
‘Voorlopig heeft het conflict geen gevolgen voor Van Leeuwen, maar het is niet
duidelijk of zij zich opnieuw herkiesbaar stelt voor het voorzitterschap.’ Het gaat
hier om mevrouw Van Leeuwen, voorzitter van de VVD. Ze had zich nooit eerder
herkiesbaar gesteld, dus opnieuw is fout.
‘Er is een constante verschuiving van zij die het werk doen, naar de mensen die
het werk regelen.’ ‘Grachtengordel; dikwijls een negatieve benaming voor de
Amsterdamse intellectuelen of zij die zich daarvoor uitgeven.’ Verschuiving van zij?
Benaming voor zij?
‘Het instrumentarium is er. Wat vooral nodig is, is politieke besluitvorming ervan
gebruik te maken.’ Het woordje om wordt vaker gebruikt dan nodig is. In de betekenis
van teneinde is het echter onmisbaar - zoals hier.
‘... meer of minder beschouwende bespiegelingen over de aard van het universitaire
bedrijf.’ Zijn er ook niet-bespiegelende beschouwingen?
‘Om moverende redenen verving de VPRO de documentaire.’ Redenen zijn altijd
moverend.
‘De regering verwelkomt de beleidsvoornemens van het Belgische voorzitterschap,
waarmee het intensieve contacten onderhoudt.’ Waar slaat het op? Toch niet op het
voorzitterschap?
‘Formeel geen onderdeel van het verdrag van Maastricht, moet wel steeds onder
ogen worden gezien dat een goed functionerende interne markt het economisch
draagvlak moet bieden aan het verdere integratieproces.’ Beter: Wel moet steeds
onder ogen worden gezien dat een goed functionerende interne markt, hoewel formeel
geen onderdeel van het verdrag van Maastricht, het economisch draagvlak moet
bieden...
‘De spieren in uw lichaam kunnen tot rust komen omdat ze de meest optimale
ondersteuning krijgen.’ Nog meer dan optimaal dus?
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‘Het rapport bevestigt dat er een nieuwe wet moet komen, omdat de huidige wet
heel frauduleus is.’ Als de wet zelf frauduleus is, stort de hele rechtsstaat ineen.
‘En, u kennende, miste u de bevlogenheid?’ Wie kent u? U?
‘En de kerk? Die is ofwel zelf te veel deel van het establishment ofwel te marginaal
om vanuit die hoek veel soelaas te verwachten.’ Hier staat dat de kerk - ‘vanuit die
hoek’ (en dat is de kerk zelf) - niet veel soelaas kan verwachten. Bedoeld is
waarschijnlijk: ... soelaas kan bieden, maar dan is vanuit die hoek overbodig.
‘Een Driehoek Wasbuiltje bevat precies de exakte hoeveelheid waspoeder voor
een volle wasmachinelading.’ Dat is wel heel exact.
‘Clinton heeft er zijn nek ver voor uitgestoken, niet in het minst door zijn vrouw
als leidster van het vernieuwingsproces te benoemen.’ Niet in het minst of niet het
minst? Dat scheelt nogal wat.
‘Ze wordt bemind, althans: ze wordt het hof gemaakt.’ Ze wordt het hof gemaakt:
wat is het onderwerp in dat zinsdeel? Of is bedoeld: haar wordt het hof gemaakt?
‘Bij D66 groeit de ambitie naarmate de opiniecijfers gunstig blijven.’ Naar de
mate dat iets - in dit geval: de opiniecijfers - blijft, groeit het correlaat (ambitie) niet.
‘... de Belgische grondwet geeft het staatshoofd wel meer mogelijkheden tot
politieke interventie dan zijn Nederlandse ambtgenoot’ (eigen werk). Geeft de
Belgische grondwet die mogelijkheden, zij het in mindere mate, aan het Nederlandse
staatshoofd?
‘Connie Palmen, wiens Die Gesetze zoveel indruk maakte op Zwitserse vrouwen...’
Blijkbaar wordt Connie Palmen niet alleen de status van filosoof, maar ook haar
vrouwelijkheid ontzegd. (Overigens is deze fout alleen uit taal-historisch opzicht
interessant: kennelijk breidt de vervaging van het verschil tussen manlijke en
vrouwelijke woorden zich ook over de naamvalsvormen wier en wiens uit).
‘De omgang van Nederlandse politici is uniek.’ De omgang met wie?
Bijzinnen tussen komma's maken meestal geen integrerend deel van de zin uit;
kunnen dus uit de zin gelicht worden zonder de betekenis ervan aan te tasten. Daarom
staat in de zin: ‘Bisschoppen als Bomers en Ter Schure zijn, evenmin als Simonis,
geschikt gebleken voor dit werk’, de bijzin: ‘evenmin als Simonis’ ten onrechte
tussen komma's. Als was gezegd: ‘Bisschoppen als Bomers en Ter Schure zijn,
evenals Simonis, ongeschikt gebleken voor dit werk’, zou de bijzin terecht tussen
komma's hebben gestaan. De bijzin zou dan gemakkelijk weggelaten kunnen worden
zonder de betekenis van de zin aan te tasten.
NRC Handelsblad van 12-10-1993, pagina 11

Uit een oud dagboek (slot)
Zeven keer heb ik in deze rubriek artikelen gewijd aan het dagboek van de liberale
politicus W.H. de Beaufort (18451918), dat vorig jaar uitgegeven werd. Meestal
draaiden mijn artikelen om één bepaald thema, zoals Abraham Kuyper, de
Boerenoorlog, het Koninklijk Huis. In een laatste artikel wil ik een paar aardige
citaten vrijwel zonder verband citeren. (Het jaartal achter het citaat slaat op het jaar
waarin De B. de betrokken passage in zijn dagboek noteerde.)
‘Het zou een belangrijke studie zijn, te onderzoeken in hoeverre de
eigenaardigheden van het Nederlandsche volkskarakter tot den loop der gebeurtenissen
hebben bijgedragen. (De B. schrijft dit naar aanleiding van de Boerenoorlog) Mist
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de Nederlander hetgeen noodig is voor het grondvesten en behouden van een
staatkundig volksbestaan?
De geschiedenis leert anders, maar wel levert zij de bewijzen, dat er enkele
eigenschappen in het Nederlandsche volkskarakter zijn die het staatkundig zamengaan
met personen van andere nationaliteit belemmeren. Een zeker gemis aan
buigzaamheid, een onwil zich te plooien naar de eigenaardige wenschen van
vreemden, een zekere vasthoudendheid om niet te zeggen halsstarrigheid.’ (1900 De B. is dan minister van buitenlandse zaken.)
‘De groote angst voor het overwicht van het talent speelt hier een groote rol. De
Nederlander kijkt er altijd naar of er ook iemand is die boven hem uitsteekt. Doet
zich zoo iemand voor, dan moet hij nedergedrukt worden. Afgunst en achterdocht
zijn twee echt Nederlandsche eigenschappen. Gelukkig hij die in het staatkundige
leven nu niet het grootste genot vindt en er gemakkelijk van scheidt.’ (1901)
‘Dit is een echt Hollandsche gewoonte, om liefst uit te stellen; ik kan haar niet
goedkeuren omdat men zoodoende altijd met zijne beweringen komt op een oogenblik
waarop de indruk der feiten die men beoordeelt, reeds voorbijgegaan is.’ (1901)
‘Ieder bedaard en kundig man is onder den indruk van den verbazenden
achteruitgang, wat kennis, ervaring en ontwikkeling betreft, in alle
vertegenwoordigende vergaderingen in Nederland.’ (1901) Dat is een klacht die je
voortdurend - ook na en vermoedelijk ook vóór De B. - tegenkomt. De liberale
voorman P.J. Oud dacht er anders over. Toen zijn opvolger, E.H. Toxopeus, hem
vroeg of Thorbecke en Troelstra niet van een hoger niveau waren dan de politici van
de jaren '50, antwoordde hij: ‘Nee, de rest was minder, en dat maakte dat die paar
prominenten er hoger bovenuit staken’ (de Volkskrant van 25 september 1993).
‘De Belgische gezant, die Nederland het beste kent, maakte de zeer juiste
opmerking dat niemand in Nederland conservateur wilde genoemd worden.’ (1901)
In 1917 zou mgr. Nolens, de rooms-katholieke voorman, zeggen dat men hier nog
liever van diefstal of brandstichting beschuldigd zou worden dan van te zijn
conservatief.
Over Nolens' voorganger, Schaepman (eveneens priester): ‘Hij heeft den
maatschappelijken toestand der Nederlandsche katholieken een geheel nieuw karakter
gegeven. Vóór zijn optreden was een R.C. priester in protestantsche kringen altijd
een eenigszins verdacht persoon. Schaepman heeft door zijn omgang, eerst met zijne
letterkundige tijdgenooten, later met zijne staatkundige medestanders en ook
tegenstanders, deze zienswijze geheel doen veranderen.’ (1903)
‘De Belgen zijn er altijd zeer begeerig naar geweest om Brussel de stad te zien
worden waar alle internationale bijeenkomsten worden gehouden en alle internationale
bureaux zijn gevestigd. Koning Leopold I wist te bewerken dat deze begeerte
gewoonlijk bevredigd werd. Koning Willem III daarentegen had er een grooten afkeer
van congressen van vreemdelingen binnen zijn land te hebben en hij wist dat koningin
Sophie hierin juist behagen schepte.
In Nederland is men daardoor niet meer met het denkbeeld vertrouwd geweest om
de vertegenwoordigers van vreemde landen als welkome gasten te ontvangen. Toen
de eerste Vredesconferentie tot groote teleurstelling van België te 's-Gravenhage
werd bijeengeroepen was men daarover hier te lande maar half gesticht. Men maakte
mij - De B. was toen minister van buitenlandse zaken - zelfs een verwijt dat ik de
uitnoodiging zoo grifweg had aangenomen.’ (1907; de uitnodiging was van Tsaar
Nicolaas II uitgegaan.)

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

‘Gisteren, op de vergadering der vrije liberalen te Utrecht, waar ik een
inleidingsrede heb gehouden, heb ik ook gemeend te moeten waarschuwen dat, indien
de natie tusschen twee uitersten heeft te kiezen, zij in de meeste gevallen het rechtsche
zal kiezen.’ (1908) De titel van De B.'s rede luidde: ‘Gezond conservatisme’.
Over de Russisch-Japanse oorlog: ‘Voor ons is het van groot belang dat Rusland
wint. Wordt Japan de toonaangevende Aziatische mogendheid, dan loopen onze
kolonieën op den duur gevaar. Niet dat Japan deze zal veroveren; ik geloof niet dat
de Europeesche mogendheden ooit zullen toestaan dat een kolonie uit het bezit van
een kristelijk land in dat van een niet-kristelijk overgaat. Maar de tusschenkomst der
Europeesche mogendheden zal juist voor ons het grootste gevaar zijn. Engeland en
Duitschland zullen een zoo gewichtig Aziatisch bezit niet in handen van een zwakke
mogendheid willen laten.’ (1904)
‘Het is eigenlijk jammer dat America aan den oorlog (Eerste Wereldoorlog)
meedoet, als neutrale macht had het zooveel voor den vrede kunnen doen. Nu is de
publieke meening daar zeer oorlogzuchtig geworden, en daar het land onder den
oorlog niet noemenswaard lijdt is de bevolking door een oorlogsroes bevangen, die
zeer onheilspellend is voor het tot stand komen van den vrede.’ (1917)
‘Op dit oogenblik de wereld te verlaten, nu zoovele rampen dreigen, is niet zoo
verschrikkelijk. Ik begrijp zelfs dat een oud man naar zijn einde verlangt; maar aan
de andere zijde prikkelt toch de begeerte om te kunnen zien hoe na zulk een stoffelijke
omkeering van alles de volken weder tot hun gewone leven zullen terugkeeren zeer
sterk. De eerste vredesjaren te beleven is een buitengewoon voorrecht, men zal zulke
belangrijke jaren in de geschiedenis niet terugvinden.’ (1917) De B. zou het einde
van de oorlog niet meemaken: hij overleed op 2 april 1918, 73 jaar oud.
Tot slot twee anekdotes: hij citeert Bismarck, die gezegd zou hebben: ‘dien man
vertel ik nooit meer iets, hij is zoo dom dat hij nog niet weet dat men een geheim
overal moet rondvertellen, hij bewaart het nog.’ Een cynisme dat De B. overigens
vreemd was.
‘“De menschen worden tegenwoordig hoe langer zoo gekker”, zeide mij voor jaren
een oude boerin die bijen had ter plaatsing gekregen van een gereformeerden
bijenhouder met het voorschrift om elke nacht (twaalf uur) tusschen zaterdag en
zondag de korven dicht te maken, opdat de bijen den dag des Heeren niet zouden
ontheiligen door het winnen van honig.’ Een SGP'er avant la lettre.
Op 15 en 29 juni, 13 juli, 3, 13 en 31 augustus en 28 september bevatte deze rubriek
ook passages uit De Beauforts dagboek, dat in 1992 door het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis in Den Haag is uitgegeven.
NRC Handelsblad van 15-10-1993, pagina 7

De ander als voorwaarde
Gods beschikkingen mogen, volgens het bijbelwoord, ondoorgrondelijk zijn en Zijn
wegen onnaspeurlijk, dit heeft de gelovigen nooit belet te vragen naar de interpretatie
van Zijn wil. Daar dankt de theologie haar bestaan aan. Evenzo blijft ook de mensheid
zoeken naar historische wetten, die de geschiedenis verklaren - hoewel zulke wetten
misschien helemaal niet bestaan.
Ook de gebeurtenissen van de laatste vier jaar vragen om een verklaring. Hoe
komt het dat na het uiteenvallen van het communistische wereldrijk en het einde van
de Koude Oorlog er geen vrede op aarde is komen te heersen; dat, integendeel, de
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volken - in Oost en in West - elkaar meer vijandig lijken te zijn dan ooit in de laatste
veertig, vijftig jaar?
De verklaring is eenvoudig: wat volken bijeenhoudt, tot bondgenootschappen en
gemeenschappen samensmeedt, is niet de rede, nog minder de liefde, maar het bestaan
van een - echte of denkbeeldige - gemeenschappelijke vijand, althans
gemeenschappelijke bedreiging. Valt die weg, dan is misschien niet de raison, maar
wel de raison d'être aan die bondgenoot- en gemeenschappen ontvallen.
Maar die verklaring verklaart nog niet waarom volken, nadat wat hen bijeenhield
verbrokkeld is, in elkaar (in de vroegere bondgenoot dus) het gevaar, de tegenstander,
zo niet vijand, of op z'n minst de oorzaak van hun moeilijkheden, de zondebok dus,
gaan zien. Ook die verklaring is niet zo moeilijk.
De ‘ander’ - laten we hem die naam geven in plaats van de geladen namen van
gevaar, tegenstander of vijand - is niet alleen de voorwaarde voor het bestaan van
bondgenoot- en gemeenschappen, maar ook voor het bestaan van volken zelf. Als
alle volken aan elkaar gelijk zouden zijn, zouden er geen verschillende volken zijn
(een waarheid als een koe) en zou er al lang eenheid onder hen zijn. Maar aangezien
volken doorgaans zichzelf zullen blijven, is het heel natuurlijk(zij het niet redelijk)
dat volken, nadat de gemeenschappelijke band zijn bestaansreden heeft verloren, de
‘ander’ die zij nodig hebben om hun eigenheid te handhaven, zoeken in een vroegere
bond- of gemeenschapsgenoot.
Er zijn natuurlijk tal van andere verschijnselen, zoals de slechte economische
toestand, die het verval van de naoorlogse solidariteit mede verklaren, maar de
grondoorzaak ligt hierin dat een volk - dus ook een staat - een ‘ander’ nodig heeft
om zijn eigenheid te handhaven. Is de ‘ander’ niet langer de gemeenschappelijke
‘ander’ (zoals de Sovjet-Unie tot 1989 was), dan zet een volk zich af tegen een andere
‘ander’, die zijn vroegere bondgenoot kan zijn.
Dit is, nogmaals, geen redelijk proces. Het is zelfs geen bewust proces. Maar het
is wel een proces dat aan de politiek eigen is. Immers, ook in de binnenlandse politiek
leven partijen bij de gratie van hun verschil met andere partijen en kan de
coalitiegenoot van vandaag de tegenstander van morgen zijn. Waarom zou het in de
internationale politiek anders zijn?
Moeten we dit proces toejuichen? Ja voorzover het de binnenlandse politiek betreft,
want zonder concurrentiestrijd tussen politieke krachten zou het de dood in de pot
zijn. Maar die politieke strijd, die de essentie van de democratie is, speelt zich af
binnen één rechtsgemeenschap, waarin alle strijdenden aan dezelfde wetten
onderworpen zijn. Dat is niet zo in de internationale concurrentiestrijd.
Daarom kan de verplaatsing van de strijd van het Oost-Westtoneel naar het
West-Westtoneel alleen maar met zorg gadegeslagen worden. Niet dat we
West-Westoorlogen moeten vrezen - althans: op het ogenblik schiet, wat dat betreft,
ons voorstellingsvermogen nog tekort - maar het dreigende uiteenvallen van wat er
na de Tweede Wereldoorlog aan samenwerkingsverbanden is tot stand gebracht is
al beangstigend genoeg.
Het eerste slachtoffer lijkt de NAVO te zullen zijn. Een bondgenootschap zonder
gemeenschappelijke vijand heeft zijn eigenlijke zin verloren. Het zijn alleen de landen
van Midden- en Oost-Europa die lid van de NAVO willen worden, die in Rusland
nog een mogelijke vijand zien (niet ten onrechte overigens), maar juist daarom mogen
zij geen lid worden. Niets tekent beter de absurditeit die de NAVO in feite is
geworden. Daar kan zij alleen aan ontkomen als zij op korte termijn, zonder
verdragswijziging, zichzelf een andere bestaansreden weet te geven.
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Maar de NAVO staat nog om een andere reden onder druk. Zij is een
Europees-Amerikaans bondgenootschap, maar vast staat, zo schreef Ben Knapen uit
Washington op 23 oktober op deze pagina, ‘dat Amerika en Europa zich tot rivalen
dreigen te ontwikkelen’. Ook hier dreigt het cement de Koude Oorlog niet te
overleven.
En zeker is wel dat de NAVO een handelsoorlog tussen Europa en Amerika niet
lang zou overleven - een handelsoorlog vooral ontketend door Frankrijk, dat in
Amerika altijd de ‘ander’ heeft gezien waartegen Europa zich moet afzetten om één
te worden. Of zoals president Pompidou in 1971 zei: ‘Europa zal nooit Europa zijn,
tenzij het zich onderscheidt van Amerika’.
Daartoe zijn de meeste andere Europese landen niet bereid en daarom zal ook de
Europese solidariteit, die waarschijnlijk al haar grenzen heeft bereikt, nog verder
onder druk komen te staan. Dit is een proces dat misschien ook los van de Koude
Oorlog zich zou hebben voltrokken, maar het einde van die oorlog heeft het wel
verhaast.
NRC Handelsblad van 29-10-1993, pagina 9

Pronk en Kooijmans
In het slothoofdstuk van zijn nota Een wereld in geschil onderstreept minister Pronk
‘de groeiende noodzaak van afstemming en integratie van (...) vooral
ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid’. Op grond daarvan concludeerde
ik hier op 1 oktober: ‘Pronk bepleit hier dus in feite zijn zelfopheffing.’
Maar nee, hoor. Op 18 oktober zei Pronk in Utrecht, volgens een verslag in deze
krant, dat de PvdA (zijn partij) ‘alles moet doen’ om te voorkomen dat in de volgende
kabinetsperiode slechts een staatssecretaris zal worden belast met hulp aan arme
landen. ‘Ontwikkelingssamenwerking moet op voet van gelijkheid kunnen praten in
de ministerraad.’ Dus geen staatssecretaris maar, zoals nu, een minister.
Mij best, maar dan moet Pronk toch eens duidelijk maken wat hij onder integratie
verstaat. Als, zoals hij in zijn nota bepleit, ontwikkelingssamenwerking en buitenlands
beleid met elkaar moeten integreren, dan is er geen plaats voor twee ministers.
De vraag is nu: welke minister zal bij zo'n integratie het veld moeten ruimen: die
van buitenlandse zaken of die van ontwikkelingssamenwerking? Pronk is in staat
een betoog te houden dat uitmondt in de conclusie dat buitenlandse zaken in
ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd moet worden.
Maar tot die conclusie komt hij niet. Integendeel, want even verder in zijn nota
zegt hij dat ontwikkelingssamenwerking ‘steeds meer onderdeel zal’ - let wel: zal,
niet moet - ‘gaan uitmaken van de harde realiteit van de internationale politiek’.
Hieruit kan niet anders opgemaakt worden dan dat bij zo'n integratie
ontwikkelingssamenwerking onderdeel zal uitmaken van buitenlandse zaken. Dus:
Pronk weg.
Deze conclusie vloeit onweersprekelijk voort uit a) de door Pronk geconstateerde
noodzaak tot integratie van ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid; en
b) Pronks constatering dat ontwikkelingssamenwerking onderdeel zal uitmaken van
de harde realiteit van de internationale politiek.
Aan die conclusie kan Pronk alleen ontkomen door te zeggen: ik wil zelf minister
van buitenlandse zaken worden; dan zijn ontwikkelingssamenwerking en buitenlands
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beleid onder mij geïntegreerd. Maar dat zegt hij niet. Hoe dat ook zij - verduidelijking
is wel gewenst.
In Utrecht oefende Pronk ook felle kritiek op het militaire optreden van westerse
landen in gewapende conflicten in Afrika. ‘Er wordt zo verrekte veel geamateuriseerd
door de krijgsmachten’, zei hij volgens een verslag in de Volkskrant. Wie
blauwhelmen stuurt heeft al gefaald. In plaats daarvan wil hij ‘bemiddelen, praten
en bemiddelen’ (aldus de weergave van zijn woorden in dit verslag).
Heel mooi, maar hoe klopt dit met wat hij op 23 mei voor radio IKON zei: ‘Praten
is van belang, praten betekent dat er niet gevochten wordt, maar praten betekent nu
(...) dat het vechten door kan gaan. Dat is op zich onduldbaar. (...) Praten betekent
dat er niet gezocht wordt naar een oplossing van de problemen (...) We hebben wel
onze diplomaten beschikbaar om er continu over door te praten, maar we doen er
niets aan.’ Ook hier is nadere uitleg welkom.
Zijn collega Kooijmans lijkt - evenals de Pronk van 23 mei, maar anders dan de
Pronk van 18 oktober - sceptisch te zijn over het nut van almaar praten. In een rede
te Groningen op 16 oktober zei hij: ‘Als dit slechts een kwestie was van een beroep
doen op gezond verstand, op verlicht eigenbelang, zou men nog betrekkelijk hoopvol
kunnen zijn, maar in veel gevallen proberen we het optreden van actoren te
beïnvloeden wier eigen marges voor vrije keuze ernstig beperkt zijn. (...) In vele
delen van Afrika lijkt er weinig reden voor optimisme, geduld en matiging te zijn.’
Optimistisch is Kooijmans eigenlijk alleen maar in twee gevallen (althans: hij
noemt er maar twee): China en Indonesië: ‘Beide landen hebben met snel groeiende
bevolkingen te maken en hebben in het verleden turbulente en gewelddadige
ontwikkelingen gekend. Maar langzamerhand lijken ze veel van hun problemen te
hebben overwonnen, grotendeels door op eigen kracht te vertrouwen (...).’ Die lof
is wel pikant, gezien bijvoorbeeld Pronks kritiek op de mensenrechtensituatie in
Indonesië (om van China maar niet te spreken).
Het is waar: Kooijmans sprak niet, zoals Pronk, over landen waar bloedige
conflicten woeden (zoals Soedan en Angola), maar over landen waar de economische
toestand zo hopeloos is dat de druk om te emigreren (naar de vleespotten van
West-Europa) bijna onweerstaanbaar is. Maar als in de laatste gevallen ‘geduld en
matiging’ al weinig uithalen, hoeveel succes zullen die schone eigenschappen dan
hebben in landen waar burgeroorlogen woeden?
Bovendien (dit zei Kooijmans twee dagen later in het instituut Clingendael): ‘Een
preventieve diplomatie’ - en die houdt toch ‘bemiddelen, praten en bemiddelen’ in?
- ‘die niet van meet af aan de mogelijkheid heeft haar tanden te tonen en zo nodig te
gebruiken, doet eigenlijk niet veel meer dan te appelleren aan het “goede in de mens”!
Zo'n appèl valt in het niet in de oplaaiende passies van Sarajevo tot Mostar, van
Angola tot Somalië.’
Inderdaad, Pronk kan gemakkelijk smalen over het optreden van blauwhelmen en
andere gewapende vredebewaarders, maar zonder stok achter de deur bereik je met
almaar praten niet veel (zoals hijzelf in zijn verhaal voor de IKON ook bleek te
beseffen, maar in zijn verhaal in Utrecht, vijf maanden later, niet).
Maar wie er ook gelijk mag hebben: Kooijmans of Pronk (die van 23 mei of die
van 18 oktober) - hun uiteenlopende uitspraken tonen duidelijk aan dat integratie
van buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking inderdaad dringend nodig is.
NRC Handelsblad van 02-11-1993, pagina 9
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Voorspellen - achteraf bezien
Voorspellen is moeilijk - vooral wanneer het de toekomst betreft. Zo luidt een
langzamerhand wat afgezaagde grap. Maar er zijn graden in moeilijkheid. Het
gemakkelijkst is te voorspellen dat iets zal gebeuren. Moeilijker wordt het wanneer
het om het hoe en het wanneer gaat.
Amalrik (Haalt de Sovjet-Unie 1984?) en Carrère d'Encausse (L'empire éclaté)
zijn niet de eersten die het einde van de Sovjet-Unie voorspeld hebben. George
Kennan heeft al in 1947 voorspeld dat, als we maar geduld hadden, we het zouden
beleven dat de Sovjet-Unie aan haar eigen tegenstellingen ten onder zou gaan.
Het is dus niet billijk te beweren dat de hele sovjetologie of kremlinologie gefaald
heeft. Mr. F.J.M. Feldbrugge, hoogleraar in Oosteuropees recht te Leiden, stuurde
mij onlangs de handelingen van een congres dat in augustus 1985 in Zwitserland
was gehouden en waaraan meer dan duizend sovjetologen hadden deelgenomen.
Oorspronkelijk was het thema van dit congres ‘De val van het Sovjetrijk’ getiteld,
maar dat werd toch iets te provocerend gevonden, en dus werd het: ‘De Sovjet-Unie
en de uitdaging van de toekomst’ - en dat terwijl het Westen zich al jarenlang tot
taak had gesteld de neergang van het Sovjetrijk op zo'n manier te begeleiden dat dit
proces niet uit de hand zou lopen of, zoals dit in het toenmalige jargon heette, ‘to
manage the decline of the Soviet empire’.
In augustus 1985, toen dat congres gehouden werd, was bij velen de hoop ontstaan
dat dit Gorbatsjov, die net een paar maanden aan de macht was, zou lukken. Van die
hoop blijkt overigens niet veel in de inleidingen op dit congres. Slechts één inleider,
Peter Wiles, meende dat Gorbatsjov ‘werkelijk een nieuwe bezem’ was, terwijl een
ander, Jerry F. Hough, zelfs de opvatting kapittelde dat het sovjet-systeem niet in
staat zou zijn zichzelf te hervormen.
De rest was evenwel sceptisch tot pessimistisch op dit punt. Van de grootste
vooruitziendheid getuigde Richard V. Burks, die geloofde dat er een grote kans was
op een crisis van aardverschuivingsproporties, die dan ook tot een verandering van
regime zou leiden. Zijn analyse benaderde nog het meest het scenario zoals dit zich
in de jaren na 1985 werkelijk zou voltrekken.
Dit wat de voorspellingen betreft. Terugblikken is gemakkelijker, en dat doet het
Amerikaanse tijdschrift The National Interest, dat in zijn voorjaarsnummer 1993 het
thema ‘The Strange Death of Soviet Communism’ behandelt, maar daarbij
tegelijkertijd de rol van de sovjetologie kritisch onderzoekt.
Bekende namen, zoals Richard Pipes en Robert Conquest, hebben aan dit nummer
meegewerkt, maar de meeste aandacht lijkt de Frankfurter Allgemeine Zeitung van
27 oktober, waaraan ik een en ander ontleen (het desbetreffende nummer van The
National Interest heb ik zelf niet gelezen), aan de bijdrage van een zekere Martin
Malia te wijden. Deze, getiteld ‘De fatale logica’, komt hierop neer (ik volg nu de
FAZ):
Het sovjet-systeem heeft van het begin af aan Potemkin-achtige trekken gehad.
Die hypocrisie was zijn grondslag, en het schijnkarakter van zijn buitensporig
symbolische politiek was een van de middelen waarmee het zijn leven rekte. Veel
waarnemers hebben dit illusionaire toneel voor de werkelijkheid gehouden, wat te
gemakkelijker kon omdat het ook de bevolking zelf vermocht te mobiliseren.
Maar toen bestond de sovjetologie nog niet. Zij begon pas in 1945, en wel als een
historische discipline. Langzamerhand echter begon zij met modellen te werken,
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eerst met de totalitarismetheorie, die rekening hield met de uniciteit van de
communistische machtsorganisatie.
Omstreeks het midden der jaren '60 - toen deze theorie als instrument van de Koude
Oorlog begon te worden gediskwalificeerd - maakte zij langzamerhand plaats voor
sociologische en economische moderniseringstheorieën. Daarmee ging ook het besef
van de uniciteit van het sovjet-model verloren.
Men begon de sovjet-maatschappij aan de hand van de gangbare westerse
maatschappijmodellen en hun ontwikkelingsscenario's te analyseren, en zo heeft men
de bijzonderheid van het sovjet-communisme uit het oog verloren. Ja, de
sovjetmaatschappij werd niet als wezenlijk verschillend gezien van de westerse. Ze
was dus, in deze optiek, hervormbaar. Maar dat niet alleen: omdat de mogelijkheid
van het einde van de eigen maatschappij niet onder ogen werd gezien, behoorde het
einde van de sovjet-maatschappij evenmin tot de overwogen mogelijkheden.
Zoals gezegd: deze analyse, hoe interessant ook (waarbij het overigens niet
helemaal zeker is waar Martin Malia en waar de FAZ aan het woord is), geldt niet
voor alle sovjetologen. Voor de meeste inleiders op het congres in 1985 in elk geval
niet. Maar dat de generatie van de jaren '60, die nog grotendeels onze universiteiten
bevolkt, over het algemeen niet veel heeft bijgedragen aan onze kennis van de
Sovjet-Unie, lijkt buiten kijf. (Het Amsterdamse Oost-Europa Instituut was een
gunstige uitzondering; het was dan ook gehaat bij die generatie).
We moeten ons hoeden, zegt de FAZ, voor een herhaling of voortzetting van de
fout van die generatie, en dat zouden we doen als we de tegenwoordige Sovjet-Unie
zouden behandelen alsof zij al een democratie en markteconomie zou zijn - of op
weg daarnaartoe. Het is moeilijk je eigen cultuur niet te projecteren op de
buitenwereld.
Maar we moeten evenmin de ogen sluiten voor de ware aard van onze eigen
problemen. In de ogen van Balcerowicz, ‘vader’ van de Poolse hervorming, en Václav
Klaus, de Tsjechische minister-president, heersen - zo zeiden ze op een forum dat
twee weken geleden bij Bonn plaatsvond - in West-Europa ook bureaucratisering,
overregulering, geïndexeerde verwachtingen, centralisering en gebrek aan vertrouwen
in de markt. Brezjnev is dood in Oost-Europa, maar in West-Europa? Dat heeft,
volgens Klaus, ook een fluwelen revolutie nodig.
NRC Handelsblad van 05-11-1993, pagina 9

Taal op zichzelf is niets
‘Velen zijn het met J.L. Heldring eens dat de logica een geschikte maatstaf is om te
beoordelen of een zin goed dan wel fout Nederlands is. Deze opinie berust op de
vooronderstelling dat taal logisch is. Het is nog maar de vraag of die vooronderstelling
klopt’, schrijft F. Jansen, redacteur van Onze Taal, in het oktobernummer van dit
tijdschrift.
Nu, het kan zijn dat ‘velen’ uitgaan van die vooronderstelling, en ik sluit niet uit
dat ik dat in een ver verleden ook wel heb gedaan. Sinds lang echter ben ik van
mening dat taal op zichzelf niet logisch of onlogisch is. Het is de gedachte, die in de
taal tot uitdrukking wordt gebracht, die logisch of onlogisch is. ‘Taal op zichzelf is
niets’, schreef Carry van Bruggen in haar Hedendaags taalfetisjisme.
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We gaan door met taal. Onlangs stond er op deze plaats deze zin: ‘Onbekend met
Goethes Farbenlehre en trouwens met iedere kleurentheorie heeft het enige tijd
geduurd voor ik begreep wat met de term “paarse coalitie” bedoeld wordt.’
Zo stond het in de krant, maar in zijn kopij had de schrijver tussen geduurd en
voor deze zin tussen gedachtenstreepjes gezet: ‘wij lezen over enige tijd wel op deze
plaats of deze constructie goed is’. Dat was een duidelijke knipoog naar mijn
taalrubriek.
Maar het vervelende is dat die tussenzin bij de bewerking van de kopij eruit
gevallen of geschrapt is, dus niet in de krant is komen te staan. Gevolg: de schrijver
staat voor gek of althans voor een slordige formuleerder, want die constructie is niet
goed. Wèl goed is: ‘Het heeft enige tijd geduurd voor ik, onbekend met Goethes
Farbenlehre (...), begreep...’
Andere taaleigenaardigheden die mij in de afgelopen vier weken zijn opgevallen:
‘Gesteld voor de keuze tussen Leiden, Utrecht en Groningen, kon de keuze niet
moeilijk zijn.’ Was de keuze gesteld voor de keuze?
‘Java, en vooral de koffie van Java, overtrof alle andere Oostindische bezittingen
verre in belang en winstgevendheid.’ Overtrof ook de Javaanse koffie die bezittingen
in belang?
‘Alle opgeschroefde verwachtingen over een Indische loopbaan werden met één
klap de bodem ingeslagen.’ Werden die verwachtingen ingeslagen of werd hun (aan
hen) de bodem ingeslagen?
‘Begonnen met 22 studenten, nam al spoedig een dertigtal aan deze opleiding
deel.’ Begonnen die dertig met 22? Of begon de opleiding daarmee?
‘Eenmaal overtuigd dat een academische opleiding de middelbare moest verdringen,
waren er twee wegen om dit doel te bereiken.’ Waren die wegen daarvan overtuigd?
‘De meer dan vierhonderd stoffelijke overschotten van Sovjethelden die een laatste
rustplaats zijn gegeven...’ Wie zijn gegeven: die overschotten?
‘De premie van internationals die minder wedstrijden hebben gespeeld, wordt naar
ratio vastgesteld.’ Dat hopen we, maar ook naar rato (wat overigens volgens Van
Dale een ‘verkeerde latinisering’ is)?
‘Het Europa, Europa! zit beide auteurs van jongs af aan in de genen.’ Ik dacht dat
we onze genen al vóór onze geboorte hadden.
‘Hij erkent dat zijn optreden politiek en staatsrechterlijk wellicht niet door de
beugel kon.’ Bestaan er ook staatsrechters?
‘Die heeft ze ooit cadeau gekregen van Soekarno en werden na diens dood door
het leger in beslag genomen.’ ‘De behoefte in Groningen het woord te voeren ben
ik al jaren geleden kwijt geraakt en is nooit weergekeerd.’ Dit is dezelfde constructie
als: Jan groet ik en loopt weg.
‘Natuurlijk is Short niet beter dan Timman of mij.’ Is Short niet beter dan mij is?
(Met dank aan Jan Boon, dertien jaar oud).
‘Opgetrokken uit dezelfde bourgondische steen kan de Louvreganger hier uren
lang flaneren door hoge winkelstraten.’ Is die Louvreganger opgetrokken uit
bourgondische steen?
‘Eduard Flipse werd aanvankelijk een dirigeerverbod opgelegd, maar werd
uiteindelijk gerehabiliteert.’. Als er had gestaan - en het staat er eigenlijk -: ‘Aan
Flipse werd een verbod opgelegd, maar werd gerehabiliteerd’, zou iedereen de fout
dadelijk opmerken.
‘Een van de dingen die mij werd gezegd was dat elk leegstaand gebouw in de fik
zou gaan.’ Waar slaat die op? Op dingen. Maar waarom staat er dan niet: zouden
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gaan? Of slaat het op een van de dingen? Maar dan had er dat in plaats van die moeten
staan.
‘Hij blijft in onze gedachten een onvergetelijke collega.’ Dubbelop.
‘De mogelijkheid zijn dromen te realiseren was hem niet gegund.’ Die mogelijkheid
was hem waarschijnlijk wel gegund, maar het realiseren niet.
‘Het zal zeker nog tot de tweede helft van 1994 duren eer de economie uit het dal
is. Het Duitse disconto zal tegen die tijd gedaald zijn van 5,75 procent nu tot vier à
vijf procent volgend jaar.’ Eén tijdsaanduiding te veel.
‘Albert I vertrouwde zijn geheim dagboek de haatgevoelens toe die het
democratisch bewind in Frankrijk en Groot-Brittannië bij hem opwekten.’ Wekten
die haatgevoelens het democratisch bewind op?
‘Ook was hij verbitterd over de waardering voor zijn werk, die, zoals hij gehoopt
had, niet van blijvende aard bleek te zijn.’ Het is niet waarschijnlijk dat hij gehoopt
had dat die waardering niet van blijvende aard zou zijn. Als dit vermoeden juist is,
dan had er horen te staan: ... die niet, zoals hij gehoopt had, van blijvende aard bleek
te zijn.
‘Thans bestaat de aarde uit twee soorten mensen, zij die alles hebben en zij die
niets hebben.’ Eigenlijk zou er, volgens mij, moeten staan:
NRC Handelsblad van 09-11-1993, pagina 11

Ons Nederlands erfgoed
‘Nederland is deel van ons erfgoed, van onze herinneringen, in goede en slechte zin’,
zei een Indonesiër maandag voor de televisie in Een waarheid met vele gezichten,
een documentaire van de NCRV, waarin Indonesiërs vertelden wat ze nu van de
Nederlanders vonden.
Er is geen reden te twijfelen aan 's mans eerlijkheid. Nederland heeft per slot van
rekening meer dan driehonderd jaar over Indonesië geregeerd. Toch kunnen er twee
kanttekeningen naast zijn opmerking gemaakt worden.
In de eerste plaats: hij zei dit in het Engels. De Nederlandse taal behoort dus
nauwelijks tot het Indonesische erfgoed. Dat is anders in de vroegere kolonies van
Engeland, Frankrijk en Portugal: daar spreekt althans de intelligentsia nog altijd de
taal van de voormalige heerser, ook vaak onderling.
Tweede kanttekening: in dezelfde documentaire antwoordden enkele jonge
Indonesiërs op de vraag wat Nederland voor hen betekende: ‘Een land in Europa.’
Andere, meer intellectuele Indonesiërs klaagden over het gebrekkige
geschiedenisonderwijs (bekende klacht!) dat maakte dat jonge Indonesiërs weinig
van het recente verleden van hun land wisten. Dit wat hun collectieve herinnering
betreft.
Drie eeuwen Nederlandse overheersing hebben dus niet veel meer achtergelaten
dan wat Krassen op de rots, zoals Hella Haasses boek uit het begin van de jaren '70
heet. Misschien zal blijken dat het Nederlands belangrijkste erfenis is dat het
Indonesië, van Sabang tot Merauke, gemaakt heeft.
De eenheid van Indonesië is immers door de Nederlandse kolonisator, vooral in
het laatst van de vorige eeuw, gesmeed. Daarvoor was er niet één staat geweest, maar
een conglomeraat van talloze koninkrijken, sultanaten, vorstendommen zonder veel
interne samenhang, die trouwens in een immense archipel niet te verwachten was.
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Die door de Nederlanders geschapen eenheid was Indonesiës belangrijkste argument
in zijn strijd tegen Nederland om westelijk Nieuw-Guinea: eens had dit tot
Nederlands-Indië behoord, welks rechtsopvolger het onafhankelijke Indonesië was.
Die door de Nederlanders geschapen eenheid was Indonesiës belangrijkste argument
in zijn strijd tegen Nederland om westelijk Nieuw-Guinea: eens had dit tot
Nederlands-Indië behoord, welks rechtsopvolger het onafhankelijke Indonesië was.
En onlangs heeft het deze gedachte tot haar paradoxale, maar logische sluitstuk
gevoerd: de onthulling van een monument, in Atjeh, voor generaal Van Heutsz. Ons
Nederlanders vervult de herinnering aan deze krijgsman, die zich waarschijnlijk in
een latere tijd voor oorlogsmisdaden zou hebben moeten verantwoorden, eerder met
schuldgevoelens; maar het is waar: hij heeft, hoe dan ook, de eenheid van
Nederlands-Indië, dus van Indonesië, voltooid.
Voor de Indonesiërs is blijkbaar dit feit belangrijker dan de herinnering aan de
wrede onderdrukker. Wraakgevoelens koesteren de Indonesiërs trouwens überhaupt
weinig, tot verbazing vaak van Nederlanders, tot wier erfgoed - ik sluit mijzelf niet
uit - het christelijk, zo niet calvinistisch, schuldgevoel behoort.
De Indonesiërs zullen dan ook waarschijnlijk met zekere bevreemding kennis
hebben genomen van de wens van Pax Christi dat minister-president Lubbers, tijdens
zijn aanstaand bezoek aan hun land, een betuiging van collectieve spijt zal afleggen
voor wat Nederland Indonesië in het verleden heeft aangedaan.
Wanneer wij denken aan de wrok die vele Nederlanders nog altijd jegens Duitsland
menen te moeten handhaven (al dan niet kunstmatig), dan moeten we wel tot de
conclusie komen dat de Indonesiër de wijzere is; ja, om met C. van Vollenhoven te
spreken, ‘onze meerdere in innerlijke beschaving en in bedwang van zijn persoon’.
Ik ontleen dit woord, dat Van Vollenhoven in 1922 schreef in een hoofdartikel in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, aan het onlangs verschenen boek van prof. C.
Fasseur: De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Uitg. Bert Bakker),
en ik werd opnieuw aan dit boek herinnerd toen ik hoorde hoe in die documentaire
van de NCRV een Indonesisch oud-ambassadeur de Nederlandse kolonisator verweet,
in heel heuse termen overigens, dat hij te weinig had gezorgd voor een intellectueel
en administratief kader van Indonesiërs.
Wat schrijft Fausseur hierover? ‘Het stelselmatig weren van Indonesiërs uit het
vooroorlogse BB (Binnenlands Bestuur) had het aan Indonesië “vreemde” karakter
van dit bestuurskorps door de jaren heen alleen maar scherper tot uitdrukking
gebracht.’ Zelfs na Indonesiës onafhankelijkheid wilde Nederland, ‘met hoe goede
bedoelingen ook’, nog ‘bemoeizuchtige Nederlandse adviseurs’ aan Indonesië
opdringen - om lacunes op te vullen die het zelf geschapen had.
Want wat was het probleem? Nederland geloofde in de ‘mythe van de
voortreffelijkheid van het Nederlandse koloniale bestuur, superieur aan dat van andere
koloniale grootmachten’. En daarin ‘paste het beeld van de voortreffelijk opgeleide
ambtenaren, die hun weerga in de wereld niet kenden’.
Het paradoxale, en ook wel enigszins tragische, was dat dit grotendeels hetgevolg
was van die goede bedoelingen: ‘Tegen de stroom van de tijd en de ethische politiek
in werd het Nederlandse binnenlands bestuur in Indonesië (...) zelfs “Europeser”.
(...) Aan toelating van Indonesiërs tot dit blanke bastion (...) werd na 1906 in het
geheel niet meer gedacht.
Deze politiek van stelselmatige uitsluiting van gekwalificeerde Indonesiërs van
het Nederlandse BB heeft ongetwijfeld de tegenstellingen verscherpt en vele
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coöperatief ingestelde Indonesiërs blijvend van het Nederlandse bestuur vervreemd.
(...) De Engelsen gaven er dan blijk van de tekenen van de tijd beter te verstaan!’
Het is niet het enige voorbeeld van Nederlands perfectionisme dat het tegendeel
bewerkt van wat het heeft beoogd.
NRC Handelsblad van 12-11-1993, pagina 11

Duitsland en Europa
Er bestaat een zekere samenhang tussen het einde van de Koude Oorlog en het verdrag
van Maastricht. Het laatste had mede de bedoeling om het acquis européen - dat wat
in ruim veertig jaar bereikt was op het gebied van Westeuropese samenwerking - te
vrijwaren voor de gevolgen van het einde van de Koude Oorlog. Dat was niet zo'n
vreemde gedachte. Het acquis européen was immers ontstaan in de Koude Oorlog,
was er misschien wel de vrucht van; en nu de Koude Oorlog voorbij was en de
gevolgen van dat einde hier en daar bijna revolutionair waren - zo was Duitsland
plotseling veel groter geworden - zou het niet ondenkbaar zijn geweest dat het streven
naar Westeuropese eenheid onder zware druk zou komen te staan.
Dat het werk aan die Westeuropese eenheid inderdaad niet rimpelloos voortgezet
kon worden, bleek uit de reacties op Maastricht in Denemarken, Frankrijk en
Engeland, die bewerkstelligden dat het verdrag een jaar later in werking trad dan
was beoogd. Zelfs in het brave Nederland werden stemmen gehoord die zich afvroegen
of er geen gebieden waren, zoals buitenlandse zaken of cultuur, die behoed moesten
worden voor de greep van Brussel, dus nationaal moesten blijven. Het zou een wonder
zijn als er niet ook in Duitsland zulke reacties zouden zijn geweest. Zij zijn dan ook
gekomen, zij het wat later dan in andere landen misschien. De vrees dat de D-mark,
symbool van Duitslands welvaart, opgeofferd zou worden aan ‘Europa’, was daar
het eerste symptoom van; maar de beslissing dat de Europese bank in Frankfort
gevestigd zal worden, heeft die vrees voorlopig gesust.
Van principiëler betekenis is de kritiek die de Beierse minister-president, Edmund
Stoiber, onlangs op de Europese politiek van de bondsregering heeft geuit. De
gedachte dat de Duitse identiteit in een Europese identiteit zou kunnen opgaan
verwierp hij. Ook verzette hij zich tegen het ontstaan van een Europese bondsstaat,
en ten slotte wilde hij het Europese integratieproces, waar hij op zichzelf niet tegen
was, verlangzamen.
Vrij onschuldige geluiden, maar in het buitenland werden onmiddellijk bezorgde
gezichten getrokken. Hoe betrouwbaar was Duitsland nog wel? Blijkbaar mag
Duitsland zich nog steeds niet alles veroorloven wat bij de andere landen heel normaal
wordt gevonden. Een principieel debat over de toekomst van de Europese eenheid
is heel normaal, en daar horen zulke vragen bij als Stoiber stelde. Maar als een Duitser
ze stelt, dan worden er allerlei duistere motieven achter gezocht.
Maar ook in Duitsland zelf bleek niet iedereen gesteld op een principieel debat.
Bondskanselier Kohls voldoening over het binnenhalen van de Europese bank werd
door Stoibers opmerkingen vergald. Heiner Geissler, oud-secretaris-generaal van de
CDU (en geen vriend van Kohl overigens), sprak zelfs van ‘hoogverraad’. (Waarom
moeten Duitsers toch zo vaak in aan hysterie grenzende termen spreken?)
Donderdag vond in de Bondsdag een debat plaats naar aanleiding van Stoibers
steen in de vijver. En wat bleek? De heren waren het eigenlijk niet zo heel erg met
elkaar oneens. Kohl vermeed het de begrippen ‘bondsstaat’, ‘statenbond’ of
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‘statenverbond’ (de term die het Constitutioneel hof had gebruikt in zijn uitspraak
over Maastricht) te gebruiken. ‘Niemand wil een Europese eenheidsstaat’, zei hij.
En niemand weet precies hoe de Europese Unie er per slot van rekening uit zal zien.
Nu, dat zei Stoiber, die eveneens in de Bondsdag sprak, ook: ‘Europa kan men
niet besluiten, het moet groeien.’ De verdenking ligt daarom voor de hand dat de
oorzaak van de woede tegen Stoiber niet zozeer lag in wat hij had gezegd als wel in
het feit dat hij het gezegd had. Daardoor immers had hij bij Duitslands partners onrust
gewekt.
Nu moet er onmiddellijk aan toegevoegd worden dat het Stoiber, met zijn
opmerkingen, niet te doen was geweest om een pricipieel debat te ontketenen. Bij
hem waren minder verheven motieven in het spel: hij hoopte er enige wind uit de
zeilen van de Republikaner mee te halen, want die nationalistische partij zou wel
eens bij de verkiezingen van het volgend jaar zijn CSU van haar absolute meerderheid
kunnen beroven.
Maar op zichzelf tast dit de intrinsieke waarde van Stoibers argumenten niet aan.
Zolang landen als Frankrijk en Engeland - om van Spanje of Griekenland niet te
spreken, maar laten we ons tot de groten beperken - er niet over piekeren hun
zeggenschap over eigen buitenlandse en veiligheidspolitiek met anderen te delen, is
het praten over een Europese bondsstaat of federatie vrij zinloos - en meer heeft
Stoiber in feite niet gezegd.
Toch wel: hij zei ook dat uitbreiding van de Europese Gemeenschap of Unie
voorrang moet hebben boven verdieping. De Oosteuropese landen mochten niet in
de steek gelaten worden, moesten zelfs nu al mee mogen spreken over buitenlandse
politiek, controle aan de buitengrenzen en drugsbestrijding. ‘Beieren als grensland
heeft dat nodig’, zie hij. Dat zijn op zichzelf heel honorabele wensen, waarvan niet
valt in te zien waarom ze onbespreekbaar zouden moeten zijn.
Is het omdat het een Duitser is die deze en dergelijke vragen stelt en wensen uit,
dat ze niet op hun merites beschouwd en verdacht gemaakt worden? Zo ja, dan wordt
Duitsland nog steeds niet als een normaal land beschouwd, en als dat zo is, dan is
elke Europese eenheid waarvan Duitsland deel uitmaakt - en zonder Duitsland is
geen enkele Europese eenheid denkbaar - bij voorbaat tot mislukking gedoemd.
NRC Handelsblad van 16-11-1993, pagina 11

Solidariteit als luxe
Zeker, de neergang van de sociaal-democratie is een belangrijk historisch verschijnsel,
dat alle aandacht verdient; maar wordt ons begrip vergroot door al die artikelen in
de kranten over de zuiveringen van Felix Rottenberg en het leed der geliquideerden
- diegenen die, om welke reden dan ook, in de ogen van de groot-inquisiteur niet
goed genoeg zijn bevonden om in Tweede Kamer of Europees Parlement de PvdA
te blijven vertegenwoordigen? Dat is geen kill, dat is overkill.
Zou Lubbers toch gelijk hebben, wanneer hij suggereert dat er te veel parlementaire
en politieke redacteuren rondlopen, die allemaal hun verhaal kwijt willen, met het
gevolg dat doublures of bijna-doublures onvermijdelijk zijn en het de lezer zat wordt?
In elk geval is het een teken van Nederlandse naar-binnen-gerichtheid, zo niet
provincialisme.
Op wereldschaal is het overigens niet beter. In zijn Van Randwijklezing op 18
september citeerde burgemeester Van Thijn de Franse filosoof Alain Finkielkraut,
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die had gesproken over het ‘onophoudelijk bombardement van actualiteiten, waarbij
iedere nieuwe gebeurtenis alles wat daarvóór is gebeurd uitwist en men daardoor elk
gevoel van historische continuïteit kwijtraakt’. Van Thijn noemde dit ‘de grote
paradox van het televisietijdperk: we zien het, maar het raakt ons niet.’
Daaraan schreef hij de onverschilligheid toe die de wereld aan de dag legt ten
opzichte van wat er in Bosnië gebeurt: ‘Er woedt een totale oorlog op het Europese
continent, compleet met rassehaat, veroveringsdrift en cultuurvernietiging. En de
wereld staat erbij en kijkt ernaar.’ Er is, zegt Van Thijn, een ‘macabere parallel’ met
Auschwitz. Het noodlot van de joden kon zich destijds ook jaren achtereen voltrekken
‘in de luwte van de toenmalige tijdgeest’.
Ook als we het eens zijn met Van Thijns constatering en parallel, laat hij ons
enigszins onbevredigd achter. Waarom? De politicus Van Thijn zegt niet wat wij
moeten doen, en wanneer ik wij zeg, bedoel ik Nederland, want het is gemakkelijk
genoeg te zeggen wat anderen moeten doen.
Zo kapittelt Van Thijn de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren
Christopher, die gezegd heeft dat ‘wat er in Bosnië gebeurt een menselijke tragedie
is, maar dat de vitale belangen van de Verenigde Staten niet in het geding zijn’. Een
uitspraak schokkend door haar eerlijkheid - maar wil Van Thijn dan dat Amerika
weer het voortouw neemt in Europa? Zo ja, laat hij dat dan zeggen. Maar ook dàn
kan hij de vraag niet ontlopen: en wat moet Nederland doen?
Als we de parallel met de jodenvervolging in het Derde Rijk aanvaarden, kan die
vraag ook met terugwerkende kracht gesteld worden: wat had Nederland vóór 1940
daartegen kunnen en moeten doen? Als we eerlijk zijn, moeten we antwoorden: niet
zo heel veel meer dan het heeft gedaan. Als klein, neutraal land stond het alleen
tegenover een militair sterke buur, van wie het bovendien voor zijn welvaart - en die
was toch al niet zo groot in de crisis van de jaren '30 - grotendeels afhankelijk was.
Trouwens, de sterkere mogendheden Engeland en Frankrijk deden toen ook niet veel.
Ja, maar nu is Nederland lid van de Europese Gemeenschap en de NAVO.
Bovendien hebben de Verenigde Naties meer tanden dan de Volkenbond van toen.
Allemaal tot uw dienst, maar geen van die organisaties is politiek autonoom. Alle
zijn ze afhankelijk van de wil van hun leden, en die zijn verdeeld. Dus opnieuw dringt
de vraag zich op: wat moet Nederland doen? - de vraag die logisch voortvloeit uit
Van Thijns bittere constatering.
Natuurlijk ontkracht dit niet de intellectuele waarde van Van Thijns betoog (maar
Van Thijn is niet uitsluitend intellectueel...), te minder omdat hij eigen partij niet
spaart.
Zo ziet hij in de individualisering de wortel van veel kwaad (o.a. van die
onverschilligheid), hoewel ‘menig sociaal-democraat de individualisering beziet als
de vervulling van een lang gekoesterd ideaal’ (om van D66 niet te spreken, dat ook
een veeg uit de pan krijgt).
Ook met zijn partijgenoot Pronk treedt hij in discussie. Die vindt dat de ‘kritische
grens’ van de immigratie - die hij overigens nog niet bereikt acht - mede afhankelijk
is ‘van de sociaal-psychologische acceptatie van het gevoerde beleid’. OK, zegt Van
Thijn, maar hoe meet je die? Volgens hem neemt die sociaal-psychologische acceptatie
trouwens ‘eerder af dan toe, en niemand weet er raad mee’. Als burgemeester van
een stad in welker oude buurten ‘in de afgelopen vijftien jaar het “wij/zij-gevoel”
sterk toegenomen’ is, weet Van Thijn waarover hij praat.
Hij eindigt zijn rede met de oproep - overigens in vragende vorm gesteld - om, in
Van Randwijks geest, te streven naar solidariteit als ‘norm van staat en vaderland’.
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Heel mooi gezegd, maar solidariteit met wie? Ook het ‘wij/zij-gevoel’ is een
solidariteit, maar blijkbaar niet van de goede soort, omdat zij de ‘zij’ uitsluit. Maar
is solidariteit überhaupt mogelijk zonder uitsluiting van anderen? Als je solidair bent
met iedereen, ben je het met niemand.
Maar duidelijk is wel dat de sociaal-democratie op de soorten solidariteit die na
het einde van de Koude Oorlog de kop opsteken - ook in kringen waar zij vroeger
oppermachtig was - het antwoord niet weet. Internationale solidariteit begint weer
als luxe te gelden. Ook de partij die nog steeds de ‘Internationale’ zingt, is tot
provincialisme gedoemd.
NRC Handelsblad van 19-11-1993, pagina 9

Een taak voor Europa
Jonathan Eyal, die verbonden is aan het Royal United Services Institute te Londen,
moet goed op de hoogte zijn van de Nederlandse politiek. Blijkens zijn artikel in de
krant van verleden zaterdag weet hij dat de Tweede Kamer deze week debatteert
over de toekomst van het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid; ja, hij kent
zelfs de inhoud van het rapport Welke toekomst voor de NAVO? van de Adviesraad
Vrede en Veiligheid.
Toch ben ik niet helemaal overtuigd van zijn deskundigheid. Hij schrijft namelijk
dat de NAVO ‘het Spanje van Franco en het Portugal van Salazar’ in haar rijen heeft
verwelkomd. Nu, van Portugal is dat waar: dat land is van het begin af aan, 1949,
lid van de NAVO. Spanje werd evenwel pas lid in 1982, zeven jaar na de dood van
de dictator Franco. Het was de socialist González die zijn land dit bondgenootschap
binnenloodste (op een ogenblik dat nog vele Nederlandse socialisten het juist wilden
verlaten).
Overigens beging Eyal deze vergissing in een poging een op zichzelf juiste stelling
kracht bij te zetten: het primaire doel van de NAVO is veiligheid, en dus gaat het
niet aan, de Middeneuropese landen die lid willen worden, te weigeren met het
argument dat ze eerst maar eens moeten bewijzen dat ze duurzame democratieën
zijn. Dat is in 1949 ook niet met Portugal gebeurd en toen in 1967 Griekenland onder
het kolonelsregime kwam, is het er niet uitgegooid.
Of die landen lid mogen worden van de NAVO, laat Eyal dus terecht niet afhangen
van hun democratisch gehalte, maar van de vraag of hun lidmaatschap de NAVO
strategisch voordeel zal opleveren. Hij meent van wel. Ja, hij schrijft zelfs:
‘Oostwaartse uitbreiding van de NAVO is een zaak van de uiterste urgentie, wil het
bondgenootschap niet uiteenvallen.’
Waarom is dat zo? ‘Duitsland kan zich geen “wilde oosten” aan zijn grenzen
gedogen. Dus: ofwel de NAVO pakt de problemen van de Oosteuropeanen eendrachtig
aan’ (lees: neemt die landen als lid op) ‘ofwel Duitsland komt op een dag tot de
slotsom dat de NAVO zijn belangen niet meer dient, en het bondgenootschap valt
als los zand uiteen.’
Het is een krachtig argument. Toch valt er wel iets op te zeggen. In de eerste plaats
dit: die landen van Midden- en Oost-Europa die lid van de NAVO willen worden,
zoeken bescherming. Tegen wie? Tegen Rusland, dat ze nog verdenken van
imperialistische aanvechtingen.
Die verdenking is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Rusland is per slot van
rekening nog altijd een grote, sterk bewapende mogendheid, die op z'n minst meent
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een soort droit de regard te hebben in de landen die eens haar satellieten waren. De
mogelijkheid dat het 't niet bij die aanspraak zal laten, maar van zijn traditie van
grote mogendheid op nog tastbaarder wijze zal willen blijk geven, is niet denkbeeldig.
Als de landen die tegenwoordig de NAVO uitmaken, deze zorgen tot de hunne
zouden maken, zouden zij Rusland opnieuw tot de ‘vijand’ moeten proclameren die
veertig jaar lang de bestaansreden van de NAVO is geweest. Het is niet waarschijnlijk
dat die landen, die er net vier jaar - sinds de val van de Muur - aan gewend zijn
geraakt geen vijand meer te hebben, daartoe bereid zullen zijn.
Het tegendeel is eerder waar. Bijna alle landen van de NAVO - de Verenigde
Staten voorop - geven, zij het om uiteenlopende redenen, hoge prioriteit aan goede
betrekkingen met Rusland, en die goede betrekkingen zijn moeilijk te rijmen met de
instandhouding of heroprichting van een vijandbeeld.
Ja, de landen die zo graag lid van de NAVO willen worden, zouden er goed aan
doen te beseffen dat het voortbestaan van die organisatie zelf kwestieus is geworden.
Immers, een bondgenootschap kan niet zonder gemeenschappelijke ‘vijand’ (of die
nu werkelijk dan wel denkbeeldig is), en die ‘vijand’, die de NAVO veertig jaar lang
heeft geïnspireerd, is haar in 1989 ontvallen.
In de praktijk zijn het altijd de Verenigde Staten geweest die het initiatief hebben
genomen voor de antwoorden van de NAVO op de daden of dreigementen van de
‘vijand’, maar nog afgezien van de hoge prioriteit die de VS nu geven aan hun
betrekkingen met Rusland, is het ondenkbaar dat zij, in een tijd dat zij eerder denken
aan het verminderen van hun verplichtingen overzee, deze zouden uitbreiden door
hun bescherming uit te strekken over Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije - om
van andere landen niet te spreken.
Misschien zouden de Verenigde Staten dat moeten doen (met alle gevolgen die
dat voor hun betrekkingen met Rusland zou hebben) en misschien zouden hun
Westeuropese bondgenoten, die net begonnen zijn te ontwapenen, hen ook nu weer
volgen. Maar de realiteit gebiedt ons te erkennen dat het niet zal gebeuren.
Met alle gevolgen van dien, die Eyal in zo schrille kleuren schildert? Ja, ook die
realiteit is mogelijk. Terecht geeft Eyal Duitsland de sleutelplaats in die realiteit. Het
kan geen ‘wilde oosten’ aan zijn grenzen gedogen. Het is in zijn eigen belang dat
het net zo verankerd raakt in het oosten als het al veertig jaar in het westen is.
Daarvoor is uitbreiding van de NAVO niet onvoorwaardelijk nodig, maar wèl
uitbreiding van de Europese Unie.
Toegegeven: het zou niet voldoen aan de veiligheidsbehoeften van de
Middeneuropeanen - want Europa stelt op dit gebied nog niets voor - maar het zou
hun althans een perspectief op welvaart en stabiliteit geven. Bovendien zou het - en
dat is toch ook hun belang? - Duitsland binden. Dit is een taak waartoe het initiatief
nu eens niet uit Amerika hoeft te komen. Kunnen de Europeanen het bewijs leveren
dat ze ook zonder de Verenigde Staten tot iets in staat zijn?
NRC Handelsblad van 23-11-1993, pagina 9

Terugblik op een prognose
Bij het opruimen van oude papieren viel er een knipsel op de grond. Het bleek een
artikel uit een Amerikaanse krant te zijn. Wèlke krant stond er niet bij, evenmin de
datum. Maar uit de inhoud kon opgemaakt worden dat het jaar 1957 was. Omdat er
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melding in werd gemaakt van de Spoetnik, kon de datum nog nader gepreciseerd
worden: najaar 1957.
Wat was de Spoetnik? Zo heette de eerste ruimtesatelliet, die de Sovjet-Unie op
4 oktober 1957 had gelanceerd. Daarmee had ze de Amerikanen de stuipen op het
lijf gejaagd. Het betekende immers dat Amerika niet langer onkwetsbaar was voor
Russische aanvallen. Bovendien had de Sovjet-Unie daarmee een technische
voorsprong op de Verenigde Staten behaald.
Waardoor werd 1957 nog meer gekenmerkt? In de Sovjet-Unie was Nikita
Chroesjtsjov, die zich net had ontdaan van zijn sterkste rivalen, op het toppunt van
zijn macht. Het succes van de Spoetnik had hem een reusachtig zelfvertrouwen
gegeven, dat weerspiegeld zou worden in het programma van de communistische
partij, waarin voorspeld werd dat in 1980 de Sovjet-Unie de Verenigde Staten op
alle gebieden zou hebben ingehaald...
In de Verenigde Staten was president Eisenhower in het eerste jaar van zijn tweede
ambtstermijn. Zijn minister van buitenlandse zaken was John Foster Dulles, die,
evenals Reagan 25 jaar later, in de Sovjet-Unie het ‘rijk van het kwade’ zag. Kortom,
de Koude Oorlog was nog lang niet voorbij.
Dit bij wijze van achtergrond van de inhoud van dat artikel in die Amerikaanse
krant. Het was het verslag van een inleiding die een Nederlander had gehouden onder
de auspiciën van de New Hampshire Council of World Affairs (die krant zal dus wel
in die staat uitgegeven zijn). Wat had die Nederlander gezegd? Een korte
samenvatting: Een morele zienswijze kan een belemmering zijn voor een realistische
politiek. We moeten ons niet al te zeer bekommeren om de vraag of bepaalde soorten
communisme ‘goed’ of ‘kwaad’ zijn, maar of zij, in de mate dat zij afwijken van
Moskou, nuttig zijn als ondermijners van de eenheid van het Sovjetblok. Daarom
moeten wij onze afkeer van regimes zoals het Poolse en Joegoslavische inslikken.
(Hier moet nog even het geheugen opgefrist worden: in Polen was in 1956 Gomulka
aan de macht gekomen, een min of meer dissidente communist, die bepaald niet
Moskous keus was geweest. In Joegoslavië had de communist Tito al in 1948 met
Moskou gebroken.)
Door deze regimes aan te moedigen met hulp, aldus de spreker, kan de vrije wereld
de barsten die de zogenaamd monolitische eenheid van de communistische wereld
vertoont, verbreden. In Rusland zelf moeten dissidenten aangemoedigd worden. Zelfs
als ze zichzelf nog als communist beschouwen, zijn ze begonnen vele rode dogma's
in twijfel te trekken.
Deze en andere intellectuelen moeten door contacten met het Westen aangemoedigd
worden, want alle grote revoluties hebben hun aanvang gevonden in de geesten van
intellectuelen. Het kan nog lange tijd duren alvorens het communisme helemaal
verbrokkelt of erodeert, maar we kunnen dit proces op gang helpen door de mensen
achter het IJzeren Gordijn te helpen hun ogen te openen voor de werkelijkheid en
hun oogkleppen weg te nemen.
Dit, aldus het einde van de toespraak (althans van het verslag ervan), is de enige
manier om het communisme te verslaan, tenzij wij het risico willen nemen dat de
wereld door totale oorlog vernietigd wordt.
Zou de spreker van 1957, terugblikkend op wat hij 36 jaar geleden betoogde, zich
nu moeten schamen? Niet zo heel erg. Zeker, hij lijkt iets te optimistisch te zijn
geweest over de mogelijkheid van een land als Polen zich werkelijk van Moskou los
te maken - nog in 1968 zou Tsjechoslowakije de grenzen van zijn onafhankelijkheid
komen te voelen -, en ook onderstreept hij, althans volgens het verslag, niet het
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noodzakelijke complement van de door hem bepleite politiek: handhaving van de
militaire kracht van het Westen.
Maar de geschiedenis zou ten slotte aantonen dat het communisme - en ook de
Sovjet-Unie zelf - zou ondergaan aan zijn eigen tegenstrijdigheden, aan de
ondermijnende invloeden uit het Westen en aan het onvermogen het Westen - niet
alleen militair - te evenaren, laat staan in te halen. Wat het precieze aandeel van elk
van deze ingrediënten is geweest - daarover zullen de geleerden nog lang twisten.
Intussen waren de ideeën van de spreker van 1957 toen allerminst gangbare munt
- niet alleen in het Amerika van John Foster Dulles, maar ook in Nederland. Mensen
die zo'n politiek bepleitten, werden nog lange tijd als halve communisten beschouwd
(niet alleen door de toenmalige Morele Herbewapening), terwijl ze juist vernietiging
van het communisme, althans van de eenheid van het Sovjetblok, ten doel hadden.
Maar in de jaren '60 begonnen de Verenigde Staten - nog vóór Nederland - het
belang van culturele en wetenschappelijke contacten met de Sovjet-Unie in te zien.
Russische studenten werden uitgenodigd in Amerika te gaan studeren. Een hunner
was Alexander Jakovlev, die later, na een tienjarige ballingschap als ambassadeur
in Canada, Gorbatsjovs rechterhand zou worden en in 1988 tot de conclusie kwam
‘dat het marxisme een utopie was en vanaf het eerste begin een vergissing’.
Dat evenwel het resultaat van die politiek, de vernieting van communisme en
Sovjetblok - ja, van de Sovjet-Unie zelf -, de wereld nog met heel andere, misschien
wel moeilijkere, problemen zou confronteren - dat lag zover buiten het verschiet van
de spreker van 1957, dat hij zich daar toen geen zorgen over maakte.
NRC Handelsblad van 26-11-1993, pagina 9

Prins Bernhard en Thomas Mann
Vorige week reikte prins Bernhard in het Paleis op de Dam de Erasmusprijs uit aan
een Duitse regisseur. De man - een progressief, te oordelen naar zijn kledij - knipmeste
zoals een Nederlander nooit zou doen. Maar ja, 's lands wijs 's lands eer. In landen
nog verder oostwaarts dan Duitsland vouwen de mensen de handen bij een begroeting,
en dàt vinden we mooi.
Er waren overigens veel Duitsers op die plechtigheid in het Paleis. Op een foto in
de krant telde ik er ten minste vijf op de eerste rijen: prins Bernhard, prins Claus, de
prijswinnaar, de Duitse ambassadeur en gravin Dönhoff, uitgeefster van Die Zeit.
Een goed Europeaan mag daar geen bezwaar tegen maken. Maar mogen prins
Bernhard en prins Claus als Duitsers gelden? Ik moest denken aan wat Thomas Mann
eens in zijn dagboek schreef. Het was in 1941. Mann was nazi-Duitsland ontvlucht
en woonde in de Verenigde Staten. Daar kreeg hij een interview onder ogen dat prins
Bernhard, toen ook in de VS, aan een Amerikaanse krant had gegeven.
In dat interview had prins Bernhard gezegd dat er in zijn hart niets dan bitterheid
was jegens zijn voormalig vaderland. Mann citeert de prins niet direct. Daarom is
het niet duidelijk of de woorden ‘voormalig vaderland’ van hem of van de interviewer
zijn. In elk geval valt Mann erover:
‘...een voormalig vaderland bestaat niet. Men heeft er slechts één’ (deze woorden
zouden in mijn maandelijkse taalrubriek niet hebben misstaan), ‘en wanneer men
eens prins zu Lippe Biesterfeld is geweest, is men Duitser, al is men nog zo Hollands
getrouwd.
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Ook ik ben en blijf Duitser (...). Daar ik, voor zover ik weet, geen schurk ben,
moet ik aannemen dat verraad aan het vaderland niet meer is wat het vroeger was;
dat het iets nieuws, noodzakelijks en eerbaar-nuttigs is, een gevoel en handelen dat
door tijd en toekomst gedicteerd wordt en waartoe een genadig lot ook de jonge
Bernhard de innerlijke mogelijkheid verleende.’ Ere wie ere toekomt.
Verder in zijn dagboek is Mann minder mild over Bernhard. Hij citeert hem nu
letterlijk uit het interview (in het Engels):
‘Het Duitse volk is onder het naziregime zo ver de verkeerde weg opgegaan, dat
het, volgens mij, voor het oude Duitsland van cultuur en wetenschap vrijwel
onmogelijk zal zijn herboren te worden, zelfs na de nederlaag van het Reich. (...)
Het zou jaren vergen om het Duitse volk op het rechte pad te krijgen.’ Mann tekent
hierbij aan:
‘De prins kleedt zijn pessimisme in een nogal sentimenteel cliché. We leven in
een vertechniseerd, klaarwakker en energiek massatijdperk, en Duitsland behoort tot
de volken die zich het meest aan dit tijdperk aangepast hebben. Te verlangen dat het
daarin een eiland van lyriek en wijsgerige bespiegeling zal vormen (...), is een
onbillijke en dwaze eis. Cultuur en wetenschap zien er al lang anders uit dan vroeger’
(dan ‘anno Weiss-ich-nicht-wann’, schrijft Mann).
‘Bovendien houd ik the good old Germany of culture and learning voor een
Amerikaanse uitvinding. In welke tijd moet men het zoeken? Vóór Wilhelm II? Vóór
Bismarck? Zelfs vóór Fichte en Hegel? Ten slotte vóór Frederik van Pruisen of zelfs
vóór Luther, die sterk nazistische elementen vertoont?
Wat men nationaal-socialisme noemt is de virulente perversie van ideeën die (...)
in the old Germany of culture and learning zich goed thuis voelden. Ze (...) heetten
Romantiek en hadden veel fascinerends voor de hele beschaafde wereld. (...) Samen
met Duitslands bijzondere aangepastheid aan het technische massatijdperk vormen
zij tegenwoordig een explosief mengsel, dat letterlijk de hele beschaving bedreigt.’
Mann noemt dan Fichte, Vater Jahn, Hegel, Richard Wagner, de ‘Britse renegaat’
Houston Stewart Chamberlain, de ‘hofhistoriografen en lakeien’ Treitschke en Sybel,
Oswald Spengler (‘de knappe aap van Nietzsche’), Carl Schmitt (die hij Schmidt en
de ‘theoreticus van het Duitse fascisme’ noemt) en Alfred Rosenberg van de Mythus
des zwanzigsten Jahrhunderts, en hij vraagt zich af ‘waar het “goede” Duitsland
ophoudt en het “slechte” begint. Waar ligt de waterscheiding?’
Zelfs bij Schopenhauer zijn ‘elementen van duistere en diepe reactie in een
onlosmakelijk amalgaam verbonden met elementen van verheven humanisme’. En
Nietzsches ‘haat jegens het Rijk van Bismarck en de Duitse machtspolitiek wordt
slechts overtroffen door zijn haat jegens de christelijke moraal en de “moderne
ideeën” die daaruit voortkomen, namelijk democratie en socialisme’.
En dan besluit Mann zijn aantekeningen: ‘Het goede en het slechte Duitsland
volgen kennelijk niet op elkaar in de tijd; zij wonen naast elkaar, heel vaak in één
en dezelfde borst. De vraag is slechts welk van beide het andere zal overleven, als
het ten slotte toch eigenlijke Duitsland.’
Dat was in 1941, vier jaar vóór de nederlaag van Hitlers Duitsland. Sinds die
nederlaag is bijna een halve eeuw verstreken, een halve eeuw Duitse democratie. Is
dat voldoende om - om in prins Bernhards woorden van toen te spreken - ‘het Duitse
volk op het rechte pad te krijgen’? In elk geval is die periode vier keer zo lang als
Hitlers Duitsland geduurd heeft. Dat op zichzelf is een hele prestatie. Ere wie ere
toekomt.
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NRC Handelsblad van 30-11-1993, pagina 11

Gedwongen tot belangstelling
Een Nederland dat zichzelf, op het internationale toneel, beschouwde als de grootste
van de kleinen of de kleinste van de groten, vond, als logisch gevolg van deze
definitie, de andere kleine landen minder belangrijk, verwaarloosde zijn betrekkingen
ermee zelfs enigszins. Dat gold ook voor zijn buurland België. Aan een innige
verstandhouding met dat land stonden natuurlijk ook andere bezwaren in de weg,
gevolgen van verschillen in geschiedenis en cultuur. Ten slotte was er ook de interne
situatie in België, die zo ingewikkeld en zo vol voetangels en klemmen was dat
Nederland zelfs de schijn van belangstelling ervoor vermeed, uit vrees dat die voor
inmenging gehouden zou worden.
Maar die interne situatie heeft zich nu zo ontwikkeld, dat Nederland wel
belangstelling moet gaan hebben voor wat er bezuiden zijn grenzen gebeurt. De
eenheidsstaat België bestaat immers niet meer. Het land is een volwaardige federatie
geworden, waarvan de samenstellende delen zelfs het recht hebben internationale
verdragen te sluiten zonder tussenkomst van staatshoofd of centrale regering.
Ja, het is helemaal niet uitgesloten dat die ontwikkeling nog verder zal gaan. De
Vlaamse minister-president, Luc Van den Brande, heeft zich zelfs openlijk in die zin
uitgelaten. Hij voorziet op den duur een confederale structuur voor het land, waarbij
de centrale overheid zich nog slechts zou bezighouden met defensie en monetair
beleid. Ook buitenlands beleid zou dan nòg meer aan de deelstaten komen toe te
vallen.
Als dit in een buurland gebeurt, kan Nederland zoiets niet langer negeren. Als de
minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië zich in Den Haag komen
presenteren, moeten ze wel worden ontvangen, al heeft Nederland misschien liever
te maken met de centrale regering. (Die voorkeur blijkt wellicht nog uit het feit dat
de koningin beide heren niet heeft ontvangen, maar wel hun collega van het verre
Tsjechië - maar misschien was hier ook dynastieke solidariteit in het spel.)
Al met al, moet gezegd worden dat de Nederlandse regering zich met verrassende
snelheid heeft aangepast aan de nieuwe toestand, die zij zelf misschien niet zo
toejuicht. Dat blijkt uit een notitie die minister Kooijmans vorige maand aan de
Tweede Kamer heeft doen toekomen.
‘Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in België en de betrekkingen met Nederland’
is die notitie getiteld, en zij geeft een uitvoerig en helder overzicht van het
staatkundige bestel in België, zoals dat sinds deze zomer geldt. Buitenlandse Zaken
blijkt gelukkig toch over expertise met betrekking tot België te beschikken - en niet
alleen maar met betrekking tot ontwikkelingslanden!
Minister Kooijmans blijkt zich ervan bewust dat de ontwikkeling van België
Nederland, of het nu wil of niet, dwingt tot een beleid. Hij zegt het zo: ‘Een op vele
terreinen zelfstandiger Vlaanderen meldt zich, dat Nederland - indien Nederland niet
zelf reeds beleid in deze zou ontwikkelen - tot meer specifiek beleid jegens het
Belgische staatshervormingsproces zou kunnen uitnodigen’ (het laatste is een
diplomatiek woord voor ‘dwingen’).
Dat vergt niet alleen expertise, maar ook behoedzaam beleid, want Nederland zal
in België niet langer te maken hebben met één gesprekspartner, maar met vele, wier
bevoegdheden zelfs de centrale Belgische regering - aldus de notitie - nog niet precies
bekend zijn. Daarbij zal het die centrale regering niet voor het hoofd mogen stoten,
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want in het Europese overleg bijvoorbeeld zal het haar steun nog vaak genoeg nodig
hebben.
Voor een goede verhouding met zowel de centrale regering als met de regeringen
van de (Vlaamse, Waalse en Duitstalige) gemeenschappen en gewesten is het voor
Nederland ‘noodzakelijk dat in de huidige, politiek vaak nog gevoelige overgansfase
een samenhangend beleid wordt gevoerd’. Deze notitie, die de neerslag vormt van
interdepartementaal overleg, is een eerste teken dat het, wat dit betreft, niet bij
woorden gebleven is.
Maar terwijl het aantal gesprekspartners dat Nederland in België heeft
vermenigvuldigd is, is de staf van de Nederlandse ambassade in Brussel even groot
gebleven: een ambassadeur en drie andere diplomaten. Alleen al de economische
afdeling van de Franse ambassade telt 28 medewerkers! Zouden onze diplomatieke
vertegenwoordigingen in ontwikkelingslanden niet eens wat veren kunnen laten ter
wille van een sterkere vertegenwoordiging dichter bij huis?
Behalve een overzicht van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in België geeft
de notitie ook een inventarisatie van de Nederlandse betrekkingen met België en zijn
gemeenschappen en gewesten (in het bijzonder Vlaanderen) op allerlei gebied:
cultuur, ruimtelijke ordening, milieubeheer, landbouw, economische zaken, verkeer
en waterstaat, justitie, openbare orde enzovoort, enzovoort.
In die rij ontbreekt, merkwaardig genoeg, politieke samenwerking. Die valt onder
het hoofdje ‘Politieke Benelux-samenwerking’, en daar wordt gezegd: ‘Binnen het
kader van Benelux is op bepaalde terreinen natuurlijk wel bilaterale
Vlaams-Nederlandse samenwerking mogelijk (met name grensoverschrijdende
samenwerking).’ (Internationale samenwerking is altijd grensoverschrijdend; of is
hier bedoeld: samenwerking tussen provincies of regio's aan deze en gene zijde van
de grens?)
‘Binnen het kader van Benelux’ en ‘op bepaalde terreinen’ - het klinkt wat mager,
vooral in het licht van het ‘spelpatroon’ van ‘wisselende coalities’ dat minister
Kooijmans, blijkens een interview in de Volkskrant van 19 oktober, voor ogen staat
als toekomstig werkterrein van de Nederlandse buitenlandse politiek. Maar als de
minister gevoelige tenen van een centrale Belgische overheid niet onnodig wil
kwetsen, zolang die nog België in internationale gremia vertegenwoordigt, is die
voorzichtigheid wel te billijken. In elk geval staart Den Haag zich niet langer blind
op die centrale overheid, die het tegelijkertijd verwaarloosde. En dat is winst.

Correctie:
In mijn artikel van 23 november schreef ik dat Spanje niet, zoals in een ander artikel
(niet van mij) had gestaan, onder Franco lid van de NAVO was geworden, maar
onder de socialist Gonzalez. Het eerste was juist, het tweede niet. Spanje is in 1982
- zeven jaar na Franco's dood - lid van de NAVO geworden onder de conservatieve
regering-Calvo Sotelo. Gonzalez, in hetzelfde jaar premier geworden, heeft dit besluit
aan een referendum onderworpen, dat in 1986 werd gehouden en het besluit
bevestigde.
NRC Handelsblad van 03-12-1993, pagina 7

Scheidbaar, maar niet gescheiden?
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Moeten de Europese landen blij zijn dat de Verenigde Staten nu hun ‘volledige steun
geven aan de Europese identiteit-in-wording op gebied van veiligheid en defensie’,
zoals het communiqué vermeldt dat uitgegeven is na afloop van de ministerraad van
de Noordatlantische verdragsorganisatie (NAVO), die vorige week te Brussel bijeen
was?
Aan het begin van het tweedaagse NAVO-beraad had minister van buitenlandse
zaken Warren Christopher al aangekondigd dat er een einde was gekomen aan de
twijfel die achtereenvolgende Amerikaanse regeringen hadden gekoesterd ten opzichte
van het nut van een eigen Europese veiligheidsstructuur. Deze verklaring vond nu
haar bevestiging in het communiqué.
Gejuich bij degenen die altijd al gezegd hadden dat Europese eenheid heel wel
samenging met Atlantische eenheid en dat het onzin was te beweren dat de Europese
landen moesten kiezen tussen prioriteit aan het ene en prioriteit aan het andere doel.
Die keus was, zeiden ze, een valse keus. Het communiqué van 2 december lijkt hun
gelijk te geven.
Maar is dat zo? De Amerikanen hebben altijd gezwalkt tussen geestdrift voor en
bedenkingen tegen Europese eenheid. Theoretisch waren ze ervoor. Hun geschiedenis
als succesrijke federatie verplichtte hen daartoe. Bovendien dachten ze dat het
gemakkelijker te onderhandelen was met één Europese gesprekspartner dan met
veertien verschillende.
In de praktijk viel dat wel eens anders uit. Wanneer de Europese bondgenoten
eens een gemeenschappelijk standpunt innamen dat de Verenigde Staten niet
welgevallig was - zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens de oliecrisis van 1973 - werden
de Amerikanen kwaad en dreigden ze dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor hun
bereidheid Europa te verdedigen.
Bovendien vonden ze het bezwaarlijk dat, wanneer er één Europees standpunt was
bereikt, daar in de praktijk vrijwel niet meer over te onderhandelen viel. Dit Europese
standpunt was immers met zoveel moeite tot stand gekomen, dat er nauwelijks meer
aan getornd kon worden. De Amerikanen hielden er niet van voor zo'n blok gezet te
worden.
Maar het meeste bezwaar hadden ze toch wel tegen een Europese zelfstandigheid
op veiligheidsgebied. Die zou immers kunnen betekenen dat de Verenigde Staten de beschermer van Europa -, als gevolg van een zelfstandig Europees besluit of
handelen, tegen hun wil in een conflict gesleept zouden kunnen worden. Als er al
een conflict moest komen, dan wilden de Amerikanen zelf kunnen beslissen over de
aanleiding ertoe, want zij waren het die, hoe dan ook, de kastanjes uit het vuur zouden
moeten halen.
Vandaar dat president Kennedy's minister van defensie, Robert McNamara, de
Franse en Britse kernmachten al in 1962 ‘gevaarlijk’ noemde. Sindsdien hebben de
Verenigde Staten hun wantrouwen jegens Europese zelfstandigheidsambities op
veiligheidsgebied gehandhaafd. Nog onder president Bush, de voorganger van de
huidige president, werden de Europeanen ertegen gewaarschuwd.
Wanneer de Verenigde Staten nu dus om zijn en een Europese identiteit op het
gebied van veiligheid en defensie verwelkomen, dan is ook een andere reactie dan
gejuich denkbaar. Deze ommekeer kan ook uitgelegd worden als een teken dat de
Verenigde Staten eigenlijk hun handen van Europa afgetrokken hebben en dus niet
meer zo bang hoeven te zijn meegesleept te worden in een conflict dat door een
zelfstandig Europees veiligheidsbeleid veroorzaakt is.
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Nu is het waar dat de kans op een groot conflict sowieso veel kleiner is geworden,
nu de Koude Oorlog tot een einde is gekomen en Rusland, belangrijkste opvolgerstaat
van de Sovjet-Unie, voorlopig niet in staat is tot grootscheepse militaire acties tegen
het Westen. Dat heeft de veiligheidssituatie grondig veranderd.
Als gevolg van die verandering is Europa strategisch minder belangrijk geworden
voor de Verenigde Staten. De kleine conflicten die in de plaats van de Koude Oorlog
zijn gekomen, raken de belangen van de Verenigde Staten nauwelijks, zoals Warren
Christopher al meermalen heeft gezegd naar aanleiding van Bosnië, en moeten, in
Amerikaanse ogen, maar door de Europeanen zelf opgeknapt worden.
Zo gezien kan de desbetreffende passage in het communiqué van 2 december net
zo goed uitgelegd worden als een teken te meer dat Europa een minder belangrijke
plaats inneemt in het denken van president Clinton. Wat dat betreft hadden de
schrijvers van de twee artikelen in de krant van 4 december, die wilden aantonen dat
Europa en de Verenigde Staten van elkaar vervreemden, die passage ook als bewijs
van hun stelling kunnen aanvoeren. (In slechts één Nederlandse krant heb ik overigens
deze passage vermeld gezien.)
Nu heeft Christopher zijn Europese collega's met die ommekeer niet verrast. Op
de ministerraad van de NAVO in Athene, in juni van dit jaar, had hij al gezegd dat
zijn land voorstander was van een Europese pijler, waarvan de strijdkrachten separable
but not separate (scheidbaar, maar niet gescheiden) van de NAVO zouden zijn. Een
uitspraak die voor velerlei uitleg vatbaar is, maar in elk geval niet van grote innigheid
getuigt.
Hoe dit ook zij - het is nu aan de Europeanen te tonen dat ze inderdaad instaat zijn
die ‘Europese identiteit op het gebied van veiligheid en defensie’ tot stand te brengen.
De kans daarop is niet groot, maar slagen ze er niet in, dan zal het helemaal gedaan
zijn met Amerika's actieve belangstelling voor Europa's veiligheid.
NRC Handelsblad van 07-12-1993, pagina 9

De huid duur verkopen
Hebben minister-president Lubbers en zijn Belgische collega, Dehaene, zitten slapen
toen eind oktober de Europese Raad besloot het Nederlands niet als een van de
officiële talen van het Europese Merkenbureau, dat in het Spaanse Alicante gevestigd
zal worden, te erkennen?
Voor de Vlaming Dehaene kan eventueel nog als excuus gelden dat hij niet het
verwijt wilde uitlokken als voorzitter van de Raad een particularistisch belang te
verdedigen. Zo ja, dan wordt daarmee meteen de mythe gelogenstraft dat het voor
een land voordelig is voorzitter van de Europese Gemeenschap (of Unie) te zijn.
Voor de Nederlander Lubbers gold dat excuus in elk geval niet. Hij kreeg pas
bedenkingen toen hem, bij terugkeer in eigen land, onder ogen werd gebracht dat dit
besluit financiële nadelen zou meebrengen voor Nederlandse ondernemers die een
aanvraag om merkbescherming zouden indienen: zij zouden immers, anders dan hun
Frans-, Engels-, Duits-, Spaans- en Italiaanstalige concurrenten, hun aanvraag in een
van die talen moeten laten vertalen.
Nederland is toen aan de bel gaan trekken, teneinde de gelijkwaardigheid van
eigen taal erkend te krijgen. Maar let wel: dit gebeurde niet om principiële redenen,
niet omdat Nederland het beginsel van taalgelijkwaardigheid hoog wenste te houden,
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maar omdat het anders de gevolgen van de aanvaarde ongelijkwaardigheid in zijn
portemonnee zou gaan voelen. Een zuiver utilitair, koopmannelijk argument dus.
Daar is op zichzelf helemaal geen bezwaar tegen, maar het is niet voldoende om
een prijsgegeven beginsel hersteld te zien. De ministers van buitenlandse zaken van
de Europese Unie hebben dan ook op 6 december een compromis bereikt dat
weliswaar tot gevolg heeft dat het Nederlandse bedrijfsleven niet of nauwelijks voor
hogere kosten komt te staan, maar de gelijkwaardigheid van het Nederlands niet
herstelt.
Volgens dit compromis mag elke ondernemer een aanvraag om merkbescherming
indienen in de taal van zijn land, zonder dat vertaalkosten in rekening worden
gebracht. Bij die aanvraag moet hij een tweede taal opgeven, waarin hij wil procederen
indien iemand de registratie van zijn merk betwist. Maar die tweede taal moet dan
wel één van de vijf officiële talen zijn.
Een mooi compromis, zal men zeggen, dat bovendien het Nederlandse bedrijfsleven
niet in een ongunstige positie tegenover concurrenten brengt. Ja, maar intussen is
niet getornd aan de erkenning van het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans als
talen die, volgens het woord van Orwell, gelijker zijn dan andere talen, waaronder
het Nederlands. Dat Nederland dit heeft toegelaten (of op dit punt even niet heeft
opgelet) - daar zal het in de toekomst nog vaak aan herinnerd worden.
En dat terwijl er een ander compromis mogelijk was geweest dat zowel de
gelijkwaardigheid van alle talen in ere hield als kostenbesparend was (dat wil zeggen:
niet de vertaling van elk stuk in acht talen nodig maakte). Volgens dat voorstel zou
de aanvrager de taal van (af) andeling bepalen en daarnaast op z'n hoogst nog één
andere taal kiezen (niet, zoals in het thans bereikte compromis, noodzakelijkerwijs
een van de vijf ‘grote’ talen).
Als dat compromis zou zijn aanvaard, zou het feitelijk gebruik van de negen talen
van de Unie beperkt zijn geweest tot twee talen, in wisselende combinatie. Als ervan
uitgegaan wordt dat de aanvrager zijn aanvraag in eigen taal indient, zou er slechts
in één andere taal (in plaats van in acht andere talen) vertaald hoeven te worden.
Doordat die andere taal niet noodzakelijkerwijs een van de ‘grote’ talen hoefde te
zijn, zou daarmee het beginsel van de gelijkwaardigheid zijn gerespecteerd.
Dit voorstel, dat per slot van rekening niet gevolgd is, zou tevens als richtsnoer
hebben kunnen gelden voor de hele Europese samenwerking (dus niet alleen voor
het Merkenbureau). Het compromis dat nu wèl is aanvaard en dat, hoe voordelig
overigens ook, het beginsel van taalgelijkwaardigheid schendt, zal zeker
precedentwerking hebben in de verdere Europese samenwerking.
Maar moeten we, koste wat het kost, vasthouden aan dat beginsel van
taalgelijkwaardigheid? Maakt het die Europese samenwerking op den duur niet
onwerkbaar - zeker als er straks drie nieuwe talen (Noors, Zweeds en Fins) bijkomen,
om niet te spreken van Pools, Tsjechisch, Slowaaks en Hongaars? Misschien, maar
dat mag geen reden zijn voor de ‘kleine’ talen om niet, op z'n minst, een hoge prijs
te eisen voor hun inschikkelijkheid.
Het is al eerder gezegd: zelfs in een ideale Europese Unie zullen de kleine volken
altijd dit nadeel houden tegenover grote, dat zij klein zijn en de andere groot. Tachtig
miljoen Duitse Europeanen en zestig miljoen Franse Europeanen zullen altijd meer
gewicht in de schaal leggen dan veertien miljoen Nederlandse Europeanen. Op
taalgebied zal dat verschil zich nog duidelijker laten voelen, omdat het Duits,
bijvoorbeeld, de taal van veel meer niet-Duitsers is dan het Nederlands de taal is van
niet-Nederlanders.
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Geen reden om daarom de Europese Unie niet te willen. Wèl een reden voor een
klein land als Nederland om, zolang die Unie niet compleet is, zijn huid zo duur
mogelijk te verkopen. Dat is, naar het lijkt, met het Europese Merkenbureau niet
gebeurd - met gevolgen die niet tot dat Merkenbureau beperkt zullen blijven. Anders
dan zijn Belgische en Nederlandse collega's heeft de Belgische minister van defensie,
de Vlaming Delcroix, dit ingezien. Hij heeft, zij het laat, geëist dat in het Eurocorps,
waarin België zijn hele landmacht laat opgaan, Nederlands als gelijkwaardige taal
naast Frans en Duits zou gelden. Dat heeft tot de nodige hoon in de Franstalige pers
geleid, maar hij heeft zijn zin gekregen. (Anders zou het trotse Spanje, dat ook aan
het Eurocorps wil meedoen, wel gelijkwaardigheid voor zijn taal geëist hebben, en
dan had België niet kunnen achterblijven.)
Nu wordt wel gezegd dat Delcroix ook pas wakker is geworden na protesten buiten
het parlement, maar dat doet aan het beginsel niet af. Is het niet mooi dat het volk
zijn politici naleving van beginselen afdwingt? Het Duitse weekblad Der Spiegel
mag nu wel spotten: ‘Babylon im Haus Europa’, maar Europa is Babylon.
NRC Handelsblad van 10-12-1993, pagina 9

Twee staatslieden
Vrede en mensenrechten zijn beide goede zaken, maar ze kunnen niet vereenzelvigd
worden. Soms botsen ze zelfs tegen elkaar. Zo kon het Westen jarenlang vrede met
de Sovjet-Unie niet handhaven zonder dat het een oogje dichtkneep wanneer daar
de mensenrechten geschonden werden. Omgekeerd is eerbiediging van de
mensenrechten niet altijd langs vreedzame weg mogelijk.
De Nobelprijs voor de vrede werd destijds terecht uitgereikt aan Henry Kissinger
en zijn Noordvietnamese collega, maar mensenrechten stonden niet hoog op hun
agenda's. Ook Anwar Sadat en Menachim Begin werden geëerd om hun bijdrage
aan de vrede, niet om die aan de mensenrechten. De prijzen voor Martin Luther King
en bisschop Tutu zijn al kwestieuzer. Niet dat ze geen prijs verdienden, maar voor
hun bijdragen aan de vrede? Ook het comité dat die Nobelprijzen uitreikt, kan
kennelijk beide niet altijd uit elkaar houden.
Dat Nelson Mandela en F.W. de Klerk dit jaar de Nobelprijs voor de vrede hebben
gekregen, zal de instemming van ieder weldenkend mens hebben. Niet dat de vrede
in Zuid-Afrika gewaarborgd is, maar beiden hebben de voorwaarden die noodzakelijk
waren voor het bereiken ervan, vervuld. Dat ze daarmee in dit geval tevens een grote
dienst bewezen hebben aan de zaak der mensenrechten, is ontegenzeggelijk.
Mandela heeft zich een groot man betoond door te beseffen dat hij, ondanks een
gevangenschap van 27 jaar, zich niet door haat jegens zijn vroegere onderdrukkers
moest laten leiden. Slechts door met hen samen te werken kon hij zijn doel bereiken:
gelijkgerechtigheid voor de zwarten (en gekleurden), en tegelijkertijd de vrede
bewaren.
Ook F.W. de Klerk heeft het bijna onmogelijke bereikt. Hij heeft het stelsel
gebroken waarvan hijzelf produkt en aanhanger was. Ook dat was een
zelfoverwinning, die weinigen hem zullen nadoen. Hij is wel vergeleken met
Gorbatsjov, maar Gorbatsjov heeft zijn stelsel slechts willen veranderen. Hoe dit ook
zij - tien jaar geleden nog leek onmogelijk wat nu in Zuid-Afrika gebeurd is.
Natuurlijk is ook de wereld zelf in die tien jaar veranderd, en die verandering heeft
eveneens bijgedragen aan de kentering in Zuid-Afrika. Het Sovjetimperium is
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verdwenen. Daarmee is Zuid-Afrika voor het Westen strategisch minder belangrijk
geworden en verloor het ANC een - weliswaar niet erg betrouwbare - bondgenoot.
Beide partijen waren dus op elkaar aangewezen.
Maar dat is geen voldoende verklaring. Het uur moet ook de mannen vinden die
van het uur gebruik maken, en Zuid-Afrika had het geluk die te vinden in Nelson
Mandela en F.W. de Klerk. Ook als hun werk zou mislukken, ook als ze gedwongen
zouden worden elkaars vijanden te worden of door hun eigen aanhang opzijgeschoven
zouden worden - wat allemaal heel goed mogelijk is - blijft hun verdienste groot.
Wie aan de macht komt moet zich vaak ontdoen van degenen die hem aan die
macht geholpen hebben, of althans ondankbaar lijken jegens hen die hem in de jaren
van machteloosheid of onderdrukking gesteund hebben. Er zijn nu andere krachten
en machten waar hij rekening mee moet houden. Dat is een bittere les van de
geschiedenis.
Proeven we iets van die bitterheid in de woorden die Sietse Bosgra, die jarenlang
als voorzitter van het Komitee Zuidelijk Afrika de strijd tegen de apartheid heeft
gevoerd, sprak in een interview met de Haagsche Courant (11 december)? Op het
ogenblik dat de overwinning van zijn held Mandela werd bezegeld door de uitreiking
van de Nobelprijs zei hij:
‘Ik ben er niet bij als dit weekeinde de Nobelprijs voor de vrede wordt uitgereikt
aan Mandela en De Klerk; ik ben niet uitgenodigd, er zijn honderd mensen die ik
belangrijker vind dan de mensen van ons comité.’ Het is nobel gezegd. Der Mohr
hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.
Maar zou Bosgra deze nobelheid hebben volgehouden als hij wist dat onder de
genodigden te Oslo zich ook ir. L.C. van Wachem bevond, president-commissaris
van de ‘Shell’, die Bosgra altijd wegens ‘steun aan het apartheidsregime’ heeft
geboycot en trouwens nóg boycot (‘Maar toch tank ik nog altijd niet bij Shell...’)?
Mandela zelf, die overigens Van Wachem vorig jaar, toen deze nog
president-directeur van ‘Shell’ was, op zijn kantoor te Johannesburg (dat toevallig
het zelfde kantoor van dit bedrijf is) had ontvangen, heeft kennelijk geen behoefte
aan voortzetting van de boycot. Dat Van Wachem niet alleen aanwezig mocht zijn
op de plechtigheid in Oslo, maar ook mocht aanzitten op het aansluitend diner, bewijst
eerder het tegendeel.
Is Mandela daar minder om? Nee, het bevestigt zijn recht staatsman genoemd te
worden. Maar een beetje zuur voor Bosgra is het wel.
NRC Handelsblad van 14-12-1993, pagina 9

Een nieuwe demon?
Eigenlijk moeten we ons erover verbazen dat de overwinning van de Russische
extremist Zjirinovski ons zo verbaasd heeft. Hier waren nu alle ingrediënten aanwezig
uit welker mengsel elders het fascisme, in zijn diverse verschijningsvormen, is
voortgekomen.
De belangrijkste ervan zijn: een uitzichtloze economische toestand en een
wijdverbreid gevoel van nationale vernedering. Evenals in het Italië van het begin
der jaren '20 en, nog virulenter, in het Duitsland van tien jaar later, bestaan die in het
Rusland van vandaag.
Alle zekerheden (of schijnzekerheden) waren het Russische volk ontvallen. Van
supermogendheid was zijn land in een paar jaar vervallen tot een hulpbehoevende,
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die bijna alle winst uit de glorieuze ‘grote vaderlandse oorlog’ zonder slag of stoot
moest prijsgeven.
Er was geen samenbindende ideologie meer, en voor miljoenen was er geen werk,
of althans geen zinvol werk, meer. Van de vrije economie, die over Rusland heen
gespoeld was, zagen ze slechts de uitwassen.
Zeker, die ellende en die uitwassen waren de onvermijdelijke kenmerken van een
overgangstijd. Wanneer die voorbij zou zijn, zou alles weer geconsolideerd zijn en
een nieuw evenwicht totstandgekomen. Dat kunnen wij, vanuit onze betrekkelijke
welbehaaglijkheid, gemakkelijk zeggen. Een volk in zo'n overgangstijd - en hoe lang
duurt die? - reageert anders.
En dan de onzekerheid die het kiezen uit een veelheid van partijen - op zichzelf
een volstrekt nieuw verschijnsel in Rusland - meebrengt! Het doet denken aan het
antwoord dat een Duitser, geciteerd door Ernst Cassirer in zijn The Myth of the State,
in de jaren '30 gaf op de vraag of hij de vrijheid niet miste: ‘Vroeger moesten we
ons zorgen maken over verkiezingen en partijen. Toen droegen we
verantwoordelijkheid. Nu - sinds 1933 - hebben we dat allemaal niet meer. Nu zijn
we vrij.’
Natuurlijk is zo'n antwoord alleen maar denkbaar in een samenleving waar de
democratie niet diep geworteld is en dat was in het Duitsland van toen het geval.
Maar in het Rusland van vandaag is dat nog veel méér het geval. Dat heeft zelfs niet
een experiment à la Weimar, dat toch nog veertien jaar heeft geduurd, gekend. In
zo'n klimaat werken vrije verkiezingen averechts.
In elk geval heeft de uitslag van de Russische verkiezingen de mythe dat bij vrije
verkiezingen het volk altijd de juiste keus zal doen - een mythe waarop de democratie
gebaseerd is - een harde slag toegebracht en voedsel gegeven aan de stelling (eerder
dit jaar in deze rubriek verdedigd) dat het fascisme - zoals we Zjirinovski's beweging
gevoeglijk mogen noemen - een bastaardkind van de democratie is.
Te denken dat het fascisme een produkt is van generaals en oude machtselites die
hun macht kwijt zijn, is een sterke onderschatting van het fascisme. Ook Zjirinovski
is geen stroman van de militairen (al vindt hij bij hen grote aanhang), en de oude
machtselites hebben eerder hun heul gezocht bij Zjoeganovs communistische partij,
die als derde uit de bus kwam.
Hoe is het kunnen komen dat Zjirinovski zo onderschat is geweest? Hij werd voor
een gek, een clown gehouden. Maar ook Hitler werd lange tijd door de spraakmakende
gemeente niet voor vol aangezien. De Duitse conservatieven meenden hem
gemakkelijk te kunnen manipuleren. Ze zijn van een koude kermis thuisgekomen.
Hij bleek over demonische talenten te beschikken.
Of Zjirinovski een soortgelijke demon is? We weten nog te weinig van hem, maar
hij schijnt wel razend intelligent te zijn. Dat hij de ene dag dit beweert en de andere
het omgekeerde, is geen bewijs van het tegendeel. En zeker deert dat een massa niet
die verlossing verwacht van een wonderdokter.
Maar daarmee is de vraag niet beantwoord waarom we hem zo onderschat hebben.
Eensdeels heeft dat te maken met die mythe van het altijd wijze volk. Een andere
verklaring geeft Serge Schneemann, Moskouse correspondent van The New York
Times: ‘De talloze hel verlichte kiosken, de luxehotels en Engelssprekende hervormers
in Moskou hadden velen in het Westen de illusie gegeven van een natie die dankbaar
verandering omhelsde terwijl de woede en wanhoop aan het gezicht onttrokken waren
in modderige provinciesteden, vervallen barakken en overvolle spoorwegstations.’
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Intussen is, al is het waar dat nothing succeeds like success, Zjirinovski's finale
zegepraal nog geen uitgemaakte zaak. De 24 procent die hij haalde, vindt slechts in
de helft van de Doema proportionele weerspiegeling. Hoe de samenstelling van de
andere helft eruit zal zien, is nog niet bekend. En volgens de nieuwe grondwet heeft
de Doema sowieso slechts weinig macht.
Maar laten we ons niet blij maken met mussen die misschien dood zijn. De partijen
waarop Jeltsin steunt, zijn verdeeld. En Jeltsin zelf is een unsicherer Kantonist. Zijn
persman, ergens beschreven als een mefistofelische figuur, zei maandag al dat zijn
baas met Zjirinovski zou kunnen samenwerken, omdat hij zijn ideeën van patriottisme
en verdediging van de sociale belangen der Russen deelde.
Dat is geen verkwikkelijk vooruitzicht voor de rest van de wereld, en het minst
voor Ruslands buren. Dat president Clinton de uitslag van de verkiezingen een
‘begrijpelijke reactie’ noemde, is dan ook niet erg verstandig (ook al is die uitslag
nog zo begrijpelijk).
In elk geval is zijn uitspraak niet een teken dat hij op de NAVO-top, die begin
januari in Brussel bijeenkomt, de bondgenoten tot een eensgezind en voor Ruslands
buren bemoedigend beleid zal kunnen - of zelfs maar willen - opwekken. En zonder
Amerika zullen de Europese bondgenoten zich er ook niet toe opwerken.
NRC Handelsblad van 17-12-1993, pagina 11

Naakt de cardroom in
Slechts twee lezers hebben mij opmerkzaam gemaakt op een flater die ik in mijn
vorige taalartikel (9 november) heb begaan. Wat moet ik hieruit opmaken? Dat ik
slechts weinig lezers heb? Dat ik slechts weinig oplettende lezers heb? Of dat slechts
weinig oplettende lezers de moeite nemen mij op zoiets attent te maken? Ik weet het
niet. Het is trouwens niet belangrijk.
Belangrijker is de flater zelf. Wat was die? Ik had deze zin geciteerd: ‘Een van de
dingen die mij werd gezegd was dat elk leegstaand gebouw in de fik zou gaan.’ En
ik had er dit commentaar op gegeven: ‘Waar slaat die op? Op dingen. Maar waarom
staat er dan niet: zouden gaan? Of slaat het op een van de dingen? Maar dan had er
dat, in plaats van die, moeten staan.’
Van dit commentaar neem ik niets terug, behalve deze ene zin: ‘Maar waarom
staat er dan niet: werden gezegd?’ Ziezo, hiermee heb ik mij gekweten van de plicht
tot zelfkritiek (die volgens dr. Johnson indirecte lof is) en kan ik overgaan tot het
signaleren van de taaleigenaardigheden die ik de afgelopen zes weken ben
tegengekomen.
‘Hij behoort tot een van de kunsthandelaren in Nederland die topkwaliteit
verkopen.’ Wie behoren er nog meer tot die ene kunsthandelaar?
‘De als goddelijk aangekondigde saus was me te dominant en heb ik maar rustig
laten liggen.’ Zelfde constructie als: Piet liep weg en zag ik.
‘De verrukkelijke romige witlofsoep serveert Gert Jan vanaf de vuurkorf en wordt,
ook in de winter, buiten gegeten.’ Zelfde constructie als: Piet zag ik en liep weg.
‘Ritzen is te voorbarig.’ Voorbarig betekent op zichzelf al: te haastig, te vroeg.
‘Hij is toch een hypotheek geweest op het functioneren van zijn opvolgers,
Voorhoeve, Bolkestein en ik.’ Het functioneren van ik? Zo ook: ‘Hoe onderzoekers
en ambtenaren in de steek gelaten worden door u en ik.’
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‘...die heeft toegezegd de geschiedenis van dit prachtstuk nader te willen
onderzoeken.’ Wie iets toezegt, wil dat ook (tenminste: dat mogen we aannemen).
‘Toch is de discussie in die zin weinig zinvol, omdat de omstandigheden veel gunstiger
waren.’ In die zin... dat.
‘Op de vraag of het verdrag van Maastricht niet in strijd is met de Duitse grondwet,
heeft het Constitutionele Hof negatief geantwoord.’ Ik dacht dat het Hof had
uitgemaakt dat het verdrag niet in strijd met de grondwet is.
‘Niet in het minst dank zij de stimulans van Hans Beuger kon JVA uitgroeien tot
een razend populair stedelijk project.’ Dus Beuger heeft daar niet in het minst toe
bijgedragen?
‘Waar de Hollandse casino's nog kledingvoorschriften stellen, kan een Amerikaan
desnoods naakt de cardroom in. Als de dollars maar uit zijn zak rollen.’ Hoe kan dat,
als hij naakt is?
‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig als we proberen om tuinclubs in het hele land
de gelegenheid te bieden om zoveel mogelijk privétuinen te kunnen bezoeken?’ ‘Veel
collega's blijken moeite te hebben dit alles te kunnen volgen.’ In beide gevallen is
kunnen dubbelop.
‘Als begeleider is het mijn taak de solisten zo optimaal mogelijk te laten optreden.’
Optimaal betekent op zichzelf al: zo goed mogelijk.
‘Desalniettemin ben ik van mening dat de meest extreme kanten van de door
Lubbers gesignaleerde symbiose tussen voorlichters en journalisten een halt zouden
moeten worden toegeroepen.’ Wat wordt toegeroepen: die meest extreme kanten of
een halt?
‘Net zomin als het publiek van hem kan houden, valt er voor Dresselhuys geen
warmte naar hem toe te blazen.’ Der Geist der stets verneint?
‘Alleen als een patiënt overlijdt na een evidente fout lichten artsen en directies
tegenwoordig zelfs wel op eigen initiatief de patiënt in.’ Hoe doen ze dat? Met
spiritistische middelen?
‘Je had personeelsleden die in de directe uitkeringssector werkzaam waren, en zij
die waren ingedeeld in de ondersteunende afdelingen.’ Je had zij die waren ingedeeld?
‘De burgemeester was door de griep geveld en hij werd waargenomen door de
wethouder.’ Nam de wethouder de burgemeester in zijn bed waar?
‘...is het een veeg teken als een van de deelnemers aan dit debat de ander onjuiste
suggesties in de schoenen schuift, of zelfs verkettert.’ Alleen voor mensen die nog
gevoel hebben voor het verschil tussen derde en vierde naamval. ‘Europa wacht
zeven mager jaren.’ Of wachten Europa zeven magere jaren?
‘Op weg naar huis omkijkend stond het hotel daar als een paleis van licht in de
donkere nacht.’ Wie keek om?
‘Het artikel over David Pinto op pa. 2 van de krant van zaterdag ging abusievelijk
vergezeld van de verkeerde foto.’ Ja, stel je voor dat die verkeerde foto er opzettelijk
bij was geplaatst!
‘We moeten over die verschijnselen praten als we willen voorkomen dat sommige
“geloofsijveraars voor de nationale ziel” er geen complete puinhoop van maken.’
Wat willen we voorkomen: dat er een puinhoop van gemaakt wordt of dat er geen
puinhoop van gemaakt wordt?
‘De mannen werden met gebonden handen naar buiten gevoerd, uitgekleed en de
keel doorgesneden.’ Werden zij de keel doorgesneden of werd hun de keel
doorgesneden? Overigens lijkt het me moeilijk iemand wiens handen gebonden zijn
uit te kleden.
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NRC Handelsblad van 21-12-1993, pagina 9

Schok der herkenning
In Leiden waren we met z'n vieren, drie juristen en een theoloog, lid van het dispuut
voor uiterlijke welsprekendheid ‘Exercendo’, een van de weinige gezelschappen in
het studentencorps waar de reflectie heerste (het dispuut vertoonde zich dan ook
nooit op Sociëteit Minerva).
In maart 1944 vierden we, in clandestiniteit, het eeuwfeest van het dispuut, op een
kamer aan de Nieuwe Rijn. Een van ons hield een inleiding. Die ging over de
Russische filosoof Leo Sjestov (1866- 1938). Ik had van hem nog nooit gehoord,
maar was zo gegrepen door die inleiding dat ik onmiddellijk, antiquarisch, het enige
werk van hem dat in het Nederlands vertaald was kocht: Crisis der zekerheden (1934),
een bundel opstellen over Pascal, Dostojevski en Husserl.
Een paar maanden geleden overleed onze theoloog, en drie dagen vóór de kortste
dag van het jaar droegen wij een van de juristen ten grave. Hij had in de lange
maanden van zijn ziekte zijn eigen uitvaartdienst tot in de puntjes geregeld. Ook de
teksten op het vel dat ons tijdens de dienst werd uitgereikt, waren kennelijk door
hemzelf uitgekozen.
Eén ervan gaf mij een schok van herkenning. Hij luidde: ‘Jezus zal in doodsstrijd
zijn tot aan het einde der wereld; in die tijd mogen wij niet slapen.’ Onze theoloog
had die tekst geschreven in een boek dat hij zijn nu overleden vriend en zijn vrouw
bij hun huwelijk had gegeven.
Maar waarom die schok der herkenning? De tekst was het motto bij een van de
opstellen van Sjestov in het boek dat ik bijna vijftig jaar geleden gekocht had. Het
opstel ging over Pascal, en het motto was van Pascal. Het zou mij niet verbazen als
ook de twee dit jaar overledenen die avond in maart 1944, toen onze vriend zijn
inleiding over Sjestov hield, een licht was opgegaan en als we hier, op de begrafenis
van een hunner, er een weerschijn van zagen.
Het is geen opwekkend motto, maar noch Pascal noch Sjestov is dan ook een
opwekkend denker. Wat bedoelt Pascal er, volgens Sjestov, mee? Kort gezegd: dat
de mensen zekerheid zoeken, maar dat die zekerheid tot aan het einde der tijden niet
te vinden is. Maar dat wil de kerk niet weten. Petrus sliep terwijl Jezus in de hof van
Gethsemané in doodsstrijd was, maar op die slapende Petrus is de kerk gebouwd.
Of in Sjestovs woorden: ‘Derhalve kan, naar het ondoorgrondelijk raadsbesluit
van de Schepper, Gods stedehouder op aarde slechts hij zijn die zo vast kan slapen,
die zoveel vertrouwen heeft in de rede, dat hij zelfs dan niet wakker wordt wanneer
hij in het visioen van een nachtmerrie God verloochent.’ (Want Petrus zou die nacht
in Gethsemané ook driemaal loochenen Jezus te kennen.)
Sjestov, wiens eigenlijke naam Lev Izaakovitsj Sjvartsmann was, kon onmogelijk
- het blijkt hieruit - een traditionele gelovige zijn geweest. Zijn God is dan ook, zoals
R.F. Beerling in een na de oorlog verschenen boekje over Sjestov schrijft, ‘geen
regel, maar een gril, een metafysische onberekenbaarheid, een absurditeit’. En van
zichzelf had hij gezegd: ‘Ik geloof niet, het is een van mijn zwakheden.’
Waarom had onze overleden vriend deze tekst uitgezocht voor zijn uitvaart? We
kunnen het slechts vermoeden. Hij was lange tijd actief lidmaat van de Nederlandse
Hervormde kerk geweest, maar was daar op een goed ogenblik uitgelopen. Hij vond
er de sfeer te gezapig. De mensen wilden niet wakker geschud worden. Ze bleven
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liever, als Petrus, slapen. De dominee die in de uitvaartdienst voorging, had hij dan
ook uitdrukkelijk gevraagd als vriend, niet als predikant, te spreken.
Maar er kwam nog een schok der herkenning. Zijn oudste dochter sprak, en zij
citeerde een regel van Euripides: ‘Wie weet of niet het leven sterven is, en sterven
leven?’ En ook dat herkende ik onmiddellijk als een motto bij een van Sjestovs
opstellen, ditmaal over Dostojevski: ‘De overwinning der evidenties.’ Ook hier weer
die directe herinnering aan die avond in maart 1944.
Ook deze woorden van Euripides - die Plato overigens in een van zijn dialogen
Socrates laat herhalen - halen alle zekerheid, alle evidenties, omver; en zij zijn een
passend motto voor een opstel over de Dostojevski van de Memoires uit het
sousterrain, wiens vijand het ‘tweemaal twee is vier’ was.
Is het toeval dat een week na die begrafenis ik, in de Volkskrant van verleden
zaterdag, in een artikel van Arnold Heumakers over E.M. Cioran ‘de - nu vergeten
- Russische denker Leo Sjestov’ als een van de voorgangers van die Frans-Roemeense
filosoof van het ‘uitzichtloze pessimisme’ genoemd zag?
Het is waar: deze tijd stelt ons voor meer onzekerheden dan waaraan we de laatse
halve eeuw gewend waren. In dezelfde Volkskrant schrijft Piet Vroon: ‘Bij gebrek
aan een collectieve vijand (Koude Oorlog) zullen we de kwaaie pier in eigen kring
gaan zoeken. En dan stort de boel in en valt het land uit elkaar; denk aan België,
Joegoslavië, de USSR. De vraag is niet of dat gebeurt, maar wanneer.’
En staatssecretaris Wallage, kroonprins van de PvdA, vreest, in een interview met
Trouw van dezelfde zaterdag, ‘de opstand van de belastingbetaler’. Als die uitbreekt,
‘dan spat de boel echt uit elkaar’. In zo'n sfeer is het begrijpelijk dat de pessimist
Cioran opgeld doet.
Maar de onzekerheden waar Sjestov het over heeft, zijn existentiëler van aard dan
degene waarop Vroon en Wallage doelen. Zij zijn inherent aan het leven zelf. En
anders dan Cioran laat Sjestov ons nog hoop. Ook in de door hem als motto gebruikte
woorden van Pascal en Euripides klinkt nog hoop. Zolang er onzekerheid is, is er
immers nog hoop.
NRC Handelsblad van 28-12-1993, pagina 11

Tante Jettchen en andere Duitsers
In mijn jeugd hoorde ik thuis veel over L. spreken, een plaatsje in het Ruhrgebied.
Daar woonde familie van ons, afstammelingen van een - toen al lang overleden oudtante, die met een zekere C., een Duitser uit L., getrouwd was. Gelukkig voor
mijn overgrootvader, die Nederlands-hervormd predikant was, was de familie C. niet
luthers, maar behoorde ze tot een kerk die zoiets als niederländisch-reformirt heette.
Zo nu en dan kwamen twee tantes uit L. bij ons logeren, dochters van die oudtante.
In mijn kinderogen en herinnering waren tante Jettchen en tante Mietchen dragonders
van vrouwen, van top tot teen in het zwart gekleed (een van hen was inderdaad
weduwe), met een wit kraagje plus broche om de hals. Ze spraken een onbegrijpelijke
taal.
De week vóór Kerstmis wilden we een paar tentoonstellingen in Duitsland
bezoeken, één ervan in Wuppertal. Laten we in L. beginnen, opperde ik. Het bleek
een landelijk stadje te zijn, volkomen ongedeerd temidden van de andere,
platgebombardeerde en herbouwde steden in het Ruhrgebied, dat trouwens, buiten
die steden, veel liefelijker is dan je zo zou denken.
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Maar L., dat niet vermeld staat in Lannoo's overigens onvolprezen autoboek, is
een museumstuk - zonder het kunstmatige, Madurodamachtige van vele andere kleine
Duitse steden. Het leek in het vroeg-industriële tijdperk te zijn blijven steken. Een
klein centrum met huizen zonder vakbouw, maar met leisteen bedekt. Daaromheen
en tegen de berg huizen en villa's uit de Gründerzeit (de tijd na 1871), les plus beaux
exemples du mauvais goût du siècle.
Het enige grotere gebouw uit een latere tijd is het Bürgerhaus, een goed voorbeeld
van de stijl van de eerste twee decennia van deze eeuw (ik weet niet of die een naam
heeft): ook zwaar, maar minder lelijk dan de voorgangers. Met zijn zware, ruwe
steenbrokken waaruit het opgetrokken is, doet het denken aan de contemporaine
Amerikaanse architectuur, die ook Berlage heeft beïnvloed (behalve dat hij in
Nederland niet gemakkelijk aan steenblokken kon komen en het - gelukkig - met
baksteen moest doen).
Kortom, L. was een soort ongewild openluchtmuseum, met een goed, niet
gestandaardiseerd hotelletje. Wuppertal is slechts à deux pas. Daar was een
tentoonstelling van het echtpaar Otto en Paula Modersohn-Becker (1865-1943 en
1876-1907), beiden uit de expressionistische school van Worpswede.
Normaliter zouden we niet apart daarvoor naar Wuppertal zijn gegaan, maar ik
had net een boek over haar gelezen, waaruit mij eigenlijk het meest getroffen had
dat zij, na de geboorte van haar kind voor het eerst òp, ‘Wie schade....’ zuchtte en
stierf. Ik wilde haar werk dus wel eens zien. Ik vond het - alweer - nogal
zwaar(moedig) en donker. Kennelijk heb ik me deze keer niet laten beïnvloeden door
de - inderdaad irrelevante - wetenschap van haar vroege dood.
Zou dat ook het geval zijn met August Macke (1887-1914), van wie er een
tentoonstelling was in het nieuwe, mooie Kunstmuseum in Bonn? Hij was, 27 jaar
oud, gesneuveld in de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog, een formidabel
oeuvre (en een jonge weduwe en twee zoontjes) achterlatend. Nee, zijn werk staat
op zichzelf: een van de groten. Ik kende het trouwens al, vooral van de grote
tentoonstelling, ook in Bonn, van 1987.
De tentoonstelling van dit jaar toonde Macke te midden van zijn tijdgenoten, zoals
Franz Marc en Wassily Kandinsky. De anderen waren mij onbekend en konden mij
minder bekoren dan Macke zelf, Behalve een zekere Hans Thuar.
In de aangrenzende Kunsthalle, eveneens nieuw, was een tentoonstelling Sehsucht
geheten, gewijd aan de panoramacultuur van de achttiende en negentiende eeuw (het
enige overgebleven voorbeeld ervan in Nederland is het Panorama Mesdag in Den
Haag). Een fascinerende, zeer uitvoerige en instructieve tentoonstelling.
Bad Homburg, met een tentoonstelling van werken uit het museum van Boekarest,
en Frankfort, met een van zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderijen die met
lezen te maken hebben, stonden ook op het programma, maar het beestenweer deed
ons besluiten huiswaarts te keren. Jammer, vooral wegens die laatste tentoonstelling,
maar op die manier bleken we tenminste de overstromingen vóór te zijn geweest.
In plaats daarvan even Krefeld aangedaan, waar, in het nabij gelegen Linn, een
nieuw textielmuseum is, een kleinere, maar zeker niet minder moderne uitgave van
het textielmuseum van de Abegg Stiftung in het Zwitserse Riggisberg. De
tentoonstelling in het Kaiser-Wilhelm-Museum van foto's over de architectuur
waarvan het Bürgerhaus in L. een specimen is, lieten we, ook wegens het weer, lopen.
Op weg naar huis Gouda aangedaan, waar in het Catharijnegasthuis een
tentoonstelling van W.B. Tholen (1860-1931) te zien is. Wie nog twijfelt aan het
bestaan van een Nederlandse identiteit moet daar naar toe. Vooral na een bezoek aan
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Duitse musea is het contrast groot. Niet dat Tholen zich kan meten met een schilder
als Macke, maar het is zo Hollands! We voelden ons weer thuis.
Het aardigste schilderij is ongetwijfeld dat van de twee lezende zusjes Arntzenius
(1896), over wier ongedwongen houding, hangend in stoelen, de toenmalige kritiek
gechoqueerd was. Er zijn ook andere juweeltjes, waaronder de Willemstraat in Den
Haag. Daarnaast waren er enkele die eigenlijk nauwelijks verschilden van de bekende
schoolplaten uit die tijd: ambachtelijk goed, maar zonder spoor van genie.
Thuisgekomen zagen we op de televisie de overstromingen in de gebieden die we
zojuist bereisd hadden.
NRC Handelsblad van 31-12-1993, pagina 9

1994
Oneigenlijke argumenten
Ruim achttien jaar geleden nam ik eens deel aan een forumdiscussie in Amsterdam
over geëngageerde journalistiek. Ik verdedigde - overigens met de oud-journalist en
toenmalige minister Gruyters - het standpunt dat het journalistieke commentaar per
definitie geëngageerd is omdat daarin een mening wordt uitgesproken, maar dat de
journalistieke verslaggeving koel en zakelijk, dus niet geëngageerd dient te zijn. De
zaal reageerde vijandig.
Een paar weken geleden verdedigde ik - eveneens in een forumdiscussie over
hetzelfde onderwerp en eveneens in Amsterdam - hetzelfde standpunt. Nu geen kreten
van protest uit het gehoor. Als er zoiets als de tijdgeest bestaat, dan is die nu toch
anders dan in de jaren zeventig.
Sterker: aan die discussie namen ook vier journalisten deel die vroeger
geëngageerde verslaggeving hadden bedreven - trefwoorden: Chili 1973, Vietnam
1968, Beijing 1989 -, maar die zich nu in mindere of meerdere mate gedistantieerd
hadden van dit soort journalistiek. Sommigen oefenden nu zelfs flinke zelfkritiek.
Bij anderen prevaleerde nog het heimwee naar die bevlogen jaren, toen ze nog
jong waren. Een soort jeugdsentiment dus. Heel begrijpelijk - mits het niet als
argument in een zakelijke, intellectuele discussie wordt gebruikt. En dat gebeurde
toen een hunner van een oudere discussiedeelnemer zei dat ‘sommigen nu eenmaal
als oud mannetje geboren worden’ (een opmerking overigens die ikzelf niet gehoord
heb, maar vond in een nabeschouwing die Jan Greven, hoofdredacteur van Trouw,
aan die discussie wijdde).
Hier werd dus jeugd als een deugd, als een aanbeveling op zichzelf aangeprezen
en ouderdom als een gebrek. Onzin natuurlijk, want er zijn domme en knappe
jongeren, en domme en knappe ouderen. Bevlogenheid, een eigenschap die vaak de
jeugd wordt toegeschreven, is op zichzelf helemaal geen aanbeveling of excuus.
Ontelbare nationaal-socialisten waren ook bevlogen. En nogmaals: in een intellectuele
discussie is een beroep daarop een oneigenlijk argument.
Maar in ons land, met zijn moralistische cultuur, heeft de discussie vaak de neiging
een soort procès d'intention te worden. Dan worden de argumenten niet meer op hun
merites gewogen, maar wordt naar de politieke of morele bedoelingen van de
argumentator gezocht. Op die manier ontaardt elke discussie in een soort welles-nietes
of een wisseling van getuigenissen.
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Iets van deze oneigenlijke argumentatie proefde ik ook in een artikel van André
Roelofs in de Volkskrant van 8 december. Hij reageerde daarin - overigens op
waarderende wijze - op een artikel van mij, waarin ik geschreven had in de Koude
Oorlog altijd gepleit te hebben voor contacten met communistische dissidenten of
potentiële dissidenten in het Oostblok, omdat zij nuttig waren ‘als ondermijners van
de eenheid van het Sovjetblok’.
In feite geloofde ik niet dat zelfs hun communisme-met-een-menselijk-gezicht
kans van slagen had, maar als ondermijners van het ‘reëel bestaande socialisme’
waren ze bruikbaar - min of meer op dezelfde wijze als waarop Lenin de pacifisten
in het Westen als ‘nuttige idioten’ bruikbaar achtte. Puur intellectueel gezien
prefereerde ik de gestaalde, stalinistische kaders. Bij hen wist je tenminste waar je
aan toe was.
Zonder de juistheid van mijn tactiek te willen bestrijden, schrijft Roelofs dat
ex-communistische vernieuwers (van wie hij er een is) zich hierdoor toch ‘te kort
gedaan voelen’. Immers: ‘Voor ontelbare mensen in Europa was het communisme
na WO II een hervormingsbeweging. Dat was naïef, maar daarom niet minder een
feit. Hun hervormingsdrang uitte zich ten langen leste ook in een streven naar
hervorming, later zelfs omvorming, van hun eigen beweging.’
Ik begrijp Roelofs' pijnlijke getroffenheid, maar toch vind ik dat hij een oneigenlijk
argument gebruikt. Ik twijfel geen ogenblik aan de zuiverheid van de bedoelingen
die de communistische vernieuwers bezielden. Waar ik wèl aan getwijfeld heb, is of
het communisme überhaupt te hervormen was. Dàt is de vraag die ter discussie staat
(of eigenlijk: stond, want het is gebleken dat het communisme, anders dan sommige
communisten, onhervormbaar was).
Bij elke discussie moeten dus de goede bedoelingen of de goede trouw van de
deelnemers voorondersteld worden. Dat is moeilijk bij een man als Marcus Bakker,
voormalig Tweede-Kamerlid voor de CPN, die voor geen laster en leugen terugdeinsde
om dissidente communisten zwart te maken (als Nederland geen rechtsstaat was, zou
hij hen geliquideerd hebben) en nooit een spoor van zelfkritiek heeft getoond. Ik wil
hem dus niet op één lijn stellen met de voorgaanden.
Toch heeft Bakker, blijkens Het Parool van 29 december, onlangs in een discussie
in Amsterdam iets laten merken van de twijfel die ook hem moet hebben belaagd.
Maar hij deed dit niet in de vorm van kritiek op eigen daden. De boosdoeners waren
de machthebbers in het Oostblok, die hem hadden misleid. Het Parool citeert hem
als volgt: ‘Het heeft ons ontzettend veel pijn en moeite gekost te zien dat onze
vrienden onze vrienden niet waren, om te omvatten wat voor wandaden zij begingen,
terwijl zij een beroep deden op onze saamhorigheid.’ Daardoor werd het communisme
‘onacceptabel voor velen die hetzelfde wilden als wij’.
Directe zelfkritiek is dit dus niet, maar indirect (en waarschijnlijk onbedoeld) is
het een vernietigende kritiek op eigen verblindheid. Maar velen - en heus niet alleen
communisten - beschouwen verblindheid als een deugd, een aanbeveling. Zij
gebruiken er alleen een ander woord voor: rotsvast geloof of blinde trouw. Het minste
wat er van gezegd kan worden is dat in een discussie een beroep erop een oneigenlijk
argument is.
NRC Handelsblad van 04-01-1994, pagina 9

Europa de weg kwijt?
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België heeft alom lof gekregen voor de manier waarop het de tweede helft van 1993
het voorzitterschap van de Europese Gemeenschap heeft waargenomen. Die lof was
geen formele plichtpleging, want twee jaar geleden is het Nederlandse voorzitterschap
geluidloos ten einde gegaan.
De Belgen zijn dan ook geboren compromissenmakers, terwijl de Nederlanders
liever op hun gelijk blijven staan. Zwarte maandag 30 september 1991, toen het
Nederlandse voorzitterschap een zware nederlaag moest incasseren, zou de Belgen
niet zo gauw zijn overkomen.
Intussen hebben ook de Belgen niet veel meer kunnen doen dan erger voorkomen,
want de Gemeenschap bevindt zich in een crisis. Dat de doeleinden van Maastricht
(december 1991) niet alle - en zeker niet op tijd - gehaald zullen worden, staat wel
vast. Zelfs Frans Andriessen, oud-commissaris van de EG, heeft er een hard hoofd
in.
Dat blijkt uit een door de Volkskrant georganiseerd debat dat hij onlangs had met
VVD-leider Bolkestein, waarvan die krant op 3 januari een tekstuele weergave
publiceerde. Zeker, er zijn nog genoeg verschillen van mening tussen de heren - zo
vindt Bolkestein Maastricht ‘een brug te ver’, ziet hij de Economisch-Monetaire
Unie (EMU) niet ontstaan en geeft hij prioriteit aan verbreding boven verdieping
van de EG (standpunten die Andriessen niet deelt) - maar het vuur is er ook bij
Andriessen uit.
Misschien is het daaraan toe te schrijven dat hij zich hier en daar lijkt tegen te
spreken, althans uitspraken doet die hij elders in het gesprek min of meer terugneemt.
De stelling waarover beiden debatteerden luidde: De EG is totaal de weg kwijt (wat
Andriessen ontkende). Misschien is hij enigszins de koers kwijt (wat overigens,
gezien de onzekerheden in Europa, geen schande zou zijn).
Zo zegt hij dat hij ‘geen echte EMU tot stand ziet komen zonder een stuk
buitenlandse politiek’, maar eerder heeft hij vastgesteld dat de EG geen buitenlandse
politiek heeft. Welke waarde moeten wij dan hechten aan zijn verklaring dat hij die
EMU er wel ziet komen?
Over de EMU doorgaande, geeft hij toe dat, als Italië niet kan meedoen wegens
onvermogen te voldoen aan de criteria die voor deelneming zijn vastgesteld, de EMU
‘politiek een onhaalbare kaart’ wordt. Zijn geloof in de EMU is dus wel op zeer
wankele grondvesten gebouwd.
‘Ik ben ervoor dat Europa een grotere verantwoordelijkheid voor zijn eigen
veiligheid accepteert.’ Dat is ook zo'n uitspraak die hol blijft zolang Europa geen
gemeenschappelijke buitenlandse politiek heeft. Het geloof dat Bolkestein daarentegen
in de NAVO blijft koesteren, hangt overigens ook min of meer in de lucht. De NAVO
immers is slechts het instrument van een politiek, en wat is die politiek? Amerika
kijkt ten dele al een andere kant uit dan Europa, zegt Bolkestein zelf.
Maar voor de rest verdedigt Bolkestein standpunten die deze rubriek al sinds jaar
en dag inneemt. Ik hoef ze dus niet te herhalen. Interessanter is daarom misschien
te vermelden dat de Duits-Britse socioloog sir Ralf Dahrendorf, evenals Andriessen
oud-commissaris van de EG, in het laatste nummer van Der Spiegel felle kritiek op
Maastricht, ja op het hele concept van Jean Monnet (waarvan Maastricht een laatste
uitloper is) oefent.
Ook hij is van mening dat Maastricht ‘een stap te ver’ is. Het markeert een einde,
niet een nieuw begin van een periode. Die is begonnen met Monnet, die twijfelde
aan de wijsheid van politici en daarom de Europese integratie via een achterdeur langs technocratische weg - probeerde te bereiken.
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Dat was een ‘vergissing die ernstige gevolgen zou hebben’. Maar had Monnet,
juist gezien dit tekort van de politiek, anders kunnen doen? Hoe dit ook zij, één
gevolg was dat de EG een ‘arrangement ter verdediging van verouderende industrieën’
werd, waarbij het gemeenschappelijke landbouwbeleid uitstekend paste.
Een andere vergissing was, volgens Dahrendorf, het geloof in het automatisme
dat in een eenmaal begonnen integratie zou liggen; het geloof dat een economische
integratie, krachtens de ‘logica der dingen’, onvermijdelijk een politieke integratie
ten gevolge zou hebben.
Maar, helaas, niets is onomkeerbaar in deze wereld. Het jaar 1993, met zijn
valutacrisis en groeiend verzet tegen ‘Europa’ onder de bevolkingen, heeft dat
genoegzaam aangetoond.
De taken waar Europa nu voor staat, zijn niet technisch, maar politiek. En een
ervan is de uitbreiding van de EG. Die is ‘uitdrukking van een diep en
gemeenschappelijk belang. Het is onzinnig de ontwikkelde democratische staten van
de EFTA voor de deur te laten staan, en onverantwoordelijk de nieuwe democratieën
van Midden-Europa ver van die deur te houden.’
Met andere woorden (het zijn de mijne, niet die van Dahrendorf): het is onzinnig
de EG te vervolmaken alsof we in een soort Reinkultur werkten. De ontwikkelingen
in Midden-Europa wachten heus niet op die vervolmaking of verdieping. De EG
dient ze vóór te zijn, al zou dat betekenen dat afgeweken moet worden van het model
van Monnet.
Een andere taak ziet Dahrendorf in de totstandkoming van een gemeenschappelijke
buitenlandse en veiligheidspolitiek. ‘Gemeenschappelijke belangen moeten
ondubbelzinnig als zodanig worden geïdentificeerd.’ Maar dat kan niet via
meerderheidsbeslissingen. dat zou de ‘zekere weg naar desintegratie’ zijn.
Akkoord, maar als sommige (of vele) belangen nu eens niet gemeenschappelijk
zouden blijken te zijn (wat heel waarschijnlijk is): wat voor het ene volk een belang
van ondergeschikte betekenis is, is voor een ander een zaak van leven of dood. Wat
dan? Dan komt er geen gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tot stand.
Uit dit dilemma wijst zelfs Dahrendorf de weg niet.
NRC Handelsblad van 07-01-1994, pagina 7

Verraad in soorten
Eeuwenlang bestonden er eigenlijk maar drie soorten verraad: om geld, uit zwakheid
of vrees en uit wrok. Archetypen van de twee eerste soorten zijn Judas, die Jezus om
‘dertig zilverlingen’ verried; en Petrus, die, terwijl Jezus terechtstond voor de
hogepriester, driemaal loochende hem te kennen. De derde is Themistocles, die
Athene succesrijk tegen de Perzen verdedigde, maar toen zijn vaderstad hem later
van verraad betichtte en ter dood veroordeelde, naar de vijand overliep.
Huizinga noemt drie andere archetypen: Lucifer, de gevallen engel; Absalom, die
tegen zijn vader, koning David, in opstand kwam; en koningin Athalia, die het hele
koninklijke geslacht van het huis Juda uitroeide (en naar wie Racine zijn treurspel
Athalie noemde).
Met het tijdperk van de ideologieën, dat ongeveer met de Franse Revolutie begon,
is er een ander soort verraad bijgekomen: dat om ideologische redenen, en dat wordt
vaak milder beoordeeld - afhankelijk van de ideologie die de beoordelaar zelf
aanhangt. Zo bewonderen democraten de Duitsers die tegen Hitler in opstand kwamen
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en daarmee hun land ‘verrieden’, maar hebben ze over 't algemeen weinig goede
woorden over voor ideologische overlopers naar Stalin.
Tot welke categorie kunnen de gevallen gerekend worden die Le Monde in het
nummer van 8 januari noemt - overigens geheel los van elkaar: het is waarschijnlijk
toeval dat beide gevallen in één en hetzelfde nummer terechtkwamen. Aan het ene
geval wijdt het Parijse dagblad meer dan één pagina; in het tweede geval citeert het
slechts een brief van de verrader.
De meeste aandacht krijgt Marcus Klingberg, die al elf jaar in een Israelische
isoleercel gevangen zit, na berechting achter gesloten deuren. Aangezien er niets
officieel bekend is omtrent de redenen van zijn arrestatie en veroordeling (tot twintig
jaar gevangenisstraf), blijft het gissen naar de motieven van zijn verraad, dat hijzelf
toegegeven heeft.
Maar er is langzamerhand genoeg van bekend om een plausibele voorgeschiedenis
te construeren. Klingberg is een Poolse jood, die, toen de Duitsers in 1939 zijn land
binnenvielen, naar de Sovjet-Unie is gevlucht, waar hij zijn medische studie kon
afmaken en een gezien epidemioloog werd. Intussen werd in Polen zijn hele familie
vermoord.
In 1948 ging hij naar Israel, waar hij opklom tot adjunct-directeur van het biologisch
onderzoekscentrum Nes Ziona. Daar worden chemische en bacteriologische wapens
ontworpen, evenals de tegenmiddelen. Hij had ook internationale faam; zo was hij
voorzitter van een internationale commissie die de gevolgen van de chemische ramp
in Seveso (Noord-Italië) onderzocht.
Zeker twintig jaar heeft hij geheime gegevens over zijn werk doorgespeeld naar
de Sovjet-Unie. Over zijn motieven heerst, zoals gezegd, nog geen volledige
duidelijkheid. Wel schijnt vast te staan dat Klingberg zelf geen communist of zelfs
marxist was, eerder een sociaal-democraat of links-liberaal, die zich in Israel heel
goed thuisvoelde.
Sommigen zeggen dat hij, door de Sovjet-Unie te begunstigen, een evenwicht
wilde herstellen in de bipolaire wereld van de Koude Oorlog. Anderen leggen meer
nadruk op het gevoel dat hem zou hebben gedreven dat hij een ereschuld te vereffenen
had jegens het land dat hem gered had van de holocaust en hem de mogelijkheden
gegeven had zijn talenten tot bloei te brengen. Een zuiver moreel argument dus.
In 1989 en latere jaren richtte zijn dochter vier brieven aan Gorbatsjov (waarin ze
overigens schreef dat haar vader de Sovjet-Unie als zijn land was blijven beschouwen
en ernaar terug wilde keren). Deze bleven onbeantwoord, maar er kwam wel een
grote ruiloperatie op gang, waarvan ook de toen nog gevangen zittende Nelson
Mandela deel uitmaakte. De val van Gorbatsjov maakte een eind aan deze operatie,
en Klingberg zit, intussen zwaar ziek, nog steeds gevangen.
Het andere geval betreft de Franse diplomaat Georges Pâques, die in 1964 tot
levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld wegens verraad van militaire geheimen
aan de Sovjet-Unie (hij was toen bij de NAVO gedetacheerd). In 1970 kwam hij
voorwaardelijk vrij en vorig jaar overleed hij. Zijn weduwe stuurde Le Monde de
tekst van een brief waarin haar man zijn motieven aan de toenmalige president,
generaal de Gaulle, uiteenzette.
Die motieven komen, merkwaardig genoeg, overeen met die welke sommigen aan
Klingberg toeschrijven. Pâques' doel, zo schrijft hij, was hetzelfde als dat van de
Gaulle: de onafhankelijkheid van Frankrijk. Die eiste dat tegen de Angelsaksische
ambities een tegenwicht gegeven zou worden. Dat tegenwicht kon alleen een
Frans-Russische alliantie zijn.
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Daarom had Pâques al van 1943 af informatie aan de Sovjet-Unie doorgegeven.
Eerst betrof die de interpretatie die de Franse generale staf gaf aan de internationale
toestand. In 1961 was hij overgegaan tot het geven van militaire informatie, want
toen stond, volgens Pâques, de wereld aan de rand van een nucleair conflict.
Wat was er in 1961 aan de hand? In augustus van dat jaar werd, tegen de afspraken
tussen de vier bezettende mogendheden, de muur dwars door Berlijn gebouwd. En
Pâques meende te weten dat het Westen dit niet over zijn kant zou laten gaan. Oorlog
dreigde dus.
De Russen, zo schreef hij de Gaulle, dachten dat het Westen blufte, maar zij
vergisten zich, want hij wist dat de NAVO de plannen voor militaire interventie klaar
had liggen. Daarom gaf hij ze door aan de Russen. En hij meende dat hij daarmee
de vrede gered had. Immers, terwijl Chroesjtsjov nog een maand tevoren had gezegd:
‘De agressoren moet het dwangbuis aangelegd worden’, zei hij daarna: ‘De kwestie
moet door de geschiedenis en niet door oorlog beslecht worden.’
Pâques' verweer klopt niet, want in 1961 legde het Westen zich juist wèl bij een
fait accompli neer (anders dan in 1948 en 1958, bij andere crises om Berlijn): de
muur bleef staan (tot 1989). Maar dat wil nog niet zeggen dat Pâques niet geloofde
dat oorlog op til was en die met zijn verraad verhoed had.
Als we ervan uitgaan dat Klingberg en Pâques niet om gewin of ideologische
redenen handelden en ook overigens te goeder trouw en toerekeningsvatbaar waren,
dan hebben we hier te maken met nieuwe soorten van verraad.
NRC Handelsblad van 11-01-1994, pagina 9

Vele vragen na de top
‘Cynisme is intellectueel dandyisme’, heeft de Britse schrijver George Meredith eens
gezegd. (Dat doet de vraag rijzen wat dandyisme is. Koketterie, modieuzerigheid,
zou ik zeggen.) Cynisme verraadt ook vaak een denkluiheid.
Zo is het gemakkelijk om op de besluiten van de NAVO-topconferentie die begin
deze week in Brussel plaatsvond, met cynisme te reageren. Het ‘partnerschap voor
de vrede’? Een fopspeen voor de Middeneuropese landen, die volledig lid van de
NAVO willen worden. Bosnië? Het zoveelste dreigement aan de Serviërs, die zich
er opnieuw niets van zullen aantrekken. De ‘Europese veiligheidsidentiteit’? Daar
komt, bij gebrek aan Europese eenneid, toch niets van terecht.
Laten we proberen niet in die val te lopen en die besluiten onbevangen te begrijpen.
Dan blijven er nog genoeg vragen over. Maar vragen bestempelen iemand niet direct
tot een cynicus, op z'n hoogst tot een twijfelaar (hoewel die, in veler ogen, ook al
een halve zondaar is).
Wat de precieze waarde is van het ‘partnerschap voor de vrede’, waarvoor de
Midden- en Oosteuropese landen woren uitgenodigd, weet niemand. Maar Rusland
mag, als het wil, ook toetreden. Als het dat doet, dan verliest het helemáál alle waarde
voor de Polen, Tsjechen enzovoort. Het is tegen Rusland dat ze veiligheid zoeken.
Dit geldt te meer wanneer dat ‘parterschap voor de vrede’ bedoeld is als voorportaal
van de NAVO. President Clinton heeft in Praag gezegd: ‘De vraag is niet langer of
de NAVO nieuwe leden zal opnemen, maar wanneer en hoe.’ Geldt dat ook voor
Rusland? Zo ja, dan is dat het einde van de NAVO, want (zoals Henry Kissinger
heeft gezegd) als iedereen bondgenoot is van iedereen, is niemand bondgenoot.
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Heeft Clinton overigens niet vóór zijn beurt gesproken? Het is het Amerikaanse
Congres dat in laatste aanleg beslist of de veiligheidsgarantie van de NAVO ook aan
anderen dan de tegenwoordige leden verstrekt zal worden. Is het daarvoor in de
stemming? Zo niet, dan maakt Clinton zijn gastheren blij met een dooie mus.
Trouwens, zijn de Westeuropeanen wèl in de stemming om oorlog te riskeren, als
de veiligheid van bijvoorbeeld Polen of Tsjechoslowakije bedreigd zou worden?
Nee, zei de liberale europarlementariër Gijs de Vries negen dagen geleden op deze
pagina, en naar te vrezen valt heeft hij gelijk. Dus: ‘Beter geen belofte dan een loze
belofte.’ De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, had vorige maand
vrijwel hetzelfde gezegd.
En Bosnië? Is het dreigement luchtaanvallen op de Servische stellingen bij Tuzla
en Srebenica uit te voeren, nu wèl geloofwaardig? De Canadezen, die soldaten in
Srebenica hebben zitten, voelen er, om te beginnen, niets voor. Die bombardementen
zouden hun levens in gevaar kunnen brengen. Zou minister-president Lubbers ook
voor een ‘robuuster’ optreden tegen de Serviërs zijn geweest als het Nederlanders
waren geweest die in Screbenica zaten?
Nu blijkt dat ook de Britten terugkomen op hun aanvankelijke aarzelingen wat die
bombardementen betreft. ‘Dat zou wel eens een niet zo wijze strategie kunnen zijn’,
zei premier Major woensdag in het Lagerhuis. En ook de Fransen klinken nu minder
martiaal dan ze in Brussel leken. Misschien dat secretaris-generaal Boutros-Ghali,
die ten slotte de toestemming moet geven (in hoeverre is hij hierin onafhankelijk van
het pro-Servische Rusland?), hen uit de brand zal helpen.
Dit alles voorspelt niet veel goeds voor de ‘Europese veiligheids- en
defensie-identiteit’, die niet minder dan zeven keer in het NAVO-communiqué wordt
genoemd. De Amerikanen zijn kennelijk om en verwelkomen nu een ‘Europese
pijler’ (vijf maal genoemd) in de NAVO, een pijler waaraan de Westeuropese Unie
(acht maal genoemd) gestalte moet geven.
Die Europese fanfares zijn een echo van de woorden die Clinton zondag op de
Brusselse Markt sprak: ‘De nieuwe veiligheid moet worden gevonden in Europese
integratie...’ Dinsdag had hij het zelfs over veiligheid gebaseerd op ‘het potentieel
van Europa's integratie.’ Duidelijk is dat hij gewonnen is voor een aparte Europese
rol op veiligheidsgebied, waar Amerika zich tot dusver altijd tegen had verweerd.
Maar wat betekent dit? In de eerste plaats: wat bedoelt hij met Europa?
West-Europa (de Europese Unie) of heel Europa? Hij zei dat we geen lijn dwars door
Europa moeten trekken. Daaruit zou opgemaakt kunnen worden dat hij meent dat de
‘nieuwe veiligheid’ op de integratie van heel Europa (dus incluis Rusland) gebaseerd
moet worden. Zo ja, dan betekent dat (zie boven) het einde van de NAVO.
Bedoelt hij evenwel het Europa van de Twaalf, tegenwoordig Europese Unie
genaamd, dan is de vraag gerechtvaardigd of deze plotselinge geestdrift voor een
Europese ‘pijler’ niet een Amerikaanse behoefte maskeert zich losser te maken van
Europese verwikkelingen en die aan de Europeanen zelf over te laten. Of zoals Le
Monde onlangs schreef: is het ‘een echte “opening” van de Verenigde Staten in de
richting van Europa of opnieuw een teken van hun disengagement?’
Hier wordt geen duivels Amerikaans spel gesuggereerd (daar zijn de Amerikanen
ook nauwelijks toe in staat). Wanneer Clinton zegt dat Europa Amerika's belangrijkste
bondgenoot blijft, is hij zeker oprecht, maar die overtuiging kan samengaan met de
wens dat die bondgenoot nu eens eindelijk op eigen benen gaat staan. De grote vraag
blijft, ondanks alle fanfares, of die bondgenoot daartoe in staat is. Sommige Europese
bondgenoten, zoals Nederland, willen dat niet eens.
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NRC Handelsblad van 14-01-1994, pagina 9

Lekker de waarheid zeggen
‘“Geen geleuter”, was een van haar meest gebezigde one-liners’, schreef de Haagsche
Courant zaterdag over minister Dales. Als dat waar is - het klopt in elk geval met
het beeld dat alle lijkredenaars vorige week van haar gaven - dan zal zij ongetwijfeld
vanuit de hemel al hun lofprijzingen van hetzelfde commentaar voorzien hebben.
Maar haar heiligverklaring vond tenminste na haar dood plaats. Een van haar
collega's werd dat lot nog tijdens zijn leven - ja, toen hij nog geen jaar minister was
- beschoren. Dat is minister Kooijmans, die een paar maanden geleden in de Tweede
Kamer van alle kanten in de lucht werd gestoken. En dat was nog voordat hij zich
van een kant had laten kennen die Ien Dales haar faam - en blijkbaar haar populariteit
- had bezorgd.
Pas dit jaar, dat nauwelijks twee weken oud is, is onze minister van buitenlandse
zaken twee keer uit zijn slof geschoten, op een manier die je niet zo dadelijk van de
chef van een diplomatie verwacht. En daarbij was niet, zoals bij de minister van
binnenlandse zaken het geval was, de een of andere Nederlandse stakker het
slachtoffer, maar waren buitenlandse ministers het mikpunt.
De eerste keer was Kooijmans' Franse collega Juppé de boosdoener. Die had de
wens uitgesproken dat de Verenigde Staten militaire steun zouden geven aan twee
operaties die aan door Serviërs belegerde moslims in Bosnië hulp zouden moeten
bieden. Kooijmans noemde die Franse wens ‘een beetje schijnheilig’ (hij heeft een
voorliefde voor beetjes, want in mei zei hij dat het een of andere geval hem ‘een
beetje woedend’ had gemaakt).
De tweede keer was vorige week. De Britse premier, John Major, had, de dag
nadat hij in Brussel een NAVO-communiqué ondertekend had waarin gedreigd werd
met bombardementen op Servische stellingen, zich openlijk afgevraagd of dit wel
zo verstandig was. Kooijmans noemde dit terugkrabbelen ‘lamentabel’.
Nu gaat het er niet om of beide optredens deze kwalificaties al dan niet verdienen.
Het is best mogelijk dat de Franse stap ‘schijnheilig’ was, en de Britse second thoughts
‘lamentabel’. Het gaat erom of een minister van buitenlandse zaken dit openlijk zo
moet zeggen; of hij daarmee de relaties met zijn collega's niet onnodig belast.
De nadruk moet hier op het woord onnodig liggen. Er zijn heel wel situaties
denkbaar waarin een nationaal belang ermee gediend is dat van het hart geen
moordkuil gemaakt wordt. Zo betichtte de Zwitserse regering onlangs de Franse,
bijna met zoveel woorden, van woordbreuk, nadat deze, met een beroep op het
nationaal belang, twee Iraniërs had vrijgelaten wier uitlevering Zwitserland gevraagd
had wegens een moordaanslag in Genève.
De vraag is of de kwesties die minister Kooijmans' boosheid hadden gewekt, van
eenzelfde importantie waren en dus die ondiplomatieke taal rechtvaardigden.
Minister-president Lubbers dacht kennelijk van niet, want hij verzachtte later de
kwalificatie ‘schijnheilig’ tot ‘ongeloofwaardig’, waar niemand redelijkerwijs aanstoot
aan kan nemen.
Maar in Nederland kan iemand die recht voor zijn raap spreekt, op veel instemming
rekenen. Vooral als het buitenlanders betreft, vindt ons Calimerogevoel daarin
compensatie. Of iemand lekker de waarheid zeggen de zaak waar het om gaat verder
helpt, is dan van secundaire betekenis. De populariteit die Kooijmans' voorganger
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Luns in zijn tijd genoot, berustte daar grotendeels op (hoewel gezegd moet worden
dat Luns over zijn grote tegenstander de Gaulle altijd in civiele termen sprak).
De raspoliticus Den Uyl wist ongetwijfeld dat hij de belangen van zijn partij niet
schaadde toen hij, in 1972, president Nixon, die toen kandidaat voor herverkiezing
was, een ‘stuitend alternatief’ noemde. Later zou het Watergate-schandaal aantonen
dat Nixon inderdaad ‘stuitend’ was. Maar daarmee was nog niet bewezen dat Den
Uyl gelijk had gehad hem zo te noemen. Waar het om gaat is of een potentiële
minister-president - en Den Uyl zou in 1973 inderdaad minister-president worden 's lands belangen niet onnnodig schaadde door het staatshoofd van Nederlands
belangrijkste bondgenoot, met wie hij in de toekomst nog te maken zou hebben, te
beledigen.
Maar aan Den Uyls populariteit in Nederland heeft dit geen afbreuk gedaan. Ook
Kooijmans' populariteit zal niet lijden onder zijn twee onvoorzichtige kwalificaties.
Dat kunnen we rustig stellen, zonder daarmee ook maar enigszins te willen suggereren
dat hij zich die kwalificaties uit berekening heeft laten ontvallen. Hij is geen politicus.
Wie wèl politicus is, is zijn ambt- en partijgenoot Bukman. Ook hij heeft iets
gedaan wat een minister nooit moet doen. Dat hij op partijpolitieke gronden heeft
gepleit voor uitstel van de gasprijsverhoging voor de tuinbouw, is geen zonde. Daar
is hij politicus voor. Maar dat een bewindsman dit doet, zwart op wit in een brief
aan een collega, is verbazingwekkend.
Natuurlijk pleiten ook ministers onder elkaar tegen maatregelen op grond van de
schade die hun partij er mogelijk van zou hebben. Terecht zei minister Kok zondag
in Het Capitool dat het ‘natuurlijk onzin’ is dat een minister vooral nooit aan electorale
effecten mag denken. Maar naar buiten toe moet de fictie van het landsbelang
gehandhaafd worden. Dat Bukman dat niet gedaan heeft, is zijn fout.
Maar wanneer iedereen over hem heen valt - incluis ministers die wel degelijk
eveneens de belangen van hun partij in het oog houden (maar er wel voor oppassen
dat dit argument niet naar buiten gebezigd wordt) - dan is dat, om met minister
Kooijmans te spreken, ‘een beetje schijnheilig’.
Dezelfde Kok heeft overigens in dezelfde uitzending ook iets merkwaardigs gezegd.
Van Thijn als minister van binnenlandse zaken noemde hij om twee redenen de juiste
keus. De eerste reden was dat Van Thijn daarvoor bij uitstek gekwalificeerd was.
Daar valt niets op terug te zeggen.
De tweede reden was ‘dat het voor de sociaal-democratie nu erop of eronder is’.
Zonder Van Thijn ‘is het voorlopig de komende jaren met de invloed van de PvdA
op de regering afgelopen. (...) Er is er maar één die er met kop en schouders bovenuit
steekt, en dat is Van Thijn’.
Ook Kok is hier meer eerlijk dan wijs. In de eerste plaats doet hij met deze woorden
afstand van zijn politiek leiderschap van de PvdA. In de tweede schaatst hij hiermee
aan de rand van het staatsrechtelijk geoorloofde: wat ook de achtergronden van een
ministersbenoeming mogen zijn, hij wordt niet benoemd om een partij te redden.
NRC Handelsblad van 18-01-1994, pagina 9

Wenselijk is niet hetzelfde als waarschijnlijk
Mr. Laurens Jan Brinkhorst is waarschijnlijk de intelligentste en meest ervaren D66'er.
Wat is hij de afgelopen 25 jaar niet al geweest? Hoogleraar, staatssecretaris voor
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Europese zaken, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, vertegenwoordiger van de
Europese Gemeenschap in Japan, directeur-generaal van de Europese Commissie.
Kortom, iemand die, als de verkiezingen van dit jaar zijn partij inderdaad de winst
zullen geven die de publieke-opinie-peilingen voorspellen, voor de hoogste ambten
in aanmerking zou komen. Zoveel talent en ervaring heeft D66 per slot van rekening
niet in huis.
Des te merkwaardiger is het dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor het Europese
Parlement, welks activiteiten zelden publiciteit krijgen en dat (of: omdat het) vrijwel
machteloos is. De enige plausibele verklaring die voor deze keus denkbaar is dat,
mocht bij de komende kabinetsformatie de portefeuille van Buitenlandse Zaken D66
toevallen, Van Mierlo daar een claim op heeft gelegd, wat voor Brinkhorst een
terugkeer in de Nederlandse politiek minder interessant zou maken.
Maar voor het Nederlandse politieke debat is hij niet verloren. Op 12 januari
meldde hij zich in de Volkskrant als deelnemer aan een discussie die, negen dagen
tevoren, in dezelfde krant was aangezwengeld door de VVD'er Bolkestein en de
Europese oud-commissaris F. Andriessen. Het thema van die discussie was de stelling:
‘De Europese Gemeenschap is totaal de weg kwijt’, een stelling die Bolkestein
verdedigde en Andriessen bestreed.
Brinkhorst vindt de inhoud van dit debat ‘teleurstellend’. De heren hebben, volgens
hem, de kern van de zaak niet geraakt. Wat is die kern dan wel? Brinkhorst: ‘Een
Europese identiteit ontstaat pas als er een besef van onze gezamenlijke problemen
ontstaat. En als we ons daarvan bewust zijn, is er behoefte aan meer Europa en niet
aan minder Europa. En dat is eigenlijk de kern.’
Dat is interessant. Brinkhorst constateert hier immers dat er nog geen Europese
identiteit is; dat die pas komen zal als er een besef van onze gezamenlijke problemen
ontstaat. Zo'n besef bestaat dus ook nog niet. Pas als dat besef er wèl komt, is er
behoefte aan meer Europa. Dus: voordat dat besef en die identiteit er zijn, is er geen
behoefte aan meer Europa. Op dit ogenblik is er dus geen behoefte aan meer Europa.
Heeft Brinkhorst dat werkelijk zo bedoeld? Het staat er wèl.
Maar behalve de eigenlijke kern van de discussie, is er ook nog ‘de centrale vraag
waar wij als Europeanen voor staan’, en die is ‘of onze huidige staatsconstructies
(Europese Unie en nationale overheden) in staat zijn te reageren op de essentiële
uitdagingen van de volgende eeuw’. Het antwoord is: neen, hoewel Brinkhorst dat
niet expliciet zo zegt.
Een van die uitdagingen is het feit dat ‘de wereld om ons heen (met of zonder
Maastricht) veel sneller verandert en dat wij daarop (nog) geen antwoord hebben’.
Brinkhorst refereert onder andere aan de ‘nieuwe brandhaarden’ die ‘aan de randen
van West-Europa’ ontstaan. ‘Maar over dat alles ging het debat tussen Bolkestein
en Andriessen niet.’
Dat is niet waar. De heren hebben, juist wegens de onzekere toestand aan de
oostrand van West-Europa, vrij uitvoerig gediscussieerd over de vraag of uitbreiding
van de Europese Unie met Middeneuropese landen al dan niet voorrang moest hebben
voor verdieping. Bolkestein was voor uitbreiding, Andriessen voor verdieping.
Brinkhorst staat aan de kant van Andriessen: ‘Uitbreiding van de Europese Unie
zonder voorafgaande versterking van de instellingen is een heilloze weg. Die
versterking is niet een soort Reinkultur, zoals Bolkestein beweert, maar is een
essentiële voorwaarde om de eerder genoemde agenda’ - Midden-Europa, bestrijding
van de werkloosheid, concurrentie uit Oost-Azië, veiligheid, milieu - ‘aan te kunnen.’
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Goed, daarover kunnen we lang twisten, maar Brinkhorst moet Bolkestein dan
niet een woord - Reinkultur - in de mond leggen dat hij niet gebruikt heeft. Ik heb
dat gebruikt in mijn commentaar van 7 januari op het debat Bolkestein-Andriessen
- overigens niet om Bolkestein te parafraseren, maar de Duits-Britse socioloog Ralf
Dahrendorf, die nog heel wat fundamentelere kritiek op Maastricht, ja op het hele
concept van Jean Monnet had geoefend dan Bolkestein. Woordelijk schreef ik: ‘Het
is onzin de EG te vervolmaken alsof we in een soort Reinkultur werkten. De
ontwikkelingen in Midden-Europa wachten heus niet op die vervolmaking of
verdieping. De EG dient ze vóór te zijn, al zou dat betekenen dat afgeweken moet
worden van het model van Monnet.’ Blijkbaar had Brinkhorst, toen hij zijn artikel
schreef, niet alle stukken bij de hand.
Keren we terug naar die ‘behoefte aan meer Europa’. Is dat een objectieve behoefte?
Of bestaat die behoefte ook bij de bevolkingen (een subjectieve behoefte dus)?
Brinkhorst meent ‘dat vele burgers niet tegen Europa zijn, maar tegen Europese
constructies aan de totstandkoming waarvan zij part noch deel hebben’.
Maar als dat zo is, waarom voelen de politici dan de hete adem van die ‘vele
burgers’ (hoevele overigens?) niet in hun nek? Dat kan toch niet uitsluitend aan de
onmacht van het Europese Parlement geweten worden? Terecht schrijft Paul Brill
in de Volkskrant van 19 januari: ‘De machteloosheid van de politici weerspiegelt tot
op zekere hoogte de onzekerheid van de kiezers.’
Brinkhorst eindigt zijn pleidooi aldus: ‘Een Europees engagement als hierboven
geschetst, heeft met weltfremd Europees idealisme niets te maken en betekent ook
niet het opgeven van nationale belangen.’ Wie beweert dat dit wèl zo is? Tegen wie
verweert Brinkhorst zich?
Omgekeerd kunnen we zeggen: twijfel aan de verwezenlijkbaarheid van Europese
idealen betekent niet verzet ertegen. Ook in een discussie over Europa - die Brinkhorst
zegt ‘een goede zaak’ te vinden - dienen waarschijnlijkheid en wenselijkheid scherp
uit elkaar gehouden te worden.
NRC Handelsblad van 21-01-1994, pagina 9

De nieuwe middeleeuwen
Ongeveer een maand geleden vertelde ik hier hoe ik toevallig weer op het spoor was
gebracht van een bijna vergeten Russische filosoof, Leo Sjestov (1866-1938). Een
paar dagen geleden verscheen het januarinummer van de Internationale Spectator,
en daar zag ik de naam vermeld van een andere Russische filosoof, Nikolai Berdjajev
(1874-1948), van wie ik ook enkele, lang geleden gelezen, boeken in mijn kast bleek
te hebben staan.
Hoe kwam die nogal esoterische filosoof in een maandblad terecht dat gewijd is
aan de internationale politiek? Het verband is dan ook zeer dun: dr. S. Rozemond
vermeldt in een artikel over de aftakeling van de staat het nieuwste boek van Alain
Minc: Le nouveau moyen âge, en in dat boek schrijft deze dat er al eerder een boek
onder die titel is verschenen, namelijk van Berdjajev. Meer niet.
Maar dat was al voldoende voor mij om mijn boekenkast weer eens te inspecteren,
en inderdaad stond daar De nieuwe middeleeuwen: beschouwingen over het lot van
Rusland en Europa, een boek dat Berdjajev tussen 1919 en 1923 schreef en dat voor
het eerst in 1924 in Duitsland, waar de schrijver toen woonde, verscheen. De
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Nederlandse vertaling die ik heb, is uit ongeveer 1935, verschenen bij Boekengilde
Die Poorte te Antwerpen en de Wereldbibliotheek te Amsterdam.
Wat zijn die nieuwe middeleeuwen, die Berdjajev vlak na de Russische revolutie
van 1917 zag komen (en waaraan hij overigens slechts het eerste hoofdstuk van zijn
boek wijdt)? Het is voor hem geen terugval in een duistere periode. Integendeel, hij
ziet een ‘nieuw collectivistisch religieus tijdvak’ gloren, waarin ‘de kennis, de moraal,
de kunsten, de staat, de economie religieus worden, doch vrij, van binnenuit, niet
van buitenaf, noch door geweld’.
Dit nieuwe tijdvak zal een eind maken aan ‘de wereld der moderne geschiedenis,
met haar rationalistische opvoeding, haar individualisme en democratie (...), haar
imperialistische politiek, met haar monsterachtige industrieel-kapitalistisch
economisch systeem, met haar machtige techniek (...), met haar onbeheerste en
bandeloze levensdrift, met haar goddeloosheid en zielloosheid, met haar woedende
klassenstrijd en haar socialisme...’
‘Het aanbreken van een nieuwe tijd wordt steeds begeleid door een verschijnsel:
de verbarbaarsing’, en inderdaad noemt Berdjajev even het fascisme, dat weliswaar
breekt met ‘het rechtsprincipe der monarchieën en democratieën’, maar nog ‘niet
weet in wiens naam het handelt’ (die Revolution des Nihilismus dus?). Met andere
woorden: een overgangsverschijnsel, een wegbereider voor de nieuwe middeleeuwen:
‘het principe der “action directe” zal de oude politiek omverwerpen’. (Let wel:
Berdjajev schrijft op een ogenblik dat het fascisme in Italië nog nauwelijks aan de
macht is.)
Het communisme, waarvan hijzelf een slachtoffer is (omdat Lenin hem in 1922
verbande), staat ook op de drempel van de nieuwe middeleeuwen. ‘Het eist een
“sacrale” maatschappij, een “sacrale” cultuur, het zoekt alle levensgebieden aan de
duivelsreligie en die van de antichrist te onderwerpen. Aldus treedt het buiten de
grenzen der nieuwe geschiedenis en maakt het zich een ander beginsel dienstbaar,
dat ik middeleeuws noem.’ (Nota bene: onder ‘nieuwe geschiedenis’ verstaat
Berdjajev het aflopende tijdperk, dat met de Verlichting begon.)
Daarom kan men ‘het Russisch communisme hoegenaamd niet met de methodes
der nieuwe geschiedenis begrijpen’. ‘Rusland zal eerder een antichrist voortbrengen
dan een humanistische democratie of een neutrale, humanistische cultuur.’ Berdjajev
beschouwt het Russische communisme dan ook als een typisch Russisch verschijnsel,
in tegenstelling tot Solzjenitsin en anderen, die het als een westers importprodukt
zien.
Maar, zoals gezegd, dit zijn overgangsverschijnselen. De nieuwe middeleeuwen
zelf zullen religieus zijn en hiërarchisch geleed. ‘De politieke partijen en haar leiders
zullen vermoedelijk alle betekenis verliezen, en de grote figuren’ - elders spreekt hij
van ‘cesaren’ - ‘zullen niet meer uit de partijen voortkomen. De parlementen, ontaarde
kibbelplaatsen, zullen door zakenparlementen der verschillende beroepsverenigingen
worden vervangen.’
Ook de vrouw zal er een ‘grotere rol’ spelen. Zij is ‘nauwer met de wereldziel
verbonden, met het oerwezen van het leven, dat de man alleen door de vrouw
deelachtig kan worden’. Ten slotte ‘komen religie en wetenschap onderling opnieuw
in voeling, en er ontstaat een behoefte aan een religieuze gnosis’.
Dit alles ziet hij eerder in Rusland dan in het rationalistische Westen komen:
‘Onder alle volken der aarde heeft Rusland het sterkste grootmenselijk gevoel, het
bezit in de hoogste graad de geest van het universalisme (waarvan het
internationalisme een weerzinwekkende karikatuur is). Het Russische volk is daartoe
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geroepen de eenheid der wereld te verwezenlijken, een geünifieerde christelijke
kosmos van de geest te vormen.’
Ik weet niet of Alain Minc' nouveau moyen âge soortgelijke eschatologische
vergezichten opent. De zakenman, die hij ook is, blijft waarschijnlijk met beide benen
op de grond. Wat dit betreft, behoort Berdjajev eerder tot denkers als Dostojevski,
Solovjov en Walter Schubart, die ook van Rusland het heil der wereld verwachtten.
Het is vooral in tijden van grote onzekerheid dat zulke denkers opgeld doen.
Berdjajev werd dan ook vooral in de jaren tussen de twee wereldoorlogen veel gelezen.
De Winkler Prins Encyclopaedie van 1933 noemt hem ‘een van de meest
vooraanstaande Russische cultuur- en godsdienstfilosofen van onze tijd’. Nu is hij
niet meer zozeer interessant om zichzelfs wille als wel om het feit dat hij toen
interessant gevonden werd. Het zegt wat over die tijd.
Maar het is niet uit te sluiten dat hij weer populair wordt. We leven weer in tijden
van grote onzekerheden, en het einde van het tijdperk der Verlichting is reeds
aangekondigd. In Hervormd Nederland werden zijn ideeën een paar jaar geleden al
van een ‘verbluffende actualiteit’ genoemd - door een Rus weliswaar (voor wie het
einde der tijden meer realiteit is dan voor ons).
Over zijn ander werk kan ik niet oordelen, behalve zijn Betekenis en oorsprong
van het Russische communisme (Ammsterdam/Antwerpen, 1939), dat ik ook in de
kast had staan. Dat lijkt me heel wat nuchterder en bruikbaarder. Maar het gaat over
een verdwenen verschijnsel en heeft dus op z'n hoogst nog historische betekenis.
Berdjajev is dus wel terecht vergeten - anders dan zijn tijdgenoot Sjestov, die, hoewel
eveneens vergeten, steeds actueel zal blijven, juist omdat hij zich niet met de actualiteit
bezighoudt.
NRC Handelsblad van 25-01-1994, pagina 9

Allemaal flauwekul?
Bestaat toeval? Niet voor hen die geloven dat er niet één musje ter aarde valt zonder
toedoen van een Alregeerder, die de oorzaak aller dingen is. Voor hen is het geen
toeval dat de dag nadat ik het boek van Nikolai Berdjajev had dichtgeslagen, denkens
er nooit meer in te zullen lezen, ik in Trouw een interview met de bekende psychiater
prof. J. Bastiaans onder ogen kreeg.
Wat is het geval? Wat is het - al dan niet toevallige - verband tussen Berdjajev en
Bastiaans? Ik verklaar me nader. In mijn vorige artikel (25 januari) schreef ik over
het boek De nieuwe middeleeuwen van de tussen beide wereldoorlogen nogal bekende
Russische filosoof Berdjajev. Ik liet doorschemeren dat ik het nogal hoogdravende
onzin vond, maar ik sloot niet uit dat hij weer eens populair zou worden.
Immers, in tijden van grote onzekerheid, zoals het interbellum er een was, doen
denkers die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voorspellen - en dat doet Berdjajev
in De nieuwe middeleeuwen - nogal opgeld. En zulke tijden van grote onzekerheid
beleven we opnieuw. Dus er zou wel eens weer behoefte kunnen ontstaan aan een
Berdjajev. Maar voor mezelf had ik - naar ik dacht: voorgoed - zijn boek gesloten.
Een van Berdjajevs voorspellingen luidde: ‘Religie en wetenschap komen onderling
opnieuw in voeling, en er ontstaat een behoefte aan een religieuze gnosis.’ En wat
lees ik in Trouw op 26 januari? Bastiaans zegt daarin: ‘Het bestaan van God en van
een leven na de dood zullen door een volgende generatie worden bewezen, wetenschap
en religie zullen worden verzoend. Wat nu nog geloof is, zal dan kennis zijn.’
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Bastiaans gaat nog verder: ‘Ook esoterische zaken als tarot en astrologie bevatten
wetenschappelijke waarheid.’ Vergelijk dit met Berdjajev: ‘Kenschetsend voor de
nieuwe middeleeuwen is de verspreiding der theosofie, de hang naar occulte
wetenschappen en de vernieuwing der magie. Zelfs de wetenschap keert tot haar
magische oerbronnen terug, en weldra zal zij ook de magische natuur der techniek
feitelijk verklaren.’
Deze passage citeerde ik niet ik mijn artikel van 25 januari (omdat het anders te
lang zou worden) maar nu prof. Bastiaans, een man die we toch serieus moeten
nemen, iets soortgelijks zegt, doe ik het alsnog. Mijn uitspraak dat we een hernieuwde
populariteit van Berdjajev niet moeten uitsluiten, vindt hierin een zekere bevestiging
- ook al zou blijken dat Bastiaans nog nooit van Berdjajev gehoord, laat staan iets
van hem gelezen heeft.
Nu moet gezegd worden dat Bastiaans de esoteriek als wetenschapsman benadert.
Voorbeeld: ‘Als er voor astrologie geen bewijzen te vinden zijn, is ze, wat mij betreft,
waardeloos. Het wetenschappelijke bewijs is belangrijk, want er wordt veel gekletst.
Velen proberen hun publiek maar wat wijs te maken, geloof voor wetenschap te
verkopen.’ Of er op het ogenblik genoeg bewijs is om astrologie serieus te nemen,
weet hij niet.
Maar hij staat ervoor open en is niet bereid alle esoteriek bij voorbaat als
‘flauwekul’ af te doen. Zo is hij als psycholoog geneigd het kwaad uit psychische
factoren te verklaren, maar: ‘Het kwaad kan zulke grote proporties aannemen dat je
je afvraagt of de wetenschap er überhaupt een zinnige verklaring voor kan geven.
Een religieuze verklaring, met een duivelse macht of een kosmische strijd, is dan
niet absurder.’
Zulke uitspraken verwacht je niet zo gauw van een wetenschapsman, maar als het
waar is dat de wetenschap geen enkele mogelijkheid bij voorbaat mag uitsluiten, dan
is Bastiaans' bereidheid open te staan voor de esoteriek - hij zegt zelfs zich thuis te
voelen in het gedachtengoed van de New-Agebeweging - niet in strijd met de
wetenschap. Trouwens: ‘De vraag of de westerse wetenschap universeel is dan wel
cultuurbepaald, staat nog open’, zegt hij.
Bastiaans sprak over het kwaad. Daarmee is het geweld nauw verbonden, met
welks gevolgen hij zijn hele leven bezig is geweest. Hij zegt daarvan: ‘Zonder religie
zal het geweld nooit ophouden.’ Ik zou eerder zeggen: met religie zal het geweld
nooit ophouden. Bastiaans zegt het iets zachter: ‘Paradoxaal genoeg is religie eveneens
oorzaak van heel veel narigheid.’
En: ‘Juist op dit gebied kom je mensen tegen die menen zeker te weten dat een
theorie waar is of niet waar. Om het vechten te stoppen moeten we overeenstemming
zoeken in onze religieuze concepten.’ Nu, dan kunnen we lang zoeken, want religieuze
concepten zijn per definitie absoluut en dus voor compromissen niet vatbaar. Dat is
één van de oorzaken dat het conflict in Bosnië ten diepste onoplosbaar is - tenzij
door geweld.
NRC Handelsblad van 28-01-1994, pagina 9

Twee grote cineasten
Waarom moeten we Leni Riefenstahl verafschuwen en Joris Ivens bewonderen? Dat
vroeg ik me af, nadat ik het paginalange artikel van Tracy Metz over de ‘blinde
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ooggetuige van het nationaal-socialisme’ in het Cultureel Supplement van 21 januari
gelezen had. Ze hebben immers beiden misdadige regimes gediend?
Maar eerst de cineaste Leni Riefenstahl. Over haar, en met haar medewerking,
heeft de Duitse regisseur Ray Müller een drie uur durende documentaire gemaakt,
die op het Rotterdamse Filmfestival wordt vertoond en in april in drie afleveringen
door de NCRV uitgezonden zal worden. Naar aanleiding van die documentaire had
Metz een gesprek met Müller en een - blijkbaar telefonisch - gesprek met Riefenstahl.
Zoals gebruikelijk is, laten Metz en Müller uitkomen dat ze geen greintje sympathie
hebben voor het nationaal-socialisme, een beweging die waarschijnlijk al vóór hun
geboorte dood was. Is dat werkelijk nog nodig? Kan die afschuw niet stilzwijgend
voorondersteld worden? In beschouwingen over een groot schrijver als Céline
ontbreken langzamerhand gelukkig de obligate uitingen van verontwaardiging over
zijn antisemitisme (niet de nuchtere vermelding van deze uitwas, die inderdaad tot
het wezen van die schrijver behoorde).
Maar er valt nog wel wat meer over dat artikel te zeggen. Zo lezen we dat Müller
in zijn documentaire Riefenstahl voorhoudt dat Triumph des Willens, haar grote film
over de Neurenbergse partijdag van 1934, ‘geen objectieve documentaire’ is. Nu,
afgaande op de titel van Müllers documentaire over Riefenstahl, die luidt: The
Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl, vrees ik dat zijn documentaire ook
niet helemaal objectief is.
Wat is trouwens een objectieve documentaire? Ik weet het niet. Maar wel weet ik
dat de films van Riefenstahl heel goed de sfeer van de eerste jaren van het
Hitler-regime weergeven - en wat verwachten we anders van documentaires dan dat
ze de sfeer van het gedocumenteerde goed weergeven?
Wat was die sfeer? Men leze er het onovertroffen boekje van Sebastian Haffner
Anmerkungen zu Hitler op na, vooral het hoofdstuk Leistungen (Prestaties). In de
jaren waar we het over hebben - midden jaren '30 - viel het regime de meeste Duitsers,
zacht gezegd, eigenlijk nogal mee. De terreur van de maanden na de machtsovername
in 1933 was grotendeels voorbij, en de systematische terreur moest, te beginnen met
de Kristallnacht van 1938, nog komen.
In die tussenjaren vielen de Olympische Spelen in Berlijn (1936), die Hitler
dwongen tot een zekere matiging van zijn schrikbewind. Over die spelen maakte
Riefenstahl ook een beroemde film, Olympia, die in vele landen succes had. Ook die
film, die ook - maar minder direct - een verheerlijking van het regime was, wordt
haar nog steeds nagehouden.
Maar wat de Duitse bevolking, die nog in maart 1933 (toen Hitler al aan de macht
was) in meerderheid niet op de NSDAP had gestemd, vooral voor hem innam, was
wat Haffner het Wirtschaftswunder noemt. In 1933 waren er nog zes miljoen
werklozen; drie jaar later was er volledige werkgelegenheid.
Hoe Hitler dit tot stand had gebracht, is van minder betekenis voor de kennis van
de oorzaken van zijn populariteit (Haffner schrijft haar niet in de eerste plaats toe
aan de herbewapening). Waar het hier om gaat, is dat Hitler in die jaren reusachtig
populair werd. De arbeiders liepen massaal naar hem over. Niet dat de grote
meerderheid, aldus nog steeds Haffner, nationaal-socialist werd; ze werd
Führergläubig.
Welnu, dat is een sfeer die wij misschien hoogst griezelig mogen vinden (en toen
al hoogst griezelig hadden moeten vinden), maar Riefenstahl in haar films
voortreffelijk weergeeft. Aan haar vakmanschap twijfelt noch Metz noch Müller:
‘dat ze zeer talentvol, vindingrijk en technisch innovatief was, staat buiten kijf’.
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De vraag is dan ook: hoe is het mogelijk dat zo'n grote kunstenares zich leende
voor diensten ter verheerlijking van een regime dat, al mocht het medio jaren '30
zich betrekkelijk gematigd hebben gedragen, toch geen geheim had gemaakt van de
misdadige plannen die het in petto had? Die waren in Mein Kampf te lezen.
Met die vraag worstelen ook Metz en Müller. Toch is zij niet moeilijk te
beantwoorden. Talentvolle mensen kunnen politiek even dom of even laf zijn als
niet-talentvolle. Dat is niet een typisch Duits verschijnsel. Het aantal intellectuelen
dat in het Westen Stalin en Mao verafgoodde (of alleen maar goedpraatte) was legio.
Typisch Duits is misschien wèl dat ook Riefenstahl, die blijkbaar nooit lid van de
partij is geweest, meegesleept werd door Hitler.
Dat talentvolle mensen blind kunnen zijn voor gruwelen, bewijst ook het
geval-Ivens. Wanneer Metz streng zegt: ‘Riefenstahl is hèt voorbeeld van de foute
kunstenaar en het bijbehorende dilemma: ook het grootste talent komt in een
twijfelachtig licht te staan wanneer het in dienst van het kwaad wordt gesteld’, dan
geldt dit ook voor Joris Ivens, de Nederlandse filmer die in eigen land - zij het laat
- vrijwel heilig is verklaard.
Ivens heeft immers jarenlang films gemaakt die regimes verheerlijkten die, als we
de aantallen slachtoffers als maatstaf nemen, nog misdadiger waren dan dat van
Hitler: die van Stalin en Mao. In 1978 daarover ondervraagd door Le Monde, zei hij:
‘ik volgde een zeer nauwkeurige en trouwe koers.’ Wel twijfelde hij wel eens, maar
dan dacht hij: ‘'t is hard.’
Niemand heeft hem er te hard over gevallen, want hij was in 1978 een oude man
(80 jaar). Bovendien was hij kennelijk een idealist. In dat interview zei hij dat hij
‘zijn hele leven lang de neiging heeft gehad te idealiseren’. Heel begrijpelijk, maar
waarom gelden deze verzachtende omstandigheden niet voor de 91-jarige Riefenstahl?
In Nederland maakten ze het helemaal bont. In 1978 kreeg hij de Dick
Scherpenzeelprijs. Dat is tot daaraan toe, maar een van de leden van de jury vond
het toen nodig te zeggen dat Ivens ‘altijd aan de goede kant heeft gestaan’, en dat
jurylid was niet eens een communist, maar wèl iemand die op de televisie voortdurend
vertelde hoe de mensen moesten denken.
Nu had Nederland iets goed te maken met Ivens. Het had hem na de oorlog in de
ban gedaan - niet om zijn films ad maiorem gloriam van Stalin en Mao (die hij toen
nog moest maken), maar om de belachelijke reden dat hij een propagandafilm had
gemaakt voor Soekarno. Maar dat is geen reden om zijn ‘dienst aan het kwaad’ - om
het woord van Tracy Metz te gebruiken - met andere maten te meten dan die van
Leni Riefenstahl.
Riefenstahl en Ivens mogen als mens gefaald hebben, we moeten dankbaar zijn
dat ze documentaires hebben nagelaten die de waanzin van hun tijd precies weergeven.
Dat konden ze alleen doordat ze zelf deel uitmaakten van die waanzin.
NRC Handelsblad van 01-02-1994, pagina 8

De politici en de beste stuurlui
Europa ‘spreekt te vaak nog met verschillende buitenlands-politieke stemmen en
stemmetjes. Soms hoort men een kakofonie. Er zal nog hard gewerkt moeten worden
om hier één stem, één verantwoordelijk optreden in de wereld te bereiken. Wij zullen
op den duur als ene Unie de wil moeten ontwikkelen om ernstige crises op ons
continent het hoofd te bieden’.
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Zegt u dat wel, mijnheer de staatssecretaris. Want het was staatssecretaris Dankert
die vorige week vrijdag in Hannover deze woorden sprak (of eigenlijk: liet spreken,
want door het razen van de storm was hij weliswaar niet, zoals de dominee van Urk
die in Schokland preken moest, zijn preek vergeten, maar kon hij niet weg en moest
hij haar door een ambtenaar laten uitspreken).
We kunnen slechts ja en amen zeggen op Dankerts preek, zoals de trouwe
kerkganger ook steeds ja en amen zegt op de vermaningen en geboden van zijn
predikant. We weten zo goed wat we eigenlijk moeten doen; we hebben het zo vaak
gehoord, dat we het kunnen dromen. En misschien werken we er ook wel hard aan
het goede te bereiken, maar op de een of andere manier vallen we steeds terug in de
oude zonden.
Maar is het bereiken van één gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek
een kwestie van hard eraan werken? Als dat het geval zou zijn, zou zij dan niet al
lang bereikt zijn? Te vrezen valt dat hard werken evenmin een afdoende recept is als
het ‘goed glas’ dat onze gedoodverfde minister-president Brinkman eens aanbeval
als middeltje voor oplossing van internationale problemen (zou die man intussen iets
meer begrepen hebben van buitenlandse politiek?).
Van Frankrijk en Duitsland, zonder wier overeenstemming geen enkele Europese
eenheid denkbaar is, kan niet gezegd worden dat ze niet ‘hard werken’ aan het
bereiken van een gemeenschappelijke politiek. En toch nemen ze vaak radicaal
verschillende standpunten in. Deze week nog, en niet in een of andere kwestie van
perifeer belang, maar over Bosnië.
Frankrijk probeert al enige tijd zijn partners ervan te overtuigen druk op de Bosniërs
uit te oefenen, teneinde hen tot grotere inschikkelijkheid te bewegen. Bondskanselier
Kohl daarentegen heeft deze week te Washington, met president Clinton, besloten
dat Duitsland en de Verenigde Staten aan niets zullen deelnemen wat de moslims in
een slechtere positie zou brengen.
Nu gaat het er hier niet om wie gelijk heeft: Kohl of Mitterrand. Moreel gesproken
lijkt het merkwaardig de partij die slachtoffer van agressie is, te willen bewegen tot
concessies, maar nieuw is dat niet: Frankrijk heeft dat in 1938 ook ten opzichte van
zijn Tsjechoslowaakse bondgenoot gedaan. Daar staat tegenover dat Frankrijk de
meeste soldaten in Bosnië heeft staan, wat ook een moreel engagement is.
Met een morele winst-en-verliesrekening komen we er echter niet. De buitenlandse
politiek rekent ook met andere categorieën. Maar ook dan komt het er hier niet op
aan wie gelijk heeft. Voldoende is te constateren dat Frankrijk en Duitsland niet voor
hun plezier tot verschillende conclusies inzake een belangrijk punt van buitenlandse
politiek komen.
Hier moeten dus wezenlijke verschillen van inzicht en belang in het spel zijn verschillen die te maken hebben met de verschillende manier waarop beide landen,
elk vanuit eigen geschiedenis en eigen geografische positie, hun plaats en taak in de
wereld zien. Dat zijn geen kwesties die in een achternamiddag onder een goed glas
uit de wereld geholpen kunnen worden. Zelfs niet na hard werken. Wanneer visies
in het geding zijn, komen we er niet met optellen en aftrekken, geven en nemen. Dan
kunnen de gewichten die in de schaal gelegd worden, slechts uitkomst geven.
Hoe dan ook, dit voorbeeld toont aan dat het geen zin heeft om - zeker als klein
land, welks gewicht in de schaal niet zwaar is - voortdurend te hameren op het belang
van één Europees extern beleid, wanneer de twee landen zonder wie geen enkel
gemeenschappelijk beleid tot stand komt, het niet eens zijn. Trouwens, de vraag mag
gesteld worden: welke inzichten, belangen of beginselen is, wanneer puntje bij paaltje
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komt, Nederland bereid te offeren voor dat doel? In abstracto praten kunnen we
allemaal.
Daar komt dit nog bij: het gaat niet alleen om het bereiken van een
gemeenschappelijk buitenlands beleid, het gaat ook om een gemeenschappelijk beleid
dat paraat en slagvaardig is. Het is nog denkbaar dat een gemeenschappelijk beleid
na heel veel vijven en zessen tot stand komt, maar dan mist het de slagvaardigheid
die vereist is en eveneens de soepelheid die in onderhandelingen nodig is (want over
een beleid waarover twaalf landen met heel veel moeite overeenstemming hebben
bereikt, valt moeilijk meer met derden te onderhandelen).
Dit alles is nog lichtjaren ver weg, wat betekent dat ook een gemeenschappelijk
veiligheidsbeleid, dat het instrument is van een gemeenschappelijk buitenlands beleid,
tot de luchtkastelen hoort. Het betekent niet dat het geen nut heeft, om, zoals nu al
gebeurt, over het een en het ander voortdurend voeling met elkaar te hebben en, waar
mogelijk, tot coördinatie van beleid te komen.
Is dat niet een erg negatieve conclusie? Misschien, maar daarom nog niet
noodzakelijkerwijs een verkeerde conclusie. Maar laten politici zich daar vooral niets
van aantrekken. Zij moeten doen, althans beslissingen nemen, en als zij al te veel
luisteren naar de beste stuurlui aan de wal, gebeurt er nooit iets.
Het is zoals de historicus M.C. Brands onlangs zei over de antwoorden die zijn
vakgenoten geven op het internationale gebeuren: die antwoorden zijn ‘meestal
volstrekt onbruikbaar voor diegenen die echte beslissingen moeten nemen. Historici
kunnen, hoe goed ze ook alles achteraf menen te weten, zeker niet voorspellen. Maar
ze kunnen wel het historische krachtenveld analyseren waarbinnen zich de toekomst
zal ontwikkelen’.
Nog iets over Dankerts rede. Hij zei: ‘niet alleen van politici, maar van allen die
bij dit Europese proces betrokken zijn, ook van de pers en de sociale partners, wordt
veel helderheid en overtuigingskracht gevraagd, want louter vluchten in nationale
(of in regionale) oplossingen voor onze ernstige economische problemen kan niet
meer’.
Zeker, van de pers mag ‘veel helderheid’ gevraagd worden. Maar ook ‘veel
overtuigingskracht’ voor de Europese zaak? Iedere krant zal voor zichzelf wel
uitmaken welke zaak ‘veel overtuigingskracht’ verdient. Overigens is het interessant
dat Dankert dit alleen maar vraagt omdat onze economische problemen zo ernstig
zijn. Zijn onze politieke problemen niet op z'n minst even ernstig?
NRC Handelsblad van 04-02-1994, pagina 9

Vrijheid het hoogste goed?
Een van de leerstukken van onze liberale democratie is dat de vrijheid het hoogste
goed is. Iedereen gelooft het, en iedereen herhaalt het. Maar is het niet eerder zo dat,
zoals Carl J. Friedrich in zijn Man and his Government (1963) schreef, wat de mensen
werkelijk willen een minimum aan vrijheid, niet een maximum aan vrijheid, is?
Geven ze niet, als puntje bij paaltje komt, de voorkeur aan zekerheid, geborgenheid
boven vrijheid?
De Poolse filosoof Leszek Kolakowski, nu hoogleraar in Oxford, komt op dit
thema terug in een artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 5 februari. Het
thema is immers na de val van het communisme weer actueel geworden - niet alleen
voor degenen die, na deze breuk in de geschiedenis, in een ideologisch vacuüm
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terecht zijn gekomen. Dat zijn de verliezers. Voor de winnaars van de Koude Oorlog
geldt het woord van Cesare Pavese: ‘Is de vrijheid eenmaal gered, dan weten de
liberalen’ - en daar bedoelde hij niet alleen maar de VVD mee - ‘niet wat daarmee
te beginnen’.
Waarom, zo vraagt Kolakowski, is het communistische experiment mislukt? Heel
in het kort samengevat, luidt het antwoord: omdat het communisme evenmin als het
Verlichtingsrationalisme, waarvan het uitvloeisel èn karikatuur was, een van zichzelf
onafhankelijke instantie erkende waaruit het verschil tussen goed en kwaad, tussen
waar en onwaar zich laat construeren.
Het bleek onmogelijk de mens als een volstrekt ‘sociaal wezen’ te vormen, iedere
spanning tussen individu en samenleving af te schaffen. Er zijn grenzen waarboven
de mens niet veranderd kan worden, evenals er in de economie grenzen zijn die niet
zonder catastrofale gevolgen overschreden kunnen worden. Het een zowel als het
ander heeft het communisme veronachtzaamd - met catastrofale gevolgen.
Als het waar is, aldus Kolakowski, dat de menselijke behoefte aan vrijheid
onafhankelijk is van andere behoeften, ja een doel in zichzelf, een zichzelf
rechtvaardigend goed en dus als zodanig bijgedragen heeft aan de val van het
communisme, dan is dat slechts een halve waarheid. De menselijke behoefte aan
zekerheid is op z'n minst even groot.
En dan spreken we niet uitsluitend over materiële zekerheid, hoewel de behoefte
daaraan ook een grote concurrent van de behoefte aan vrijheid kan zijn. We spreken
ook over de geestelijke geborgenheid, de behoefte te behoren tot een vertrouwde
gemeenschap. Die behoefte ligt ten grondslag aan onze heel normale nationale, soms
zelfs tribale, loyaliteiten, en ten slotte aan hun uitwas: het nationalisme.
Die behoefte ligt, paradoxalerwijs, ook ten grondslag aan de herleving van de
communistische partijen (of hun erfgenamen) in Oost-Europa. Dat is geen
ideologische nostalgie, maar heimwee naar tijden toen alles duidelijker was en - en
dat is wèl een behoefte aan materiële zekerheid - er geen werkloosheid was. (Dat het
werkloosheidstaboe één van de oorzaken van de val van het systeem was, wordt
natuurlijk niet ingezien.)
Maar in laatste aanleg herleidt Kolakowski de behoefte aan geestelijke zekerheid
tot een behoefte aan een ‘blijvend en reëel, niet door ons willekeurig, al naar gelang
van het doel, bedacht verschil tussen goed en kwaad, waar en onwaar’ - een behoefte
die ten diepste religieus, althans metafysisch is, waaraan dus ook het
niet-communistische rationalisme niet kan voldoen.
Als die behoefte aan een metafysisch of religieus geïnspireerd verschil tussen goed
en kwaad, waar en onwaar niet vervuld wordt, dan ‘heeft onze cultuur geen reden
meer en geen wapen om het nihilisme te weerstaan’. En uit het nihilisme ontstaat
onvermijdelijk de tirannie, met haar schijnzekerheden.
Het is duidelijk dat Kolakowski ‘de ziekten van onze cultuur’ niet aan het
communisme toeschrijft. Dat is immers slechts een karikatuur van het rationalisme.
Nee, het is dat rationalisme, vooral in zijn liberale verschijningsvorm, dat, door zijn
relativisme en zijn ‘welwillend anarchisme’, de zuilen waarop onze beschaving berust
- verschil tussen goed en kwaad, waar en onwaar, de geschiedenis als bindende
kracht, een vooropgestelde orde der dingen - ‘nog consequenter vernield dan het
communisme.’
Zolang het communisme bestond, gaf het door de tegenstelling
totalitarisme-democratie nog een zekere zin aan dat liberale rationalisme. Die zin is
nu verloren gegaan. ‘Nu vrezen we niet meer het communisme, nu vrezen we iets
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onbestemds - of alles -, daar wijzelf ons beroofd hebben van de geestelijke grond
waarop het vertrouwen tot het leven zich vormt.’
Wanneer Kolakowski ‘wij’ zegt, mogen we aannemen dat hij, die jarenlang marxist
is geweest (geschoold in een Moskouse partijhogeschool), inderdaad ook zichzelf
daaronder begrijpt. Kinderen van het rationalisme - liberaal, sociaal-democraat of
marxist - hoeven niet zelf gelovig te zijn geworden om de grenzen en gevolgen van
de cultuur die de hunne is, te erkennen.
NRC Handelsblad van 08-02-1994, pagina 9

God zegene de greep
Wanneer er in Nederland een consensus bestaat voor een ‘robuust’ optreden in Bosnië
- een consensus die loopt van Mient Jan Faber tot minister Kooijmans en nog verder
rechts - dan maak je jezelf niet populair door openlijk de vraag te stellen of een
optreden dat met dit nieuwste modewoord aangeduid wordt, wel zo doeltreffend zal
zijn.
Morele bezwaren hoeven we, nu de reeds genoemde Mient Jan Faber er zijn zegen
aan gegeven heeft, er niet tegen te hebben. Ja, zelfs als de luchtaanvallen waartoe de
NAVO nu in beginsel besloten heeft, onschuldige burgers zouden treffen of als de
voor Sarajevo bestemde humanitaire hulp als gevolg van die luchtaanvallen voorlopig
gestaakt moet worden, zouden die offers nog aanvaardbaar zijn, mits het doel bereikt
wordt.
Maar zal het bereikt worden? Zeker, de Serviërs lijken nu al enigszins in te binden,
maar dat hebben ze reeds eerder gedaan wanneer er gedreigd werd - om na enige tijd
hun posities rustig te hernemen en hun beschietingen te hervatten. Dat kan ook nu
gebeuren. En wat dan? Blijft het NAVO-ultimatum van 9 februari dan van kracht?
In elk geval zal secretaris Boutros-Ghali ook dan het groene licht moeten geven, en
wie weet onder welke pressies hij dàn - van de Russen bijvoorbeeld - zal staan.
Maar laten we aannemen dat, over tien dagen of bij latere gelegenheid, de
NAVO-landen zich gedwongen zullen zien hun ultimatum waar te maken en
Boutros-Ghali blijft het daarmee eens, zal hun doel dan bereikt worden? De Serviërs
hebben meer dan 1400 stuks artillerie rondom Sarajevo staan - grotendeels zeer
mobiel. Geen wonder dat de militairen er een zwaar hoofd in hebben.
De vraag rijst dan opnieuw: wat dan? Als het niet lukt een eind te maken aan de
beschietingen van Sarajevo en als de Serviërs ondertussen, bij wijze van vergelding,
alle hulpverlening onmogelijk maken, ja de lichtbewapende blauwhelmen tot het
gemakkelijk mikpunt van aanvallen maken - wat dan?
Ook niet die in Irak (waar vliegtuigen zelfs de lanceringsplaatsen van de Scuds
niet hebben kunnen vinden). Ook daar moesten grondtroepen het werk afmaken, en
dan nog bleef Saddam Hussein aan de macht. Moeten, als de Serviërs niet vanuit de
lucht bedwongen kunnen worden, ook in Bosnië grondtroepen het werk afmaken?
Technisch is het natuurlijk altijd mogelijk, al is het bergachtige en bosrijke Bosnië
een heel andere propositie dan de Iraakse woestijn en zijn de Serviërs uit een ander
hout gesneden dan de Irakezen. De vraag is evenwel niet technisch, maar politiek.
Zal er consensus gevonden worden voor de Serviërs, als het bereiken van een
consensus voor een luchtactie al zoveel voeten in de aarde had?
Op dit ogenblik is het nauwelijks voorstelbaar dat het antwoord op die vraag
bevestigend zal zijn. Maar het kan zijn dat de NAVO-landen (of sommige ervan),
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eenvoudig om gezichtsverlies te voorkomen, zich dan gedwongen zullen voelen het
niet bij acties uit de lucht te laten, met andere woorden: zich dieper in een soort
Joegoslavisch Vietnam te begeven.
Dan kan het gevaarlijk worden. Niet dat we dan op de drempel van een
wereldoorlog zouden komen te staan, maar zoals indertijd Hitler en Mussolini
‘vrijwilligers’ de Spaanse burgeroorlog instuurden, zo zou Rusland ook Servië te
hulp kunnen komen. Het zou, gezien de chaos in Rusland, niet eens de Russische
regering hoeven zijn die dit deed, maar de een of andere warlord.
Maar nogmaals: dit is op dit ogenblik nauwelijks voorstelbaar. De huidige aandrang
van onderop tot actie, waaraan sommige regeringen duidelijk met tegenzin hebben
moeten toegeven, zou dan waarschijnlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Gevolg:
meer dan gezichtsverlies - capitulatie.
Noch een Joegoslavisch Vietnam noch capitulatie kan in het belang van het Westen
zijn, maar toch kan hetzij het een, hetzij het ander gevolg zijn van het NAVO-besluit
van 9 februari. Het is niet aan te nemen dat de regeringen die het besluit genomen
hebben, zich daarvan niet goed bewust waren. Zo ja, dan moeten zij het genomen
hebben in een stemming van: God zegene de greep. Dat kan nooit een goed
uitgangspunt van beleid zijn.
Maar wat anders? Twee alternatieven waren er: zich geheel uit voormalig
Joegoslavië terugtrekken en doormodderen. Het eerste alternatief, dat trouwens nog
altijd onontkoombaar kan blijken te zijn, betekent eveneens capitulatie. Het
doormodderalternatief, dat de NAVO nu verworpen heeft, is evenmin heroïsch, maar
is, ook voor de Bosnische bevolking, het minst catastrofale van alle alternatieven.
Heus, de Britten, die het doormodderen bijna tot beginsel verheven heben, zijn zo
gek nog niet. Bovendien is gebleken dat zij, als het moet, niet bang zijn te vechten
- en dat kan niet met zekerheid gezegd worden van iedereen die nu om ‘robuust
optreden’ roept.
Aan die roep heeft de NAVO nu voldaan, maar zoals de Financial Times vandaag
schrijft, dat betekent niet dat de NAVO nu een strategie heeft. ‘Zij heeft slechts een
spastische reflex die onder druk van de publieke opinie reageert op gebeurtenissen.’
En haast ‘ongelooflijk’ vindt het Londense dagblad het dat het NAVO-communiqué
van 9 februari geen melding maakt van twee specifieke eisen die de NAVO-top van
verleden maand heeft gesteld met betrekking tot Tuzla en Srebenica. Dit verzuim is
bijna een uitnodiging aan de Serviërs om nu op deze gebieden, waar net Nederlandse
troepen aangekomen zijn, hun druk te vergroten. Heeft de Nederlandse
vertegenwoordiger in de NAVO-raad zitten slapen?
NRC Handelsblad van 11-02-1994, pagina 9

Een eiland temidden van de chaos?
Het is een zware werkgroep die, in opdracht van de Europese Beweging Nederland,
begin deze maand een rapport heeft afgeleverd, getiteld Nederland en de Europese
Unie: een nieuwe plaatsbepaling. Het noemen van alle leden van de werkgroep zou
te veel ruimte vergen; het noemen van enkelen zou onaardig zijn tegenover de anderen.
Neemt u daarom van mij maar aan dat zij gezag hebben in ons land.
Waarom was een ‘nieuwe plaatsbepaling’ nodig? Omdat er, in de plaats van de
stabiliteit die de Koude Oorlog kenmerkte, een ‘veel onbestemder situatie’ is ontstaan,
getypeerd door ‘spanningen en instabiliteit’. ‘Binnen deze radicaal veranderde
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internationaal-politieke verhoudingen moeten de Westeuropese landen hun plaats
opnieuw bepalen.’ Aldus het rapport in zijn Inleiding.
Ook in zijn Conclusies neemt het rapport die instabiliteit als uitgangspunt: ‘Het
(...) buitenlands en veiligheidsbeleid van de (Europese) Unie heeft te maken met een
grote mate van instabiliteit.’ Eén gevolg daarvan is dat ‘in die situatie landen in
Midden- en Oost-Europa vragen om politiek en economisch in de westerse wereld
te worden opgenomen.’
Hoe moet de Europese Unie daarop reageren? Daarop antwoordt het rapport slechts
zijdelings. Geconstateerd wordt dat de toelating van de Midden- en Oosteuropese
landen ‘hoge eisen stelt aan de samenhang in de Europese Unie’ en dat ‘uitbreiding
van het lidmaatschap (van de EU) de besluitvorming en de verdieping (ervan) nog
verder zal bemoeilijken’.
Daaruit wordt de conclusie getrokken: ‘Een uitbreiding van de Unie zonder
tenminste gelijktijdige versterking van de institutionele structuur is niet gewenst.’
Het besluit van de Europese Raad van juni 1992 om nieuwe leden toe te laten zonder
wijziging van die structuur, moet dan ook teruggedraaid worden.
Het staat er niet met zoveel woorden, maar het is wel duidelijk: de landen van
Midden- en Oost-Europa moeten maar wachten totdat de EU haar eigen institutionele
structuur versterkt heeft (strikt genomen geldt dit ook voor Finland, Noorwegen,
Oostenrijk en Zweden, met wie al toetredingsonderhandelingen aan de gang zijn).
Dat kan lang duren: het zal, zegt het rapport, ‘een proces van lange adem’ zijn.
Deze plaatsbepaling heeft althans het voordeel duidelijk te zijn. Maar op weg naar
de bereiking ervan is wèl het uitgangspunt van de hele operatie uit het gezicht geraakt.
Wat was dat uitgangspunt ook weer? De ‘grote mate van instabiliteit’ die na het einde
van de Koude Oorlog was ontstaan. Nergens zegt het rapport dat de ‘nieuwe
plaatsbepaling’ bevorderlijk zal zijn voor het herstel van de stabiliteit.
Toch wel: in de Inleiding staat: ‘In een wereld waarin chaos en instabiliteit de
boventoon dreigen te voeren, met alle risico's van dien, is een hechte structuur van
West-Europa van bijzonder belang.’ Maar hoe een versterkte EU een eind kan maken
aan de chaos en instabiliteit waaraan vooralsnog buitengeslotenen overgeleverd
blijven - dat wordt nergens duidelijk gemaakt.
Het rapport ziet dus de Europese Unie als een soort eiland, dat eerst vervolmaakt
moet worden. Daarna kan de rest van Europa aan de beurt komen. Maar de wereld
staat niet stil. De ‘chaos en instabiliteit’ zullen niet een pauze inlassen, opdat de EU
rustig haar werk kan voltooien. Het tegendeel is eerder waar: die ‘chaos en
instabiliteit’ zullen ook West-Europa aantasten, als dit niet nu al - dat wil zeggen:
voordat de Unie verdiept is - de Midden- en Oosteuropese landen vergaand tegemoet
komt.
Goed, het rapport vindt dan wel dat ‘ook de kandidaat-lidstaten moeten worden
betrokken’ bij het uitwerken van institutionele voorstellen waartoe een ‘comité van
wijzen’ - het vertrouwde pis-aller wanneer staten er niet uit komen - de opdracht
moet krijgen, maar te vrezen valt dat die kandidaatstaten dit een even grote afscheping
zullen vinden als het ‘Partnerschap voor de vrede’ dat de NAVO hun aanbiedt.
Hierboven werd gezegd dat de leden van de werkgroep die verantwoordelijk is
voor dit rapport, mannen zijn die ‘gezag hebben in ons land’. Of ze dat ook in het
buitenland zullen hebben is de vraag. Daar zal het rapport wel als een staaltje van
typisch Nederlands institutioneel denken beschouwd worden.
Waarom het overigens binnenkort in gedrukte vorm in het Engels verschijnt, is
een raadsel. Het gaat er toch niet in de eerste plaats om, de Engelsen te overtuigen?
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De Fransen stoot je met een rapport in het Engels in elk geval af, en het is allerminst
zeker dat de Duitsers daar zo van gecharmeerd zullen zijn. en toch zijn het juist die
landen (en de Benelux-partners) met wie, volgens het rapport zelf, Nederland ideeën
moet ontwikkelen ‘met het oog op de besluitvaardigheid van de Europese Unie en
hechte samenwerking tussen de partners’. Erg logisch is dit dus niet.

Errata.
In mijn artikel van 11 februari zijn enkele passages, als gevolg van het wegvallen
van een zin, resp. zinsdeel, onduidelijk geworden. De desbetreffende passages moeten
luiden: ‘Tot nu toe is nooit een oorlog vanuit de lucht gewonnen. Ook niet die in
Irak.’ En: ‘Zal er consensus gevonden worden voor een grondactie tegen de Serviërs,
als het bereiken van een consensus voor een luchtactie al zoveel voeten in aarde
had?’
NRC Handelsblad van 15-02-1994, pagina 9,

Een wereld van staten
Is er iets na de dood? Dat is een vraag waarmee de mensheid, sinds zij zich van God
bevrijd heeft, zichzelf plaagt. In het politieke overgebracht, luidt de vraag: is er iets
na de nationale staat of is deze het eindpunt van een staatkundige ontwikkeling?
Het afsterven van de staat is meermalen voorspeld. Door Karl Marx in de eerste
plaats, en zie wat er in zijn naam tot stand kwam: het communisme met zijn
staatsinmenging in alle hoeken en gaten. Dat is nu uiteengevallen - in vele staten en
staatjes.
Ook de Europese federalisten hebben geloofd in het opgaan (of ondergaan) van
de staat - in de Europese eenheid. En ze hebben voor een deel gelijk gekregen, want
de staat is economisch uitgehold en heeft een deel van zijn soevereiniteit aan een
supranationaal gezag overgedragen, maar zijn eigenlijke politieke functie is tot dusver
aan die ontwikkeling ontsnapt. Ja, de Europese politieke eenheid lijkt verder dan
ooit.
De Europeanen van het eerste uur lijken zich daarvan bewust. Zo zegt Max
Kohnstamm, rechterhand van Jean Monnet en als zodanig een van de makers van
‘Europa’, in een interview met het Financieele Dagblad (12/14 februari): ‘Er is
voorlopig geen sprake van, en misschien wel nooit, dat een meerderheid van de
Europese Unie Nederlandse soldaten naar Somalië zou kunnen sturen.’
Tot het nemen van zulke besluiten mist de EU nog de nodige legitimiteit in de
ogen van haar burgers. Die legitimiteit is nog het uitsluitend bezit van de nationale
staten, en als ze die eens zouden kwijtraken - wat allesbehalve een ondenkbaarheid
is - dan is het geenszins zeker dat ‘Brussel’ dan de begunstigde zou zijn.
Kortom, de nationale staat blijkt taaier dan menigeen heeft gedacht. Dat is ook de
teneur van een artikel van dr. G. van Benthem van den Bergh, bijzonder hoogleraar
voor internationale betrekkingen in Rotterdam, in de Internationale Spectator (februari
1994). De titel van dat artikel is al programmatisch: ‘Een wereld van staten’.
Ook op economisch gebied is, volgens hem, hun rol niet uitgespeeld: ‘Staten
blijken, ook als de wereldeconomie ze als autonome eenheden verdringt, hun
economische functies te behouden. Het zijn immers primair politieke (“staatkundige”)
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eenheden, die mede door onderlinge concurrentie gedwongen zijn een monetair en
sociaal-economisch beleid te voeren, verzorgingsarrangementen te onderhouden,
voor een adequate infrastructuur te zorgen, een ecologisch beleid te voeren enz.’
Maar ‘staten zijn niet primair economische eenheden, maar intern gepacificeerde
overlevings- of veiligheidseenheden, die beschikken over monopolies op de
geweldmiddelen, op de belastingheffing en op de vertegenwoordiging van die eenheid
naar buiten. Het zijn eenheden van wij-identificatie, voor zover zij gezien worden
als samenvallend met een ‘natie’.
En zelfs als dat laatste niet het geval is, ‘vervullen de meeste ervan vele functies
voor de leden van de staatssamenleving en blijven zij meestal over de dwangmiddelen
beschikken om de staat bijeen te houden. (...) Ondanks de toegenomen betekenis van
internationale organisaties zijn staten nog steeds de enige “harde” politieke eenheden
in de wereldsamenleving.’
Is de betekenis van internationale organisaties overigens wel toegenomen? Want
elders schrijft vBvdB: ‘... het einde van de bipolaire orde heeft de bewegingsruimte
van de meeste staten verruimd, terwijl VN, NAVO en EG papieren tijgers bleken’.
Ja, ‘staten zetten nu eerder multilaterale organisaties onder druk dan dat zij door
zwakte en functieverlies worden gedwongen hun heil te zoeken bij een
wereldomvattende of regionale ordening.’
Van Benthem van den Bergh schrijft dit in een beschouwing over de twee nota's
van minister Pronk Een wereld van verschil (1990) en Een wereld in geschil (1993),
waarin, volgens hem, er veel te veel van wordt uitgegaan ‘dat internationale
organisaties op gelijke voet gesteld kunnen worden met staten’. Daar ‘is nog geen
sprake van’.
‘De overwaardering van de eigen machtsbronnen van internationale organisaties
blijkt ook uit het gebruik van het begrip “internationale gemeenschap”.’ Dat gebruik
‘kan het doen voorkomen alsof er een kracht bestaat die de wereld in de gewenste
richting stuurt’. Maar die organisaties zijn helemaal geen gemeenschap - zelfs de
EU niet. Ook die is een intergouvernementele organisatie, zij het ‘met snuifjes
supranationaliteit’.
Het is goed dat Van Benthem van den Bergh tegen dit gebruik fulmineert. Al te
vaak hoor je: maar kan de VN (of de NAVO of ‘Europa’) dan niets doen? Alsof dat
zelfstandige eenheden waren, die los van hun leden-staten kunnen opereren. De
wenselijkheid wordt dan voor werkelijkheid gehouden - een menselijke, maar daarom
nog niet ongevaarlijke neiging, want de verantwoordelijkheid wordt dan al te gauw
afgeschoven op iets wat niet bestaat.
Blijkens een rede die hij onlangs voor een gezelschap Nederlandse en Duitse
‘Europeanen’ heeft gehouden, heeft de Nederlandse ambassadeur te Bonn, mr. P.
van Walsum, dit goed begrepen:
‘Het zou gevaarlijk zijn als de Twaalf (van de EU) bij het Europese publiek de
indruk zouden proberen te wekken alsof in Maastricht een echt gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid ten doop zou zijn gehouden. Dan zouden zij de EU
aan het gevaar van nieuwe teleurstellingen blootstellen en op die manier wellicht
aanleiding geven tot nog meer euromoeheid.’ (Hoe zijn gehoor op deze raad
gereageerd heeft, vermeldt het verhaal niet.)
Maar als het waar is dat het ogenblik waarop de Europese staten afstand doen van
hun eigen buitenlandse en veiligheidspolitiek ‘in de verre toekomst’ ligt (Van
Walsum) of ‘misschien wel nooit’ komt (Kohnstamm), wat moet er dan van de
economische en monetaire unie terechtkomen - als het óók waar is wat de president
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van de Bundesbank, Tietmeyer, onlangs op een Frans-Duits colloquium te Aken zei
- en hij kan het weten - namelijk dat de geschiedenis nog geen voorbeeld had gegeven
van een functionerende monetaire unie zonder ruggesteun van een politieke unie?
NRC Handelsblad van 18-02-1994, pagina 7

Secularisatie in Nederland
Ruim een jaar geleden werden degenen die belangstelling hebben voor de
sociaal-culturele staalkaart van Nederland, verrast door het bericht dat de
rechtzinnig-protestantse omroep NCRV in ledental voorbijgestreefd was door de nog
rechtzinnigere (en eveneens protestantse) Evangelische Omroep (EO).
Ik schreef daar toen enkele beschouwingen over, waarvan de teneur was dat dit
een les moest zijn voor de spraakmakende gemeente (waarvan ik mijzelf niet wilde
uitsluiten), die bewust of onbewust, min of meer uitgaat van het vooruitgangsgeloof
en dus aanneemt dat het godsgeloof een, zo niet afgelopen, dan toch aflopende zaak
is.
Moet ik mijn mening herzien, nu uit een rapport van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, Secularisatie in Nederland 1966-1991, blijkt dat het percentage
buitenkerkelijken gegroeid is van 18,3 in 1960 tot 57 nu? Van de 31- tot 50-jarigen
is het percentage 59, en van de 17- tot 30-jarigen zelfs 72. Na het einde van de
geschiedenis, nu het einde van de godsdienst?
Niet helemaal. In de eerste plaats zijn kerk en godsdienst niet identiek. Bijna de
helft van de bevolking blijkt nog te geloven in een hiernamaals. Daar zitten dus ook
buitenkerkelijken onder, en inderdaad zegt 22 procent van hen te geloven in een
leven na de dood, en tien procent zelfs in de hemel. God is dus nog niet dood.
Maar ook de kerk is dat niet. Weliswaar schrompelt zij steeds meer ineen, maar
zelfs in 2020 zal, volgens het rapport van het SCP, nog een kwart van de bevolking
kerkelijk zijn. Een onbelangrijk groepje? Ongeveer even groot als het aantal kiezers,
dat volgens de peilingen, straks op de PvdA gaat stemmen, en kijk eens wat die partij
voor aandacht in de publiciteit krijgt!
Dat kwart kerkelijken in 2020 zal, naar aangenomen wordt, vooral orthodox zijn,
en dat klopt dus met de groei van de EO. Die is grotendeels ook te danken aan mensen
die vinden dat de NCRV te veel concessies doet aan de ‘geest der eeuw’. Ja, misschien
zijn er ook wel rooms-katholieken bij, die hetzelfde vinden van de KRO.
Kardinaal Simonis trekt dan ook uit de gegevens van het SCP, die aantonen dat
vooral geliberaliseerde rooms-katholieken afhaken, de waarschijnlijk juiste conclusie
dat vrijzinnigheid niet de oplossing is. Meer vrijzinnigheid zou inderdaad de
overgebleven getrouwen afstoten en de geliberaliseerden niet teruglokken.
Het is dan ook zeer de vraag of de onderzoekers van het SCP die verantwoordelijk
zijn voor het rapport, het bij het rechte eind hebben wanneer zij zeggen (volgens
Trouw van 17 februari) dat de kerk van de toekomst wel degelijk nog een
maatschappelijke betekenis kan hebben, daarbij verwijzende naar de jaren tachtig,
toen de kerken een prominente rol speelden in de discussie over het vredesvraagstuk.
Maar heeft die prominente rol, die zeer eenzijdig was, vele leden van de kerk, die
om andere redenen haar trouw waren, niet juist gehinderd? Dezen hebben weliswaar
de kerk niet verlaten, maar het zou niet verbazend zijn als onder hen wèl veel nieuwe
EO-leden te vinden zouden zijn. En zeker is dat de geestdrift van de kerkleiding voor
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de activiteiten van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) allerminst gedeeld werd
door de meerderheid van de leden.
Meer maatschappelijk engagement lijkt dus evenmin als meer vrijzinnigheid de
oplossing te zijn. Het is interessant te constateren dat ook de huidige voorzitter van
de Hervormde Synode, ds. W. Beekman, blijkens een bericht in hetzelfde nummer
van Trouw, die mening is toegedaan. Zelfs het milieu of het vluchtelingenvraagstuk
heeft bij hem geen prioriteit.
De politieke redactie van Trouw is onmiddellijk gaan speculeren over de politieke
betekenis van de trend die het SCP signaleert. Als nog maar twintig procent van de
bevolking behoefte heeft aan confessionele politiek, dan is dat geen gunstig voorteken
voor het CDA. Boven de beschouwing staat dan ook de kop: ‘Ontkerkelijking kan
D66 van pas komen’ (hoewel deze stelling in het artikel zelf niet geadstrueerd wordt;
waarom niet even goed de VVD of de PvdA?).
Maar dat die trend op den duur politieke gevolgen zal hebben, is duidelijk. Als
het CDA een soort humanistische grabbelton wordt, komen de buitenkerkelijken
beter aan hun trekken bij duidelijk niet-confessionele partijen, terwijl voor de meer
orthodoxen de kleine christelijke partijen aantrekkelijker worden. Er zou zich dan
een soort EO-verschijnsel in de politiek gaan voordoen.
Wat dat betreft, was een incident dat zich op de manifestatie te Amersfoort waarmee
het CDA zijn verkiezingscampagne donderdag opende, nogal kenmerkend. Iemand
uit de zaal vroeg: ‘Waarom staan een hindoe en een moslim hoger op de CDA-lijst
dan een christen? Hoe kunnen twee mensen die geen christelijke godsdienst hebben,
christelijke standpunten verwoorden? Dat is een ernstige aantasting van de C in het
CDA. Een heleboel mensen zijn hierdoor in onzekerheid gebracht en overwegen nu
te gaan stemmen op een kleine christelijke partij. Ik ben katholiek en ik ga op zo'n
partij stemmen’ (uit de Haagsche Courant, 18 februari).
Maar op lange termijn blijft de stelling geldig die ik een jaar of tien geleden hier
eens poneerde: secularisatie betekent dat velen hun vertrouwde tehuizen kwijtraken
en dus op drift raken. Die vertrouwde tehuizen zorgden er in de crisis van de jaren
dertig voor dat de aantrekkingskracht van het fascisme in Nederland gering bleef.
Naarmate hun greep op de bevolking afneemt - en dat doet hij - worden de kansen
van politieke conjunctuurridders groter.
Wanneer liberalen en sociaal-democraten daarover klagen, dan verdienen zij het
weerwoord: maar dat zijn de gevolgen van de secularisatie, en die secularisatie hebben
jullie toch altijd gewild?
P.S. In Het Parool van 19 februari zie ik boven een beschouwing over het rapport
van het SCP de kop ‘Vaarwel domineesland’ staan. Erg voorbarig, want generaties
lang zullen Nederlanders nog - al dan niet geseculariseerde - dominees blijven.
NRC Handelsblad van 22-02-1994, pagina 9

Wat betekent insteken?
Eerst een ongerechtigheid uit eigen werk: ‘Maar de onzekerheden waar Sjestov het
over heeft, zijn existentieler dan degene waarop Vroon en Wallage doelen.’ Blijkbaar
is degene fout, omdat degene en diegene alleen maar kunnen verwijzen naar personen.
Ik wist dat niet en vind het ook niet erg interessant, bovendien onlogisch: immers,
datgene kan wel naar een zaak verwijzen en er zijn toch ook niet-onzijdige zaken?
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Verder: ‘Dat betekent veel binnen blijven’, schrijft H.J.A. Hofland in zijn een na
laatste roman.’ Heeft Hofland dan na zijn laatste roman er nog een geschreven? Of
is bedoeld: op een na laatste roman?
‘Op een middag keerde Tom Poes huiswaarts met een mand vol boodschappen
die hij in de stad gedaan had.’ Volgens Van Dale betekent boodschappen doen: naar
verschillende winkels gaan om te kopen of te bestellen. (Ook niet erg interessant.)
‘De uit Nederland geimporteerde musical blijft overeind dankzij het mond-op-mond
reclame-effect.’ Bah, wat vies. Of is bedoeld: mond-tot-mond?
‘Van de Woestijne is na Gezelle een van de grootste taalkunstenaars van de
Nederlandse poezie.’ Hoe groot is Gezelle dan wel niet?
‘Al drinkend van de gratis NS-koffie in de trein viel het oog op de paginagrote
advertentie.’ Drinkend oog?
‘Met name de rotstuin en de grassentuin trokken mijn speciale aandacht.’ Die
moeten dan wel heel speciaal zijn geweest.
‘Een monumentaal boek dus, dat meer biedt dan enige vertaling ooit gedaan heeft,
niet in het minst door het uitvoerige commentaar.’ Dus: helemaal niet door het
uitvoerige commentaar. Of is bedoeld: niet het minst?
‘...ook een beetje een sluw boek, bijvoorbeeld wanneer de auteur de lezer wijst
op slimmigheidjes in de vertalingen die hij niet graag onopgemerkt wil laten.’ Als
je de lezer op iets wijst, wil je dat vanzelf niet onopgemerkt laten.
‘De opluchting daarover geeft zo iemand al het gevoel dat hij is vergeven.’ Is
bedoeld: dat hem is vergeven?
‘...onmondige kinderen die door de staat de les gelezen moeten worden.’ Moeten
die kinderen gelezen worden? Of moet (hun) de les gelezen worden?
‘Ondanks de schijnbare ongunstige sociaal-economische status zijn deze wijken
allerminst probleemwijken.’ Is de sociaal-economische status een schijnbare status?
Of is hij schijnbaar ongunstig?
‘Op weg naar een hechte samenleving, waarbinnen respect voor de ander een
hoeksteen blijft.’ Een hoeksteen bevindt zich toch niet binnen een gebouw?
‘Top in Davos verklaart oorlog aan welvaartsstaat.’ Dat lijkt me weinig
waarschijnlijk. Iedereen is immers voor een staat waar welvaart heerst? Verkeerde
vertaling van welfare. Bedoeld is kennelijk: verzorgingsstaat.
‘Het zal zeker tot verandering komen en het moet tot verandering komen.’ Als het
zeker tot verandering zal komen, hoef je niet meer te zeggen dat het tot verandering
moet komen. Ja, dat doet aan de stelligheid van de eerste bewering iets af.
‘Hij zei dat hij niet tegen het verbod is van de Duivelsverzen. Later weerlegde hij
die uitspraak.’ Hoe kun je je eigen uitspraak weerleggen? (Je kunt die wel
weerspreken.) ‘Mr. Ruis herhaalde dat “negentig procent” van Jolanda's aangifte niet
waar kan zijn. Voor de overige 10 procent ontbreekt evenmin het bewijs.’ Maar is
die 10 procent niettemin onwaar? Of is 100 procent waar? Zo ja, waarom dat niet
gezegd?
‘Drie anderen zijn geschorst in afwachting van de uitkomsten van onderzoek naar
mogelijk corruptief gedrag.’ Is dat iets anders dan corrupt gedrag?
‘Daarom bestaat de kans dat ook B. als frauduleus bankroetier kan worden
opgepakt.’ Als er kans is dat iets gebeurt, kan dat gebeuren.
‘Ook die koffer sjouw ik weer naar de reeds gereedstaande auto, niet nadat ik aan
het reisgezelschap ben voorgesteld.’ Dus dat gesjouw begint voordat hij voorgesteld
is. Dat kan natuurlijk, maar is het ook zo bedoeld?
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‘Zelfs de eerbiedwaardige senaat heeft Lubbers dit verwijt ooit krachtig voor de
voeten geworpen.’ Dubbelop: ...heeft Lubbers dit verweten; of: ...heeft Lubbers dit
voor de voeten geworpen.
Ik ben helemaal niet tegen neologismen _ de taal vernieuwt zich voortdurend
tenslotte _ maar het moet dan wel duidelijk zijn wat ermee bedoeld wordt. In een
interview met de minister-president las ik: ‘De zaak is zo verziekt dat zelfs serieuze
politici geloven dat sommige zaken worden ingestoken. Een aantal jaren geleden zei
een collega-minister tegen me: “Dat is toch niet zo moeilijk, Ruud. Dat steek je toch
gewoon in?” Alsof ik, en met mij vele andere politici, dingen insteken! Ik tart ieder
van jullie een concreet voorbeeld te noemen dat ik in al die jaren ooit iets heb
ingestoken.’ Wat is insteken? Ik weet het niet, maar het is kennelijk iets heel ergs.
Des te benieuwder ben ik naar de onthulling van deze politieke geheimtaal.
‘Een reis naar Palestina bereidde hij voor, maar ging nooit door.’ Als dat goed is,
is dit ook goed: Jan ontmoette ik en groette mij. (In het Spaans is zo'n constructie
blijkbaar mogelijk, want de Peruaanse schrijver M. Vargas Llosa schrijft: ‘Volvio a
oir la musica que habia olvidado o cesado’, wat, letterlijk vertaald, betekent: ‘Zij
hoorde weer de muziek die zij vergeten was of opgehouden was.’ Aldus de mededeling
van een lezer.) ‘Het CDAt heeft nu ook een Hindoestaan onder zijn Kamerleden en
zich daarmee verwijderd van zijn confessioneel-christelijke oorsprong.’ Kan hetzelfde
werkwoord (heeft) als zelfstandig werkwoord en als hulpwerkwoord gebruikt worden?
Nee, dunkt me.
Een (andere) lezer legt mij dit raadsel voor: ‘Dat een luitenant-generaal een rang
lager is dan een generaal, blijkt uit de term zelf; dat een sergeant-majoor een rang
hoger is dan een sergeant, blijkt ook uit de term zelf. Maar dat een generaal-majoor
niet alleen een rang lager is dan een generaal, maar zelfs dan een luitenant-generaal,
heb ik (terminologisch) nooit begrepen. Iemand anders wel?’
NRC Handelsblad van 25-02-1994, pagina 9

Onzekerheid troef
Een maand of twee geleden gaven Van Kooten en De Bie een sublieme voorstelling
van twee ‘krasse knarren’, die het hadden over het succes van Janmaat. De Bie speelde
de klassieke rol van de verontwaardigde sociaal-democraat, die te wapen riep tegen
fascisme en racisme - niets verrassends dus.
Nee, de verrassende rol was voor Van Kooten weggelegd, die het wel eens was
met zijn kameraad, maar wie toch de verloedering van zijn buurt, als gevolg van de
instroming van allochtonen, erg hoog zat. Hij leed kennelijk onder de botsing tussen
zijn idealen (of althans fatsoen) en zijn menselijke, al te menselijke reacties.
Maar het meest verrassende was zijn herhaalde uitroep: ‘Dat zou onder Joop den
Uyl nooit gebeurd zijn!’ In deze kreet lag de hele tragiek van de PvdA besloten. Den
Uyl was, in de beeldvorming, de man die dag en nacht zwoegde voor de kleine man,
en die kleine man voelt zich nu verlaten door zijn partij, die in zijn ogen de
allochtonen voortrekt. De PvdA verliest dan ook van alle partijen het meest aan
Janmaat.
Natuurlijk zijn dat allemaal mythen. Den Uyl zou in werkelijkheid niet minder
tegen Janmaat en voor de allochtonen zijn geweest als zijn partij nu is, maar van de
tot mythe geworden kampioen van de kleine man kunnen velen zich gewoon niet
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voorstellen dat hij in het conflict van belangen en culturen dat nu in vele Nederlandse
wijken woedt, niet hun partij zou hebben gekozen.
Wat had de PvdA tegen de ontwikkeling waarvan zij het voornaamste slachtoffer
dreigt te worden, kunnen doen? Heel weinig, waarschijnlijk. In elk geval heeft de
late erkenning van staatssecretaris Simons, aan de vooravond van de
gemeenteraadsverkiezingen, dat de PvdA misschien een beetje te soft is geweest en
iets te veel door de vingers heeft gezien, zijn partij in Rotterdam, waar hij (volgens
de Volkskrant van 1 maart) deze woorden sprak, weinig geholpen.
Die te grote softheid gaf hij toe wat de behandeling van immigranten betreft, maar
zij geldt natuurlijk over de hele linie. Hoe dit - of althans het beeld ervan - te
corrigeren? Door meer geld aan politie te besteden? Dat kan alleen vruchten dragen
als de politie zelf ervan overtuigd is dat het afgelopen is met de softheidscultuur.
Anders wordt ze zelf soft, zo niet vatbaar voor corruptie.
Het is vervelend het te bekennen, maar Der Spiegel was er niet zó ver naast toen
hij, in zijn laatste nummer, vaststelde dat gedogen de ‘tolerantiemodulus’ in de
Nederlandse verzorgingsstaat is - een verzorgingsstaat die nu op apegapen ligt, met
voor zijn belangrijkste architecten, PvdA en CDA, funeste gevolgen.
Het wachten is nu op een weerwoord van de Nederlandse ambassadeur te Bonn
op dit vernietigende artikel. Daar zal hij wel niet onderuit kunnen, maar het pijnlijke
voor ambassadeur Van Walsum is dat hij zelf in de jaren zeventig nogal wat kritische
artikelen heeft geschreven over het vooruitgangsoptimisme van het kabinet-Den Uyl,
waarvan we nu de vruchten plukken.
Zeker, er valt genoeg op dit artikel aan te merken. Het is in de wat apodictische
stijl geschreven die dit Duitse weekblad eigen is, en hier en daar, vooral uit de spelling
van Nederlandse woorden, blijkt dat de nodige zorgvuldigheid niet in acht is genomen.
Maar over het algemeen is het beeld dat het van het tegenwoordige Nederland schetst
niet onjuist; althans - en dat is belangrijker - het klopt met het beeld dat de
buitenwereld in 't algemeen van Nederland heeft.
Maar dat het nu een Duits weekblad is dat die kritiek oefent, is wel bijzonder
ergerlijk. Immers, in de Duits-Nederlandse verhouding zijn wij, Nederlanders, het
die het recht op kritiek hebben, en niet omgekeerd! En van die kritiek maken we dan
ook ruimschoots gebruik. Een koekje van eigen deeg appreciëren we minder. Ook
op die Nederlandse kritiek op Duitsland en de Duitsers gaat de schrijver van het
artikel natuurlijk uitvoerig in. Die is dan ook, vergeleken met de kritiek die Duitsers
uit andere (ook voormalig bezette) landen krijgen, bijzonder hardnekkig, terwijl
Nederland in de Tweede Wereldoorlog toch niet zo heel veel meer van de Duitsers
te lijden heeft gehad dan anderen.
Gelukkig citeert hij enkele Nederlanders die een bezonnen verklaring proberen te
geven voor deze ‘moffenhaat’ (hij gebruikt dit woord), en zelf geeft hij ook een
verklaring die niet zo gek is: ‘De Nederlanders lijden er verschrikkelijk onder in het
buitenland zo vaak met Duitsers verwisseld te worden. Het is dan ook waar: ze zijn
een beetje groter, blonder en, afgezien van de Amsterdammers, degelijker en kunnen
minder gemakkelijk alcohol verdragen. Maar voor het overige lijken ze op de Duitsers
als de rechterklomp op de linker. Waaruit dieptepsychologen afleiden dat de
Nederlandse haat jegens de Duitsers ook een soort zelfhaat is.’
Niet zó gek, maar wel psychologie van de koude grond. Inderdaad lijken
Nederlanders, in de ogen van anderen nogal veel op Duitsers (de schrijver vergat
nog de taal), en wij Nederlanders weten dat. Daarom roepen we heel hard dat we
niets van de Duitsers moeten weten. Dat is geen zelfhaat; dat is een poging tot
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bevestiging van eigen identiteit - die altijd het meest bedreigd wordt door dat waarmee
we het meest gemeen hebben.
Die onzekerheid die we ten opzichte van het buitenland verraden - hard roepen is
ook een teken van onzekerheid - vertonen we nu ook in eigen land. Ook daar raken
we steeds meer de grond onder onze - christen-democratische of sociaal-democratische
- voeten kwijt. En of daar nu D66, GroenLinks, de Socialistiese Partij dan wel Janmaat
van profiteert, maakt niet zo veel uit: zekerheid geven ze geen van allen.
NRC Handelsblad van 04-03-1994, pagina 7

De actualiteit van Haverschmidt
Een overgrootvader van mijn kinderen was honderd jaar geleden predikant te
Schiedam. Honderd jaar geleden: was dat niet het jaar dat François Haverschmidt,
eveneens predikant te Schiedam, zich van het leven beroofde? Inderdaad, en die
overgrootvader ging, na Haverschmidts dood, in het huis aan de Lange Haven wonen
waar het gebeurd was.
Die overgrootvader zal wel een van die Schiedamse dominees zijn geweest die
hun te vrijzinnig bevonden ambtsbroeder het leven moeilijk hebben gemaakt, maar
daarover gingen geen verhalen in de familie. Hijzelf kan trouwens, te oordelen naar
zijn kinderen die ik wèl gekend heb, niet zó orthodox zijn geweest.
Hoe dan ook: deze ijle band heeft mijn belangstelling voor Haverschmidt verhoogd.
Hij is beter bekend gebleven als de student-dichter Piet Paaltjens, de Nederlandse
Heine, maar in dit herdenkingsjaar blijken ook zijn vertellingen Familie en kennissen,
die hij later schreef, nog aftrek te vinden. Ze zijn dan ook in een losse stijl geschreven,
die nog altijd erg leesbaar is.
Dertig jaar geleden - dus zeventig jaar na zijn dood - vestigde Rob Nieuwenhuys,
in De dominee en zijn worgengel, de aandacht op Haverschmidts preken, waarin het
hele proces van zijn depressie af te lezen is, dat ten slotte leidde tot zijn zelfmoord.
Ook wat dat betreft is Haverschmidt nog actueel.
Zó actueel dat Haverschmidt zelfs in verband gebracht wordt met de recente
verbindingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de voortschrijdende
secularisatie in Nederland. Heeft die arme Haverschmidt die ook al op zijn geweten?
Ja, dat vindt blijkbaar ir. J. van der Graaf, voorman van de (zeer orthodoxe)
gereformeerde bond in de hervormde kerk. Het dagblad Trouw schrijft dat deze, in
een artikel in De Waarheidsvriend (het weekblad van de ‘Bonders’), ‘de
onkerkelijkheid van nu verbindt aan de suïcide van de door moderne denkbeelden
aangetaste’ Haverschmidt. ‘Een boodschap van twijfel mag niet op zegen rekenen’,
weet Van der Graaf; en van zijn twijfelend hart heeft Haverschmidt inderdaad geen
moordkuil gemaakt.
Ook in het aangrijpend verhaal ‘Mijn broertje’, waarin beschreven wordt hoe een
achtjarige jongen de dood van zijn vijf jaar jongere broertje beleeft, wordt de twijfel
aan God die bij die jongen opkomt, met een begrip en sympathie behandeld die men
honderd jaar geleden nog minder van een dominee verwacht zal hebben dan nu.
Goed, aan het eind van de vertelling wordt alles weer verzoend, maar dat is niet het
sterkste deel.
Dit verhaal is van 1874, maar in zijn preken had hij al directer uiting gegeven aan
die twijfel: ‘Doch gesteld dat het ons gelukte op het spoor te komen van een algemene
samenhang, van een punt waar alles van is uitgegaan en eenmaal weer op zal uitlopen,
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dan hadden wij nog niet de God teruggevonden waaraan ik als kind geloofde. Die
God was louter de vrucht der verbeelding.’
En: ‘God is liefde en God doet alle dingen, waaruit dan natuurlijk moet volgen:
alle dingen zijn goed. Maar als ik sta bij het lijk van mijn kind of als ik - erger nog
- dat kind zie krimpen in doodsstrijd en ik kan er niets aan doen, heb ik dan wat aan
dat gemakkelijke: alles is goed?’
Dat was nog ruim twintig jaar vóór zijn dood, maar in zijn laatste preek (zomer
1893) was er helemaal geen hoop meer: ‘Ach ja, toen ge nog klein waart, kondt ge
zo vertrouwelijk de handen vouwen en bidden: “Onze Vader!”. Maar thans? Gij
wildet dat ge het nog kondt, maar - gij kunt het niet recht meer. Soms als ge het nog
eens beproeft, ontzinkt u de moed of hoe moet ik het noemen? Want is het ook geen
moed om het zich eerlijk te bekennen: “ik kan niet, ik mag niet, want ik geloof het
niet meer”?’
Of Haverschmidts groeiende twijfel heeft geleid tot zijn depressies dan wel of het
omgekeerde het geval was, is iets waar we waarschijnlijk nooit achter zullen komen.
Evenmin zullen we ooit te weten komen hoe zijn toehoorders op zijn
zielsontboezemingen - zijn openlijke worsteling met zijn worgengel - gereageerd
hebben. Dáárvoor zullen ze toch niet naar de kerk gekomen zijn? Of lieten ze het
maar allemaal over zich heen komen?
In elk geval is het - ook als Haverschmidts depressies minder te maken zouden
hebben gehad met zijn geloofstwijfel dan met zijn eeuwige heimwee naar een verloren
jeugd - niet helemaal ongerijmd verband te leggen tussen zijn geestelijke worsteling
en de secularisatie van vandaag.
NRC Handelsblad van 08-03-1994, pagina 9

Twijfel aan het liberalisme
Waarom roept VVD-leider Bolkestein zo vaak dat hij geen intellectueel is? Hij ‘doth
protest too much, methinks’. Is intellectueel dan een scheldwoord? Of worden in de
VVD intellectuelen met wantrouwen bekeken? Hoe dan ook: blijkbaar kun je
doctorandus in de filosofie zijn - wat Bolkestein is - zonder intellectueel te zijn.
Het interview in NRC Handelsblad van 5 maart, waarin Bolkestein weer eens
bezwaar maakte tegen deze eretitel, logenstrafte overigens zijn bewering. Hij besprak
daarin kwesties die hij als politicus helemaal niet had hoeven te behandelen, ja hij
deed uitspraken die hem bij eigen partij in moeilijk vaarwater kunnen brengen (als
die partij tenminste enige waarde hecht aan haar eigen filosofische grondslagen).
Het begon er al mee toen hij op de vraag: ‘Bent u wel een echte liberaal?’
antwoordde met: ‘Daar raakt u aan een moeilijk punt.’ Dat is een antwoord dat bij
echte liberalen de wenkbrauwen zal doen rijzen. Het is eerder kenmerkend voor
intellectuelen, mensen die, volgens Bolkesteins eigen definitie, ‘zeggen dat zij het
ook niet weten’. Maar eerlijk is het wel.
Zijn twijfel aan het liberalisme verklaart hij nader: ‘... ik betwijfel of een hoog
ontwikkelde en zeer mobiele samenleving wel genoeg heeft aan een politieke filosofie
die zich beperkt tot procedures. Als alles volgens de juiste processen verloopt, hoeft
de uitkomst nog niet aanvaardbaar te zijn.(...)
Je hebt niet genoeg aan een louter formele ideologie. Een samenleving heeft
betrokkenheid nodig.’ Later zegt hij dat zij ‘uiteindelijk rust op het fundament van
een gemeenschappelijke cultuur’ en een ‘bezielend verband’ nodig heeft.
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Bolkestein zelf vindt, om die reden, dat hij ‘naar links opgeschoven’ is, maar de
interviewer, ook niet dom, zegt: ‘Of in de richting van de christen-democratie.’
Waarop Bolkestein: ‘Het CDA is natuurlijk in een veel betere positie om dit verhaal
te houden dan ik als liberaal’ (zo noemt hij zich toch). Een overheid die, in de filosofie
van het klassieke liberalisme, alleen maar de wet hoeft te handhaven en verder niets,
staat ‘machteloos tegenover een massale overtreding van de wet. Als het besef
ontbreekt dat het slecht is om de wetten te overtreden, hebben de muren van de staat
(dat zijn de wetten) geen fundament.’
Daarom zou hij het nog zo gek niet vinden als de verwijzing naar het christendom,
als een van de fundamentele waarden waarop de VVD zich baseert, weer in het
beginselprogramma zou terugkeren, hoewel zij ‘voor wie zuiver denkt in de liberale
traditie’ daar eigenlijk niet thuishoort. Alweer: uitspraken die eerder eerlijk dan
uitgekiend zijn.
Of ligt er wèl een sluwe berekening aan ten grondslag? Het dagblad Trouw wijst
erop dat, als de VVD inderdaad ‘de normerende waarde van het christendom’ zou
erkennen, het CDA, dat toch al ‘behoorlijk’ aan de VVD verliest, er een probleem
bij zou hebben. Dat is zo, maar laten we aannemen dat Bolkestein die uitspraken niet
om die reden gedaan heeft. Per slot van rekening loopt hij er ook risico, in eigen
partij, mee.
Ds. W.R. van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken, staat ook niet te juichen.
Hij valt er vooral over dat Bolkestein dat ‘bezielend verband’, die verwijzing naar
het christendom, nodig is gaan vinden, nu we leven ‘in een maatschappij die op drift
is geraakt, met een miljoen allochtonen in het jaar tweeduizend’.
Met die woorden wekt, aldus Van der Zee, Bolkestein de indruk dat het christelijk
geloof een tegengif is tegen mensen met een ander geloof. Alsof er, net als in
Zuid-Afrika onder de apartheid geschiedde, met het christelijk geloof een muur tegen
niet-blanken moet worden opgetrokken. Het christendom is geen reddingsmiddel
tegen secularisatie en een pluriforme samenleving, aldus Van der Zee (volgens het
ANP).
Dit is toch wel een verdraaiing van Bolkesteins bedoelingen, dunkt me. Bolkestein
vindt - althans zo lees ik het - die verwijzing naar het christendom niet nodig als
tegengif tegen mensen met een ander geloof, maar omdat de maatschappij (mede als
gevolg van de instroming van allochtonen) op drift is geraakt en omdat zij, anders
dan in een tijd dat zij genoeg had aan een politieke filosofie die zich beperkt tot
procedures, ‘hoog ontwikkeld’ en ‘zeer mobiel’ is geworden. Over secularisatie heeft
Bolkestein helemaal niet gesproken.
Dat Bolkestein, op zoek naar een nieuw zingeving, juist op het christendom terecht
is gekomen, is niet zo vreemd. Onze cultuur (en dus samenleving) draagt nu eenmaal,
of we dat nu leuk vinden of niet, mede het merk van het christendom. Dat historische
feit zal zelfs de meest fanatieke atheïst - en Bolkestein is op z'n minst geen belijdend
christen - moeten toegeven.
Rest de vraag: heeft een samenleving wel een zingeving, een ‘bezielend verband’,
nodig? Die vraag zal ook niet zo gauw ontkennend beantwoord worden. Maar moet
die zingeving dan van buiten komen, zoals het christelijk geloof veronderstelt, of
vindt de samenleving die in zichzelf? Als een samenleving ‘op drift’ of ‘zeer mobiel’
is, kan in het laatste geval de zingeving nooit erg vast zijn - afgezien nog daarvan
dat de samenleving dan, filosofisch en ethisch, rechter in eigen zaak zou zijn.
Ook om die reden is een verwijzing naar het christelijk geloof, dat transcendent
is, niet zo ongerijmd. De moeilijkheid is echter dat, wil zo'n verwijzing geloofwaardig
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zijn, het geloof er wel moet zijn. Een verwijzing die niet meer is dan de vaststelling
van een historisch feit, is geen zingeving, maar het intrappen van een open deur.
NRC Handelsblad van 11-03-1994, pagina 9

Zin en onzin bij de premier
Wat is dat voor onzin? Dat dacht ik toen ik in de krant van 11 maart de
minister-president als volgt geciteerd zag: ‘Laten we elkaar het verleden niet kwalijk
nemen, maar laten we het eens worden over dat er een idee moet bestaan van wat
verantwoordelijkheidsbeleving van staten en van gezamenlijke staten betekent.’
Nu had minister Lubbers voor de vuist gesproken, en bij zulke gelegenheden
spreken we allemaal wel eens zinnen uit die niet volkomen persklaar zijn. Het zou
dus niet fair zijn hem op deze onzin - in de meest letterlijke betekenis: on-zin - vast
te pinnen. Dus even wachten tot de officiële tekst beschikbaar was. En wat stond
daar?
‘Laten we elkaar het verleden niet kwalijk nemen, maar laten we vooruit denken
op een wat langer traject; het eens worden dat er een idee moet bestaan van wat
verantwoordelijkheidsbeleving van staten en gezamenlijke staten op dit gebied’ Lubbers bedoelde het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid van de
Europese Unie - ‘betekent.’ Bijna woordelijk hetzelfde dus als in de krant had gestaan.
Wat Lubbers met die woorden bedoelde bleef dus een raadsel. Goed het is met
een beetje moeite wel mogelijk te vermoeden wat hij had willen zeggen, namelijk
dat het ook in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid mogelijk moet
zijn de subsidiariteitsgedachte in te voeren, dat wil zeggen: tot een bepaling te komen
van wat tot de verantwoordelijkheid van de EU gaat behoren en wat de
verantwoordelijkheid van de nationale staten blijft.
Maar dat staat er niet, en daarom kunnen we niet met zekerheid zeggen dat Lubbers
dat ook zo bedoeld heeft. Tegenover een Nederlands publiek, dat weinig waarde
hecht aan precieze formuleringen, kan hij het 'm misschien nog wel lappen met zinnen
te komen aanzetten die meer een sfeer oproepen dan uitmunten door helderheid,
maar als (als!) hij straks voorzitter van de Europese Commissie wordt, zal hij zich
toch duidelijker moeten uitdrukken, wil hij ook door anderen, die vaak hogere eisen
stellen, begrepen worden.
Dat hij het best kan, liet hij zondag in Het Capitool zien, waar hij vooral de
opgewonden Maartje van Weegen zo nu en dan op minzame, maar puntige wijze op
haar nummer zette. Te vrezen valt echter dat een Nederlands publiek de voorkeur
geeft aan de lieve bewogenheid van Maartje en de wazigheid van de Lubbers van
donderdag. Maar straks heeft hij wellicht met een ander publiek te maken. (Hoe
vertaal je trouwens die wazigheid in het Engels of het Frans?)
Overigens was het nog niet zo gek wat Lubbers donderdag allemaal zei over het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Hij begon te zeggen - en daar
kan inderdaad niet genoeg de nadruk op worden gelegd - dat ‘de verschillen in traditie,
in het denken op het terrein van defensie en veiligheidsbeleid in de Europese landen’
zo groot zijn. ‘Je kunt haast per land een aparte karakteristiek geven’ (dat geldt ook
voor het buitenlands beleid!).
Of evenwel de methodiek die voor het bereiken van een Economische en Monetaire
Unie wordt gevolgd - het vaststellen van convergentiecriteria waaraan de deelnemende
landen moeten voldoen - zo gemakkelijk toegepast kan worden op een
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gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als Lubbers schijnt te denken,
is de vraag. Per slot van rekening hebben we daar met factoren te maken die zich,
anders dan bij economische en monetaire zaken, niet laten kwantificeren - factoren
juist als traditie.
Zeker is dat we, als we een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheisdbeleid
willen bereiken, niet te veel aan het verleden moeten denken (of, zoals Lubbers zegt,
elkaar het verleden kwalijk nemen). Als we eens zouden beginnen met het beperken
van de herdenkingen van 1940-1945, waarvan sommige - met die oude mannetjes
in BS-uniformen en met stenguns - bijna ridicule trekjes krijgen.
Die herdenkingen bepalen ons - soms kunstmatig - op het verleden, terwijl het om
de toekomst gaat. Ze houden gevoelens wakker die in strijd zijn met de idealen die
we belijden. We belijden het ideaal van de Europese eenheid, waarvan Duitsland
een kernstuk is; die herdenkingen houden, ook als ze die bedoeling niet hebben,
anti-Duitse gevoelens wakker - ook bij generaties die lang na de oorlog geboren zijn.
Hier is sprake van een tegenstrijdigheid, zo niet schijnheiligheid. Dan is de Franse
pers consequenter en volwassener, die bijna eenstemmig het besluit betreurt de
Bondsrepubliek Duitsland niet uit te nodigen bij de plechtigheden die in juni de
geallieerde invasie van vijftig jaar geleden zullen herdenken.
NRC Handelsblad van 15-03-1994, pagina 9

Het doel voorbij geschoten
‘Duitsland als partner’ - zo heet het rapport dat de Adviesraad Vrede en Veiligheid
vorige week op verzoek van de ministers van buitenlandse zaken en defensie heeft
uitgebracht. Inhoud en strekking van dat rapport zullen niet veel stof doen opwaaien.
Ze zijn trouwens in overeenstemming met de consensus die de Tweede Kamer al
geruime tijd op dit punt laat blijken. De twee betrokken ministers zullen er ook niet
veel moeite mee hebben.
Waar komen die inhoud en strekking op neer? Na het uiteenvallen van het Oostblok
heeft het verenigde Duitsland onmiskenbare behoefte aan stabiliteit in het
aangrenzende Oost-Europa. Voorkomen moet worden dat het buiten de Europese en
Atlantische kaders naar oplossingen voor dit probleem gaat zoeken. Met andere
woorden: Duitslands binding met het Westen mag niet in gevaar komen.
Dat is ook een Nederlands belang, en Nederland kan daar ook iets aan doen. Hoe?
Door nadrukkelijker dan in het verleden de aandacht te richten op de positie van de
Bondsrepubliek in Europa en de Duitse binnenlands-politieke ontwikkelingen; meer
in het bijzonder zich meer open te stellen voor de legitieme zorgen van onze
oosterburen over de (potentiële) effecten van toenemende instabiliteit in Oost-Europa
op Duitsland.
Wat betekent dit in concreto? 1. Er moet een regelmatige en meer gestructureerde
gedachtenwisseling tussen Nederland en Duitsland komen; 2. Nederlands bilaterale
hulp voor ondersteuning van Oosteuropese hervormingsprocessen zal op z'n minst
verdubbeld moeten worden; 3. Nederland moet zich sterk maken voor Europese
oplossingen van het vluchtelingenvraagstuk (waarvan Duitsland de zwaarste last
draagt); 4. Nederland dient de militaire banden met Duitsland te verbreden en daarbij
eventueel ook Middeneuropese landen betrekken.
Ten slotte moet Nederland, samen met Duitsland, bekijken hoe voorkomen kan
worden dat de voorziene uitbreiding(en) van de Europese Unie leidt tot verlies aan
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slagvaardigheid in de besluitvorming en aan legitimatie bij de bevolking. Vorming
van Europese kerngroep(en) moet niet uitgesloten worden.
Er vallen natuurlijk kanttekeningen te maken bij deze aanbevelingen. Bijvoorbeeld:
hoe past de Frans-Duitse samenwerking, die de Adviesraad ‘onontbeerlijk’ vindt
voor de Europese integratie, in dit concept? Het rapport zegt het zelf: ‘Het heeft
weinig zin de betrekkingen met Duitsland te intensiveren als niet tegelijkertijd gewerkt
wordt aan het verbeteren van de enigszins ongemakkelijke relatie die ons land met
Frankrijk heeft.’ Kunnen we binnenkort een rapport Frankrijk als partner verwachten?
Maar goed, dit zijn kanttekeningen, die de kern van het rapport niet raken. Van
principiëler aard is een bezwaar dat niet betrekking heeft op inhoud of strekking van
het rapport, maar op zijn openbaarheid. Wat kunnen de politieke gevolgen zijn van
zo'n openbaar rapport, waarom de ministers gevraagd hebben en dat zij gehouden
zijn te beantwoorden?
Immers, een openbare discussie over een ander land en over onze betrekkingen
met dat land - een discussie waaraan de regering zelf meedoet - kan òf de positie van
eigen land tegenover dat andere land verzwakken (doordat onzerzijds alle kaarten al
op tafel liggen, voordat de onderhandelingen begonnen zijn) òf tot ongewenste
gevolgen in de betrekkingen met derde landen, in casu bijvoorbeeld Frankrijk, leiden
(beide gevolgen samen zijn ook mogelijk).
Natuurlijk, een openbare discussie over Duitsland is op zichzelf welkom, en daartoe
is het rapport van de Adviesraad - alweer: op zichzelf - een belangrijke bijdrage. Het
bezwaar richt zich dan ook niet tegen de Adviesraad, maar tegen de ministers, die
om een rapport gevraagd hebben waar ze, ook als ze het ermee eens zijn, eigenlijk
weinig mee kunnen doen, als het al niet een belemmering zal blijken in hun contacten
met andere regeringen.
Bovendien hebben de ministers in hun adviesaanvraag niet om zomaar een rapport
gevraagd. Ze hebben van de Adviesraad het antwoord gevraagd op zeer concrete
vragen, zoals: ‘Blijft Duitsland in dezelfde mate belang hechten aan de Atlantische
samenwerking op veiligheidsgebied en aan het Europese integratieproces?’ ‘Welke
verwachtingen koestert Duitsland ten aanzien van zijn partners in de EG en de NAVO?
En hoe zou het kunnen reageren als aan deze verwachtingen niet zou worden
voldaan?’
Duitsland zou uit deze vragen de conclusie kunnen trekken dat de Nederlandse
regering twijfelt aan de verzekeringen die Duitsland op dit gebied keer op keer geeft.
Dat dit twijfel bij andere regeringen bestaat, weet Duitsland natuurlijk ook wel, maar
als daar in het openbaar uiting aan wordt gegeven kan dat tot diplomatieke incidenten
leiden, zoals de te openhartige Franse ambassadeur in Bonn dezer dagen heeft
gemerkt.
En Frankrijk? Dat hoeft zich door de woorden van de ministers niet geraakt te
voelen, maar welke conclusie zal het trekken uit de constatering van een adviesraad
van de regering dat de Nederlands-Franse relatie ‘ongemakkelijk’ is, gekoppeld aan
de aanbeveling dat de buitenlands-politieke samenwerking tussen Nederland en
Duitsland geïntensiveerd moet worden. Zulke aanbevelingen kunnen, willen ze geen
ongewenste en onnodige effecten hebben, beter binnenskamers blijven.
Laat de Adviesraad Vrede en Veiligheid zich omvormen tot een zuiver particulier
orgaan, dat niemand bindt, maar wèl de publieke discussie in gang houdt (zoals de
Europese Beweging en de Atlantische Commissie dat met hun rapporten doen), en
laat de regering, indien zij behoefte heeft aan nog ander advies dan dat van haar
officiële adviseurs, een lichaam in het leven roepen dat haar in vertrouwen raad geeft,
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waarop zij niet hoeft te antwoorden. Openbaarheid kan ook wel eens haar doel
voorbijschieten.
NRC Handelsblad van 22-03-1994, pagina 9

Liever warm dan eerlijk?
‘In Het Parool schreef Karel van het Reve onlangs dat hij nog nooit op de VVD heeft
gestemd, hoewel hij het in bijna alle opzichten met die partij eens is. Van het Reve
vermoedt dat zijn stemgedrag nog steeds wordt beïnvloed door een oud proletarisch
instinct.’ Dat schreef Max Pam een week geleden op de Achterpagina, en hij voegde
daaraan toe: ‘Dat herken ik.’
Dat is heel begrijpelijk. Mensen laten waarschijnlijk hun stem meer door instincten
of tradities bepalen dan door rationele overwegingen. Zo zijn er ook tijden geweest
dat mensen zich door een oud aristocratisch instinct ervan hebben laten weerhouden
op de VVD te stemmen.
En ik ben ervan overtuigd dat vele linkse mensen daarom zo de pest aan de huidige
VVD-leider Bolkestein hebben omdat hij de mythe doorbreekt dat intellectuelen
links moeten zijn. Een rechtse intellectueel: dat mag eigenlijk niet! (U ziet: ik stoor
mij niet aan Bolkesteins dringende verzoek hem niet een intellectueel te noemen.)
Maar het zijn niet alleen linkse mensen die op niet-rationele gronden een hekel
hebben aan de liberalen. Ook christen-democraten kunnen hen vaak niet uitstaan, en
dan meestal omdat ze warmte, bevlogenheid of betrokkenheid zouden missen - alsof
die hoedanigheden op zichzelf aanbevelingen zouden zijn: het komt er immers op
aan waarvoor je warmte uitstraalt, waardoor je bevlogen en waarbij je betrokken
bent.
Een aardig staaltje van dit christen-democratisch denken gaf in Trouw van 16
maart Willem Breedveld - overigens een van de intelligentste politieke commentatoren
- ten beste. En hij deed dit in een artikel over Bolkestein, waarin hij - wat ook het
opmerken waard is - afstand nam van de gebruikelijke schimpscheuten en
verdachtmakingen aan het adres van de liberale leider.
Zo schreef hij dat je Bolkestein er niet van kon ‘betichten dat hij Nederland potdicht
wil houden voor iedere asielzoeker, al was het maar om, met het oog op de naderende
verkiezingen, de Centrumdemocraten de wind uit de zeilen te willen nemen. Zo zit
Bolkestein niet in elkaar.’
Zo'n lof is zeldzaam - ook bij mensen die in feite precies hetzelfde bepleiten als
Bolkestein. (Maar wat is er eigenlijk op tegen de Centrumdemocraten de wind uit
de zeilen te willen nemen? Zou zelfs de meest verstokte antiliberaal niet liever zien
dat Bolkestein won dan Janmaat?)
Breedveld waardeert het in Bolkestein dat hem de omfloerste wijze dwars zit
waarop onderwerpen als allochtonen aan de orde worden gesteld. (Ook dat kunnen
linkse mensen niet van Bolkestein hebben: dat hij taboes doorbreekt. Dat was immers,
evenals intellectualiteit, een links monopolie?) Bolkestein is, schrijft Breedveld, ‘niet
halfzacht, maar open en eerlijk’.
Maar nu de keerzijde, die Bolkestein (volgens Breedveld) vergeet. Hij vindt het
misschien ‘wel eerlijk om van de daken te roepen dat we Afrikanen in feite niets te
bieden hebben, maar tegelijkertijd ook wel erg cynisch’. Misschien, maar een cynische
uitspraak hoeft nog geen onjuiste uitspraak te zijn. Of wil ook Breedveld de
werkelijkheid liever omfloerst opdissen?
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Zo ja, dan is dat daarom interessant omdat gereformeerden - en ik neem aan dat
Breedveld, die zozeer het politieke gezicht van Trouw bepaalt, op z'n minst rechtzinnig
protestant is - er altijd om bekend stonden de dingen recht voor hun raap te zeggen.
Zouden zij nu die rechtlijnigheid verlaten voor die - op zichzelf niets zeggende warmte, bevlogenheid en betrokkenheid?
In hetzelfde Trouw (maar dan van 19 maart) ziet Peter Lankhorst, de scheidende
fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, nog wel degelijk verschil
tussen gereformeerden en andere christen-democraten. ‘De gereformeerde politicus
is principiëler, volgt een rechte lijn.’ Zo is hij het niet eens met staatssecretaris
Heerma, maar ‘ik moet wel erkennen dat er een consequente, samenhangende lijn
in zit’.
Daar stelt hij de rooms-katholieke politicus Lubbers tegenover: ‘Lubbers zou
regelmatig van zijn lijn afwijken, als hij zo zijn meerderheid zou kunnen vergroten.’
Lankhorst is zelf van rooms-katholieken huize en herkent dus het denken van Lubbers.
Ja, daarom mag hij (wat een ander niet zou mogen doen zonder van antipapisme
beschuldigd te worden) zeggen dat Lubbers ‘een katholieke boef’ is (Van Mierlo is
zelfs volgens hem ‘de grootste katholieke boef in Den Haag’). Waar bestaat Lubbers'
kracht uit? Dat hij ‘tegengestelde krachten met elkaar verzoend heeft’. Dat hij
voortdurend de boodschap predikt ‘dat we het samen moeten doen’. Dat hij de
opstandige tuinders toeroept: ‘Ik ben één van jullie, laten we het samen oplossen.’
Dat hij de ‘natuurlijke neiging heeft naar mensen toe te praten’.
‘Een katholiek wil bij elkaar brengen.’ Dat wij-gevoel is ‘héél katholiek’. ‘Dat
warme van Lubbers, dat is heel katholiek.’ (De gereformeerde Brinkman mist dat
en moet ook niet proberen dat na te doen.) Alles goed en wel, maar dat maakt iemand
nog niet tot een ‘katholieke boef’ - tenzij Lankhorst bedoelt (maar hij zegt het niet)
dat Lubbers er allemaal niets van meent.
Hoe dan ook - het is interessant te zien hoe Trouw, bij monde van Breedveld en
in discussie met de liberale Bolkestein, die een ‘agnostische calvinist’ wordt genoemd
(daar zit toch iets van een compliment in), opschuift van gereformeerde rechtlijnigheid
naar rooms-katholieke warmte.
NRC Handelsblad van 25-03-1994, pagina 9

Nederland bruggehoofd
In het begin van de jaren vijftig was er een jongeman in New York die
verantwoordelijk was voor de voorlichting over Nederland in de Verenigde Staten.
Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog, en hij vond dat molens en tulpen niet
voldoende waren om de Amerikanen ervan te overtuigen dat Nederland een belangrijk
land was.
Nederland was een klein land, dus aan de criteria die in die tijd opgeld deden,
zoals aantal divisies, kon het maar in beperkte mate voldoen. Had het Nederlandse
grondgebied maar een strategische betekenis, die het belang van het land in
Amerikaanse ogen zou doen uitstijgen boven dat van andere bondgenoten van dezelfde
territoriale of demografische grootte!
Dat dacht die jongeman, wiens taak het was Nederland in Amerika te ‘verkopen’.
En wat gebeurde er? Op een zekere dag - het moet in de loop van 1952 zijn geweest
- kreeg hij het geheime verslag onder ogen van de ambassadeursconferentie die in
augustus van dat jaar in Den Haag was gehouden. Minister van Oorlog Staf was daar
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een van de sprekers geweest, en in wat hij had gezegd vond die jongeman waarnaar
hij zo lang gezocht had.
Staf refereerde aan een plan van de Duitse generaal Speidel (die toen blijkbaar al
bij de geallieerde planning betrokken was, hoewel de Bondsrepubliek pas in 1955
lid van de NAVO zou worden), volgens hetwelk Nederland benoorden de grote
rivieren en bewesten de IJssellinie tot een soort bruggehoofd kon worden verbouwd,
van waaruit tegenaanvallen gelanceerd konden worden op de Russische legers die
bezuiden die grote rivieren naar het Kanaal doorstootten.
Daar had die jongeman op zitten wachten! Nederlands strategische betekenis voor
de verdediging van het Westen was plotseling aanzienlijk vergroot. En toen besloot
hij iets te doen wat hij natuurlijk helemaal niet had mogen doen: hij verwerkte Stafs
betoog in een memorandum, dat hij op persoonlijke titel stuurde naar iemand die net
een boek over de verdediging van het Westen had geschreven. Dat was de journalist
Drew Middleton, die toen correspondent van de New York Times in Bonn was. En
ja hoor, een tijd later verscheen in die krant een stuk van Middleton waarin hij, zonder
bronvermelding, een schets gaf van dat plan, dat Nederland zo'n belangrijke plaats
in de verdediging van het Westen toebedeelde. Daarmee had die jongeman een punt
gescoord.
De dag daarna nam de Volkskrant het stuk van Middleton op haar voorpagina over
(plus een kaartje), en dat was aanleiding voor Romme, het machtigste Kamerlid,
vragen te stellen aan de minister van oorlog. Diens antwoord kwam erop neer dat er
van dat hele plan niets waar was - en dat terwijl het bericht indirect uit zijn koker
kwam!
Daarna kwam de New York Times nog een keer terug op dat plan, en ook het
weekblad Newsweek wijdde er een uitvoerige beschouwing aan. Daarna werd het
stil, maar het doel van de voorlichter was tenminste bereikt: de aandacht was gevallen
op het belang van Nederland.
Waarom vertel ik dit verhaal nu? Omdat in het onlangs verschenen boek Met de
blik naar het oosten: de Koninklijke Landmacht 1945-1990 van J. Hoffenaar en B.
Schoenmaker dit plan ook wordt genoemd, zij het dat het niet aan generaal Speidel
wordt toegeschreven. Maar op blz. 112 staat het volgende: Minister Staf wees in
september 1952 - dat was dus ongeveer in dezelfde tijd als waarin hij de ambassadeurs
over dat plan had verteld - ‘op het grote belang van het behoud van het “hart van het
land” als stevig bruggehoofd. De geallieerden zouden dan beschikken over vliegbases,
vanwaar zij vijandelijke verbindingslijnen konden bestoken.
Het ontzeggen van die bases aan de vijand zou betekenen dat vandaar geen
luchtaanvallen en aanvallen met geleide projectielen tegen de (Amerikaanse)
strategische luchtmachtbases in Groot-Brittannië konden worden ondernomen.’
Voorts wees Staf op het grote belang van Rotterdam als geallieerde aanvoerhaven.
Zo'n plan heeft dus wel degelijk bestaan. Maar niet lang, want in het genoemde boek
valt te lezen dat de geallieerde opperbevelhebbers er nooit helemaal in geloofd hebben.
Toen Staf dus zijn ontkennend antwoord aan Romme gaf, sprak hij dus misschien
niet helemaal de onwaarheid. In elk geval heeft hij het plan in de loop van 1953 laten
varen. Maar intussen was Nederland wel even in de Amerikaanse pers in the picture
geweest, en daar was het die voorlichter om te doen geweest.
Het plan stond en viel met het bestaan van de IJssellinie, waaraan dat boek een
hoofdstuk wijdt. Met de aanleg daarvan was in 1951 begonnen. Hele gebieden ten
oosten en ten westen van die rivier zouden, in geval van dreigende oorlog, onder
water gezet worden. Maar de gevolgen zouden niet daartoe beperkt blijven. Ongeveer
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400.000 mensen zouden moeten worden geëvacueerd. Daarnaast zou rekening moeten
worden gehouden met een miljoen ‘paniekvluchtelingen’.
Bovendien: ‘De grote rivieren ten westen van de linie zouden zijn drooggevallen.
Met name in het Westland zou een enorme verzilting zijn opgetreden. De
waterhuishouding in grote delen van Utrecht en Zuid-Holland zou verstoord zijn
geraakt.’ Maar daarvan heeft toentertijd niemand iets vernomen, want het besluit tot
de aanleg van de linie was in het geheim genomen, en de aanleg geschiedde ook in
het geheim.
Hoe kijkt die jongeman van toen nu terug op dit hele geval? Met gemengde
gevoelens. Enerzijds voelt hij nog steeds de professionele voldoening van de
voorlichter die erin geslaagd is een produkt te verkopen. Anderzijds is er, met
terugwerkende kracht, verbazing over de gelatenheid, zo niet geestdrift, waarmee al was het slechts korte tijd - de toenmalige politieke en militaire leiding een plan
steunde dat van het dichtst bevolkte gebied van Europa in het atoomtijdperk een
strategische uitvalsbasis wilde maken.
Dat kan alleen maar verklaard worden uit de sfeer van die dagen, waarin werkelijk
rekening werd gehouden met een massaal doorstoten van Russische divisies naar de
Noordzee en waarin de herinnering aan een andere vreemde bezetting nog zo levend
was. En het was geen rechts kabinet dat dit besluit had genomen. Het was het eerste
kabinet-Drees, waarin de PvdA ruimschoots vertegenwoordigd was. Waarlijk, de
dagen van Mient Jan Faber waren nog niet gekomen! En die zijn nu ook al weer
voorbij. De geschiedenis gaat snel.
NRC Handelsblad van 29-03-1994, pagina 9

Abusievelijk een fout gemaakt
‘Wat betekent insteken?’ Zo vroeg ik in mijn vorige taalartikel (25 februari).
Minister-president Lubbers had in een interview met Willem Breedveld in Trouw
meermalen ontkend zich ooit schuldig gemaakt te hebben aan de kennelijk kwalijke
bezigheid die door dit woord betekend wordt.
Welnu, het blijkt gewoon ‘iets ingeven of influisteren’ te betekenen, aldus
Breedveld in een later stuk. Het staat zelfs in Van Dale. Inderdaad, daar staat het zij het zonder de toevoeging: ‘met de bedoeling het in de krant te zetten’ (beter: laten
zetten), welke bedoeling volgens Breedveld in Lubbers' woorden impliciet was.
Wat Van Dale echter wèl bij die betekenis vermeldt, zijn de letters w.g., wat
betekent: ‘weinig gebruikelijk’. Het is dus niet zó'n wonder dat ik nooit van die
betekenis van insteken had gehoord. Overigens begrijp ik niet waarom Lubbers de
praktijk van insteken (in die betekenis) zo verontwaardigd afwees. Het lijkt mij een
legitieme praktijk, mits waar is wat ingestoken wordt.
Andere taalcuriositeiten waarop ik de afgelopen weken ben gestuit:
‘Ik ben alleen verantwoordelijkheid verschuldigd aan de raad van commissarissen.’
Ik ben verantwoordelijk tegenover de RvC en ben hem verantwoording verschuldigd.
‘Een kwaliteitskrant vroeg onlangs aan zijn lezers aan welk onderwerp meer
aandacht besteed moest worden. Tot hun ontsteltenis kwam daarbij uit: aan geestelijk
leven.’ Tot wier ontsteltenis? Toch niet tot die van die lezers?
‘Voor wie nieuws niet meer is dan een verzameling losse feiten, kan deze brief
als ongeschreven beschouwen.’ Dat lijkt mij kromme taal.
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‘...ex-eigenaar van horecazaken die zelden een lang leven beschoren waren.’ Waren
die zaken zelden beschoren of was hun zelden een lang leven beschoren?
‘Hierbij ontvangt u een nieuwe aankondiging voor de oratie van dr. X. Abusievelijk
is er een fout in de vorige aankondiging geslopen.’ Ja, stel je voor dat die fout er
expres in was geslopen.
‘...dat dit onderwijs binnen schooltijd zowel goed was voor de ingroei in de
Nederlandse taalvaardigheid als voorkwam dat buitenlandse kinderen en ouders zich
van hun eigen identiteit ontnomen voelden.’ (Van een lid van een college van rectoren
en directeuren.)
‘Dit is vooral een middel om de uitkomst van het leerproces zo optimaal mogelijk
te maken.’ (Van een wethouder van onderwijs.) Optimaal betekent op zichzelf al:
zo goed mogelijk.
‘In het goed gesitueerde Hillegersberg stemt 12 procent CD/CP.’ Wat heeft de
ligging van Hillegersberg daarmee te maken?
‘De verdachte ontkende op de avond van de moord in de buurt te zijn geweest.
De andere dader is nog niet bekend. Uitspraak op 31 maart.’ Zolang er geen uitspraak
is, is geen dader bekend.
‘Het ministerie van landbouw bleef ook na het vertrek van Braks achtervolgd
worden door affaires, niet in het minst door de tegengestelde belangen van landbouw
en natuur.’ Gelukkig dat die met die affaires niet in het minst te maken hadden.
‘Een Europees Parlement dat niet over volwaardige middelen beschikt en ook
nooit zal hebben.’ Wat nooit zal hebben? Volwaardige middelen natuurlijk maar dat
staat er niet.
‘Het huidige beleid van de politie om de snelheidscontrole van tevoren aan te
kondigen komt het financieringstekort van de overheid niet ten goede.’ (Stelling bij
proefschrift.) Misschien is dat juist de bedoeling van die aankondiging. Of zou
bedoeld zijn dat die aankondiging de terugdringing van het financieringstekort niet
ten goede komt?
‘... hoe Nederland een van de weinige landen werd die 1,5 procent van zijn nationaal
inkomen aan ontwikkelingshulp besteedde.’ Logisch (maar ook fout) zou zijn geweest:
dat ... besteedde, want land is onzijdig; die kan dus alleen maar slaan op het meervoud
landen, maar dan had er besteedden en hun nationaal inkomen moeten staan.
‘Harding beweerde pas enkele dagen na de aanslag op Kerrigan te hebben gehoord
dat haar ex-man daarbij betrokken was. Dat bleef ze vervolgens lange tijd ontkennen.’
Wat bleef ze ontkennen?
‘Hij meet temperatuurveranderingen tot in de orde van een honderdduizendste
graad Celsius. Daarmee is deze calorimeter duizendmaal gevoeliger dan de beste
bestaande warmtemeters tot nog toe.’ Of duizendmaal zo gevoelig?
‘In de RDM-zaak overlegde raadsman mr. L. Spigt de rechtbank een brief van
minister Andriessen.’ Maar toch niet dan nadat hij dit met minister Andriessen
overgelegd had?
‘Op Lubbers' persconferentie heette het dan ook dat de vier
hoofdverantwoordelijken “functioneringsgesprekken” krijgen en overplaatsing boven
het hoofd hangt.’ Zou de schrijver ook schrijven: ...dat ze functioneringsgesprekken
krijgen en overplaatsing boven het hoofd hangt?
‘Wie zwakzinnig, schizofreen, psychopathisch enzovoort is, is de daad niet aan
te rekenen en wordt voor lange tijd uit de samenleving weggehouden.’ Zelfde
constructie als in vorig voorbeeld.
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Uit een artikel over een directeur van een gemeentelijke sociale dienst: ‘Hij zegt
op te komen voor alles wat onrechtvaardig is.’ Mooie sociale dienst moet dat zijn.
NRC Handelsblad van 01-04-1994, pagina 9

Bederf in de staat
‘Er schuilt bederf in Denemarkens staat.’ Wanneer we dit shakespeariaanse woord
in de mond namen, dachten we niet aan dit Scandinavische land, toonbeeld van
reinheid en rust, maar eerder aan landen als Italië of Frankrijk, ja eigenlijk aan alles
bezuiden de grote rivieren. Op Holland zelf was dit woord natuurlijk helemaal niet
van toepassing!
Maar nu? Moeten we ook hier niet langzamerhand onze gevoelens van noordelijke
of protestantse zelfgenoegzaamheid herzien? In elk geval is het politieschandaal
waarover de Tweede Kamer donderdag gaat debatteren, van een hoedanigheid die
we nog enkele jaren geleden in Nederland niet mogelijk hadden geacht.
In de eerste plaats het schandaal zelf. Politiekorpsen die de onderlinge
samenwerking ter bestrijding van de zware misdaad opzeggen. Een hoofdcommissaris
van politie die zijn collega van corruptie (of gedoging daarvan) beschuldigt. Een
andere hoofdcommissaris die een procureur-generaal dreigt hem in het openbaar
‘integraal te zullen doortrekken’. Onvoorstelbaar, maar toch waar. En dan de politieke
verantwoordelijkheid. Een minister-president die het onderscheid tussen ‘fout’ en
‘fouten’ dat voor de bezettingsjaren gold, toepasbaar acht op deze zaak; dus zijn
oud-collega's Brockx, Braks, Van der Linden en Van Eekelen, die wegens fouten
zijn moeten heengaan, gelijkstelt met mensen die in de oorlog fout waren. Het minste
wat van hem verwacht mag worden, is een woord van excuus jegens hen.
Maar de andere politici van de twee regeringspartijen waren in hun eerste reactie
niet veel beter. Hen bond het gemeenschappelijk vooruitzicht van een zware nederlaag
bij de aanstaande verkiezingen. Dat vooruitzicht zou er niet veel beter op worden als
de verantwoordelijke ministers - van iedere partij één - zouden moeten aftreden.
Een begrijpelijke reactie, maar niet een die getuigde van zuiver staatsrechtelijk
inzicht. Bovendien: als ze even hadden nagedacht, zouden ze hebben ingezien dat
deze reactie ook in politiek opzicht verkeerd was: de kiezers konden er moeilijk iets
anders in zien dan een zucht om, koste wat het wil, op het fluweel te blijven zitten
en elkaar de hand boven het hoofd te houden.
Er zijn nu second thoughts opgekomen. Bij de PvdA is de neiging ontstaan de
minister van justitie, de CDA'er Hirsch Ballin, niet te ontzien - wat onvermijdelijk
tot een breuk in de coalitie zou leiden, want Hirsch Ballin is, gezien zijn plaats op
de verkiezingslijst, een van de paradepaardjes van zijn partij.
Ten aanzien van hun eigen man, minister van binnenlandse zaken Van Thijn, zijn
die PvdA'ers minder streng. Het argument luidt dat hij, pas minister geworden, niet
verantwoordelijk kan worden gesteld. Maar als burgemeester van Amsterdam, zijn
vorige functie, droeg hij toch zeker wèl verantwoordelijkheid? En is minister Van
Eekelen in 1988 niet moeten heengaan om iets wat hij in een vorige functie zou
hebben nagelaten?
Bovendien: kan van hem een onpartijdig oordeel verwacht worden over iemand
die in zijn Amsterdamse tijd zijn hoofdcommissaris van politie was? En zo ja, zou
dat oordeel, als dat ongunstig zou uitvallen niet ook hemzelf treffen? Normaal is dat
zo iemand zich in zo'n geval op z'n minst verschoont. Maar Van Thijn is een

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

paradepaardje van zijn partij. Ja, de politieke leider van de PvdA,
vice-minister-president Kok, heeft zelfs, blijk gevend van staatsrechtelijke
onwetendheid, verklaard dat Van Thijns benoeming tot minister mede nodig was om
de partij uit het diepe dal te helpen. Je moet als partijgenoot van een zeldzame
integriteit zijn om zo'n onmisbaar geachte man verantwoordelijk te stellen.
Het is niets nieuws wat hier gezegd wordt. Anderen hebben het al eerder gezegd.
En je hoeft geen aanhanger van Janmaat te zijn om tot de conclusie te komen: de
hele zaak stinkt. Maar er is nog een aspect aan deze zaak, en dat aspect is niet
technisch, politiek of staatsrechtelijk, maar eerder sociologisch. Het is de arrogantie
van Amsterdam die zich ook hier manifesteert.
Het Interregionale Recherche Team Noord-Holland/Utrecht (IRT) is, eenmaal in
Amsterdamse handen gekomen (de driehoek burgemeester Van Thijn, hoofdofficier
van justitie Vrakking en hoofdcommissaris Nordholt), stelselmatig uitgekleed en
ontdaan van niet-Amsterdamse, vooral Utrechtse, invloed.
Ook los van de vraag, of de beschuldiging van corruptie die de Utrechtse
hoofdcommissaris Wiarda aan het adres van het Amsterdamse politiekorps lanceerde
al dan niet gegrond was, was dit voldoende om de sfeer van samenwerking grondig
te verpesten. De Amsterdamse aanspraak primus te zijn en de anderen als
provinciaaltjes te beschouwen heeft ook hier averechts gewerkt.
Als burgemeester was ook Van Thijn niet vrij van die arrogantie. Herinnerd hoeft
slechts te worden aan zijn weigering in 1986 om slechts korte tijd vrij te maken voor
medewerking, via een video-opname, aan een historische tentoonstelling die gewijd
was aan de verhouding Amsterdam-Rotterdam, een Rotterdams initiatief.
Met deze - door niets gerechtvaardigde - hooghartigheid, die zich op vrijwel elk
gebied uit, maakt Amsterdam zich niet geliefd in den lande. Het is dan ook een fout
van de PvdA geweest een typisch Amsterdamse figuur als Felix Rottenberg tot
voorzitter te maken. Zijn kwaliteiten mogen nog zo groot zijn, alleen in Amsterdam
worden ze gewaardeerd, zoals de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2
maart toonde.
Die kloof tussen Amsterdam en de rest van het land (het Gooi mogen we, wat dit
betreft, tot Amsterdam rekenen) is, hoewel ze zich niet leent voor discussie in de
Kamer, niet het minst interessante of zelfs minst zorgwekkende aspect van de zaak.
NRC Handelsblad van 05-04-1994, pagina 9

Hoe lang is ‘al lang’?
Wanneer de liberaal Bolkestein de laatste tijd in deze rubriek vaker ter sprake is
gebracht dan politici als Brinkman, Kok of Van Mierlo, dan is dat niet uit sympathie
voor het liberalisme, laat staan voor de VVD, maar omdat hij nu eenmaal
interessantere dingen zegt dan die anderen. (Dat kan ook makkelijk, zal een malicieuze
geest zeggen...)
Maar deze keer wil ik niet ingaan op wat hij heeft gezegd, maar op een opmerking
van zijn laatste interviewers. Dat zijn twee journalisten van Trouw, die in het nummer
van 2 april verslag doen van een gesprek dat ze met hem hebben gehad.
In dat gesprek komt ook de rol te berde die de kerken de laatste jaren gespeeld
hebben in allerlei politieke kwesties, zoals de rakettenkwestie. Bolkestein is daarover
natuurlijk niet te spreken. En dan maken zijn interviewers deze opmerking: ‘Dat de
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kerken, een enkele uitzondering daargelaten, al lang zijn teruggekomen van het
politiek activisme, lijkt Bolkestein te zijn ontgaan.’
Nu, mij ook. Wanneer hebben de kerken daar openlijk afstand van gedaan?
Wanneer hebben ze verklaard dat ze er spijt van hebben zich zo te hebben bemoeid
met zaken die ze beter aan politici of actievoerders kunnen overlaten? En als we dit
impliciet moeten opmaken uit hun stilzwijgen, van wanneer dateert dat? Of, om in
de woorden van de interviewers te spreken, hoe lang is ‘al lang’?
Het is waar dat bijna vier jaar geleden ds. W.R. van der Zee, secretaris van de
Raad van Kerken in Nederland, in Hervormd Nederland, de uitspraak heeft gedaan
dat de kerken ‘wel eens te veel gericht waren op de dingen van de dag’ en dat voor
hem ‘de les van de afgelopen tijd was bescheidener en terughoudender te zijn waar
het gaat om de dingen van de dag’.
De afgelopen tijd - daarmee kon in 1990 moeilijk iets anders bedoeld zijn dan het
engagement van de kerken in de rakettenkwestie. Maar desgevraagd weigerde Van
der Zee, in latere reacties, zijn kritiek op de kerken (waarvan hijzelf een belangrijk
functionaris was) nader te specificeren. Waarom? ‘Ik vind het vervelend daar concreet
over te zijn (...) daar speel je anderen maar mee in de kaart.’ Maar spijt had hij
‘absoluut niet’. (Aldus in een interview in Hervormd Nederland van 3 november
1990.)
Dus weten we niet precies waarop die interviewers van Trouw doelen wanneer ze
zeggen dat de kerken ‘allang zijn teruggekomen van het politiek activisme’. In elk
geval schrijft Van der Zee wekelijks een artikel in Hervormd Nederland dat nogal
activistisch is. Zo afficheerde hij onlangs daarin zijn vurige loyaliteit jegens de PvdA.
Dat mag best, maar het is niet bepaald geschikt om de indruk te bevestigen dat de
kerken, waarvan hij een zegsman is, ‘al lang zijn teruggekomen van het politiek
activisme’.
Trouwens, Hervormd Nederland is zelf ook nog flink activistisch. Het is waar: het
is, anders dan ds. Van der Zee, niet aan een kerk verbonden (het noemt zich
‘oecumenisch opinieblad’), maar als het waar is dat ook de Nederlandse Hervormde
kerk al lang teruggekomen is van het politiek activisme, dan zal die kerk het misschien
niet zo prettig vinden dat het weekblad nog altijd het woord hervormd in zijn naam
draagt.
De kroon van politiek activisme droeg het artikeltje, in het nummer van 26 maart,
van de medewerker F.W. de Zoete. Daarin werden mensen met een ‘deftige tongval’
onmiddellijk bij rechts ingeschaald. Een ‘rechtse stem hoort bij een rechts mens’.
‘Het is een stem die bestaat uit tweed, sjaals, hockeysticks, Minerva, gereserveerde
kerkbanken, lanen, limousines, vijf-cijferjassen, villa's...’ Dit is, zo niet je reinste
discriminatie, op z'n minst het suggereren van guilt by association (waarin de
Amerikaanse communistenjager Joe McCarthy zo sterk was).
Nu is het waar dat we allemaal gedrag, stemgeluiden en andere uiterlijkheden
instinctief associëren met sociale groepen, en sociale groepen met politieke
gezindheden, maar wanneer we niet telkens deze instinctieve associatie toetsen aan
de individuele werkelijkheid, maken we ons schuldig aan ontoelaatbare generalisering
en globalisering.
Ontoelaatbaar? Ja, want waar is de grens? Er zijn ook andere accenten en andere
uiterlijke kenmerken dan ‘deftige’. Er zijn noordelijke, zuidelijke, homofiele, joodse
enzovoort. Moeten die allemaal politiek geëtiketteerd worden? Waar is dan het einde?
Wat de joden betreft, weten we het.
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Trouwens, waar moeten we een platte tongval onderbrengen? Bij links of bij
Janmaat? En het accent van jhr. Van der Goes van Naters, oud-fractievoorzitter van
de PvdA, of dat van de PvdA'er Patijn, commissaris der Koningin, of dat van Bas de
Gaay Fortman, oud-fractievoorzitter van de PPR? Of dat van koningin Beatrix?
Die krijgen waarschijnlijk allemaal van F.W. de Zoete dispensatie, zoals een meisje
met een ‘aerdappelspraak’ dat van hem kreeg, omdat ze ‘zich beter thuis voelde bij
wereldverbeteraars en groenen’. Zo hadden de nazi's hun ‘ere-ariërs’.
Zeker, de studie van sociale tongvallen en gebruiken (ook taalgebruiken) is
interessant en in ons - ietwat hypocriete - vaderland verwaarloosd, maar dat is iets
anders dan er politieke gevolgtrekkingen uit te maken. Gevolgtrekkingen die in dit
geval uitkomen op klassenhaat - wat in Hervormd Nederland, dat als christelijk
weekblad toch tegen elke haat zou moeten zijn, verbaast.
Maar geen nood, de theologie heeft ongetwijfeld een interpretatie - die van
Dorothee Sölle bijvoorbeeld - in de kast van het ‘Hebt uw vijanden lief’ die
klassenhaat juist tot bijzonder christelijk verklaart.
NRC Handelsblad van 08-04-1994, pagina 9

Pyrrus in Sodom
Volgens een onderzoek dat het bureau InterView in opdracht van het dagblad Trouw
heeft verricht, wist half maart ruim 41 procent van de ondervraagden nog niet op
welke partij op 3 mei te zullen stemmen. Daarmee blijkt het aantal twijfelaars dit
jaar groter dan ooit.
Nu, de nacht van donderdag op vrijdag van vorige week moet de keus voor die
twijfelaars gemakkelijker hebben gemaakt. Het CDA en de PvdA, de twee
regeringspartijen, hebben zichzelf uitgeschakeld als partijen bij wie de parlementaire
democratie in goede handen is.
Samen goed voor 103 van de 150 zetels in de Tweede Kamer hebben zij twee van
hun bewindslieden, onder wier verantwoordelijkheid dingen waren gebeurd die ook
zijzelf als ontoelaatbaar hadden gekenschetst, laten zitten. Niet één rechtvaardige is
in dit staatsrechtelijke Sodom opgestaan - terwijl dat de meerderheid niet in gevaar
zou hebben gebracht.
Nog verwonderlijker is het dat ook de kleine christelijke partijen, die niets te
verliezen hadden (behalve de reputatie het staatsrechtelijk geweten van de Kamer te
zijn), met hen meegegaan zijn, al waren ze het inhoudelijk eens met de argumenten
van VVD, D66 en GroenLinks om de bewindslieden heen te zenden. Heeft huivering
zich met deze goddeloze troep te vereenzelvigen hen op het laatste ogenblik bevangen?
De zaak is niet zonder haar tragische momenten. De twee betrokken ministers
waren, ieder in eigen partij, voorvechters van herstel van moraal en zuiverheid in de
politiek, en aan hun oprechtheid hoeft niet getwijfeld te worden. Dat juist zij zich
moesten uitputten in argumenten die jezuïtische casuïstiek benaderden!
Dit culmineerde in het ambtsbericht dat oud-burgemeester Van Thijn uitbracht
aan minister Van Thijn. ‘Geestelijk acrobatiek’ noemde Van Thijn dat zelf, maar dat
was nog een eufemisme. Hier sloeg het tragische moment om in het ridicule.
En ronduit beschamend werd de vertoning toen de minister-president na de
stemming opstond en meermalen het triomfantelijke gebaar - beide armen in de lucht
uitgestrekt - van de Olympische winnaar maakte. Zeker, hij had een politieke
overwinning behaald of liever: was een nederlaag ontkomen, maar ten koste waarvan?
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Eens te meer bleek dat minister Lubbers de staatsrechtelijke portee van politieke
zaken niet begrijpt of - en dat zou nog erger zijn - onbelangrijk vindt.
Daarbij komt dat de overwinning waaraan de minister-president plastische
uitdrukking gaf, wel eens een Pyrrusoverwinning kan blijken te zijn. De indruk dat
hier de hoge heren elkaar de handen boven het hoofd houden en dat de minderen
moeten boeten, is er niet door weggenomen, eerder versterkt.
Dat kan zijn terugslag hebben op de - toch al slechte - kansen van CDA en PvdA
bij de verkiezingen van 3 mei. Zouden die kansen niet beter zijn geweest als de
betrokken ministers direct na verschijning van het rapport-Wierenga afgetreden
zouden zijn? Dan zouden hun partijen zich tenminste hebben kunnen koesteren in
de glans van integriteit en politieke moed.
Maar dat zijn overwegingen waarover degenen die niet tot die partijen behoren of
zich aangetrokken voelen, zich geen zorgen hoeven te maken. Wat hen daarentegen
wèl aangaat, is het elan dat het cynisme jegens het politieke bedrijf ongetwijfeld, als
gevolg van deze affaire, krijgt. Dat doet de democratie geen goed.
De nacht van donderdag op vrijdag heeft al hier en daar de naam gekregen van
belangrijkste debat in de naoorlogse parlementaire geschiedenis van Nederland. Dit
is zeker een overdrijving - waaraan we ons vaak schuldig maken wanneer het onze
tijd betreft. De historicus zal het moeten uitmaken.
Een andere misvatting is dat de politiek in de jaren '40 en '50 - kortweg: vóór de
revolutie van de jaren '60 - een veel saaiere boel was dan nu. De partijdiscipline zou
toen veel groter zijn geweest; de gekken prezen wat de heren wezen - met als gevolg
dat het politieke debat tam en voorspelbaar zou zijn geweest. Het was de tijd van
Drees. Welnu, dat is een mythe, en de politicoloog prof. H. Daalder prikt haar door
in een interview in Trouw (9 april):
‘Drees genoot veel respect en vertrouwen, maar dat betekende niet dat er geen
meningsverschillen waren. Dat is een grove vertekening. De conflicten waren zelfs
groter dan nu en werden op het scherpst van de snede uitgevochten. Kijk naar het
Indiëbeleid.
Maar ook de zorgvuldigheid waarmee met politieke beslissingen werd omgegaan,
was veel en veel groter. Het beeld van onmondige, slaafse partijgangers, dat Van
Mierlo dikwijls ophangt, is onhoudbaar. Het is echt onzin dat “de” leiding het beleid
decreteerde. Er ging aan tal van zaken grondig overleg en heftig debat vooraf.
Bovendien, dat politieke debat was verre superieur aan dat van nu.’
Kortom, de geschiedenis is niet pas in 1966 begonnen. En wie die naar het debat
van vorige week kijkt, durft nog te beweren dat het minder voorgekookt was dan
vroeger? Eerder meer! Met dit tragisch-ironische aspect erbij dat Van Thijn, de ‘grote
bedenker’ (aldus Daalder) van polarisatie strategie tussen links en rechts van de jaren
'60, nu gered moest worden door het CDA, met de stemmen van D66 en GroenLinks
tegen.
Wat ook ten nadele veranderd is, is het begrip voor staatsrechtelijke zuiverheid.
Maar wat wil je, wanneer het aantal economisten, sociologen, politicologen en andere
-ogen onder de Kamerleden dat der juristen ver overtreft en de minister-president
ook niet altijd het goede voorbeeld geeft? Trouwens, de minister van justitie ook
niet.
NRC Handelsblad van 12-04-1994, pagina 11

Gesublimeerd kolonialisme
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Het is eigen aan de moderne mens verklaringen te zoeken voor de verschijnselen die
hij waarneemt (en als gevolg van de televisie is het aantal van die verschijnselen
oneindig groot geworden). Niet langer neemt hij genoegen met de verklaring: God
heeft het gewild, en Zijn wil is ondoorgrondelijk.
Hoe moeten we nu de moordpartijen in Rwanda verklaren? Ligt armoede daaraan
ten grondslag en is dus meer ontwikkelingshulp de oplossing van het probleem? Het
is niet waarschijnlijk, want Rwanda behoort (althans: behoorde) niet tot de armste
landen van Afrika.
Zijn ideologieën hier in het geding? Is de ene partij die der progressieven en de
andere die der reactionairen? Die tweedeling, die in landen als Angola en Mozambique
wel als oorzaak van burgeroorlog is opgegeven, is in Rwanda onbekend. Zij heeft
trouwens, na de ondergang van het communisme, überhaupt haar actualiteit verloren.
Of moeten we het verschijnsel zien als laat gevolg van het kolonialisme, in dit
geval het Belgische? De kolonisator steunde, bij de uitoefening van zijn macht, op
de minderheid der Tutsi's. De invoering van het democratische beginsel (wat nog
niet hetzelfde is als de democratische praktijk) heeft de Hutu's aan de macht gebracht,
maar conflicten tussen beide volksgroepen braken voortdurend uit.
Het is voor iemand die in de vooruitgang gelooft - en wie doet dat sinds de
Verlichting niet min of meer? - moeilijk te aanvaarden, maar hier staan mensen elkaar
naar het leven omdat ze tot verschillende rassen of stammen behoren. Geen
ontwikkelingshulp of democratie heeft deze tegenstelling weten te elimineren of, op
z'n minst, neutraliseren.
Dat is ontmoedigend - in de eerste plaats voor de vele ontwikkelingswerkers en
missionarissen die in Rwanda werkzaam waren. Hartverscheurend zijn de verhalen
van priesters en nonnen die door hen met liefde opgevoede jongens plotseling zagen
veranderen in wilde beesten, wier moordzucht zich niet tegen hen richtte, maar tegen
de Tutsi's.
Die missionarissen kunnen nog troost putten uit de onnaspeurlijkheid van Gods
wegen. Maar wat moeten de ontwikkelingswerkers? Zij gingen toch, voor zover zij
niet religieus gebonden waren, min of meer van de gedachte uit dat groter materieel
welzijn ook tot grotere verdraagzaamheid zou leiden? Niet dus.
Moeten we niet tot de conclusie komen dat de hele gedachte van
ontwikkelingssamenwerking eigenlijk niet veel anders is dan kolonialisme in andere
vorm (en ook het kolonialisme heeft zijn ethische kant gehad)? Want wat is het
projecteren van eigen normen - ook ethische normen - op andere culturen en
samenlevingen anders dan kolonialisme? Het is niet de gezindheid van de werkers
die het verschijnsel anders maakt.
‘De materiële inhoud van de ontwikkelingshulp is in wezen na verwant aan die
van “koloniseren”. Alleen het woord is ethisch onaanvaardbaar geworden. Wat we
feitelijk doen, en ook wel moeten doen, in de ontwikkelingslanden is ontegenzeggelijk
kolonisatiewerk naar de stijl die dat in de laatste fase van de koloniale periode heeft
gekenmerkt’, aldus L. Metzemaekers, al in 1968, in een discussie over buitenlands
beleid (Nederland, Europa en de wereld: ons buitenlands beleid in discussie. Meppel,
1970).
En ruim een kwarteeuw later schrijft dr. M. Kuitenbrouwer in De ontdekking van
de Derde Wereld: beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990 (Den Haag, 1994):
‘De “eereschuld” van Nederland ten aanzien van de “mindere welvaart” op Java
kreeg het karakter van wereldwijde medemenselijkheid, een humanitair
verantwoordelijkheidsbesef van het rijke Westen tegenover de armoede in de gehele
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Derde wereld. De “zedelijke roeping” jegens de bevolking van Nederlands-Indië
werd gegeneraliseerd tot de VN-norm van 1,5 procent van het nationaal inkomen
ten behoeve van ontwikkelingshulp.’ Gesublimeerd kolonialisme dus.
Daarmee is de gedachte van ontwikkelingssamenwerking (een eufemisme voor
ontwikkelingshulp) nog niet veroordeeld. Per slot van rekening is de geschiedenis
van het kolonialisme er niet één van voortdurende uitbuiting en onderdrukking. Velen
zijn, vooral in de laatste fase van het kolonialisme, naar de koloniën gegaan om de
‘inlander’ te ‘verheffen’. En waar die intentie er niet was, heeft het kolonialisme in
elk geval een moderne infrastructuur achtergelaten, incluis medische dienst.
En in Azië heeft het, zij het onbedoeld, ook levensvatbare staatkundige eenheden
achtergelaten. Zonder driehonderdjarig Nederlands bewind zou er geen Indonesië
zijn ontstaan, dat, ondanks zijn vele volken en eilanden, een eenheid is gebleven.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor India, minus de bloedige afscheiding van
Pakistan.
Dat kan van zwart Afrika niet gezegd worden. De staten die daar zijn ontstaan zijn
grotendeels nauwelijks levensvatbaar en bijna alle onderhevig aan interne conflicten,
waarvoor het westerse rationele denken, al dan niet marxistisch geïnspireerd, geen
verklaring kan vinden. Daarover hoeven we niet hooghartig te doen, want in het
Europese ex-Joegoslavië is al twee jaar lang hetzelfde aan de hand.
Maar we mogen, in het licht van Rwanda (dat overigens geen precedent is), ons
wel de vraag stellen: wat is eigenlijk de ratio van onze ontwikkelingshulp, wanneer
ze er niet in slaagt zulke massale slachtpartijen te voorkomen? Als die ratio er niet
is, kan de hulp slechts rechtvaardiging vinden in het christelijk erfstuk der
liefdadigheid.
En als de hulp dan geen effect heeft, dan is dat niet erg, want er staat geschreven:
‘...laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.’
NRC Handelsblad van 15-04-1994, pagina 9

Zich kwetsbaar opstellen
Daar keek ik van op: Max Pam, die vrijdag op de Achterpagina van deze krant schrijft
over ‘het ontiegelijke burgemeesterschap van Van Thijn’. Nu betekent ontiegelijk
(volgens Van Dale) geweldig, reuze-; maar ik geloof dat Pam het hier in ongunstige
zin gebruikte, want hij stelt Van Thijns burgemeesterschap tegenover het ‘nuchter
pragmatisme’ van Patijn (die overigens nog benoemd moet worden), dat ‘wel eens
een verademing zou kunnen zijn.’
Waarom keek ik daarvan op? In de eerste plaats omdat ik dacht dat Van Thijn niet
zo'n slechte burgemeester was geweest. Anders zou hij toch niet minister van
binnenlandse zaken zijn geworden? Maar dat is misschien naïef gedacht. Bovendien
kan ik er niet over oordelen, want ik woon niet in Amsterdam.
Maar er was nog iets wat mij verbaasde. Ik had altijd gedacht dat Pam en Van
Thijn min of meer geestverwanten waren. Beiden echte Amsterdammers en beiden
PvdA'ers (van Van Thijn is dit laatste zeker, en wat Pam betreft: nog niet lang geleden
had hij het op de Achterpagina over zijn ‘oud proletarisch instinct’).
Pams oordeel over Van Thijn was dus niet alleen verrassend, maar ook onverdacht.
Dat wil nog niet zeggen dat het juist was. Toen las ik de dag daarna in de Volkskrant
een interview met Van Thijn, en dat deed voor mij de deur dicht (ik vond al dat hij
in het Kamerdebat over de IRT-affaire als minister zwaar te kort was geschoten).
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In dat interview kwam hij terug op de merkwaardige vertoning, toen hij de Kamer
een ambtsbericht van oud-burgemeester Van Thijn aan minister Van Thijn
presenteerde over wat de eerste goed en fout had gedaan als beheerder van het
Amsterdamse politiekorps. Van Thijn gaf toen aan Van Thijn nog net een voldoende.
In de Volkskrant zei hij hierover:
‘Ik heb mij tegenover de Kamer kwetsbaar opgesteld en zo groot mogelijke
openheid gegeven. Ik heb de indruk dat ik met de geestelijke acrobatie die daarvoor
nodig was, mijzelf in mijn oude functie niet heb verloochend. Dat was voor mijn
gemoedstoestand heel belangrijk. Ik heb door mijn kwetsbare opstelling meer naar
mij toegehaald dan, normaal gesproken, nodig was geweest. Maar die prijs heb ik
graag betaald voor een goed geweten.’
Wat een taal! En wat een irrelevant geklets! ‘Ik heb mij kwetsbaar opgesteld’ dat is een van de meest onpasselijk makende uitdrukkingen uit de jaren zestig, waaraan
Van Thijn kennelijk nog niet is ontgroeid. De term ‘zich opstellen’ is op zichzelf al
een onnodige gewichtigdoenerij. Zeg gewoon: een standpunt innemen of zich
gedragen.
Maar zich kwetsbaar opstellen getuigt van een weeïgheid en zijïgheid die je van
een burgemeester van een grote stad niet verwacht. Nu, het politiekorps van
Amsterdam zal zeker wel raad hebben geweten met zo'n softie - om van de
georganiseerde misdaad niet te spreken. Wie stelt zich kwetsbaar op? Een hondje
dat al bij voorbaat op zijn rug gaat liggen. Zou Ien Dales, met al haar
Kerk-en-Wereldverleden, die uitdrukking ooit gebruikt hebben?
Als Van Thijn zegt dat hij zich tegenover de Kamer kwetsbaar heeft opgesteld,
dan zegt hij daarmee dat hij niet een beroep op argumenten heeft gedaan, maar een
beroep op de compassie van de Kamer. Maar daar heeft de Kamer niets mee te maken.
De Kamer heeft erover te oordelen of een bewindsman, al dan niet met de beste
bedoelingen behept, gefaald heeft of niet. Politiek is een hard vak.
Daarbij komt dat, wanneer Van Thijn spreekt over zijn ‘kwetsbare opstelling’, we
niet moeten vergeten dat zij volstrekt zonder enig risico was. De zaak was van tevoren
door CDA en PvdA dichtgenaaid: ze zouden elkaars ministers niet laten vallen. Het
debat in de Kamer was dus een schijnvertoning, en Van Thijns ‘opstelling’ was
helemaal niet kwetsbaar. Laten we hopen dat op 3 mei de kiezers beide partijen de
gevolgen van deze verlakkerij zullen laten voelen.
Van Thijns ‘kwetsbare opstelling’ doet denken aan de positie die minister van
Justitie Van Agt in 1976 innam nadat hij in de zaak-Menten heftig was aangevallen
door, vooral de Kamerleden Kosto (lid van de fractie waarvan Van Thijn toen
voorzitter was) en Kappeyne van de Coppello. Van Agt wist zich toen de figuur van
underdog aan te meten, die hem politiek geen windeieren heeft gelegd.
Zeker, Van Agts gedrag was in zekere zin nog kwalijker, omdat hij in de politiek
gebruik maakte van een antipolitieke stemming die altijd, min of meer latent, onder
de bevolking heerst. Hij speelde het spel dus met kaarten die niet tot een spel
behoorden. Dat deed Van Thijn niet. Hij stelde zich alleen maar tegenover de Kamer
kwetsbaar - schijnbaar kwetsbaar - op.
En dat heeft hij gedaan voor zijn ‘gemoedstoestand’. De prijs die hij betaald heeft
voor zijn ‘kwetsbare opstelling’, had hij graag over ‘voor een goed geweten’. Maar
zijn gemoedstoestand en zijn goede geweten zijn zaken waar de Kamer geen bal mee
te maken heeft - ja, waar wij als burgers geen bal mee te maken hebben. Ons
interesseert slechts of hij zijn zaken goed gedaan heeft. Die innerlijke roerselen zijn
voor de galerij.
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Maar wie wèl geïnteresseerd is in Van Thijns psyche, moet toch getroffen zijn
door het feit dat de ‘grote bedenker van de polarisatiestrategie van de jaren zestig
zich nu beroemt op zijn ‘kwetsbare opstelling’. Zeker, polarisatie en
liefzijn-voor-elkaar waren beide kenmerkend voor die tijd, maar ze beide in één
persoon terug te vinden is toch merkwaardig. Maar Van Thijn had al in de Kamer
getoond dat hij heel goed tegelijkertijd twee personen kan zijn: in dit geval
oud-burgemeester en minister.
Eén ding pleit voor Van Thijn. In het interview zei hij, sprekende over de
Amsterdamse politie, dat zij ‘wel eens een uitstraling van zelfgenoegzaamheid’ had.
En nu komt het: ‘Dat is een hele gevaarlijke Amsterdamse eigenschap. (...) Ik lijd er
zelf ook aan, zo af en toe.’ Bravo! Deze hand in eigen, Amsterdamse boezem siert
Van Thijn. Maar zo'n ruiterlijke erkenning is heel wat anders dan ‘zich kwetsbaar
opstellen.’
NRC Handelsblad van 19-04-1994, pagina 9

Niemand is verantwoordelijk
Wanneer minister Pronk de internationale gemeenschap oproept in Bosnië op te
treden zoals in 1991 tegen Irak is opgetreden, gaat hij van een verkeerde onderstelling
uit. Wat is die verkeerde onderstelling? Dat er een internationale gemeenschap bestaat.
De Verenigde Naties, waarvan bijna alle staten der wereld lid zijn, zijn niet
verenigd, zijn dus geen gemeenschap. Ze hebben weliswaar een beslissingsorgaan,
de Veiligheidsraad, maar aangezien vijf leden daarvan het vetorecht hebben, komt
het zelden tot beslissingen die ondubbelzinnig zijn en tanden hebben. Voor de
uitvoering van zijn beslissingen is het afhankelijk van de medewerking van
afzonderlijke staten.
Zo draagt ook de Europese Unie een misleidende naam. Ze is helemaal geen unie,
in de zin van onafhankelijk beslissende en optredende staatkundige eenheid. Haar
beslissingsorgaan is de ministerraad, bestaande uit de ministers van twaalf soevereine
staten. Daarin kunnen beslissingen slechts na veel hangen en wurgen, en op grond
van moeizame compromissen, bereikt worden. Over eigen strijdkrachten die die
beslissingen kunnen afdwingen, beschikt zij niet.
De Noordatlantische Verdragsorganisatie heeft, in tegenstelling tot VN en EU,
niet de pretentie iets anders te zijn dan een instrument, namelijk van haar zestien
lidstaten, die dit instrument in de zaak-Bosnië ter beschikking van de VN hebben
gesteld.
De VN, EU en NAVO kunnen dus niet schuldig worden verklaard aan het falen
in Bosnië. Het zijn de afzonderlijke staten die lid zijn van deze organisaties, die
gefaald hebben - de grote meer dan de kleine, want de groten beschikken nu eenmaal
over meer middelen om een eind te maken aan het expansionisme van de roofstaat
Servië.
Maar zelfs de grote staten huiveren zelfstandig op te treden - hetzij omdat zij
vrezen niet voldoende steun hiervoor te krijgen bij eigen bevolking; hetzij omdat zij
wel weten hoe ze zich in dit wespennest kunnen steken, maar niet hoe ze er weer uit
kunnen komen; hetzij omdat zij niet willen dat ook anderen zich erin gaan mengen.
Bij gebrek aan één verantwoordelijke is er een vacuüm ontstaan, waarin de
verantwoordelijkheid is verdwenen. Wanneer allen verantwoordelijk zijn is niemand
verantwoordelijk. Dat is natuurlijk onbevredigend en draagt bij tot het gevoel van
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malaise en machteloosheid dat zich van ons meester heeft gemaakt. Maar als er één
wèl zou optreden, zich niets aantrekkend van enige legitimatie, dan zou dat
ongetwijfeld bij anderen tot protest leiden.
Onwillekeurig wordt een vergelijking getrokken - ook Pronk deed dat - met de
laatste - succesrijke - operatie tegen een boosdoener: de Golfoorlog tegen Irak.
Waarom kan tegen Servië niet wat tegen Irak wèl kon? Welnu, het succes tegen Irak
was juist daaraan te danken dat er hier één staatkundige eenheid, de Verenigde Staten,
was die beslissingen - en snel - kon nemen en nam.
Maar waarom doen de Verenigde Staten in Bosnië dan niet wat ze met zoveel
succes in Irak hebben gedaan? Deze vraag vloeit logisch voort uit de voorafgaande
vaststelling. Het antwoord is heel simpel: de Verenigde Staten hebben minder belang
bij wat er in Bosnië gebeurt dan bij wat er in het Midden-Oosten gebeurde.
En dat was niet alleen een kwestie van olie, die er in het Midden-Oosten wèl, maar
in Bosnië niet is. Het was ook een kwestie van machtsevenwicht in dat gebied van
de wereld. Vergeet niet dat in 1990 de Sovjet-Unie nog bestond en Saddam Hussein
min of meer als haar pion werd beschouwd. Expansie van Irak was - of liever: werd
beschouwd als - expansie van de Sovjet-Unie. Bovendien ging het in 1990 om agressie
tegen een ander land, terwijl het conflict in Bosnië als burgeroorlog is begonnen.
Die constellatie vinden we in de crisis van vandaag niet terug. Rusland heeft
weliswaar zijn grote-mogendheidsaspiraties niet opgegeven, maar is oneindig zwakker
- en afhankelijker van het Westen - dan de Sovjet-Unie vier jaar geleden was. Er is
dus voor de Verenigde Staten geen enkele urgentie in te grijpen in Bosnië.
En humanitaire overwegingen dan? Kunnen die de Verenigde Staten niet tot
ingrijpen dwingen? De Verenigde Staten hebben net een operatie achter de rug
waarvan de motivering puur humanitair was: de interventie in Somalië, een land
waarvan de strategische betekenis nihil is. Die operatie is - wat voorspelbaar was op een fiasco uitgelopen. Aan die steen zullen de Verenigde Staten zich niet een
tweede keer willen stoten.
En geef ze eens ongelijk. Bosnië ligt in Europa, en anders dan in Afrika is daar
een groep landen die de pretentie heeft gelijkwaardig te zijn aan de Verenigde Staten:
de Europese Unie. Laat zij eens tonen wat ze dicht bij huis waard is, is de natuurlijke
reactie van de Amerikanen. Zeker, president Clinton en zijn naaste medewerkers
hebben in de zaak-Bosnië blijk gegeven van nogal wat onbestendigheid en ook nogal
wat fouten gemaakt, maar het zou onbillijk zijn hun de schuld van de Bosnische
tragedie toe te schuiven.
Zij die geneigd zijn dit wèl te doen, betonen zich dan eigenlijk, zonder zich er
misschien zelf van bewust te zijn, pleitbezorgers voor een Amerikaanse hegemonie.
Heel wel - alleen: de hegemoon heeft er geen zin in hegemoon te spelen. President
Clinton vindt dat dit alleen maar zou afleiden van zaken die volgens hem - en volgens
de meeste Amerikanen - hogere prioriteit hebben. Maar heeft Bosnië bij de
Europeanen zo'n hoge prioriteit?
Minister Kooijmans heeft na de bijeenkomst van de ministers van buitenlandse
zaken van de EU in Luxemburg gezegd dat het enige positieve puntje van dit overleg
was dat geen van de Europese landen die blauwhelmen hadden geleverd voor de
VN-vredesmacht in Bosnië, zijn troepen wilde wegtrekken. Maar wat als de Serviërs,
na Gorazde, hun aandacht gaan richten op Sebrenicá, Tuzla en andere ‘veilige’
plaatsen en luchtaanvallen kunnen hen, net als bij Gorazde, niet stoppen?
Er is geen strategie, omdat er geen internationale gemeenschap, universeel of
Europees, bestaat. Zelfs de strateeg Pronk, die massaal grondtroepen naar Bosnië
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wil sturen om de ‘moordenaarsbende’ van de Bosnische Serviërs met ‘overkill’ te
verslaan, kan daar niets aan veranderen.
En wie zal die ‘overkill’ moeten leveren? Amerika natuurlijk (hoewel Pronk dat
er niet bij zegt). Misschien zal Clinton bereid zijn ‘overkill’ vanuit de lucht toe te
passen, maar uiteindelijk zullen de Serviërs toch alleen maar op de grond verslagen
kunnen worden, en dáárvoor de troepen te leveren is niemand bereid, behalve Pronk.
NRC Handelsblad van 22-04-1994, pagina 7

Een goedkoop warm gevoel
Hein Donner moet zich in zijn graf hebben omgedraaid. Hij had zo de pest aan mij,
dat hij - zijn calvinistische bloed kroop waar het niet gaan kon - in woede ontstak
wanneer linkse vrindjes van hem het waagden een woord van waardering aan mijn
adres te uiten. En nu heb ik onlangs weer een eerbewijs uit linkse hoek mogen
ontvangen!
Vorige week herdacht Poorter, maandblad voor de Amsterdamse student, het feit
dat het eerste nummer 25 jaar geleden was verschenen, dus in 1969, het jaar van de
eerste bezetting van het Maagdenhuis, heldendaad van de Amsterdamse
studentenrevolutie. En van dat jubileumnummer mocht ik het eerste exemplaar in
ontvangst nemen, omdat ik, in de woorden van de redactie, ‘zelden iets zag in de
idealen van de jaren zestig en mij er een vaardig criticus van heb betoond’.
Repressieve tolerantie?
Hoe dan ook, het is een interessant jubileumnummer, volgeschreven door leden
van de generatie van de jaren zestig en door hun opvolgers van vandaag. Er gaapt
meer dan een generatiekloof tussen hen. Wat bij de tegenwoordige studentengeneratie
treft is de onzekerheid omtrent haar toekomstperspectieven. Dat onderstreept nog
eens het luxe-karakter van de revolutie van de jaren zestig: die generatie hoefde zich
geen zorgen te maken over haar toekomst. Allen zijn dan ook netjes terechtgekomen.
Wat in de bijdragen van de zestigers opvalt is hun jeugdsentiment. Ook wanneer
ze afstand hebben genomen van hun idealen van toen, spreken ze over ‘een
wondermooie tijd’ en over het ‘warme gevoel’ dat ze nog steeds krijgen wanneer ze
eraan terugdenken. Schuldgevoelens hebben ze er in elk geval niet aan over gehouden.
Die knagen meer aan hen wanneer ze het hebben over de tijd daarna, voor zover
zij, in het verlengde van de idealen van de jaren zestig, zich hebben aangesloten bij
de CPN en ‘gedwee de rattenvangers van Hamelen volgden’. De verzekering dat ze
‘geen Goelag’ hebben ingericht en dat ‘dat ook nooit de bedoeling is geweest’, klinkt
als een beroep op verzachtende omstandigheden.
Ach, die jeugdzonde zullen we hun dan ook maar vergeven, wat te gemakkelijker
valt omdat het communisme, van welke snit dan ook, geen gevaar meer oplevert.
Nee, wanneer er van schuld gesproken kan worden, dan betreft het niet die schuld,
maar een schuld waarover ze helemaal niet spreken, waar ze zich misschien niet eens
van bewust zijn.
Een hunner vertelt hoe hij toen hij college liep: 's avonds bij de docent aan huis.
‘Wij zorgden voor weed. Hij voor rode wijn. Na afloop van het semester besloten
we onszelf collectief een acht te geven (want verschil maken tussen individuele
studenten, daar waren we tegen).’ De enigszins lacherige manier waarop dit verteld
wordt, geeft geen blijk van enig schuldbesef.
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Maar de verloedering waaraan de universiteit, als gevolg van de idealen van de
jaren zestig, nog steeds lijdt, komt pas goed tot uiting in een artikel van een lid van
de jongste generatie (geboren in 1968). Het is een waar requisitoir tegen ‘de
idealistische Maagdenhuisgeneratie’, die ‘een aantal sporen heeft nagelaten die heden
ten dage voor nogal wat problemen zorgen’.
‘Zo zijn de veertigers en vijftigers van nu doorgaans vrij slecht opgeleid. Het
universitaire onderwijs was vooral in de jaren zeventig, onder invloed van
studentenacties voor democratisering van de universiteit, een rommeltje. (...)
“De slechte opleidingen in die jaren hebben tot gevolg gehad dat juist de mensen
die nu invloedrijke posities bekleden - de beste banen zijn in Nederland bezet door
juist deze generatie - er gewoonweg niet zoveel van kunnen. (...) Ofwel ze willen
alles eindeloos met iedereen uitdiscussiëren ofwel ze kopiëren de vergadertruukjes
van vroeger naar hun huidige werk en gaan politieke spelletjes spelen.”
En wat de universiteit zelf betreft: die zit nog steeds opgescheept met het gruwelijke
institituut van de democratisch gekozen universiteitsraad, voornamelijk gevuld met
in de eigen vakgroep overbodig geworden personeel en carriëristisch angehauchte
vakbondsstudenten, die elke vorm van efficiënt besturen aan de universiteit
onmogelijk maakt.’
Het mag waar zijn dat ‘het merendeel van de Maagdenhuisgeneratie haar ideaal
na de studie spoedig heeft losgelaten’, maar dat ontslaat haar niet van schuld jegens
de nakomende generaties, die met de brokken zitten.
‘Het zijn vooral de generaties na hen geweest die last hadden van de verziekte
(bestuurs)cultuur aan de universiteiten en de rare stokpaardjes van docenten die onder
druk van actievoerders benoemd zijn. Het zijn ook generaties na hen die geen normale
baan kunnen vinden, omdat alle plaatsen bezet zijn door veertigers die geen zware
baan aankunnen, maar niet van hun plaats te branden zijn.’
Kortom, het ideaal van de jaren zestig heeft ‘vervelende maatschappelijke gevolgen
gehad, waar de geëngageerde studenten van vroeger zelf niet voor zijn opgedraaid’.
De prijs voor die ‘wondermooie tijd’ is nog steeds heel hoog, en hij wordt niet betaald
door degenen die, bij het terugdenken daaraan, nog steeds ‘een warm gevoel’ krijgen.
NRC Handelsblad van 26-04-1994, pagina 11

Om het behoud van het bestel
Lezers van deze rubriek worden geacht volwassen te zijn, dus in staat zelfstandig
conclusies te trekken uit de hun voorgelegde feiten en analyses. Het zou neerbuigend
zijn, dus in strijd met dit uitgangspunt, hun een stemadvies te geven. Wèl hebben ze
er recht op van iemand die hen tweemaal per week komt bezoeken, een stemverklaring
te verwachten. Die wordt hieronder gegeven als conclusie van de volgende redenering:
Ons democratisch bestel wil dat we via de stembus uiting geven aan onze politieke
voorkeur. Behoud van dit bestel heeft dus voorrang boven die voorkeur. Nu is het
hart van dit bestel de ministeriële verantwoordelijkheid. Wie de vraag naar die
verantwoordelijkheid ondergeschikt maakt aan politieke overwegingen, tast dus het
hart van ons democratisch bestel aan.
Dat nu hebben drie weken geleden de fracties van de twee regeringspartijen, CDA
en PvdA, gedaan. Zij hebben er, uit vrees voor de politieke gevolgen, van afgezien
twee bewindslieden de consequenties van hun ministeriële verantwoordelijkheid
voor door henzelf erkende misstanden bij de politie te laten voelen.
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Of in de woorden van PvdA-ideoloog Jos de Beus (Het Parool, 25 april): ‘Een
schandaal bij de politie leidt tot uitvaart van de ministeriële verantwoordelijkheid,
door toedoen van bewindslieden met de meest uitgesproken opvattingen over een
christelijke en burgerlijke moraal.’ Deze verzaking van hun staatsrechtelijke plicht
door de twee fracties verdient een afstraffing - ook door hen wier politieke voorkeur
naar hun partijen uitgaat. First things first.
Dit geldt ook voor de kleine christelijke partijen, die zonder politieke noodzaak PvdA en CDA immers hadden samen al de meerderheid in de Kamer - de twee
betrokken ministers vrijuit hebben laten gaan, en dat terwijl hun meest geziene
zegsman de naam heeft het staatsrechtelijk geweten van de Kamer te zijn. Ook zij
krijgen mijn stem niet. Jammer, want ik had graag eens mijn stem aan Schutte
gegeven.
Nu zullen er kiezers zijn die het weliswaar met mij eens zijn dat deze partijen
lichtvaardig zijn omgesprongen met het beginsel der ministeriële
verantwoordelijkheid, maar het toch niet over hun hart kunnen verkrijgen er op 3
mei niet op te stemmen. Dezen kunnen altijd nog, bij wijze van protest, stemmen op
de laatste kandidaat op de kieslijst van hun politieke voorkeur. Dit is wèl een
stemadvies - dat ikzelf niet zal volgen.
Afgerekend hebbend met die partijen, ga ik nu over op de partijen die de twee
ministers wèl aan hun ministeriële verantwoordelijkheid hebben gehouden. Zij hebben
de staatsrechtelijke proef, die prioriteit dient te hebben boven de politieke toets,
doorstaan. Op hen worden nu politieke criteria toegepast.
Eerst GroenLinks. Een partij waarvan de ene politieke leider nog maar tien jaar
geleden totalitaire beginselen was toegedaan en de andere leider de ene dag zich vóór
en de andere dag tegen een verbod van Rushdie's boek uitspreekt, is niet ernstig te
nemen. Zij is wel voor het milieu, maar vindt - blijkens de house-party die zij zaterdag
in Zwolle organiseerde en waar dealers in hard drugs vrij in- en uitliepen - de
gezondheid van de mens blijkbaar minder belangrijk. Valt dus af.
D66 valt helaas ook af. Waarom? Een partij waarvan de politieke leider onlangs
heeft bevestigd (in een interview in deze krant) dat hij ‘geen standpunten heeft, alleen
maar een ‘houding’, kan ik evenmin ernstig nemen. Ik stem niet voor een houding,
ook niet als die, zoals Van Mierlo zei, ‘altijd hetzelfde’ is (of dat een aanbeveling
is, is ook nog de vraag).
Van Mierlo overdreef een beetje (maar niet veel), want hij heeft in elk geval één
standpunt: hij wil het referendum invoeren, en dan zijn we op het hellend vlak naar
de directe democratie, en daar ben ik tegen. Het parlement nog meer uithollen? Nee.
Blijft over de VVD. Van die partij ben ik ook niet zo gecharmeerd, maar ik ga er
toch op stemmen. Waarom? Omdat haar politieke leider heeft gezegd dat hij, als zijn
partij in de regering zou komen, in de Kamer zou blijven. Als voorstander van het
dualisme - gescheiden verantwoordelijkheid van kabinet en volksvertegenwoordiging
- zou ik dit toejuichen. De regeringsfracties hebben, vooral in de periode-Lubbers,
te veel gefungeerd als afstempelaars van in het Torentje genomen beslissingen.
Zeker, Bolkestein lijkt een slag om de arm te houden wat het premierschap betreft.
Dat is legitiem, want in de politiek moet je nooit nooit zeggen. Als hij daarmee een
premierschap van Wiegel, dat sommige populisten bepleiten, zou voorkomen, dan
moeten we Bolkestein in godsnaam maar niet aan zijn voorkeur houden.
Daarmee zijn we bij het premierschap als criterium gekomen. Terecht wordt dit
een steeds belangrijker criterium bij de politieke keuze. De Europese Raad, waarin
de regeringsleiders van de Europese Unie zitting hebben, wordt immers een steeds
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belangrijker lichaam. Het is dus voor Nederland van belang door wie het daar
vertegenwoordigd wordt.
Van de politieke leiders der partijen die de staatsrechtelijke proef niet hebben
doorstaan, maar niettemin als serieuze kanshebbers moeten worden beschouwd, heeft
de PvdA'er Kok de meeste internationale ervaring. Bij hem zou die
vertegenwoordiging in de Europese Raad in goede handen zijn. Brinkman heeft
zichzelf gediskwalificeerd sinds hij, na ‘zwarte maandag’ van 30 september 1991,
een ‘goed glas’ en een ‘goede sfeer’ heeft aanbevolen als panacee voor internationale
problemen.
Van Mierlo wordt ook als minister-president genoemd. Zijn voorliefde gaat naar
internationale zaken uit. Hij praat echter te veel. Zijn gefilosofeer, twijfel en paradoxen
doen het in Nederland misschien goed, maar irriteren zijn buitenlandse collega's, die
van elkaar - en zeker van iemand van een klein land - een zakelijke verdediging van
het nationaal belang verwachten. Het moet niet weer zo zijn als onder Den Uyl, toen
Helmut Schmidt ostentatief de krant ging lezen telkens wanneer onze breedsprakige
minister-president het woord nam.
Ook hier zou mijn voorkeur naar Bolkestein uitgaan wegens zijn internationale
ervaring, maar laten we hopen dat hij in de Kamer zal kunnen blijven, er aldus toe
bijdragend dat de volksvertegenwoordiging weer de gelijkwaardige tegenspeler van
het kabinet zal kunnen zijn die ons bestel nodig heeft.
NRC Handelsblad van 29-04-1994, pagina 9

Een beperkter Europa
Op dit ogenblik van windstilte in de Nederlandse politiek is het misschien nuttig
weer eens de blik te werpen op de wereld buiten ons tuintje. Die wereld gaat immers
door en wacht niet op de resultaten van onze verkiezingsresultaten.
Daarbij komt dat het niet te verwachten is dat een volgend kabinet een wezenlijk
ander buitenlands beleid zal voeren - zal kunnen voeren - dan het huidige gedaan
heeft. Op z'n hoogst zou het beleid van dat kabinet, als de bevlogen Europeaan Van
Mierlo daarin de door hem begeerde portefeuille van Buitenlandse Zaken zou krijgen,
nog een tikkeltje Europeser zijn dan onder Van den Broek en Kooijmans het geval
was.
Maar zou het veel uitmaken? Zijn de grenzen van Europese integratie niet in zicht?
En zo ja, zal de bevlogenheid van een Nederlandse minister in staat zijn die te
verleggen? ‘Echt belangrijke zaken worden in het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie vaak door de grote landen
bilateraal of trilateraal voorbereid en afgedaan.’
Dit laatste schrijft iemand die het weten kan, een Nederlands ambassadeur in een
van die grote Europese landen, drs. J.B. Hoekman, die ons land in Londen
vertegenwoordigt. Hij schrijft dit in een artikel over ‘De grenzen van de Europese
Unie’, dat in het aprilnummer van de Internationale Spectator verscheen.
Dat GBVB heeft, aldus Hoekman, ‘weinig daadkracht kunnen ontwikkelen’. Hoe
zou het ook anders wanneer de besluiten moeten berusten op een consensus tussen
twaalf soevereine staten? Daarom blijkt het GBVB ‘zich vooral te lenen om
beslissingen tegen te houden. Voorstellen tot actie leiden zelden tot besluitvorming
en gemeenschappelijk optreden’.
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Maar zou een nieuwe man - Van Mierlo bijvoorbeeld - niet een paar ramen kunnen
openstoten en een frisse wind doen waaien in de duffe kamer van het GBVB?
Hoekman is sceptisch: ‘Niet verwacht mag worden dat dit Europees overleg meer
gewicht zal krijgen, laat staan een meer communautair karakter. Zeker de grote landen
willen niet gedwongen worden een in hun ogen verkeerde koers te varen.’ Met andere
woorden: ‘Het onvermogen over echte onderwerpen tot gemeenschappelijke
besluitvorming te komen is structureel. Het is inherent aan het intergouvernementele
karakter van het GBVB en de uiteenlopende benadering van problemen, die stoelt
op nationaal karakter, temperament en geschiedenis (als voorbeeld kan worden
gewezen op morele verontwaardiging als element van buitenlands beleid).’
Uit die zinsnede tussen haakjes blijkt dat het onvermogen tot gemeenschappelijke
besluitvorming te komen niet uitsluitend aan de grote landen toe te schrijven is.
Immers, morele verontwaardiging als element van buitenlands beleid is eerder een
kenmerk van kleine dan van grote landen, van Nederland in het bijzonder.
Zou Nederland bereid zijn om, in een geval waar de mensenrechten grovelijk
geschonden worden, zijn morele verontwaardiging het zwijgen op te leggen ter wille
van een Europese besluitvorming die meer door Realpolitik geïnspireerd zou zijn?
Zo neen, dan zou het Nederland - en niet een van de grote landen - zijn dat die
besluitvorming frustreert.
Wat Hoekman overigens zei over de ‘uiteenlopende benadering van problemen,
die stoelt op nationaal karakter, temperament en geschiedenis’ - verschillen die
gemeenschappelijke besluitvorming moeilijk, zo niet onmogelijk, maken - had
minister-president Lubbers op 10 maart ook opgemerkt. Hij zei toen dat ‘je haast per
land een aparte karakteristiek kunt geven’ van het GBVB dat de diverse landen
voorstaan. Zoveel landen zoveel zinnen.
Wat is, gegeven deze realiteit, het perspectief? ‘Alles duidt erop dat de hoog
gespannen verwachtingen die voor een verenigd Europa bestonden, niet waargemaakt
kunnen worden. Economische en politieke realiteiten blokkeren het ideaal van een
verenigd Europa. (...)
‘Dit vraagt geen verdere uitbreiding van de Europese integratie’ - die, gegeven
Hoekmans eigen vaststelling dat die geblokkeerd wordt door economische en politieke
realiteiten, toch niet mogelijk is - maar consolidatie van datgene wat bereikt is.
‘Daarmee wordt geen afscheid genomen van Europa, maar wordt een beperkter
Europa mogelijk gemaakt dat meer kans van slagen heeft en waar de van elkaar
verschillende lidstaten gemakkelijker kunnen samenwonen. Europese samenwerking
en integratie zullen dan weer als positief worden ervaren.’
Ook wie het met hem eens is zal moeten erkennen dat een ambassadeur hier een
analyse ten beste geeft en zelfs een pleidooi voert die op z'n minst afwijken van wat
we op dit gebied zijn bewindslieden - en, meer in 't bijzonder, staatssecretaris Dankert
- hebben horen verklaren. Trouwens, zijn collega in Bonn, ambassadeur Van Walsum,
had al eerder iets soortgelijks gezegd. We mogen benieuwd zijn hoe een minister
van buitenlandse zaken Van Mierlo op zulke uitlatingen van zijn ondergeschikten
zal reageren.
NRC Handelsblad van 03-05-1994, pagina 9

Een grondig conservatisme
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Aan de vooravond van de verkiezingen van 1971 vond er een televisiedebat plaats
tussen Den Uyl, leider van de oppositie, en Biesheuvel, boegbeeld van de
christen-democraten (die toen nog niet in het CDA verenigd waren). Na afloop van
dat debat kwam ik in een gezelschap heren die, zo ze niet allen aanhangers van
Biesheuvel waren, in elk geval geen aanhangers van Den Uyl waren. De stemming
was in mineur. Waarom? Den Uyl had op punten gewonnen, vonden ze.
Later op de avond ontmoette ik een vrouw die volslagen gebrek aan politieke
belangstelling tot haar vele charmes kan rekenen. Ook zij had toevallig naar dat debat
zitten kijken. En: wat vond zij ervan? ‘Die Den Uyl is een onuitstaanbare man.’
Waarom? ‘Hij weet alles beter.’ Vox populi, dacht ik toen. Vox Dei durfde ik er niet
bij te denken, hoewel Biesheuvel min of meer filiaalhouder van God in Nederland
was.
Diezelfde vrouw had een moeder die mij altijd vroeg of die politicus wel fatsoenlijk
was - hoezeer ook ik haar ervan probeerde te overtuigen dat fatsoen niet het eerste
criterium was waarnaar een politicus beoordeeld moest worden. Den Uyl was in haar
ogen niet fatsoenlijk; Van Agt, merkwaardig genoeg (want ze was overtuigd
protestant), wèl. En zoals vele oude dames viel zij - maar dat was tien jaar later voor de blauwe kijkers van Terlouw.
Het zou mij niet verbazen als de persoonlijke overwinning van Kok bij de
verkiezingen van dinsdag grotendeels toegeschreven kan worden aan dit soort
niet-politieke motieven: Hij oogt als een uiterst rustige, betrouwbare, niet betweterige
of drammerige, innemende man. Als zijn partij, die een heel ander imago heeft, niet
nog veel meer verloren heeft dan zij heeft gedaan, dan is dat ongetwijfeld aan hem
te danken.
Hiermee heeft Kok - wiens leiderschap van begin af aan onderhevig is geweest
aan bedenkingen, zo niet subversieve acties (de man zou geen charisma hebben, te
saai, te grijs zijn) - de partij in zijn hand. Zal hij de doortastendheid hebben haar te
ontdoen van de laatste resten romantiek en wolligheid van de jaren zestig?
Maar dat is niet het enige probleem waar de grootste partij van het land mee te
maken heeft. Iedereen erkent dat ons sociale stelsel onbetaalbaar is geworden, terwijl
de burger niet bereid zal zijn nog meer belasting te betalen. Ook in de PvdA bestaat
dit besef. Staatssecretaris Wallage vreest, zoals hij onlangs in een interview zei ‘de
opstand van de belastingbetaler’. Als die uitbreekt, ‘dan spat de boel uit elkaar’.
Hoe kan dan ons sociale stelsel, verworvenheid van de sociaal-democratie (maar
ook van de christen-democratie), gehandhaafd worden? Zodra daaraan wezenlijk
gemorreld gaat worden, dreigt een andere opstand: die van degenen die voordeel
trekken van de verzorgingsstaat. Een eerste voorproefje van die opstand is het succes
van de ouderenpartijen.
Die opstand is in wezen een conservatieve opstand: hij wil behouden wat verworven
is. Het is een conservatisme dat niets levensbeschouwelijks heeft - integendeel, het
kan zich onder socialistische vlag manifesteren - maar een primaire, menselijke
reactie is.
De noodzaak tot grondige hervorming van het sociale stelsel - een noodzaak die
ieder die een beetje deskundig is inziet - stuit dus op een even grondig conservatisme.
De verdedigers van de verzorgingsstaat zijn onwetend conservatieven geworden. Of
liever: de omstandigheden, die voortdurend veranderen, hebben hen tot conservatieven
gemaakt - niet in naam, niet in geloof, maar in functie.
Honderd jaar lang is het de historische functie van het socialisme geweest
veranderingen te willen en ook teweeg te brengen. Nu is het, tragisch genoeg, zijn
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functie geworden veranderingen tegen te gaan, ook wanneer het weet dat ze
onvermijdelijk zijn. De ‘partij van de toekomst’ is dus objectief bondgenoot van de
ouderen en van iedereen die zich verzet tegen die onvermijdelijke veranderingen.
Dat is het probleem van de sociaal-democratie en, in nauwelijks mindere mate,
de christen-democratie. Ja, de laatste heeft er zelfs, omdat Brinkman de moed anderen zullen zeggen: de onvoorzichtigheid - had het probleem van de AOW aan
te snijden, de eerste en ergste gevolgen van ondervonden: in de vorm van de opstand
der ouderen.
‘Als D66 en PvdA elkaar niet in de steek laten [..] krijgen we het meest progressieve
kabinet ooit’, schreven Jos de Beus en Paul Scheffer gisteren in de krant. Als
progressief betekent: het sociale stelsel wezenlijk onveranderd laten, dan krijgen we
het meest conservatieve kabinet.
Maar iedere partij die regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen, zal te maken
krijgen met het massale conservatisme dat het onbedoelde gevolg van de
verzorgingsstaat is, en zal dus aan de verleiding blootstaan er concessies aan te doen.
In de komende jaren zou oppositie wel eens de profijtelijkste positie voor een partij
kunnen blijken te zijn.
Natuurlijk heeft dit probleem een internationale dimensie, hoewel daar in de
verkiezingscampagne nauwelijks aandacht aan is geschonken, waardoor de illusie
versterkt werd alsof de problemen nationaal op te lossen zijn. Maar een Nederland
dat de verzorgingsstaat niet fundamenteel durft aan te pakken, isoleert zichzelf in
Europa, al betuigen de partijen nog zo luid, en nog zo oprecht, hun Europese
gezindheid.
De verkiezingen hebben nog een andere Europese dimensie: zij zijn een geweldig
desaveu aan het adres van de man die nu eindelijk openlijk een gooi doet naar het
Europese presidentschap. Zijn kabinet heeft immers 32 van de 103 zetels verloren.
Zou dat zijn papieren versterken?
Maar dat kan onze zorg niet zijn, want anders dan iedereen beweert is er geen
Nederlands belang mee gediend dat Lubbers voorzitter van de Europese Commissie
wordt. Teneinde zelfs de schijn van partijdigheid te vermijden, zal hij, als het goed
is, in die functie zich zo min mogelijk van dat belang mogen aantrekken.
NRC Handelsblad van 06-05-1994, pagina 9

Monumentaal mikawberisme
Verkiezingen zijn een exercitie in nationale navelstaarderij. Gedurende een hele
periode vóór de grote dag en nog een hele tijd daarna is alle aandacht gericht op de
nationale problemen, op de nationale politiek. Het is alsof de wereld daarbuiten niet
bestaat, althans geen invloed oefent op wat er hier gebeurt.
Maar aangezien de problemen waar de Nederlandse politiek mee te maken heeft,
grosso modo dezelfde zijn als die waarmee alle westerse landen te kampen hebben
- werkloosheid, de kosten van de verzorgingsstaat, milieu, immigratie,
vreemdelingenhaat, misdaad - mag aangenomen worden dat het antwoord dat de
Nederlandse kiezers op die problemen geven, op de een of andere manier passen in
een groter patroon.
En inderdaad hebben andere westerse landen de laatste tijd in hun politieke systeem
schokken meegemaakt die vergelijkbaar zijn met de uitslag van onze verkiezingen
van 3 mei. Zie Italië, waar de christen-democratische en socialistische partijen vrijwel
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weggevaagd zijn en een Berlusconi, binnen een paar maanden opgestegen uit het
niets, nu de macht heeft - samen met een separatist en een neofascist (een combinatie
die zeker niet beklijven zal en dus door nieuwe schokken gevolgd zal worden).
In Canada verloor de regerende conservatieve partij bij de verkiezingen van oktober
verleden jaar 153 van de 155 zetels die zij in het Huis van Afgevaardigden had. In
hetzelfde jaar incasseerden de Franse socialisten een bijna even grote nederlaag,
maar hun gaullistische opvolgers blijken, na een korte periode van euforie, evenmin
antwoorden op de problemen te kunnen geven. Het klimaat doet denken aan de
vooravond van mei 1968.
Natuurlijk is er, zoals Ian Davidson onlangs in de Financial Times schreef, een
verklaring voor al die moeilijkheden: de meeste landen bevinden zich nog altijd in
de zwaarste recensie sinds de grote crisis van de jaren dertig. Dus geen wonder dat
de regeringen impopulair zijn. Het laatste bewijs leverde, vorige week, de uitslag
van de plaatselijke verkiezingen in Groot-Brittannië.
Maar deze verklaring gaat, aldus Davidson, stilzwijgend uit van de
vooronderstelling dat de problemen waarmee alle regeringen, van links of van rechts,
te kampen hebben, cyclisch zijn: de economische groei zal terugkeren en de
werkloosheid zal weer dalen; regeringen zullen hun populariteit herwinnen.
Davidson noemt dit ‘monumentaal mikawberisme’ (naar Dickens' onverbeterlijke
optimist Mikawber). De werkloosheid van vandaag is immers op z'n minst evenzeer
het gevolg van massale industriële herstructurering en rationalisering als van gebrek
aan vraag. We hebben geen reden aan te nemen dat dit industriële proces zal ophouden
wanneer de economische groei nieuw elan krijgt. We moeten dus rekening houden
met de mogelijkheid van een permanente grote werkloosheid - met alle sociale
gevolgen van dien.
En die sociale gevolgen zullen natuurlijk onze politieke systemen onder grote druk
zetten (zullen? ze doen het al). Davidson vergelijkt dit proces met de eerste industriële
revolutie, van de vorige eeuw. Ook toen kwam het heersende politieke systeem onder
grote druk, maar wat wel eens vergeten wordt is dat de democratie, die algemeen en terecht - als gevolg van de industriële revolutie wordt beschouwd, nog honderd
jaar moest wachten tot ze tot volle wasdom kwam.
Lange jaren bleef de democratie een zaak van min of meer aristocratische heren
(lees in W.H. de Beauforts vorig jaar uitgegeven dagboeken hoe hij in 't begin van
deze eeuw erover klaagt dat er steeds meer schoolmeesters en dominees in de Kamer
komen) en - wat meer terzake is - bleef de industriële expansie gepaard met grote
sociale misère.
Als we de vergelijking met de eerste industriële revolutie voortzetten, dan mogen
we aannemen dat het ook deze keer heel wat tijd zal kosten aleer het politieke systeem
zich aangepast zal hebben aan wat Davidson de ‘nieuwe wereldomvattende industriële
revolutie’ noemt, waar we nu middenin zitten. Misschien geen honderd jaar - want
alles gaat tegenwoordig sneller - maar toch geruime tijd.
En die geruime tijd zal - ook dat mogen we aannemen - een tijd van verwarring
zijn, een tijd ook waarin de nationale welvaart steeds meer ontglipt aan de greep van
de nationale regeringen. Dat laatste is nu al het geval en wordt in feite erkend door
partijen van zowel rechts als links, die alle de markt als grote regulator aanvaarden.
Wat kunnen, vraagt Davidson, politieke partijen dàn beloven om de kiezers te
behouden? Rust en orde? Bestrijding van de massale misdaad? Uitsluiting van
vreemdelingen en vreemdelingenhaat? Nationalistisch populisme? Regionaal
separatisme? Voordelen voor hun clientèle? Dat is allemaal mogelijk.
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Zo gezien zijn de Nederlandse politici die de komende maanden zullen proberen
het eens te worden over een regeringsakkoord, eerder pionnen dan acteurs. Du glaubst
zu schieben, und du wirst geschoben. Hun gemanoeuvreer om de beste posities zal
een des te irreëler en irrelevanter indruk maken doordat hun verschillen van mening
over wat er dient te gebeuren, in het licht van de wereldomvattende crisis, zo
belachelijk klein zijn.
Maar ja, een democratie zonder partijen vóór en partijen tegen is geen democratie.
Het spel vergt een oppositie. Daarom zal op de millimeter gevochten worden.
NRC Handelsblad van 10-05-1994, pagina 9

Heeft de jeugd nog de toekomst?
‘Jongens waren we - maar aardige jongens.’ Gaat deze bekende openingszin van
Nescio's Titaantjes op voor Joris Abeling en Serge van Duijnhoven? Jongens zijn ze
vrijwel zeker, maar aardige jongens? In hun artikel in de krant van 10 mei hebben
ze mij een consilium abeundi gegeven (die uitdrukking hoef ik toch zeker niet te
vertalen voor jongens die zich aankondigen als redacteur van het tijdboek MillenniuM
- wat dat ook moge zijn?).
Waarom deze raad om te vertrekken; in mijn geval: op te houden met schrijven?
Omdat ik een oordeel over de generatie van de jaren zestig had gegeven dat niet veel
blijkt af te wijken van wat de historicus Hans Righart er in het Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift (april 1994) over gaf: ‘Een generatie zonder echte kopzorgen,
materieel verwend, in vrijheid opgegroeid en geschoold, levend in een betrekkelijk
stabiele internationale orde. Men kon zich de weelde veroorloven de totstandkoming
van het aards paradijs op de agenda te zetten.’
Maar ik heb nieuws voor Joris en Serge. Goed en slecht nieuws. Eerst het goede:
ik heb er de langste tijd als stukjesschrijver op zitten. Nu het slechte: ze hebben, wat
mij betreft althans, het ogenblik van mijn heengaan met hun artikel uitgesteld. Ze
kunnen toch niet van mij verwachten dat ik de indruk achterlaat dat hun artikel de
aanleiding van mijn vertrek is?
Ondertussen is het niet erg duidelijk of ze mij het recht ontzeggen te schrijven
omdat ze het met mij oneens zijn dan wel omdat ze vinden dat ik te oud ben. Is het
eerste het geval, dan pleit dat niet erg voor hun democratische gezindheid. Van het
aan Voltaire toegeschreven woord: ‘Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar zal tot
mijn dood uw recht het te zeggen verdedigen’ hebben ze waarschijnlijk nooit gehoord.
Vinden ze echter dat op ouderen het consigne ‘bek houden’ past, dan zullen ze
het ook wel verkeerd vinden dat de 75-jarige Nelson Mandela president van
Zuid-Afrika is geworden. In elk geval negeren ze een demografische ontwikkeling:
een verschuiving van jong naar oud, die zich ook gemanifesteerd heeft in de
verkiezingsuitslag van 3 mei: zeven zetels winst voor de ouderenpartijen en een zetel
verlies voor GroenLinks, dat zich als jongerenpartij afficheert. Willen Joris en Serge
die ontwikkeling keren, dan moeten ze gauw kindertjes op de wereld zetten.
Dat verlies van GroenLinks is overigens - en daarmee stap ik af van Joris en Serge
- de enige echte verrassing van de verkiezingen. Het verlies van CDA en PvdA was
verwacht, maar op grond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2
maart had de winst van GroenLinks, twee maanden later, op z'n minst vier zetels
moeten zijn. Hoe dit verlies te verklaren? Heeft de jeugd de toekomst niet meer?
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Natuurlijk zoekt GroenLinks de verklaring niet in de eerste plaats in eigen boezem.
‘Voor 80 procent heeft het niet aan ons gelegen’, zegt Maarten van Poelgeest, die
campagneleider was in de Volkskrant van 10 mei. Het lag aan de andere, grotere
partijen, waartussen GroenLinks vermalen werd. Ja, dat haal je de koekoek: de
groteren zijn sterker. Had GroenLinks dat niet eerder kunnen bedenken?
Volgens mij heeft deze keer niet de boodschap, maar de boodschapper schuld,
GroenLinks is onze milieupartij, en milieu is een ernstige zaak, een kwestie van leven
of dood. En wat doet GroenLinks? Het voert een ludieke campagne: lijsttrekkers op
rolschaatsen, lijsttrekkers die met elkaar boksen en, als klap op de vuurpijl, een house
party waar horen en zien je vergaat en drugs vrij verhandeld worden. Dan neemt toch
niemand de boodschapper meer au sérieux?
In elk geval moeten er velen zijn geweest die best sympathie voor de boodschap
van GroenLinks hadden, maar bij het zien van deze capriolen gedacht hebben: daar
hoor ik niet bij; of erger: die sluiten mij uit. GroenLinks heeft kennelijk niet begrepen
dat je een conservatiever geworden samenleving niet op je hand krijgt door een
reprise van de jaren zestig.
Nogmaals: het gaat niet om de boodschap, die nog niet zo gek was, maar om de
manier waarop zij gebracht werd. We weten wel: je mag niet op uiterlijkheden afgaan,
maar wanneer verkiezingscampagnes zich grotendeels voor de televisie afspelen, ja
juist op de televisie gericht zijn, dan gaat dit gebod niet meer op. Dan gaat het juist
voornamelijk om de uiterlijkheden.
Dan gaat het erom of de lijsttrekker een betrouwbare indruk maakt (of hij het ook
is, is dan van minder belang); of de partij de indruk maakt een serieuze partij te zijn;
of het optreden van de partij in niet al te grote tegenspraak is met de boodschap die
zij wil brengen. Dat is het hele eiereten van propaganda, dat een partij, tenzij zij een
sekte wil blijven of zich aan politieke incest overgeven, niet straffeloos kan
veronachtzamen.
Maar het wordt nog altijd genegeerd. Al in de jaren zestig en zeventig dacht ik,
wanneer ik al die demonstraties van langharigen tegen Vietnam of iets anders zag:
hoeveel meer mensen, die in beginsel sympathie koesteren voor hun acties, zouden
ze niet mee kunnen krijgen als ze zich een beetje netjes zouden kleden en kappen?
Dan zouden die mensen (die de meerderheid uitmaken) zich gemakkelijker in hen
kunnen herkennen.
Hetzelfde denk ik wanneer ik een zogenaamd antifascistische demonstratie
overheerst zie - althans op de televisie, die vaak de werkelijkheid niet weergeeft door punks met hanekammen. En wanneer stakers of arbeiders wier bedrijven met
sluiting bedreigd worden, met gekke petjes op demonstreren, onderwijl lachend in
de televisiecamera's kijkend, zou dan de reactie van velen niet zijn: Nu, het water
staat hun kennelijk nog niet tot aan de lippen?
Ik weet wel: zulke reacties zijn onrechtvaardig, zij doen geen recht aan de zaak
waarom het gaat (of dat nu de oorlog in Vietnam, de kruisraketten, het fascisme dan
wel dreigend ontslag is). Allemaal waar, maar die reacties worden uitgelokt, niet
door de acties, maar door het beeld dat die acties geven.
Het is een oude waarheid. Al in de jaren zestig heeft de Canadese socioloog
Marshall McLuhan gezegd: ‘The medium is the message.’ Vreemd dat GroenLinks
zo weinig bij de tijd was. En die tijd is - om prof. Righarts woorden, die op de jaren
zestig slaan, om te draaien - er een van kopzorgen, materiële onzekerheid en
internationale instabiliteit. Dan zijn de mensen - de geschiedenis heeft dat aangetoond
- weinig geneigd tot riskante experimenten.
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Wat betekent het eigenlijk
Toen de Britse economist John Maynard Keynes als jongeman bij het ministerie van
financiën in Londen werkte, schreef hij op een goede dag aan zijn zuster dat hij tot
de conclusie gekomen was dat politici minder onbetrouwbaar waren dan hij had
gedacht: ze geloofden namelijk in de onzin die ze verkondigden.
Ik moest aan deze anekdote denken toen ik las wat onze minister-president op 12
mei in Aken had gezegd. Als we aannemen dat hij betrouwbaar is - en dat moeten
we - dan moeten we ook aannemen dat hij gelooft in wat hij daar zei over de noodzaak
van ‘een soort moraalcodex voor heel Europa’. Maar laten we, ter voorkoming van
verwijten selectief geciteerd te hebben, de hele desbetrefende passage aanhalen:
‘Of het nu om de criminaliteit of om de integriteit van het bestuur - bestrijding
van corruptie - gaat dan wel om de bescherming die het leven verdient - in laatste
aanleg gaat het om de noodzaak de aan christendom en humanisme ontleende
gedachten en waarden, die de geschiedenis van de Europese beschaving gevormd
hebben, weer een actuele inhoud te geven.
Voelen wij werkelijk niet de behoefte al die fundamentele waarden, die expliciet
of impliciet in de grondwetten van onze landen beschreven zijn, in een bindend
handvest voor heel Europa te verankeren? In een soort moraalcodex voor de Europese
burgers, waarin de gedachten en waarden gedefinieerd en verklaard worden waarop
de Unie gebaseerd is?
Ik ben mij er volledig van bewust dat veel van die woorden ook nu al door het
werk van de Europese Raad tot hun recht komen. Maar het zou goed zijn de
samenhang te zien die hier met ons werk, de activiteit van de Europese Unie dus,
bestaat.
Het mag niet zo zijn dat de Europese Unie als administratief kader ondervonden
wordt voor dat wat nu eenmaal - rekening houdend met het subsidariteitsbeginsel op Europees vlak gebeuren moet. Het basisconcept van Europa betekent immers dat
wij, behalve een goed, democratisch gecontroleerd bestuur op alle niveau's - dus van
de landen tot en met Brussel en Straatsburg -, ook een van haar verantwoordelijkheid
bewuste samenleving en van hun verantwoordelijkheid bewuste burgers nodig hebben.
Dat betekent toch dat ons Europa meer moet inhouden dan techniek en
doelmatigheid, dat het ook om een cultuur of, als u wilt, om een morele opdracht
moet gaan: een morele opdracht die betrekking heeft op de mensen, op alle mensen
en op de natuur, op de schepping.
Als we deze morele opdracht in ons eigen Europa begrijpen willen als geldend
voor dit, ons Europa, dan zullen wij ook in staat zijn ervoor te zorgen dat ons Europa
over de hele wereld de hem toekomende rol speelt en daarbij met alle volken
samenwerkt.’
Heel mooi! Maar wat betekent het eigenlijk? Juist omdat Lubbers het zo algemeen
en vaag houdt, is het moeilijk het met hem oneens te zijn. Maar daarom juist betekent
het ook zo weinig. Het komt er helemaal op aan hoe de gedachten en waarden waar
Lubbers het over heeft gedefinieerd en verklaard worden.
En dan nog hebben we werkelijk behoefte aan zo'n definitie en verklaring? Zouden
die dan niet gaan lijken op de verklaring over de ‘identiteit van Europa’ die de landen
van de Europese Gemeenschap in december 1973 in Kopenhagen uitgaven? Een
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allegaartje van allerlei waarheden als koeien, die soms nog met elkaar in strijd waren
en ook nog voor Amerika bleken te gelden, dus helemaal niet typisch Europees
waren. Van die verklaring hebben we dan ook sindsdien gelukkig niet meer gehoord.
Maar Lubbers blijkt verder te willen gaan. Hij wil immers dat het handvest waarin
die gedachten en waarden vastgelegd moeten worden, bindend zal zijn. Wat betekent
dat? Dat iedereen die zich niet aan die gedachten en waarden houdt, op sancties kan
rekenen? Een soort excommunicatie?
Werkelijk, het is een onzalige gedachte. Van een voorzitter van de Europese
Commissie - het ambt waar Lubbers onverbloemd naar dingt - wordt trouwens niet
verwacht dat hij zich met zulke zaken bezighoudt. Dat Lubbers, na twaalf jaren
Europese arbeid, nog niet inziet dat hij met zulke praatjes alleen maar in het CDA
kan aankomen, pleit niet voor zijn geschiktheid voor dit ambt.
Het toeval wil dat ongeveer in dezelfde tijd als Lubbers zijn verhaal in Aken hield,
er een boekje uitkwam dat grotendeels geschreven is door een van zijn adviseurs,
jhr. mr. dr. L.J.H. van Spengler. Dat boekje gaat ook over waarden. De titel luidt:
Hoe waarden veranderen: een leerproces (Uitg. Brometheus, Amsterdam).
Waarden veranderen dus. Een reden te meer ze niet in een bindend handvest vast
te leggen. Van Spengler zegt dan ook: ‘...Het veranderen van waarden laat zich niet
vangen in een protocol. (...) Wie vooraf een protocol voor het veranderen van waarden
maakt, is als de generaal die zich op de vorige oorlog voorbereidt.’
Van Sprengler zegt ook: ‘De bereidheid om aan de eigen waarden te twijfelen is
een voorwaarde om de eigen waarden te kunnen veranderen.’ Wij moeten dus bij
voorbaat twijfelen aan de waarden die wij in zo'n handvest vastleggen. Wat heeft
zo'n handvest dan voor waarde? ‘Niemand beschikt over het vermogen zich een
eindoordeel aan te matigen over de inhoud van de eigen waarden of die van anderen.’
Lubbers moet eens een beetje vaker met zijn adviseur gaan praten.
In het begin van dit artikel zei ik dat je altijd moet uitgaan van de goede trouw
van een ander, dus ook van Lubbers. Maar dan zit ik toch met een probleem. In zijn
Akense rede heeft hij ook bondskanselier Kohl in de lucht gestoken en, meer in het
bijzonder, geprezen voor de ‘persoonlijk moed en bekwaamheid’ waarmee deze de
Duitse eenheid bewerkstelligd had. ‘Ook in die tijd stond ik aan zijn zijde’, zei
Lubbers.
Werkelijk waar? Er zijn er - en Kohl is waarschijnlijk een van hen - die zich de
rede herinneren die Lubbers op 15 januari 1990 te Tilburg hield, die zo onduidelijk
was op dit punt, dat zijn bureau het nodig vond daags daarna een verduidelijking te
geven, en die luidde dat Lubbers ‘persoonlijk de voorkeur aan het voortbestaan van
twee Duitslanden gaf’. Als hij in Aken jokte, had hij een korte geheugenstoornis.
Iets om aan Lubbers' moraalcodex te toetsen?
NRC Handelsblad van 17-05-1994, pagina 9

Kunnen auto's ook doodgaan?
Citeren uit eigen werk is geen goed gebruik. Maar wanneer het erom gaat fouten in
eigen werk te signaleren, dan is er wel, denk ik, dispensatie van dit verbod te krijgen.
Drie citaten uit eigen werk:
‘Brockx, Braks enz., die wegens fouten zijn moeten heengaan.’ Zijn heengegaan,
maar hebben moeten (heengaan).
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‘GroenLinks is wel voor het milieu, maar vindt, blijkens de houseparty die zij
zaterdag in Zwolle organiseerde, de gezondheid van de mens minder belangrijk.’
Als die houseparty zaterdag werd georganiseerd, wanneer werd zij dan gehouden?
Of zou die houseparty dáárdoor zo uit de hand zijn gelopen doordat zij op dezelfde
dag werd gehouden als waarop zij werd georganiseerd?
‘...mag aangenomen worden dat het antwoord dat de Nederlandse kiezers op die
problemen geven, op de een of andere manier passen in een groter geheel.’
Op dezelfde pagina (maar niet in mijn rubriek) stond: ‘Gespierde taal over
handelsconflicten doen de stabiliteit van de munt nooit goed.’ En: ‘De macht van
deze speculatieve bewegingen haalden de dollar onderuit.’
Daarmee ben ik op het werk van anderen gekomen. Daaruit:
‘Dementie is de ziekte van het zenuwstelsel die 5,6 procent van de totale
ziektekosten beslaat (36 procent van de kosten voor ziekten van het zenuwstelsel).
Bij een sterk vergrijzende bevolking zullen deze cijfers, mits het onderzoek naar
ontstaan en behandeling van dementie succesvolle resultaten boekt, alleen nog maar
toenemen.’ Reden dus om zulk onderzoek maar niet te steunen? Of is tenzij, in plaats
van mits, bedoeld?
‘Waarom stelt de VVD een verkiezingsprogram op dat vanwege zijn gebrek aan
solidariteit een aanfluiting is voor de christelijke norm van naastenliefde?’ Solidariteit
waarmee? Solidariteit sec is een leeg woord.
‘De hoge werkloosheid onder minderheden zal in de steden moeten dalen door
nieuw werk te scheppen en belemmerende regels af te schaffen.’ Moet die
werkloosheid nieuw werk scheppen en regels afschaffen?
‘De auto van de man raakte in een slip door water op de weg, kwam vervolgens
tot stilstand tegen een boom en was op slag dood.’ Kunnen auto's ook doodgaan?
‘Roestvrij staal is een materiaal waar u, mits goed behandeld, jarenlang plezier
van heeft.’ Dus ik moet eerst goed behandeld zijn, voordat ik plezier van dat roestvrij
staal kan hebben?
‘Wat de aflevering van Reporter valt na te dragen is vooral het verwijt dat men
Kamerleden onder achterhouding van de informatie dat het om Brinkman ging, heeft
verleid tot algemene uitspraken.’ Niet dat verwijt valt hun na te dragen, maar de
misleiding.
‘Krajicek besloot in november een rustperiode in te gelasten.’ Is dit zoiets als een
kopje kofje (omdat koffie plat wordt geacht)?
‘Het enige positieve puntje van het overleg vindt hij dat geen van de Europese
landen die blauwhelmen geleverd heeft, zijn troepen heeft willen terugtrekken.’ Het
betrekkelijk voornaamwoord die kan alleen maar op het meervoud landen slaan,
want het enkelvoud is het land en heeft dus het betrekkelijk voornaamwoord dat. Het
moet dus ‘geleverd hebben’ zijn, en niet ‘geleverd heeft’.
‘Zelden is vrouwenemancipatie als beleidsdoel zo populair geworden als het
moment dat hiermee geld verdiend bleek te kunen worden.’ Is het moment dan zo
populair?
‘Volgens het wetsvoorstel moet een vreemdeling die meent dat hij in zijn eigen
land wel gegronde vrees voor vervolging te duchten heeft, bewijzen dat voor hem
bijzondere omstandigheden gelden.’ De vrees wordt niet geducht, maar de vervolging.
‘Zulk gedrag zie je bij leeuwen, waar een nieuwe topman eerst schoonschip maakt
door de zogende jongen van zijn voorganger dood te bijten.’ Moeders zogen, jongen
zuigen.
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‘Kritische consumentenorganisaties worden de mond gesnoerd.’ Worden die
organisaties gesnoerd? Of wordt hun de mond gesnoerd?
Soortgelijk: ‘Hoge verwachtingen over de nieuwe gemeente-huurwoningen werden
de bodem ingeslagen.’ En: ‘Deze inherent instabiele constructies hoeven niet per se
een kort leven beschoren te zijn.’
‘Kwalitatief interim management komt u steeds vaker tegen.’ Kwalitatief hoog of
kwalitatief laag? Op zichzelf betekent kwalitatief niets.
‘In de pers verschenen al in memoria.’ Was één in memorium niet voldoende?
‘Wat duidelijk maakt dat Ruding, in plaats van te bezuinigen, voor een andere
financieringsmethode koos: verkopen van het tafelzilver in plaats van lenen. Kok
heeft dit proces tot stand gebracht.’ Ik dacht dat Ruding dit proces tot stand had
gebracht (voor zover je kunt spreken van het tot stand brengen van een proces). Of
is bedoeld: tot stilstand gebracht?
‘De negen andere stelsels zijn veel kleiner en pas sinds het einde van de jaren
dertig op fotografische opnamen ontdekt.’ Het zijn in ‘zijn veel kleiner’ is een ander
zijn dan in ‘zijn ontdekt’ (resp. koppelwerkwoord en hulpwerkwoord). Kan in één
zin hetzelfde woord in verschillende functies gebruikt worden?
In een folder van de PTT: ‘Daaraan wijzigt in 1995 niets meer.’ En: ‘Wat moet U
doen als uw telefoonnummer (niet) wijzigt?’ En in een regionale begeleidingsbrief:
‘Dit betekent onder meer dat vrijwel alle telefoonnummers in Nederland zullen
moeten wijzigen.’ Wijzigen is nog altijd, in tegenstelling tot het Engelse change en
het Franse changer, uitsluitend een overgankelijk werkwoord, moet dus een lijdend
voorwerp hebben.
‘En het bestuur verzuimde daar tijdig een bres tegen op te werpen.’ Een bres is
een opening in een vestingmuur. Hoe kun je die nu opwerpen?
‘De man, wiens echte naam G.J.J. luidt, bleek spoorloos.’ Wat een gekke naam is
dat.
NRC Handelsblad van 20-05-1994, pagina 7

Democratie geperverteerd?
‘Natuurlijk hebben wij hier te maken met een Afrikaans probleem waar wij niet
verantwoordelijk voor zijn. Maar wij zijn er wel bij betrokken. De staatsvorm en de
democratisering heeft alles te maken met het koloniale verleden van het gebied.’
Deze woorden tekende een verslaggever van de Haagsche Courant op uit de mond
van minister Pronk, nadat deze verleden week op Schiphol teruggekeerd was van
zijn bliksembezoek aan Rwanda. Het zijn intrigerende woorden. Wat bedoelde de
minister ermee?
Op zichzelf is het al interessant dat minister Pronk, die de indruk maakt dat hij
zich overal mee bemoeit - zijn bezoek aan Rwanda versterkte nog die indruk, zegt
dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat er in Rwanda gebeurt. Dus ook niet moreel
verantwoordelijk? Er zijn genoeg mensen die uit ons koloniale verleden een
verantwoordelijkheid afleiden voor alles wat er in de voormalige koloniën mis is
gegaan na hun bevrijding van het koloniale juk.
Maar dat doet Pronk kennelijk niet, althans wat Rwanda betreft. Het koloniale
verleden lijkt hij alleen verantwoordelijk te stellen voor de staatsvorm en de
democratisering. En dáárom zijn wij volgens hem betrokken bij - maar blijkbaar niet
verantwoordelijk voor - de massamoorden die de Rwandezen onder elkaar aanrichten.
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Maar wat hebben de staatvorm en de democratisering in Rwanda met die
massamoorden te maken? Democratisering is zeker een erfenis van het koloniale
verleden. Niet dat het kolonialisme zelf democratisch was, maar de gekoloniseerde
volken zijn erdoor in aanraking gekomen met de democratische gedachten. Dat die
wèl in het kolonialiserende moederland, maar niet in de koloniën werden toegepast,
was een tegenstelling die natuurlijk op een goed ogenblik gevolgen moest hebben.
Die gevolgen hebben zich in Rwanda pas na de onafhankelijkheid doen voelen.
De overheersing door de minderheid van de Tutsi's, waarop de Belgische koloniale
heerser had gesteund, maakte, overeenkomstig het beginsel der democratie, plaats
voor een overheersing door de meerderheid van de Hutu's.
Democratisering in Rwanda betekende dus dat de Hutu's de macht kregen, en
aangezien democratisering, zoals Pronk zegt, alles te maken heeft met het koloniale
verleden, kunnen we zeggen dat het feit dat de Hutu's de macht kregen, alles te maken
heeft met het koloniale verleden (hoewel het kolonialisme in dat verleden liever op
de Tutsi's vertrouwde).
Tot zover hoeft Pronks uitspraak geen problemen op te leveren. Moeilijker wordt
het wanneer hij zegt dat ook de staatsvorm in Rwanda alles te maken heeft met het
koloniale verleden. De meerderheid van de Hutu's was weliswaar aan de macht
gekomen, maar de manier waarop zij die macht uitoefenden, was op zichzelf
allesbehalve democratisch. In hoeverre heeft dat ook met het koloniale verleden te
maken? Zou het niet kunnen zijn dat hier een prekoloniaal verleden meespeelt?
Die vraag is zeker gerechtigd waar het de massamoorden betreft. Het kolonialisme
is weliswaar niet zachtzinnig geweest, maar het heeft toch niet op die schaal
inboorlingen over de kling gejaagd als de Rwandezen onderling - en binnen een
tijdsbestek van nog geen twee maanden - hebben gedaan. (En die uitdrukking ‘over
de kling gejaagd’ moet letterlijk genomen worden: de meeste moorden werden met
machetes uitgevoerd.)
De enige uitzondering is wellicht de uitmoording van de Herero's in
Zuidwest-Afrika (het tegenwoordige Namibië) door de toenmalige Duitse koloniale
overheerser; hun zielental verminderde van ongeveer 85.000 in 1904 tot 25.000 in
1911. De decimering van de indianenbevolking in Amerika voltrok zich over een
veel langere periode en was grotendeels het gevolg van ziekten (waarmee zij niet
goedgepraat wordt!).
Hoe het ook zij - het lijkt moeilijk vol te houden dat de massamoorden in Rwanda
alles te maken hebben met het koloniale verleden - tenzij wij ze willen zien als een
perverse toepassing van het democratisch beginsel van de machtsuitoefening van de
meerderheid over de minderheid. Waarschijnlijker is dat hier eeuwenoude instincten
heenbreken door het laagje vernis dat het kolonialisme op de samenleving heeft
aangebracht.
Die eeuwenoude instincten zijn overigens in veel samenlevingen - en, wie weet,
in de prekoloniale samenleving van Rwanda ook - min of meer gekanoniseerd of
gelegitimeerd als ‘het recht van de sterkste’, zoals we dat kennen uit het Oude
Testament; Karel de Grote, die 45.000 Saksen zou hebben laten onthoofden; en,
natuurlijk, uit het Derde Rijk.
Dat noemen wij nu barbaarse praktijken. Naar die maatstaf gemeten zijn ook de
massamoorden in Rwanda barbaars. Of mogen wij die term niet gebruiken wanneer
het een Derde-wereldland betreft? Riekt het dan te veel naar kolonialisme? Maar zou
een interventie in Rwanda die aan de bevolking onze normen oplegt, niet net zo goed
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kolonialisme zijn, zij het onder andere naam? Gelukkig dat het kabinet besloten heeft
geen Nederlandse troepen beschikbaar te stellen voor VN-diensten in Rwanda.
NRC Handelsblad van 24-05-1994, pagina 7

De pot verwijt de ketel
‘Clintons internationale beleid is van de tweede garnituur. Een strategisch concept
hebben ze momenteel niet.’ ‘Wie een duidelijke strategie ziet in president Clintons
beleid is een knappe kop. Het is de ene dag Azië, de andere dag Europa en dan weer
Haïti.’
De eerste uitspraak is van de oud-bondskanselier Helmut Schmidt, de tweede van
de Amerikaanse historicus MacGregor Burns. Beide komen voor in het speciale
nummer dat de Volkskrant op 21 mei wijdde aan Vijftig jaar Avondland, de halve
eeuw van Amerikaanse hegemonie over Europa, die die krant op 6 juni 1944, dag
waarop de invasie van het Europese vasteland begon, laat ingaan.
Het oordeel van de oud-bondskanselier en de Amerikaanse professor over Clintons
buitenlands beleid hoor je ook vaak bij anderen. Zeker, er valt wel het een en ander
op dat beleid aan te merken, maar toch is dat oordeel niet helemaal billijk.
Immers, een buitenlands beleid is niet iets wat een regering uit haar hoed tovert.
Het is zelfs niet het produkt van nijvere studie en analyse (hoewel die wel nodig
zijn). Een buitenlandse politiek wordt gedicteerd door factoren als aardrijkskundige
ligging, historische achtergrond, economische en demografische mogelijkheden.
Dat zijn de basisgegevens, die doorgaans nogal constant zijn en daardoor maken
dat de buitenlandse politiek van een land meestal een zekere continuïteit vertoont,
onverschillig welke regering aan de macht is. Maar die politiek wordt eveneens
bepaald door de omgeving van het land in kwestie. Is die omgeving vijandig (of
wordt zij als zodanig ervaren), dan is de buitenlandse politiek anders dan wanneer
de omgeving niet als bedreigend wordt gezien.
Bijna anderhalve eeuw hebben de Verenigde Staten zonder echte vijand geleefd.
De oorlog tegen Spanje van 1898 en de Tweede Wereldoorlog (1917-1918) waren
korte onderbrekingen van een vreedzaam bestaan. Eigenlijk pas in de jaren '30
kwamen er vijanden aan de Amerikaanse horizon: Hitler en Japan, maar het was toen
in feite alleen president Roosevelt die het gevaar inzag.
Het moest tot 1941, toen Japan Pearl Harbor overviel, duren voordat het
Amerikaanse volk wakker werd, en sindsdien heeft het niet zonder vijand geleefd,
want nauwelijks waren Hitler en Japan verslagen of de communistische mogendheden
de Sovjet-Unie en China doemden als vijanden op. China hield in 1972 op vijand te
zijn, en in 1991 loste de Sovjet-Unie zich op, nadat zij al twee jaar tevoren haar
satellietenrijk verloren had.
Al die tijd waren de keuzen voor de Amerikaanse buitenlandse politiek betrekkelijk
eenvoudig, en zeker vanaf 1947 hadden de Verenigde Staten een strategie tegenover
de Sovjet-Unie. Of die strategie altijd en overal goed was of goed uitpakte, is een
andere zaak. Waar het om gaat is dat er een strategie was, die bovendien in grote
trekken duidelijk was, zowel voor eigen bevolking als voor de rest van de wereld.
Dit is nu alles anders geworden met het wegvallen van de vijanden. Sindsdien
hebben de Verenigde Staten - en dat heeft weinig met de persoon van Clinton te
maken - geen strategie, ja, eigenlijk geen buitenlands beleid meer. Wie hun dit verwijt,
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houdt er geen rekening mee dat er weinig strategie te maken is in een wereld waarin
de zekerheden - en vijanden zijn zekerheden - grotendeels verdwenen zijn.
Het zijn vooral de Europeanen die dit verwijt lanceren, want zij zijn bijna een
halve eeuw verwend geraakt door een Amerikaanse leiding, die hun eigenlijk de
noodzaak ontnam zelf beslissingen te nemen of een buitenlandse politiek te hebben.
Nu weet de oude hegemoon het zelf niet meer zo goed, en dat zijn ze niet gewend.
Dat president Clinton duidelijk prioriteit geeft aan binnenlandse problemen, vinden
de Europeanen ook al zo erg. Maar wat doen zij zelf? Geven zij soms prioriteit aan
buitenlandse problemen? Zo ja, dan hebben we daarvan in elk geval bij de Nederlandse
verkiezingen van deze maand weinig gemerkt. De pot verwijt de ketel.
Intussen is het natuurlijk waar dat een NAVO die het zonder Amerikaanse inspiratie
moet doen, spoedig een lege huls wordt. En even waar is het dat de Europese landen
die zo lang de Amerikaanse leiding volgden (en vaak graag volgden), nu in het duister
tasten. De Europese Unie levert vooralsnog geen geloofwaardig substituut.
Dat geldt ook voor Nederland. Helmut Schmidt weet wat ons lot is als de EU er
niet in slaagt een rol op het wereldtoneel te spelen: dan wordt Nederland een satelliet
‘van Amerika of, wat bij jullie de grootste angst is, van Duitsland’. Een Amerika dat
geen hegemoon wil spelen, heeft geen satellieten nodig, zodat Duitsland als zodanig
overblijft.
Of die Nederlandse angst voor een Duitse hegemonie inderdaad zo groot is, is nog
de vraag. Het advies van de Adviesraad Vrede en Veiligheid om de dialoog met
Duitsland te intensiveren, heeft geen stormen van protest ontketend. De Tweede
Kamer was de Adviesraad trouwens al voorgegaan in deze conclusie.
Minister Kooijmans lijkt daarentegen wèl bezwaar tegen een eenzijdige oriëntering
op Duitsland te hebben. Hij vreest dat Nederland dan ‘een wormvormig aanhangsel
van Duitsland’ wordt en wil daarom de relatie met Frankrijk intensiveren. Dat
vooronderstelt echter in de eerste plaats een Franse belangstelling voor zo'n
intensivering, maar daar is nooit veel van gebleken. Uitnodigingen aan minister Juppé
voor een bilaterale gedachtenwisseling in Den Haag zijn vruchteloos gebleven.
Trouwens, ook de Frans-Duitse relatie zal niet eeuwig een asymmetrie ten gunste
van Frankrijk blijven vertonen. ‘Men kan niet verwachten dat de Duitsers zich altijd
kleiner blijven maken dan ze zijn’, aldus citeert Le Monde van 24 mei de Duitse
oud-staatssecretaris van financiën Horst Köhler, een van de voornaamste
onderhandelaars van Maastricht.
Blijft de vraag of Duitsland, al is het de sterkste van Europa, niet net zo goed in
het duister tast. ‘Een Duitsland dat zou weigeren de beslissingen te nemen waarvoor
het geplaatst wordt, zou per slot van rekening veel gevaarlijker voor zijn buren en
bondgenoten zijn dan een Duitsland dat zou weten wat het wil’, schrijft Daniel Vernet,
chef van de redactie buitenland van Le Monde, in de Europäischer Rundschau (1/94).
NRC Handelsblad van 27-05-1994, pagina 9

De Unie is geen unie
‘Wat een belangstelling voor een onderwerp dat niet bestaat! Maar waarschijnlijk
bestaat er een verband tussen het een en het ander. Nederlanders immers hechten,
wanneer het om internationale zaken gaat, meer belang aan dromen dan aan
realiteiten.’
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Aldus de stoute opmerking van een deelnemer aan een discussie over het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie,
die vorige week in het Haagse Instituut Clingendael werd gehouden. De belangstelling
was inderdaad groot, maar zelfs de twee inleiders konden niet ontkennen dat er in
feite nog geen Europees buitenlands en veiligheidsbeleid bestond.
Waar komt het dus op neer? Omdat het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid van de Europese Unie niet bestaat, is de Europese Unie geen unie.
De goegemeente wordt dus, via de taal, een fantasmagorie voorgetoverd. Of
goedertierener gezegd: de Europese politici nemen een voorschot op een toekomst
die misschien nooit komt.
Het doet me denken aan een incident waarvan de Duitse theoloog Helmut
Gollwitzer in Und führen, wohin du nicht willst vertelt: in een Russisch
krijgsgevangenkamp zegt een professor die hem het marxisme-leninisme probeert
bij te brengen: ‘De schuur die je hier ziet, is volgens jou een bouwval, maar ik zie
haar in het perspectief van een stralende toekomst en zeg dus dat zij een fraaie,
witgekalkte schuur is.’
Maar terug naar de bijeenkomst in Clingendael. De twee inleiders waren mr. H.
van den Broek, Europees Commissaris voor externe betrekkingen (onder wie dus
het GBVB valt), en zijn opvolger als minister van buitenlandse zaken, dr. P.H.
Kooijmans. De tweede was duidelijk sceptischer dan de eerste.
Eén voorwaarde voor het GBVB is vervuld, zei Van den Broek: de landen van de
EU hebben een aantal strategische, economische en politieke belangen gemeen. Dat
is inderdaad een nodige voorwaarde. Maar een voldoende voorwaarde is het niet.
Ieder land moet aan de gemeenschappelijke belangen ook nog dezelfde prioriteiten
geven, en dat is meestal niet het geval.
Neem het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland. Voor beide is stabiliteit in
Noord-Afrika en Oost-Europa een groot belang. Maar voor Duitsland heeft, als gevolg
van zijn aardrijkskundige ligging, Oost-Europa een veel grotere prioriteit dan
Noord-Afrika. Voor Frankrijk is, om dezelfde reden, het omgekeerde het geval. Als
het Oost-Europa al belangrijk vindt, dan is het als tegenwicht tegen Duitsland. Kortom,
geen hechte basis voor een gemeenschappelijk beleid dat meer dan verbaal wil zijn.
Wanneer Van den Broek dus zegt dat uitbreiding van de EU naar het oosten
‘topprioriteit’ van het GBVB is, dan kunnen we ons afvragen wat dit in de praktijk
betekent - te meer wanneer hij erop laat volgen dat dit ook voor Rusland, de Oekraïne
en de andere staten van de voormalige Sovjet-Unie geldt. Op die manier verdrinkt
het GBVB in haar topprioriteiten en de EU in haar leden.
Maar het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn ook ‘van grote strategische
betekenis’, zei Van den Broek. Niemand zal dit willen ontkennen, maar kan de
Europese vork al dat hooi wel dragen? Zo niet, wat heeft het dan voor zin illusies
van grote-mogendheidspolitiek te wekken?
Ook het belang van uitbreiding van de EU naar het oosten wordt niet bestreden,
maar de vraag naar de eigenlijke betekenis van die prioriteit kan ook om andere
redenen dan hierboven genoemd gesteld worden. ‘Het enige wat die landen willen
is centen en veiligheid’, zei een andere cynische deelnemer in de wandelgangen.
Welnu, het opnemen van de landen van Midden- en Oost-Europa (minus Rusland
en de andere voormalige Sovjetrepublieken) op voet van gelijkheid zou de EU 58
miljard ecu per jaar kosten. Dat is geen haalbare kaart, zei Van den Broek zelf.
En veiligheid? Die kan de EU helemaal niet verschaffen, want een Europese
strijdmacht bestaat nog minder dan een Europees GBVB. Wat betekent die
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topprioriteit dus eigenlijk helemaal? (En nu praten we nog niet eens over de
institutionele en praktische problemen waarvoor uitbreiding tot 23 leden de EU zou
stellen.) Trouwens, zolang er geen Europese strijdmacht is, kan een GBVB nooit een
vuist maken.
Minister Kooijmans, de tweede inleider, was nuchterder in zijn analyse.
Buitenlandse politiek, en meer nog defensiepolitiek, is nog altijd ‘sterk verbonden
met de gedachte van nationale soevereiniteit’. ‘Specifieke nationale invalshoeken’
komen dan sterk naar voren. ‘Dan gaan factoren als geografische ligging meespelen.’
Het einde van de Koude Oorlog geeft daar ook meer kans toe. ‘De nieuwe situatie
schept ruimte voor individueel optreden van de Europese landen’, iets waar Kooijmans
niet helemaal wars van lijkt. Integendeel: wij moeten niet ‘alles op de multilaterale
kaart zetten. Wij moeten tegelijkertijd ook zelf de bilaterale weg actief bewandelen’,
en hij gaf daar enkele concrete voorbeelden van.
Niettemin ziet hij ‘de meer politieke dimensies van de integratie als een onmisbare
begeleiding van de economische integratie’. Onmisbaar is een sterk woord. Dat
betekent dus dat, als de politieke integratie niet lukt, ook de economische integratie
ten slotte zal falen? Als dat zo is - en ik bestrijd het niet - dan zal de milde Kooijmans
toch met zwaarder geschut moeten komen aanzetten om ons te overtuigen van de
noodzaak van politieke integratie.
‘Ook tegenover de nieuwe democratieën van Midden-Europa, die juist hun hoop
hebben gevestigd op een krachtige Unie, hebben wij de plicht het integratieproces
op koers te houden.’ Dit standpunt had hij, zo vertelde hij, onlangs verdedigd
tegenover de Tsjechische premier, Vaclav Klaus, die meer voor het Engelse, minimale
standpunt voelde.
Met succes verdedigd? De columnist William Pfaff vermeldt in de International
Herald Tribune van 25 mei dat Klaus tegen hem gezegd heeft dat hij integratie met
West-Europa wil, maar geen Europese Unie. Niet alleen zijn land, maar ook de andere
voormalig communistische landen moeten ‘hun eigen identiteit vinden en die niet
onmiddellijk (na hun bevrijding van het Russische juk) verliezen op hun weg naar
Europa’.
Het zijn niet alleen de Westeuropese landen wier buitenlandse en defensiepolitiek
nog ‘sterk verbonden is met de gedachte van nationale soevereiniteit’ of althans door
‘specifieke nationale invalshoeken’ bepaald wordt, en waar ‘factoren als de
geografische ligging meespelen.’
NRC Handelsblad van 31-05-1994, pagina 9

Parlement in luchtledig
Begin van dit jaar schreef ik in deze rubriek dat het Europese Parlement ‘vrijwel
machteloos’ is. Daarvoor werd ik enkele dagen later op de vingers getikt door mr.
Eppo Jansen, voorlichter van dat parlement in Den Haag. Hij schreef dat het verdrag
van Maastricht verscheidene rechten aan het EP had gegeven, zodat het niet langer
als vrijwel machteloos kon worden gekwalificeerd.
Akkoord. Ik zal het nooit meer zeggen. Maar ... dan moet het EP ook van die
rechten gebruik maken! Er bestaat evenwel gerede twijfel of het dat inderdaad altijd
zal doen. Zo had het onlangs een mooie kans zijn zin tegen de nationale regeringen
en tegen de Europese Commissie door te drijven, maar heeft het die kans niet benut.
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Wat was het geval? Het parlement moest zijn oordeel uitspreken over de uitbreiding
van de Europese Unie met Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk, waartoe
Commissie en Ministerraad hadden besloten. Nu had het parlement al eerder het
standpunt ingenomen: geen uitbreiding van de EU zonder verdieping, dat wil zeggen:
zonder hervorming van de instellingen van de EU.
En wat doet het EP? Het stemt in met de uitbreiding zonder vast te houden aan
zijn eis tot verdieping. Let wel: dat besluit was op zichzelf juist, maar daar is het hier
niet om te doen. Waar het om gaat, is dat de EP hier een pracht van een kans had
zijn macht te tonen en, wie weet, die verdieping af te dwingen.
Waarom het dat niet gedaan heeft, mag de hemel weten. Misschien schrikte het,
toen puntje bij paaltje kwam, terug voor een crisis. Misschien waren de leden nog
te zeer gebonden aan hun nationale partijen, die zich al voor uitbreiding hadden
uitgesproken. In elk geval heeft het EP zijn pretenties niet waargemaakt.
En zo'n parlement moeten we nu volgende week gaan kiezen - want het is niet te
verwachten dat het parlement dat dan uit de bus zal komen, plotseling wèl de tanden
zal tonen die het vorige angstvallig introk, toen het de mogelijkheid had zijn
zelfstandigheid te bewijzen.
Het is begrijpelijk dat de geestdrift voor die verkiezingen niet bijster groot is. Maar
dat was zij tòch al niet - ook voordat het EP dit bewijs van armoede, waarvan het
grote publiek waarschijnlijk nauwelijks kennis heeft genomen, had geleverd. De
opkomstpercentages bij de Europese verkiezingen waren (in Nederland) respectievelijk
58,1, 50,9 en 47,2 in 1979, 1984 en 1989.
En wanneer wij zien dat bij een recente publieke-opiniepeiling het percentage
Nederlanders die zich uitspreken tegen verdere Europese federalisering, nog groter
is dan het overeenkomstige percentage Britten, dan blijft er niet veel over van het
Europese enthousiasme dat de Nederlanders algemeen toegeschreven wordt, een
reputatie die ze zich graag hebben laten aanleunen.
Het is de vraag of die reputatie ooit verdiend is geweest; of zij niet veel meer een
zaak van de politici, en meer in het bijzonder de parlementariërs, was dan van het
grote publiek, dat, zolang ‘Europa’ de welvaart en sociale voorzieningen niet in
gedrang bracht, het al lang goed vond.
Ook kan het zijn dat het grote publiek mondiger is geworden. Als dat het geval
zou zijn, dan zou dat betekenen dat democratisering niet ten gunste van ‘Europa’
werkt - een ontnuchterend vooruitzicht voor politici die èn overtuigd democraat èn
overtuigd Europeaan zijn, zoals Van Mierlo. Wat zou het resultaat zijn van een
referendum over Europa?
Zo ver zijn we nog niet. Voorlopig kwijten we ons van onze burgerplicht door aan
de Europese verkiezingen deel te nemen. Maar tussen de meeste kandidaten en de
gevoelens bij de bevolking gaapt een kloof - een kloof die de neergaande
opkomstpercentages al aantoonden.
De taal die de europarlementariërs spreken, is kennelijk niet dezelfde als die van
het Nederlandse publiek (in andere landen zal het wel niet anders zijn); de wereld
waarin zij leven, is een vreemde. Er is wel een Europees parlement, maar er is geen
Europees volk. Het parlement opereert dus in een luchtledig.
Er is een curieuze overeenkomst tussen het EP en het CDA. In een gesprek met
Trouw (28 mei) zegt de katholieke historicus J.A. Bornewasser: ‘Het CDA onderschat
hoe verschillend zijn kiezers zijn. Het is een partij met minstens twee culturen.’
(Bornewasser bedoelt de katholieke en de protestantse.) ‘Het zou bevrijdend werken
als het CDA erkent dat de bloedgroepen nog een grote rol spelen.’
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We hoeven niet eens zoveel woorden te vervangen door andere, en het is een
kenschets van het EP. Bornewasser schrijft de nederlaag van het CDA mede toe aan
de onjuiste veronderstelling dat de steile calvinist Brinkman ook in Kerkrade kiezers
aan zich zou kunnen binden. De werkelijkheid is dat de Nederlandse christenheid
niet één cultuur is. Zo vertegenwoordigt het EP evenmin één cultuur. Een Nederlandse
PvdA'er staat dichter bij een Nederlandse CDA'er of VVD'er dan bij een Franse,
misschien zelfs een Vlaamse socialist.
Het is deze negatie van een werkelijkheid die het EP iets onwezenlijks geeft. Wil
het zijn pretenties waarmaken vertegenwoordigend te zijn, zal het toch meer langs
nationale en minder langs partijlijnen georganiseerd dienen te worden. In afwachting
daarvan stem ik, zonder geestdrift, op die kandidaat die, hoewel niet tegen Europa,
toch meer een Nederlands geluid laat horen dan de andere Nederlandse kandidaten
doen, en dat is de kandidaat van de gezamenlijke kleine christelijke partijen.
NRC Handelsblad van 03-06-1994, pagina 7

Vrijaf van de problemen
Een merkwaardige theorie heeft de Franse minister voor Europese zaken, Alain
Lamassoure, onlangs ontvouwd. In een gesprek met enkele journalisten, waarover
onze Parijse correspondent in de krant van 4 juni bericht gaf, zei hij: ‘Europa is een
liefdesaffaire tussen volken.’ En hij lichtte dit aldus toe:
‘De tijd is voorbij dat de gedachten uitgingen naar een federatie of een confederatie.
Een “Europa der volkeren” kunnen die volkeren alleen bouwen als ze van elkaar
houden. Dat illustreert al dat in de Franse visie op uitbreiding van de Unie geen plaats
is voor hegemonie, ook niet door Frankrijk en Duitsland.’
Nu, dat laatste is geruststellend, maar het zij ons vergeven wanneer we hier enige
scepsis aan de dag leggen. Als het waar is dat Europa alleen tot stand zal komen als
de Europese volken van elkaar houden, dan zullen we lang kunnen wachten. Houden
Nederlanders - om met onszelf te beginnen van Duitsers, van Belgen, van Fransen?
Trouwens, houden volken überhaupt van elkaar? Ja, soms als ze ver van elkaar
wonen, maar dan is het eerder romantiek - de romantiek van de noble sauvage - of
wat een Duitser eens noemde: Fernliebe aus Nachbarhass, dan liefde. Nee, het
Europese eenheidsstreven is niet gebaseerd op onderlinge liefde, maar op
gemeenschappelijke belangen. Moet een Fransman zich dat laten zeggen?
Het toeval wilde dat, toen Lamassoure zijn theorie lanceerde, ikzelf in Parijs was,
een stad waarvan ik houd. Maar houd ik ook van de Fransen? Dat vroeg ik me af
toen ik, na terugkeer, het bericht van onze Parijse correspondent las. Na enig
zelfonderzoek moest ik bekennen: nou, nee, niet bepaald.
Maar, zo vroeg ik mij ook af, waarom houd ik van Parijs? Hoe komt het dat ik, in
de taxi zittend die mij van de Gare du Nord naar mijn logeeradres bracht, tegen
mezelf zei: ik ben weer thuis? Nader zelfonderzoek gaf het antwoord: in mijn
kinderjaren ben ik meermalen in Parijs geweest, want mijn grootouders van
moederskant woonden er.
Parijs is dus deel van mijn jeugdherinneringen, en die worden ons vaak dierbaarder
naarmate we ouder worden. Daarbij komt dat ik die jeugdherinneringen bijna elk
jaar hernieuwd heb door bezoeken aan Parijs. Het is dan ook de stad die ik het best
van alle buitenlandse steden ken.
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Maar er moet een aanleiding zijn voor zo'n bijna jaarlijks bezoek. Deze keer werd
die gevormd door een paar tentoonstellingen die we wel wilden bezoeken. Maar
dinsdag, de dag na aankomst, zijn alle musea dicht. Het stadhuis van Parijs is geen
museum, maar er was toch een tentoonstelling (gratis bovendien). Dus daar naartoe.
Een tentoonstelling van Nicholas de Staël, de in St. Petersburg geboren schilder die
in 1955 op 42-jarige leeftijd overleed.
Van dat bezoek hadden we geen spijt. De Staël is even fris gebleven als toen het
Rotterdamse Boymans een tentoonstelling van zijn werk had, niet lang na zijn dood.
Zal onze eigen Appel even duurzaam blijken? Ik durf het te betwijfelen, nadat ik het
grote stuk gezien heb dat boven aan de monumentale trap van de residentie van de
Nederlandse ambassadeur hangt. (Niet dat ik bezwaar heb tegen een modern schilderij
in een achttiende-eeuws hôtel. De zeventiende eeuwse huisjes aangeplakt tegen de
gotische kerken in Haarlem of Leiden vinden we zelfs aardig.)
Een must was natuurlijk de tentoonstelling over de beginjaren (1860-1870) van
het impressionisme in het Grand Palais. Wie daar om tien uur, het openingsuur, of
later aankomt, moet zich aansluiten bij een lange rij van wachtenden. Ik volgde deze
procedure: ik was er om half tien (ook al een rij, maar niet zo'n lange), en eenmaal
binnen beende ik linea recta naar de laatste zaal, waar zich toen nog geen enkele
bezoeker bevond, en werkte de tentoonstelling van achteren naar voren af.
Je kunt dan de schilderijen in alle rust bekijken en hoeft niet voortdurend op je
tenen te gaan staan om, over de schouders en hoofden van andere bezoekers, een
glimp van het tentoongestelde te kunnen opvangen. Een procedure die bij elke druk
bezochte tentoonstelling aan te raden is. Zo heb je althans bijna de helft van de
tentoonstelling praktisch voor jezelf.
Als Nederlander kun je dit voorjaar Parijs niet verlaten zonder in het Musée de
l'art moderne de tentoonstelling van Nederlandse kunst tussen Van Gogh en
Mondriaan te hebben gezien. Een uitstekende keus, die ook voor Nederlanders een
goed overzicht van die kunst biedt. Verstandig ook om van Van Gogh, die de Fransen
trouwens als een der hunnen beschouwen (misschien niet helemaal ten onrechte),
slechts én schilderij, een zelfportret, te geven.
Een andere must was de nieuwe vleugel van het Louvre. Het ene meesterwerk na
het andere natuurlijk, maar je vraagt je af of door die kwaliteit een museum niet zijn
doel voorbij schiet. Je wordt er doodmoe van, want als amateur beperk je je niet tot
één school of één schilder (wat hier gemakkelijk zou kunnen), maar wil je zoveel
mogelijk zien. Nee, geef mij dan Boymans of het Mauritshuis maar.
Wanneer ik in Parijs ben, neem ik ook altijd deel aan een visite guidée of conférence
(als zodanig in de weekprogramma's aangekondigd). Dat zijn rondleidingen (in het
Frans) door een heel klein deel van de stad of alleen maar een hôtel, onder deskundige
leiding. Zo pas leer je de stad goed kennen en ontdek je in buurten waar ogenschijnlijk
niets bijzonders te zien is, allerlei bezienswaardigheden, zoals binnenplaatsen,
verborgen tuinen en kleine galerijen.
De historische achtergronden schetst de gids er uitvoerig bij. Bijvoorbeeld: ‘Hier
woonden George Sand en Chopin, daar de toneelspeler Talma’, en voor wie gevoelig
is voor de Franse geschiedenis - de petite histoire welteverstaan - gaan werelden
open. De groepen zijn zelden groter dan twintig man, zodat je ook nog eens wat aan
de gids kunt vragen.
Deze keer had ik een conférence uitgezocht die haar verzamelplaats had op de
Place Jussieu, in de buurt van de Jardin des Plantes. Het gezelschap bestond uit zes
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personen - niet zo prettig voor de gids die ervan moet leven, maar des te plezieriger
voor de andere deelnemers.
Ik heb wel eens interessanter conférences meegemaakt, maar ook hier heb ik, al
wandelende, weer wat van de geschiedenis van Parijs opgestoken. Ook onbelangrijke
zaken, bijvoorbeeld dat het onbekend is of de botanicus Daubenton op 31 december
1799 dan wel op 1 januari 1800 overleden is (voor de zekerheid hebben ze beide
jaartallen op zijn gedenkteken gezet) en dat hij toevallig in hetzelfde plaatsje
(Montbard) geboren is als die andere grote botanicus, de Buffon, of dat het
gedenkteken voor de zoöloog Cuvier een krokodil vertoont die achterom kijkt (wat
krokodillen helemaal niet kunnen doen).
Moet ik mij ervoor schamen dat zulke kleinigheden mij veel meer fascineren dan
de grande histoire met haar onoplosbare problemen? Daar heb ik in Parijs een paar
dagen vrijaf van genomen.
NRC Handelsblad van 07-06-1994, pagina 11

Belgische ketelmuziek?
Terwijl een buitenstaander zich afvraagt of klompendiplomatie en verongelijktheid
- een in Nederland niet ongewone combinatie - wel de juiste methoden zijn om de
kansen van premier Lubbers op het voorzitterschap van de Europese Commissie te
bevorderen, vindt minister Maij-Weggen, die toch wel een insider genoemd mag
worden, dat de kandidaat het nòg heel anders had moeten aanpakken.
In een interview met Het Parool (7 juni) zegt ze: ‘Ik zou naar Kohl en Mitterrand
zijn gestapt met de vraag: verdraaid nog-an toe, wat mankeert er aan onze Lubbers?’
Nu, daar zouden Kohl en Lubbers van onder de indruk zijn gekomen! Dat Lubbers
zelf niet op dat idee is gekomen! Iemand lekker de waarheid zeggen doet in het
internationale verkeer, zoals we weten, wonderen.
Maar gekheid terzijde. Leren wij Nederlanders het dan nooit? Hebben de
mislukkingen van de kandidaturen-Ruding en van de Amsterdamse gooi naar de
Olympische Spelen ons nog steeds niet wijzer gemaakt? (Overigens dekt Maij-Weggen
zich al in tegen een eventuele mislukking van de kandidatuur-Lubbers: de pers wordt
van deloyaliteit beschuldigd. Onze vrouwelijke Richard Nixon.)
Nee, dan doen de Belgen het beter. Het is wel een Nederlandse usance op hen neer
te kijken - onlangs betichtte Maij-Weggen Tindemans van ‘Belgische ketelmuziek’,
omdat hij zjn landgenoot Dehaene steunde (voor hem geldt het gebod van loyaliteit
blijkbaar niet) -, maar hoeveel subtieler spelen zij dit spel! Bij de kandidatuur van
Dehaene is juist van het omgekeerde van ketelmuziek sprake. Er is nog niet eens
zo'n kandidatuur, en hij is al bijna binnen.
Het verschil tussen Nederlandse en Belgische diplomatie is al oud. Al in de
negentiende eeuw, toen beide landen neutraal waren, stak de tweede gunstig af bij
de eerste, zoals een studie van de Utrechtse historicus prof. J.C. Boogman in 1961
aantoonde. (Let wel: dit is niet zozeer de schuld van onze diplomaten als wel van
onze politici, die denken het wel alleen af te kunnen.)
Op een déconfiture als die van ‘zwarte maandag’ 30 september 1991, toen een
Nederlands plan voor een Europese Unie door alle Europese partners (behalve het
loyale België!) van de tafel geveegd werd, zouden de Belgen het nooit hebben laten
aankomen. Montesquieus stelregel: Het betere is de doodsvijand van het goede, stuit
bij ons nog steeds op dovemans oren.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

En dat terwijl beide landen in een soortgelijke positie verkeren. België heeft niet
minder reden dan Nederland te klagen over een Frans-Duits dictaat in Europa, maar
het doet dit minder luid en zeker niet in interviews in de Financial Times.
Nederlanders denken vaak dat de Belgen - en zeker de Franstalige Belgen - niets
liever willen dan bij Frankrijk in het gevlij te komen, maar lezing van de memoires
van Paul-Henri Spaak, zelf Franstalig, zou al voldoende moeten zijn om hen van het
tegendeel te overtuigen. Al sinds zijn onafhankelijkheid is België zich ervan bewust
doelwit te zijn van Frans expansionisme, vroeger territoriaal, nu economisch.
Zeker, om binnenlands-politieke redenen kan de Belgische politiek zich nooit
helemaal op de Nederlandse aligneren, als ze dat al zou willen. De angst van de
Franstaligen opgesloten te worden in een blok van twintig miljoen Nederlandstaligen
is groot. Maar dat wil nog niet zeggen dat alignement op Frankrijk voor hen het
alternatief is.
In een interessante notitie bepleit oud-ambassadeur Pierre van Haute (Franstalig)
dat België zich op gelijke afstand houdt van Engeland, Frankrijk en Duitsland
(Engeland had hij rustig weg kunnen laten, want dat voert helaas geen actieve politiek
in Europa meer). Hij noemt dit een bijzondere vorm van ‘actieve neutraliteit’ welteverstaan binnen Europese Unie, Westeuropese Unie en NAVO.
Inderdaad heeft België een traditie van actieve neutraliteit, zoals duidelijk blijkt
uit de bovengenoemde studie van Boogman, een neutraliteit die bijzonder afstak bij
de passieve neutraliteit van Nederland. En wie gechoqueerd mocht zijn door een
pleidooi voor neutraliteit in deze tijd: Nederlands volledige overgave aan NAVO en
EU is ook wel eens als een schijngestalte van neutraliteit uitgelegd, omdat zij ons
van de plicht ontsloeg zelf na te denken over onze internationale toekomst.
In feite is Van Hautes notitie één waarschuwing tegen Franse pogingen ‘België
in zijn orbit mee te slepen’. Dit zou gebeuren via investeringen, pers, televisie, cultuur
- ‘met als gevolg dat wij - zonder ons er zelf van bewust te zijn - ons steeds meer op
de posities van Parijs aligneren’. Komend van een Franstalige diplomaat een
interessant geluid.
Interessant is ook het citaat dat hij geeft uit een rede die premier Balladur in
september voor Franse ambassadeurs heeft gehouden, waarin hij zei dat het erom
ging ook in Europa ‘onze identiteit en onze belangen, en bijgevolg die van het hele
(Europese) continent, te bevorderen’. Let op dit bijgevolg. Balladur sprak niet over
Europa's belangen en identiteit en dus die van Frankrijk; neen, hij sprak van Frankrijks
identiteit en belangen en dus die van Europa.
Maar hoe klopt die Belgische waarschuwing voor Frankrijk met de non-kandidatuur
van de Nederlandstalige Dehaene, die door Frankrijk en Duitsland gepousseerd
wordt? Welnu, dit lijkt bij uitstek een voorbeeld van Belgische equidistantie ten
opzichte van Frankrijk en Duitsland. De Belgische belangen worden ermee gediend
- als men het althans een Belgisch belang wil noemen dat Dehaene voorzitter van de
Europese Commissie wordt. In elk geval hebben de Belgen het tot dusver knap
gespeeld.

Erratum.
In mijn vorige stukje (7 juni) deed ik o.a. verslag van een bezoek aan de nieuwe
vleugel van het Louvre. Er stond: ‘Het ene meesterwerk na het andere natuurlijk,
maar je vraagt je af of door die kwaliteit een museum niet zijn doel voorbijschiet. Je
wordt er doodmoe van...’ Door kwaliteit schiet een museum nooit zijn doel voorbij,
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wèl door kwantiteit; van kwaliteit word ik niet doodmoe, wèl van kwantiteit. Ik had
dan ook geschreven: kwantiteit, maar er is kwaliteit van gemaakt.
NRC Handelsblad van 10-06-1994, pagina 9

Drees over Colijn
Op 18 september is het vijftig jaar geleden dat Hendrikus Colijn overleed. We mogen
hem dus nog herdenken. En iemand die in de jaren '20 en '30 vijf kabinetten heeft
geleid en onbetwist de belangrijkste Nederlandse politicus van het interbellum was,
is het herdenken waard - wat men ook van zijn beleid mag denken.
Over 't algemeen is het oordeel over dat beleid negatief. Hij, meer dan iemand
anders, wordt verantwoordelijk gesteld voor de crisis van de jaren dertig, die in
Nederland bijzonder hard toesloeg. Ja, hij is min of meer de personificatie van die
vooroorlogse tijd, die ook om andere redenen dan die crisis verguisd wordt.
Zelfs de nederlaag van mei 1940 is hem in de schoenen geschoven. Voor velen
was die nederlaag het bewijs dat het vooroorlogse establishment had gefaald en dat
politieke vernieuwing geboden was. Misschien was dat laatste ook zo, maar zelfs
het gezondste Nederland zou niet opgewassen zijn geweest tegen de militaire
overmacht van Duitsland.
Bijna zeker is dus het gangbare oordeel over Colijn onrechtvaardig. Niet dat Colijn
over de hele linie de wijze staatsman is geweest die een aanbiddende achterban,
overigens hierin gevolgd door anderen, destijds van hem maakte. Maar al de ellende
van een periode kan niet één persoon ten laste worden gelegd - hoezeer ook een volk
behoefte heeft aan een zondebok.
En onrechtvaardig is het zeker dat, terwijl de Tweede Kamer allerlei zalen heeft
genoemd naar minder belangrijke politici - tot aan de stalinist Marcus Bakker toe -,
zij Colijn zelfs geen spreekkamertje waardig heeft geacht. Hij mag misschien autoritair
zijn geweest, hij heeft het parlementaire spel altijd volgens de regels gespeeld en
was zeker een beter dualist dan de tegenwoordige bewindslieden.
Maar het is hier niet de plaats om het laatste woord over Colijn te spreken. Zelfs
de historici doen dit niet. Het laatste boek over hem, dat dit jaar verscheen, heet niet
meer dan Bouwstenen voor een biografie, bijeengebracht door een aantal
geschiedkundigen.
Laat ik hier ook een bouwsteentje bijdragen. Het dateert overigens al van 1969 en
is niet van mij, maar van de oude heer Drees, minister-president van 1948 tot 1958,
met wie de toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant honderd jaar na Colijns
geboortedag (22 juni 1869) een interview had over Colijn. Drees immers, die van
1933 af lid van de Tweede Kamer was geweest, had Colijn van nabij meegemaakt als politiek tegenstander wel te verstaan, maar dat maakt zijn oordeel des te
interessanter.
Drees meent, overigens met vele anderen (onder wie Colijns geestverwant dr. J.
Zijlstra), dat Colijn ‘te lang de devaluatie van de gulden tegengehouden’ heeft.
‘Daardoor duurde de werkloosheid in ons land langer dan in andere landen.’ Maar
‘Colijn voelde de devaluatie als een onwaardige daad’. We mogen eraan toevoegen:
ook als een onrechtvaardige daad, en wel tegenover de vele kleine spaarders. Er zat
dus wel degelijk een moreel element in zijn hardvochtig beleid.
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Bovendien genoten, aldus Drees, ‘de crisisopvattingen van economen van die tijd
als Keynes onvoldoende bekendheid in de leidende kringen uit die jaren’. Zelfs Drees'
partij, de SDAP, nam daar pas laat kennis van. Hoe dan ook, ‘het was dus bepaald
niet de fout van Colijn alleen’.
Was Colijn wel een democraat? ‘Op een wat onbestemde manier wilde hij een
krachtiger regeringssysteem krijgen. Maar hij was beslist niet voor de invoering van
een dictatuur’, en ‘hij heeft nimmer, zoals Abraham Kuyper (minister-president van
1901 tot 1905), de behoefte gevoeld in te grijpen in het ressort van zijn collega's.
Kuyper was van oordeel dat hij het voor het zeggen moest hebben. Dat is bij Colijn
niet zo geweest.’
In de eerste maanden van de Duitse bezettingstijd heeft Drees ‘goed persoonlijk
contact’ met Colijn gehad. Hij heeft hem toen leren kennen als ‘volstrekt anti-nazi’
en ‘volstrekt gekant tegen elke vorm van collaboratie met de Duitsers gedurende de
bezetting. Hij wilde geen politieke veranderingen bevorderen tijdens de bezetting.
Dat er met de Duitsers geen overeenstemming viel te bereiken, was hem zeer wel
duidelijk (...).’
Maar hoe zit dat dan met de beruchte brochure die Colijn kort na mei 1940 schreef:
Op de grens van twee werelden, waarin hij zich leek neer te leggen bij een Duitse
hegemonie op het Europese vasteland? Voor Drees is die brochure ‘altijd wel een
beetje een probleem gebleven’. Colijn had haar overigens al grotendeels vóór mei
1940 geschreven (wat de zaak er niet noodzakelijkerwijs beter op maakt). ‘Het lijkt
me dat hij de brochure mede geschreven heeft in een sfeer van ontstemming over de
werking van de Nederlandse democratie.’
Nu, die ontstemming bestond ook bij anderen, zoals de Nederlandsche Unie. Die
trok er, anders dan Colijn, de conclusie uit dat Nederland al tijdens de bezetting zijn
politieke systeem moest veranderen. En zij wist in korte tijd ruim een miljoen
aanhangers te winnen (die grotendeels - dat is waar - om andere redenen dan de wil
tot politieke vernieuwing lid werden). Ook onder Londense Nederlanders heerste
die stemming. Kortom, Colijn was niet de enige die ontevreden was over de werking
van het vooroorlogse stelsel.
En ook was Colijn, in dat voorjaar van 1940, niet de enige die berustte in een
Duitse hegemonie. De leiding van de Nederlandsche Unie deed dat ook, in mindere
of meerdere mate. Voor Colijn gold dan nog enigszins het excuus dat voor hem,
zoals voor meer mannen van zijn leeftijd, met de Duitse overwinning een wereld
was ingestort. Maar hij heeft zich spoedig hersteld van de lapsus die publikatie van
die brochure ontegenzeggelijk was.
Wat beschouwt Drees als de grootste verdienste van Colijn? ‘Zijn duidelijk verzet
tegen het nationaal-socialisme in de moeilijke jaren die we reeds vóór de Tweede
Wereldoorlog doormaakten. Het is mede aan hem te danken geweest dat de NSB in
ons land in aanhang achteruitging.’ Er is een ‘sterke man’ nodig - of iemand die,
zoals Colijn, althans de indruk gaf een sterke man te zijn - om het fascisme de wind
uit de zeilen te nemen.
NRC Handelsblad van 14-06-1994, pagina 9

Onder Kohls vleugels?
Twee weken vóór de Europese verkiezingen werd ik opgebeld door iemand van de
Franse radio. Die wilde weten hoe de pre-electorale stemming in Nederland was.
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Nu, die was er een van volmaakte onverschilligheid, zei ik. Grote verbazing aan het
andere eind van de lijn. De Nederlanders waren immers vurige Europeanen? Wat
was de verklaring?
Verkiezingsmoeheid gaf ik als een van de oorzaken op. Het was de derde keer in
drie maanden dat we ter stembus geroepen werden. Bovendien was die Europese
geestdrift er altijd meer een van politici dan van de grote massa geweest, en ook bij
de politici was zij de laatste jaren getaand.
De eerste verklaring was, achteraf geoordeeld, wel juist maar niet voldoende. In
Duitsland, waar er dit jaar nog veel meer verkiezingen zijn, kwam 60 procent van
de stemgerechtigden op, 25 procent meer dan in het zogenaamd zo Europees-gezinde
Nederland. Er moet bij ons dus iets meer aan de hand zijn.
Zou juist in die zogenaamd Europese gezindheid niet een belangrijke verklaring
te vinden zijn? Zou zij niet gemaakt hebben dat de politici nooit de moeite hebben
genomen Europa aan de mensen te verklaren? Zou het niet anders zijn geweest als
er een serieus te nemen anti-Europagroep in ons land was geweest? Nu zijn vragen
en twijfel over de Europese eenheid die bij een enkeling opkwam, altijd weggewuifd,
zo niet weggelachen geweest.
Daar komt dit nog bij: als de mensen jaar in, jaar uit de politici de weldaden van
Europa horen aanprijzen, maar ze merken er eigenlijk weinig van, gaat dan de wet
van Abraham Lincoln niet gelden: je kunt soms alle mensen voor de gek houden; je
kunt sommige mensen altijd voor de gek houden; maar je kunt niet alle mensen altijd
voor de gek houden? (Ik haast mij eraan toe te voegen dat dit voor de gek houden
niet bewust hoeft te gebeuren.)
In laatste aanleg komt het er misschien op neer dat het Nederlandse volk, als gevolg
van een honderdjarige neutraliteit, nooit heeft leren nadenken over internationale
politiek - behalve in theoretische constructies. Vandaar die Eurogeestdrift, want ook
Europa was lange tijd een theoretische constructie - en is dat grotendeels nog. Slechts
weinigen dachten over die politiek in machtstermen na - en maakten zich daar weinig
populair mee.
Hoe dan ook - wanneer slechts 35 procent van de stemgerechtigden opkomt, zoals
op 9 juni in Nederland het geval was, dan doet dit sterke twijfel rijzen omtrent, niet
de legaliteit, maar de legitimiteit van de gekozenen. Een van de gekozenen, Piet
Dankert (nummer twee op de lijst van de PvdA), werd in Le Monde van 11 juni aldus
aangehaald: ‘De zeer zwakke deelneming (aan de verkiezingen) ondermijnt de
legitimiteit van dit parlement.’ Wat het Nederlandse aandeel van het Europese
parlement betreft, geldt dit zeker.
Waarom heeft een nationaal parlement wèl legitimiteit? Omdat het volk weet dat
de nationale regering, die ook door de oppositie als haar regering wordt beschouwd,
er per slot van rekening uit voortgekomen is. Dat is met het Europese Parlement niet
zo. Hoe democratisch gekozen ook, het mondt niet uit in een uitvoerende macht. En
dat voelen zelfs de staatsrechterlijk minst onderlegden zuiver aan. Voor wie en tegen
wie stemmen ze eigenlijk? Niet voor of tegen een Europese regering.
Maar wat niet is kan komen. Lange tijd was ook ‘de nationale staat voor het gros
der bevolking een abstracte grootheid’, schrijft prof. S.W. Couwenberg in de krant
van 11 juni. ‘Politieke veranderingsprocessen worden altijd door elites tot stand
gebracht’. Dat is waar. Het is dus aan de Europarlementariërs te tonen dat ze zó
weinig aan hun nationale achterban en hun nationale partijen gebonden zijn, dat ze
ook tegen deze de politieke veranderingen kunnen bewerkstelligen die van Europa
meer dan een theoretische constructie moeten maken.
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In afwachting van deze revolutie hebben de staten het nog voor het zeggen, zoals
we zien aan het lot van de kandidatuur-Lubbers. En van die staten, die formeel gelijk
zijn, zijn Frankrijk en Duitsland gelijker dan de andere. Maar in die twee staten loopt
de ontwikkeling naar Europa, die vroeger onweerstaanbaar werd genoemd, niet gelijk
op.
In Frankrijk is het resultaat van de Europese verkiezingen dat de de regering, als
gevolg van het succes dat een anti-Europese dissident heeft behaald (12 procent),
gedwongen zal zijn nog meer voorrang te geven aan nationale belangen dan waartoe
ze uit zichzelf toch al geneigd was.
In Duitsland daarentegen heeft ‘de laatste echte Europeaan’, zoals de correspondent
te Bonn van de Volkskrant Helmut Kohl noemt, getriomfeerd. En die correspondent
voegt daaraan toe: ‘het is de hoogste tijd voor een Europese herwaardering van de
Duitse regeringsleider’. Of zou hij bedoelen: tijd voor een eigen herwaardering, want
de Bonnse correspondenten van die krant hebben wel eens uit een ander vaatje getapt.
Hoe dat ook zij, logisch zou zijn dat zo'n herwaardering tot gevolg zou hebben
dat de Nederlandse politici, die zich immers ook Europeaan noemen, nu onder Kohls
vleugels gaan schuilen, ondanks Kohls bezwaren tegen Lubbers, ja tegen Nederland.
Of zijn die politici daar niet Europees genoeg voor?
NRC Handelsblad van 17-06-1994, pagina 7

Terug naar de antithese
Een goed stuk van Van Gennip in de Volkskrant, zei een vriend onlangs tegen me.
O ja? Ik had het wel gezien, maar niet gelezen. Bij een eerste oogopslag was mij
namelijk al het hoge CDA-gehalte van het artikel opgevallen, en bij dat soort proza
krijg ik subiet een aanval van wat Kissinger eens noemde MEGO (my eyes glaze
over - mijn ogen worden glazig).
Maar aangezien ik waarde hecht aan het oordeel van mijn vriend, heb ik het
opnieuw geprobeerd en het artikel tot het einde uitgelezen. Ik bleef het een echt
CDA-stuk vinden, maar dat is ook geen wonder: de auteur, dr. J.J.A.M. van Gennip,
is directeur van het wetenschappelijk instituut voor het CDA.
De cultuur die uit het artikel spreekt, is niet de mijne; maar dat mag geen reden
zijn er de schouders over op te halen. Niet alleen heeft de CDA-cultuur - overigens
een verzameling van op z'n minst drie culturen - recht van bestaan, maar bovendien
vindt nog 30,8 procent van de bevolking zich erin thuis.
Die 30,8 procent is het percentage dat het CDA bij de Europese verkiezingen van
9 juni haalde. Dat getal is geflatteerd, want bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer kreeg het CDA op 3 mei slechts 22,2 procent. Niettemin: tussen die twee
percentages schommelt de aanhang van het CDA. Die is dus nog aanzienlijk.
Aanzienlijk, maar ook aanzienlijk minder dan die aanhang nog in 1989 was. Toen
haalde het CDA 35,3 procent. Die tuimeling van 35,3 op 22,2 procent maakt dat het
CDA voor het eerst in de geschiedenis niet betrokken is bij de kabinetsformatie. Het
moet zich instellen op een oppositierol, een rol die het niet gewend is. Bovendien:
als paars aan de regering mocht komen, zal misschien blijken dat er voor het CDA
niet zo veel te opponeren valt.
Reden te over dus voor het CDA om zich op eigen positie, identiteit, ja reden van
bestaan te bezinnen. En daartoe doet Van Gennip in zijn artikel in de Volkskrant van
11 juni een eerste poging, een poging die, omdat het over een nog aanzienlijk deel
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van de bevolking - als men wil: van onze cultuur - gaat, ernstig genomen moet
worden.
Een van de pijlers van de ‘nieuwe positionering van de christen-democratie’ betreft,
volgens Van Gennip, ‘de zorg voor het behoud van de levensbeschouwelijke
pluriformiteit in onze samenleving’. Is die pluriformiteit dan in gevaar? Van Gennips
antwoord hierop is niet een direct ja, maar uit zijn artikel is dit ja wel op te maken.
Immers:
Het CDA moet een ‘tegenantwoord’ geven op ‘de moderne cultuur, zoals die over
ons heen dendert’. En waardoor wordt die cultuur gekenmerkt? Door ‘zaken als
emancipatie, individualisering, en ook secularisering, maar ook al die andere
ingrediënten van de moderne cultuur, zoals de massamedia, de urbanisering, de
commercialisatie, de globalisering van de informatievoorziening, leefstijlen en
kunstuitingen’.
Dat tegenantwoord van het CDA moet worden geformuleerd ‘ten minste inzake
de mogelijkheid en wenselijkheid van een alternatieve overdracht van
levensopvattingen en waarden; ten minste ook op het terrein van de normering van
de technologie; en ten minste moet een antwoord gegeven worden op de vraag, hoe
de leegte, de kou in de moderne samenleving aangepakt wordt’.
Het is hier dat het CDA-gehalte van Van Gennips taal bijzonder hoog is. Het is
meer suggereren dan preciseren, maar de goede lezer begrijpt wel enigszins wat hij
bedoelt. Echt duidelijk wordt de schrijver pas in deze passage:
‘Zonder alternatief loopt die cultuur’ - dat is de moderne cultuur waarop het CDA
het tegenantwoord moet geven - ‘vast in onvrijheid en onmenselijkheid.’ Het is niet
gering waarvan Van Gennip hier de aanhangers van andere partijen dan het CDA
beticht: zonder CDA voeren zij de samenleving, willens nillens, naar de onvrijheid
en onmenselijkheid.
In lang vervlogen tijden was het 't socialisme dat, volgens de kerken, onherroepelijk
naar dat verderf leidde. Het bisschoppelijk mandement van 1954 was een laatste
naklank van deze filosofie. Maar nu worden ook - zij het niet met zoveel woorden de liberalen van VVD en D66 onder de wegbereiders van onvrijheid en
onmenselijkheid gerangschikt, want die zijn immers ook exponenten van die moderne
cultuur?
Wat moet nu het tegenantwoord inhouden dat onze samenleving van dat gevaar
moet redden? Er is ‘brede erkenning dat anonimiteit en collectivisering gecorrigeerd
dienen te worden in herstel van verantwoordelijkheid van de menselijke persoon’
(een pleonasme of zit daar iets meer achter?) ‘en participatie in een herkenbare
samenleving’.
Er is zeker reden zich zorgen te maken over de groeiende anomimiteit en
collectivisering van de samenleving, en de individu weer meer verantwoordelijkheid
te laten dragen, maar maken niet ook de liberalen zich daar zorgen over? En die
rekent Van Gennip nu juist tot de cultuur die, zonder CDA-correctief, zal vastlopen
in onvrijheid en onmenselijkheid.
Dit lijkt niet de beste opening voor de ‘kritische dialoog’ waartoe Van Gennip
oproept (of bedoelt hij daarmee een dialoog uitsluitend binnen het CDA?), maar het
lijkt wel een voorafschaduwing van de ‘nieuwe positionering’ van een partij in de
oppositie. Terug naar Abraham Kuijpers antithese tussen christenen en paganisten.
Daar valt overigens, intellectueel gesproken, wel iets voor te zeggen.
NRC Handelsblad van 21-06-1994, pagina 9
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Borreltafel - nieuwe stijl
‘En hoe staat het met het beschavingswerk onder de Papoea's?’, vroeg president
Kennedy aan minister Luns, toen Nieuw-Guinea nog onder Nederlands bewind stond.
‘Uitstekend, meneer de president, de Papoea's eten nu op vrijdag alleen nog maar
vissers’, antwoordde de katholieke Luns aan de katholieke Kennedy, die zo'n grap
wel kon waarderen.
Ruim dertig jaar later zijn we schijnheiliger en vinden we dat zo'n grap helemaal
niet kan: in strijd met de menselijke waardigheid, racistisch. Met een tierischem Ernst
oordelen we over vroeger, daarbij maatstaven van vandaag hanterend. Als op die
manier de geschiedenis wordt ingelijfd bij het heden, is kennis ervan inderdaad
overbodig geworden.
Het summum van geschiedsvertroebeling bereikte wel de politieke prent in de
Haagsche Courant van 21 juni. Hier zag men procureur-generaal Gonsalves, in toga
maar met SS-pet op, staan op een stapel doodshoofden. Er hoeft maar, nu of vroeger,
ergens geweld te zijn gebruikt of de SS-metafoor wordt uit de kast gehaald. Erg
gemakkelijk. Maar wat weet zo'n tekenaar van de geschiedenis af en wat kan hem
die schelen?
Het merkwaardige is dat daarnaast een hoofdartikel stond dat een heel andere geest
ademde en waarvan de teneur niet veel verschilde van die van de brief die minister
Kosto de volgende dag aan de Tweede Kamer zou richten. De lezer van de HC moet
het maar uitzoeken. Te vrezen valt dat de prent langer in zijn geheugen of
onderbewuste zal blijven hangen dan het hoofdartikel - als hij dat al gelezen heeft.
Op dezelfde pagina stond nòg een artikel over Nieuw-Guinea: een
achtergrondartikel. Maar de schrijver ervan kende zijn geschiedenis ook niet zo goed.
Hij schreef dat ‘de latere minister-president Colijn in 1936 nog goede sier maakte
in Nederland met een bergexpeditie’. In de eerste plaats was Colijn in 1936 al drie
jaar minister-president, en in de tweede plaats stond die expeditie niet onder zijn
leiding, maar onder die van zijn zoon (die later door de Japanners onthoofd zou
worden). En wat voor sier heeft Colijn met die expeditie gemaakt? Kortom, Colijn
is ook zo'n gemakkelijke schietschijf voor degenen die de geschiedenis niet hebben
verwerkt, niet hebben willen verwerken.
Ook Nieuw-Guinea hebben we niet verwerkt. Hier is Luns de schietschijf. Zeker,
het Nieuw-Guineabeleid was rampzalig, maar het was geen eenmansbeleid. Jarenlang
is het door de Kamer, incluis de PvdA, gesteund. En de vrijwel heilig verklaarde
Marga Klompé had nog in 1962 de grootste moeite in te stemmen met de overdracht
van Nieuw-Guinea aan Indonesië (via de Verenigde Naties).
Waarom? Uit kolonialisme? Nee, die overweging heeft wat Nieuw-Guinea betreft,
maar bij heel weinigen gespeeld, zelfs niet bij Luns. De belangrijkste overweging
geen afstand te doen van Nieuw-Guinea was dat daarmee het zelfbeschikkingsrecht,
dat Nederland de Papoea's beloofd had, geschonden zou worden. En dat was een
overweging die, hoe onrealistisch ook in dit geval, toch honorabel was.
Bij Luns zelf had het zelfbeschikkingsrecht waarschijnlijk geen voorrang, hoewel
hij het natuurlijk wel, tegenover de Kamer en in de VN, sterk beklemtoonde. Hij
vreesde dat voor Nederland, als het Nieuw-Guinea kwijt was, niets anders zou
overblijven dan de rol van klein land op het continent van Europa. Een strategisch,
zo men wil: imperialistisch argument - en evenmin houdbaar - maar niet per se
kolonialistisch.
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Wat het Nieuw-Guineabeleid, door welke motieven ook bepaald, onderscheidt
van het beleid dat in de rest van Oost-Indië werd gevoerd, is dat hier - zeker in de
jaren waarom het hier gaat: 1958-1962 - vrijwel ieder winstmotief of zelfs economisch
motief ontbrak. Terwijl voor Indië de leus gold (die ook niet waar bleek te zijn, maar
waar wèl in geloofd werd): ‘Indië verloren, rampspoed geboren’, was men, wat
Nieuw-Guinea betreft, tot de overtuiging gekomen dat daar niet veel te halen viel.
In de koloniale tijd werd het dan ook verwaarloosd, en daarna golden andere motieven
voor ons bewind.
Hoe dan ook - het Nieuw-Guineabeleid had tot consequentie dat de bevolking, die
ook grotendeels verwaarloosd was geweest, nu gepacificeerd en geëmancipeerd
diende te worden. Anders zou het beleid in de ogen van de buitenwereld niet
geloofwaardig zijn. Al in 1953 - dus lang voordat Gonsalves ten tonele verscheen constateerde een interdepartementale commissie:
‘dat de Papoea's een relatief snelle ontwikkeling zullen doormaken, gepaard aan
een snelle ontbinding van hun primitieve cultuur, hetgeen onze taak wel uiterst
moeilijk maakt. Een zorgvuldig beleid, ten doel hebbende de leiding van het zo
moeilijke acculturatieproces in handen te houden, is daarom noodzakelijk. Zou dit
niet gelukken, dan zou chaos het gevolg zijn.’
Wat in theorie al ‘uiterst moeilijk’ werd genoemd, bleek in de praktijk nog
moeilijker. Of zoals de diplomaat-schrijver F. Springer (pseudoniem van C. Schneider)
in Zaken overzee schrijft over zijn ervaringen als bestuursambtenaar in de
Baliemvallei: ‘Daar werd mij scherp ingeprent dat het meeste wat wij blanken in dit
soort land deden (ten koste van veel zweet en energie en opoffering ook wel) niet
meer was dan futiel gekrabbel in de kantlijn van de beschavingsgeschiedenis der
mensheid.’
In deze historische - en ook wel tragische - context moet ook het optreden van
Gonsalves in de geïsoleerde Baliemvallei, temidden van elkaar beoorlogende
stammen, beoordeeld worden, maar dan niet met de maatstaven van de Nederlandse
tekentafel, die, wat dat betreft, niet erg verschillen van die van de borreltafel.
In elk geval hebben de politiek verantwoordelijken van toen in dat optreden, na
onderzoek, geen aanleiding gevonden stappen tegen Gonsalves te nemen, en de
huidige eerst verantwoordelijke bewindsman (geen partijgenoot van zijn voorgangers
van toen) heeft dit besluit gebillijkt. Daarmee is de kous af en rest nog de vraag of
het Gonsalves gesierd zou hebben desondanks zijn ontslag in te dienen. Over deze
vraag, die er een van smaak en geweten is, kan de Kamer geen uitspraak doen.
NRC Handelsblad van 24-06-1994, pagina 9

Godenschemering
Na de verpletterende nederlaag die het CDA bij de verkiezingen van 3 mei had
geleden, heeft het een commissie ingesteld die ten doel heeft na te gaan wat de
oorzaken van die nederlaag waren. Zou het geen goed idee zijn als de Nederlandse
regering een onderzoek liet instellen naar de oorzaken van de mislukking van de
kandidatuur-Lubbers, waarbij dan tevens andere mislukte kandidaturen van de laatste
jaren (Ruding, Braks, Olympische Spelen) betrokken zouden kunnen worden?
Bij zo'n onderzoek zouden, zoveel mogelijk, de directe oorzaken gescheiden dienen
te worden van de indirecte, dat wil zeggen: de oorzaken die direct met Lubbers'
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campagne te maken hebben, van die welke betrekking hebben op Nederlands
buitenlandse beleid in het algemeen, en Nederlands Europese beleid in het bijzonder.
Maar voorop sta dat Nederland, dat nog nooit een voorzitter van de Europese
Commissie geleverd had, (behalve Mansholt als plaatsvervanger in 1972), een zekere
aanspraak op het voorzitterschap kon doen gelden. Daarom is de nederlaag van
Lubbers des te pijnlijker voor ons land en is zo'n onderzoek des te gewenster. We
kunnen er niet mee volstaan de schuld bij de anderen te leggen.
Beginnen wij met de indirecte oorzaken. Zou ‘zwarte maandag’ 30 september
1991, toen een Nederlands voorstel voor een Europese Unie in de Europese Raad
‘als een gieter afging’ (om de woorden van minister Van den Broek te gebruiken),
iets met de nederlaag van Korfoe to maken hebben? Iemand die zo slecht de stemming
bij zijn Europese partners heeft weten te peilen, kan als voorzitter niet geschikt zijn,
moet het oordeel van Lubbers' collega's zijn geweest.
Lubbers' interventies in de kwestie van de Duitse hereniging hebben ook geen
blijk gegeven van vingertoppengevoel (en hadden ook niet altijd de instemming van
zijn minister van buitenlandse zaken). Zeker, ook president Mitterrand en premier
Thatcher hadden reserves, maar grote landen accepteren nu eenmaal gauwer bezwaren
van elkaar dan van kleinere. Dat had Lubbers moeten weten, evenals hij had moeten
weten dat bondskanselier Kohl een sterk geheugen heeft en zich niet laat paaien met
honing om de mond in de Akense Dom.
Het is mogelijk dat de groten meer in het algemeen vinden dat Nederland een te
grote broek aantrekt of als schoolmeester in internationale kring optreedt. Daarbij
komt dat Lubbers ook in dat gezelschap niet altijd helder overkomt. Tijd dus, zullen
ze wellicht gedacht hebben, Nederland cut down to size.
Ten slotte moet ook de uitslag van de verkiezingen van 3 mei, waarbij de door
Lubbers geleide coalitie 32 van de 103 zetels verloor, zijn Europese kaarten niet
versterkt hebben. Hij begon, om zo te zeggen, al als een verliezer. En toen bij de
Europese verkiezingen het opkomstpercentage in Nederland, dat zo prat gaat op zijn
Europese gezindheid, het laagst in geheel Europa bleek te zijn, daalden Lubbers'
papieren nog verder.
Wat dat betreft, lagen de kaarten van zijn Belgische concurrent, Jean-Luc Dehaene,
beter. Een man die in internationale kring getoond had wel over vingertoppengevoel
te beschikken; die, vóór alles, pragmaticus is en, als hij al eens bevlogen gedachten
in zich voelt opkomen, weet dat hij daarmee niet in internationaal gezelschap moet
komen aanzetten. Trouwens, wie zich in de slangenkuil van de Belgische politiek
weet staande te houden, lijkt bijna ongezien geknipt voor het voorzitterschap van
Europa.
Lubbers' campagne was, voor zover zij zich niet aan de waarneming onttrok, ook
niet zo bijster gelukkig. Om in een interview in een Engelse krant Frankrijk en
Duitsland ervan te betichten hun dictaat aan de kleineren op te willen leggen was,
hoe gerechtvaardigd ook, het recept om die twee landen definitief tegen zich in het
harnas te jagen. Bovendien - en dat is misschien nog erger - bleek hij de andere
kleinen daarmee niet te kunnen mobiliseren. Daarmee is de maat van Nederlands
invloed aangegeven.
En zich in een ander interview denigrerend uit te laten over zijn Belgische
mededinger - die slechts een uitvoerder zou zijn - was op z'n minst onelegant en
zeker niet bevorderlijk voor onze betrekkingen met een land dat wij nog eens hard
nodig zouden kunnen hebben als bondgenoot tegen een Frans-Duits dictaat.
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Dit alles doet twee laatste vragen rijzen. De eerste is of Lubbers' internationale
reputatie inderdaad wel zo groot was als we in Nederland geloofden (of: als we ons
hebben laten wijsmaken?). Eénoog in het land der blinden is niet per definitie koning
daarbuiten. En een twaalfjarig lidmaatschap van de Europese Raad garandeert nog
niet respect.
De tweede vraag die gesteld moet worden is of Lubbers de laatste tijd niet zo nu
en dan de kluts kwijt was - een vraag waartoe zijn behandeling van zijn beoogde
opvolger Brinkman in de maanden voorafgaande aan de Tweede-Kamerverkiezingen
ook al bij menigeen aanleiding had gegeven. In elk geval is het een tragische afloop
van een briljante carrière. Als Lubbers in eigen land god was, dan is hier sprake van
godenschemering.
Moet Nederland nu treuren dat het zo afgelopen is? Als zou vaststaan dat het een
Nederlands belang is dat het voorzitterschap van de Europese Unie in Nederlandse
handen is èn dat Lubbers de beste kandidaat was die in Europa beschikbaar was, dan
moet het antwoord ja luiden. Maar zowel ten aanzien van het ene als van het andere
is twijfel gerechtvaardigd - al zal mevrouw Maij-Weggen die twijfel gelijk stellen
met landverraad.
Dit neemt niet weg dat Nederland met de mislukking van de kandidatuur-Lubbers
opnieuw een smadelijke nederlaag heeft geleden. Alleen daarom moet die mislukking
betreurd worden.
NRC Handelsblad van 28-06-1994, pagina 9

Goedkoop is duurkoop
‘Helaas werd Nederland gedurende de periode-Lubbers niet alleen goedkoper maar
ook sjofeler. Vergelijk het Centraal Station van Rotterdam met dat van Düsseldorf.
Of contrasteer het Damrak en de Kalverstraat in Amsterdam, en de Lijnbaan in
Rotterdam, met de belangrijkste winkelstraten in Zürich, Hamburg of Stuttgart. Het
verschil in allure is onmiskenbaar.
De objectieve cijfers bevestigen trouwens dat Nederland steeds sjofeler wordt.
Sinds ongeveer 1975 zakken wij af in de Europese rangorde in ongeveer hetzelfde
tempo als eerder het Verenigd Koninkrijk. Nu is Nederland volgens de officiële
cijfers al het armste land van de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese
Gemeenschap. (...)
Dat andere landen hogere lonen betalen en toch meer mensen aan het werk houden
moet betekenen dat Duitsland, Frankrijk, Italië en andere succesvolle concurrenten
in staat zijn een hogere kwaliteit te bieden als “Standort”.’
Aldus het begin van een lang artikel van prof. E.J. Bomhoff in de krant van 27
juni. Schokkend voor Nederlands zelfgenoegzaamheid, die een soort provincialisme,
zo niet isolationisme, is (want wie zichzelf de maat aller dingen beschouwt is, ondanks
alle beleden internationalisme, op z'n minst provinciaal).
Schokkend dus, dit met cijfers gestaafde artikel van prof. Bomhoff; schokkend,
maar niet verrassend. Ja, constateringen over Nederlands sjofelheid dateren al van
vóór de periode-Lubbers. Ik herinner me eens - het moet op z'n laatst in het begin
van die periode zijn geweest - een artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung te
hebben gelezen waarin een van haar economische redacteuren (ik meen dat die man
Odrich heette) schreef over die sjofelheid.
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En zelf heb ik er in 1979 over geschreven na een reis die ik door Duitsland naar
Oostenrijk had gemaakt, nu eens niet langs de Autobahne, maar langs allerlei
binnenwegen. Wat een verschil tussen die propere Duitse stadjes en onze verloederde
binnensteden! Wat een verschil tussen de Duitse hotelletjes en de wat hummige
Nederlandse tegenhangers van de betaalbare klasse. Wat een verschil in service ook!
Ik noemde Duitsland toen ‘een groot Zwitserland.’
Die sjofelheid bestond dus al vóór de periode-Lubbers (Bomhoff beweert niet het
tegendeel). Ja, ik was toen geneigd haar toe te schrijven aan de periode-Den Uyl, die
een manifestatie was van de tijdgeest die toen heerste en die alles wat naar kwaliteit
riekte als elitair verdoemde. Gelijkheid was toen het parool, en dat betekende
egalisering - in de praktijk niet naar boven, maar naar beneden.
Maar het zou onbillijk zijn de achteruitgang in kwaliteit, die zich in de eerste plaats
in ons onderwijs uitte, uitsluitend toe te schrijven aan links. Katholieke ministers
van onderwijs waren er al vóór de periode-Den Uyl mee bezig. De
verantwoordelijkheid van een door schuldgevoelens beladen christen-democratie
voor de verzachting en verslapping van allerlei normen mag trouwens überhaupt niet
genegeerd worden.
Ik duik nog verder in onze geschiedenis. Is niet een van de trekken van Nederlands
geestesmerk het gebrek aan, ja de weerzin jegens, ostentatief optreden? Of dit nu
aan het calvinisme dan wel aan ons republikeins verleden toegeschreven moet worden,
blijve in het midden. Feit is in elk geval dat zelfs in de gouden eeuw, toen Nederland
het rijkste land van Europa was, de elite geen paleizen bouwde en onze steden geen
alleeën aanlegden.
Soberheid is dus deel van onze traditie. Soberheid is niet in strijd met kwaliteit in de gouden eeuw was Nederland ook op wetenschapsgebied nummer één - maar
kan, vooral wanneer de kwaliteit afneemt, in de ogen van anderen gauw sjofelheid
worden. Daarbij komt een andere Nederlandse traditie: de dingen op een goedkoopje
proberen te doen.
Hoe het ook zij - aan uiterlijkheden hechten wij minder waarde dan anderen. Dat
is sympathiek, maar naar de uiterlijkheid worden wij door anderen wèl beoordeeld.
Wanneer onze minister-presidenten er in slobberpakken bij lopen, zouden zij dan bij
anderen niet een indruk van hun land achterlaten dat misschien verkeerd (maar
volgens Bomhoff juist) is? Of wanneer ze hun gasten op een broodje kaas en een
glas melk tracteren?
En in Het Parool van 28 juni las ik dat de Duitse benaming voor Nederlandse
managers ‘Batamannetjes’ is: ‘weliswaar goed in het pak, schijnen de meeste
Nederlanders goedkoop, en vaak ongepoetst, schoeisel te dragen.’ Ach, waar maak
je je druk over?, is het verweer dat bij de meeste Nederlanders opkomt. Inderdaad,
maar als de buitenlander uit deze uiterlijkheid de conclusie trekt: dan zullen zijn
waren ook wel niet al te best zijn, dan trekt de Nederlander aan het kortste eind.
Ons koningshuis gaat ons daarin overigens voor. Welk koninklijk paar zou op zijn
zilveren bruiloft alle gekroonde hoofden van Europa voor een feest in een hotel
hebben uitgenodigd, zoals koningin Juliana en prins Bernhard in 1962 deden? Op
de staatsiefoto prijkt boven al die hoofden het woord Amstelhotel - zoals achter ons
nationaal monument op de Amsterdamse Dam het woord Krasnapolsky opdoemt.
Alweer: heel sympathiek, maar op de buitenlander maakt het een wat goedkope
indruk.
Prof. Bomhoff toont aan dat die indruk juist is: goedkoop niet alleen in de zin van:
voor weinig geld, maar ook in de betekenis van: van weinig waarde. Maar vergeet
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onze innerlijke waarde niet, hoor ik sommigen al roepen. Maar daar zijn wij zelf niet
de meest aangewezen beoordelaars van, en ik heb zelden gemerkt dat anderen daar
nu zo onder de indruk van zijn.
NRC Handelsblad van 01-07-1994, pagina 7

Onnodige verrassingen
Helaas moeten we nog eens terugkomen op de mislukte kandidatuur van
minister-president Lubbers voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.
Waarom? Omdat hij er zelf uitvoerig op is teruggekomen in het interview met Derk
Jan Eppink in de krant van 1 juli.
Dat interview kunnen we niet zonder een zekere gêne lezen - plaatsvervangende
gêne dan. Een Duitse bondskanselier die de brieven van zijn Nederlandse collega
niet beantwoordt en hem op internationale ontmoetingen ontloopt - dat zijn zaken
die ik, als ik minister-president zou zijn, liever voor me gehouden zou hebben.
Maar ze geven wèl de verhouding weer - niet alleen de verhouding tussen beide
heren, maar ook de machtsverhouding tussen beide landen. De eerste is een
incidentele, de tweede een blijvende. Camaraderie en christen-democratische
solidariteit kunnen daar geen verandering in brengen, hoewel dat niet betekent dat
die verhouding daarom slecht moet zijn. Dat hangt weer grotendeels van de
desbetreffende personen af.
Intussen heeft ook bondskanselier Kohl, met de door hem gepousseerde
kandidatuur-Dehaene, zijn zin niet gekregen, en het is begrijpelijk dat Lubbers daar
enige voldoening uit put. Maar dat is wat Lubbers zelf noemt: geneuzel.
Interessanter zijn de dingen die voor Lubbers, naar eigen zeggen, onverwacht
waren. ‘De kleine landen hebben, de één na de ander, op het laatste moment in Korfoe
gezegd: we willen stemmen op de winnaar. Dat is erg begrijpelijk als je een klein
land bent. Dat had ik vooraf anders getaxeerd’.
Als Lubbers pas op Korfoe deze onaangename verrassing te verwerken kreeg, dan
was dat wel op een heel laat ogenblik. Had minister Kooijmans, die nog een paar
dagen vóór Korfoe in Lissabon en Kopenhagen was geweest om voor Lubbers te
werven, hem dan nog hoop gegeven? Het is niet waarschijnlijk.
Dat Lubbers verrast is door de houding van de kleine landen, die hij, onder andere
met zijn interview in de Financial Times, had proberen te mobiliseren tegen het
Frans-Duitse dictaat van Mulhouse, doet überhaupt de vraag rijzen naar het gebruik
dat hij van Nederlands diplomatieke apparaat heeft gemaakt.
Heeft hij er gebruik van gemaakt, en dan in het bijzonder in de kleine landen? En
zo ja, waren de diplomatieke rapporten optimistisch wat betreft de steun die Lubbers
van die landen kon krijgen? In dat geval hebben de diplomaten gefaald.
Of waren die rapporten pessimistisch en heeft Lubbers ze genegeerd? Die laatste
mogelijkheid is niet zo uit de lucht gegrepen: per slot van rekening heeft in de
maanden voorafgaande aan 30 september 1991 zelfs de politieke leiding van
Buitenlandse Zaken (minister Van den Broek en staatssecretaris Dankert) ook de
waarschuwende rapporten van haar vertegenwoordiger bij de Europese Commissie
genegeerd - met als gevolg dat Nederland een ‘diplomatieke en politieke misser’ (de
woorden zijn van die vertegenwoordiger) zonder weerga beging.
Of heeft Lubbers helemaal geen gebruik gemaakt van onze ambassades in Lissabon,
Kopenhagen, Dublin, Luxemburg en Athene, vertrouwend op zijn persoonlijke
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betrekkingen met zijn collega's ter plaatse? Die vragen zijn niet onbelangrijk, want
we onderhouden niet voor niets een duur diplomatiek apparaat. Weliswaar hebben
de moderne communicatiemiddelen en de ministers zelf (die overal naar toe reizen)
het grotendeels gedevalueerd - dat geldt overigens voor alle diplomatieke apparaten
-, maar in een geval als de kandidatuur-Lubbers is het toch nog altijd onmisbaar als
informatiebron.
In elk geval is de mythe van Nederland als ‘grootste van de kleinen’ voorgoed
(mogen we hopen) doorgeprikt. Ja, het is wel grootste van de kleinen - Lubbers
herhaalt het in het interview van 1 juli -, maar het kan daar geen enkele aanspraak
aan ontlenen. Als de kleinen, als puntje bij paaltje komt, een grotere volgen dan liever
een echte grote.
Was dit een onaangename verrassing voor Lubbers, een aangename was dat ‘ik
op Korfoe steun zou krijgen van èn Italië èn Spanje èn Groot-Brittannië’. Die drie
grote landen zeiden tegen het Frans-Duitse besluit van Mulhouse: ‘je kan me wat’.
En Kohl slaagde er niet in hen te overtuigen. Dat heeft kennelijk voor Lubbers de
pil enigszins verguld.
Ook daar had Lubbers zich niet door hoeven laten verrassen, laten we hem echter
deze voldoening, al zal hij zelf ook wel begrijpen dat die steun niet in de eerste plaats
zijn persoon gold (behalve wellicht in het geval van González). Berlusconi's steun
is eerder een symptoom van herlevend Italiaans nationalisme, dat zich bijna per
definitie tegen een Frans-Duits dictaat keert.
Of Nederland daar nu zo blij mee moet zijn? Lubbers' partijgenote Maij-Weggen,
die ons opriep als één man achter Lubbers te gaan staan, wilde Berlusconi niet eens
in de christen-democratische fractie van het Europese Parlement vanwege zijn coalitie
met de neofascisten. Als Berlusconi niet andere motieven had om Lubbers te steunen
- zoals gezegd: nationalistische motieven - dan had haar ferme houding die steun
nog verspeeld. Maar ja, voor zulke mensen is gelijk hebben belangrijker dan gelijk
krijgen.

Erratum.
In mijn artikel van 24 juni schreef ik dat de zoon van Colijn die in 1936 een
bergexpeditie in Nieuw-Guinea had geleid, later door de Japanners werd onthoofd.
Dit is niet juist. Pieter Colijn, de jongste zoon, is inderdaad in 1943 door de Japanners
onthoofd, maar het was de oudste zoon, Anton, die leider van de bergexpeditie was.
Hij stierf eveneens in een Japans kamp, aan uitputting, in 1945.
NRC Handelsblad van 05-07-1994, pagina 9

Voor 'n dubbeltje op de eerste rij
Nederland en Duitsland gaan de wederzijdse betrekkingen intensiveren. Dat is, zo
lazen we in de krant van dinsdag, een resultaat van het bezoek dat minister Kinkel
de dag tevoren aan Den Haag had gebracht. Mooi, maar al te veel moeten we ons er
niet van voorstellen. Per slot van rekening heeft Duitsland niet minder dan negen
buurlanden, en dan nog een paar andere landen waarmee het ook graag intensieve
betrekkingen onderhoudt.
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Dat blijkt alleen al daaruit dat minister Kinkel de dag na zijn bezoek aan Den Haag
in Bonn de Chinese minister-president en in Genève zijn Russische collega ontmoette.
Waar haalt die man de tijd vandaan? Kan er nog sprake zijn van intensieve
betrekkingen, om niet te spreken van reflectie? Daarbij is Kinkel nog voorzitter van
een partij die in moeilijkheden verkeert!
Nu zijn met die intensivering van de Nederlands-Duitse betrekkingen niet alleen
de betrekkingen op ministerieel niveau bedoeld. Er is besloten dat beide landen een
of twee keer per jaar informeel overleg zullen voeren op de manier waarop dat al
jaren gebeurt tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland: het zogenaamde
Königswintermodel.
Dat zijn tweejaarlijkse ontmoetingen (waarvan één in Königswinter) tussen Britse
en Duitse parlementariërs, zakenlieden en Clingendaelachtige mensen. Als het lukt
voldoende belangstelling aan Duitse kant voor dit soort ontmoetingen met
Nederlanders te wekken en als aan Nederlandse kant voldoende gesprekspartners
van niveau te vinden zijn - beide zijn nodig, maar misschien nog niet voldoende
voorwaarden - dan is er veel voor deze geregelde ontmoetingen te zeggen, al moeten
we ons ook niet te veel voorstellen van de gunstige werking die de
Königswinterontmoetingen op de Brits-Duitse betrekkingen hebben. De Britse pers
is over 't algemeen meer anti-Duits dan de Nederlandse.
Het idee om deze ontmoetingen tussen Nederland en Duitsland te laten houden
komt overigens van de Adviesraad Vrede en Veiligheid, die eerder dit jaar, in
antwoord op een verzoek van de ministers van buitenlandse zaken en defensie, een
rapport Duitsland als partner uitbracht. Het voorstel was onderdeel van een algemeen
advies de dialoog met Duitsland te intensiveren, waarbij ervan uitgegaan werd dat
Nederland een ‘interessante gesprekspartner’ voor Duitsland kon zijn (een
uitgangspunt waarvan de juistheid nog bewezen moet worden).
Het was te voorzien dat de ministers in hun eind vorige maand verschenen antwoord
op dat rapport niet het achterste van hun tong zouden laten zien. Een regering kan
zich immers moeilijk in het openbaar anders dan in zeer algemene termen uitlaten
over haar betrekkingen met een ander land. Anders heb je voordat je het weet een
diplomatiek incident. Maar met het overnemen van zo'n onschuldig voorstel als dat
voor Königswinterontmoetingen kan niemand zich een buil vallen.
Intussen geeft het ministeriële antwoord toch al meer van de Nederlandse positie
bloot dan wenselijk is. Zo zijn de ministers het met de Adviesraad eens dat ‘de
bevordering van stabiliteit in Oost-Europa niet alleen een Duits, maar een algemeen
Westers belang is’. En nog eens: ‘Het is een gemeenschappelijk Westers belang dat
de overgang naar democratie, rechtsstaat en markteconomie in Midden- en
Oost-Europa met succes wordt bekroond.’
Nu, zo denkt de onbevangen lezer, dan zullen de ministers het ook wel met de
Adviesraad eens zijn dat het gewenst is ‘dat de bilaterale ondersteuning van de
hervormingen in Oost-Europa in de komende kabinetsperiode substantieel wordt
verhoogd’. Volgens de Adviesraad ‘zou het ten minste om een verdubbeling moeten
gaan’. Als het een ‘algemeen Westers belang’ is, dan kan immers niet alles alleen
op Duitslands schouders komen te rusten. Dat zou ook ongewenst zijn.
Maar wie deze gevolgtrekking maakt uit het akkoord van beide ministers met het
uitgangspunt van de Adviesraad, komt bedrogen uit. Immers, zo zeggen de ministers
droogjes, ‘binnen het kader van de budgettaire mogelijkheden bleek het tot nu toe
niet mogelijk meer bilaterale hulp te geven’. Dat de demissionaire ministers hun
onbekende opvolgers niet kunnen binden is begrijpelijk, maar ze hadden toch wel
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kunnen zeggen dat vermeerdering van die hulp gewenst is. Op z'n minst zou dat een
logische conclusie uit hun eerder ingenomen standpunt zijn geweest.
In feite reikten de ministers Nederland daarmee een brevet van onvermogen uit weinig geloofwaardig, gezien 's lands rijkdom in verhouding tot de Oosteuropese
armoe - en ontnemen zij het 't morele recht zijn mond verder open te doen over
Oost-Europa. Maar ja, voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten is een oude
Nederlandse gewoonte.
Op deze discrepantie tussen ambitie en ter beschikking gestelde middelen legt een
ander, zojuist verschenen rapport van de Adviesraad de vinger: Ambitie en middelen:
defensie in de gevarenzone. De inhoud ervan komt hierop neer: Nederland heeft de
mond vol van het belang van vredeshandhaving, liefst in het verband van de Verenigde
Naties, maar ondertussen verlaagt het rustig zijn defensiebegroting zo sterk dat zulke
operaties nauwelijks meer mogelijk zullen zijn.
Als dat zo doorgaat, aldus de Adviesraad, ‘valt er niet te ontkomen aan een matiging
van de politieke ambities ten aanzien van de Nederlandse bijdrage aan de
bondgenootschappelijke taken en de internationale handhaving van vrede en
veiligheid, met name onze deelname aan VN-operaties’. Als dat zo is, dan kan dat
‘beter duidelijk worden uitgesproken’.
Inderdaad, en als blijkt dat wij niet bereid zijn onze middelen evenredig te doen
zijn aan onze ambities, dan zullen we op het internationale toneel op z'n minst een
toontje lager moeten zingen. Ja, het zou wel eens kunnen zijn dat de échecs die
Nederland de laatste tijd op dat toneel te incasseren heeft gekregen, toe te schrijven
zijn aan irritaties over die discrepantie tussen ambities (lees: praatjes) en middelen.
Ook Rwanda past in dit patroon. Prachtig dat minister Pronk in zijn eentje de
slachtvelden van Kigali bezocht. Maar met welke boodschap kwam hij thuis? Alleen
met het idee om de schuldigen aan de moordpartijen voor een internationaal tribunaal
te dagen, een idee dat even nobel als onuitvoerbaar is.
Nee, dan doen de Fransen tenminste iets, zelfs als we ons mogen afvragen of ze
werkelijk uitsluitend door humanitaire motieven gedreven worden. Maar voor zo'n
operatie als de Fransen op het ogenblik in Rwanda uitvoeren heeft Nederland de
middelen niet, hoor ik al zeggen. Precies. Daarom moet het ook zijn mond houden.
NRC Handelsblad van 08-07-1994, pagina 7

Fietsend op een paard
Wanneer ik in mijn ongeregeld verschijnende taalrubriek talige eigenaardigheden
signaleer, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat ik er ook kritiek op heb. Zo meen
ik dat het onderscheid tussen eerste, derde en vierde naamval steeds meer vervaagt.
Als dat juist is, is dat een interessante ontwikkeling, die het signaleren waard is zonder dat daar onmiddellijk kritiek achter gezocht hoeft te worden. Een paar
voorbeelden uit de laatste tijd:
‘Dit zeggen diplomaten in Brussel en is ook de stellige overtuiging van
fractievoorzitter Tindemans.’ Zelfde constructie als: Jan groette ik en negeerde mij.
‘Dit boek is doordrenkt van theorie en kan men daarom waarderen als een poging
de bedrijfsgeschiedenis op te heffen uit de elementaire staat van descriptie.’ Zelfde
constructie als: Jan negeerde mij en groette ik.
‘De raad is haar (sic) beslissingsbevoegdheid ontnomen en gedegradeerd tot
adviesorgaan.’ Zelfde constructie als: Mij bevalt dit niet en loop door. Idem: ‘Brazilië
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hoopt zijn economie te hervormen en nieuw leven in te blazen.’ En: ‘Clarke verliest
zijn energie aan een secretaresse die hem de godganse dag koeioneert, de les leest
en in alles de baas is.’
Andere eigenaardigheden uit de laatste tijd:
‘Toen Gonsalves begin jaren zestig in Roermond als officier van justitie
solliciteerde, is alles ter sprake gekomen.’ Als hij toen al officier van justitie was,
waar solliciteerde hij dan naar?
‘En bovendien behoort het meisje van Yde tot een veel grotere groep van veenlijken
die op gewelddadige wijze om het leven is gebracht.’ Kunnen lijken om het leven
worden gebracht?
‘Rusland ligt jaren achter op Tsjechië, Polen en Hongarije. Zo vergaat de roem
van de eenmalige superpower.’ Ehemalig? Voormalig?
‘Belangrijke fossiliserende factor is de urine van de packrat zelf dat de verschillende
onderdelen aan elkaar vastkit.’ Waar slaat dat dat op?
‘Hij zwaait de scepter over het beheer van het terrein.’ Niet over het terrein zelf?
‘Fietsend door de polder daagde vanuit de verte een jonge vrouw op, gezeten op
een glanzend paard.’ Fietste ze op een paard?
‘Een andere notitie, waarin gewaarschuwd werd dat er in het bestek sprake was
van “inferieur broddelwerk”, bereikte hem nooit.’ Kan broddelwerk iets anders dan
inferieur zijn?
‘Als we nu eens kijken naar de auteurs die wèl en zij die niet door de beugel van
Greshoffs zegsman kunnen...’ Kijken naar zij?
‘De verwachting zal ook zijn dat een kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg zal
ontstaan voor zij die het betalen kunnen.’ Patiëntenzorg voor zij? (Bovendien: ligt
kwalitatief niet al in hoogwaardig besloten?)
Nu het omgekeerde: ‘Niemand zag eruit als haar, sprak als haar, schreef als haar.
Jackie zou liever gewoon haarzelf zijn geweest.’ Te letterlijke vertaling uit het Engels?
‘Kruyskamp sterft op 6 april 1990, een van de laatste neerlandici die op bijna alle
deelgebieden van de neerlandistiek goed thuis was.’ Zou Kruyskamp ook was
geschreven hebben?
‘In Duitsland is de wachttijd voor sommige middelen half zo lang dan in
Nederland.’ Hypercorrectie, geschreven door iemand die gehoord heeft dat beter dan
beter is dan beter als en die regel dan overal toepast waar als hoort te staan.
‘Ook kunt u - mits geopend - terecht in de parkeergarage van het MInisterie van
Binnenlandse Zaken.’ En als ik toevallig eens dicht ben?
‘Dat Brinkman concludeert dat het CDA “wel degelijk blijft meetellen” is op geen
enkel feit gestoeld, slechts op optisch bedrog.’ Dat Brinkman dit concludeert is wel
degelijk een feit. Dat het CDA blijft meetellen misschien niet.
Idem: ‘Toch is het onzin dat Bolkestein maar blijft roepen dat mislukking nog tot
de mogelijkheden behoort.’ Dat hij dit blijft roepen is geen onzin; wèl misschien dat
mislukking nog tot de mogelijkheden behoort.
‘Hoewel geschokt, kwam de dood van Tinbergen voor hem niet onverwacht.’ Was
die dood gschokt?
‘De bezoekers luisteren naar de sprekers, die op het gemak kunnen vertellen dat
zij het beste met de ouderen voor hebben.’ Kunnen ze dat alleen maar op het gemak
vertellen?
‘Niet iedereen die hier tijdelijk komt moet dezelfde voorzieningen geboden
worden.’ Wie of wat wordt of worden geboden? Iedereen of de voorzieningen?
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‘Aan de vrije val van de defensie-uitgaven moet een einde komen. Er zijn daarvoor
zwaarwegende argumenten. De eerste betreft de internationale en vooral Europese
veiligheidssituatie.’ De eerste argument?
‘De Veiligheidsraad noch het VN-secretariaat blijkt onvoldoende opgewassen
tegen de grote uitdagingen die op veiligheidsgebied aan de volkerenorganisatie
worden gesteld.’ Zij ze nu wel of niet voldoende opgewassen?
‘Bomhoff kennende zal het niet zijn bedoeling zijn het CPB met onjuiste informatie
in diskrediet te brengen.’ Wie kent Bomhoff?
‘Ik vind dat wij, mijzelf niet uitgezonderd, in de afgelopen jaren alleen over
economie gepraat hebben en te weinig over vrede en veiligheid.’ Waarom mijzelf
en niet ikzelf?
‘Beel heeft in zijn memoires die geheimzinnigheid verdedigd, maar met de jaren
zou de weerstand daartegen groeien, niet in het minst bij de parlementaire pers.’
Merkwaardig: bij de pers groeide de weerstand tegen die geheimzinnigheid niet in
het minst (= helemaal niet). Of was het omgekeerde bedoeld: niet het minst (= niet
in de laatste plaats, vooral)?
Idem: ‘Hij zag dan meer in het mannelijke, stoere Duitsland, niet in het minst door
de beleden stamverwantschap tussen de Germaanse volkeren.’ Ik zal pas ophouden
met het signaleren van deze verwarring als we de afspraak maken: niet in het minst
= niet het minst.
‘Dit programma zal worden voorgelegd aan de Tweede-kamerfracties van PvdA,
CDA, VVD en D66, teneinde vervolgens te kunnen vaststellen welk kabinet kan
worden gevormd...’ (mededeling van het Kabinet der Koningin). Wie moet vaststellen?
Het programma?
NRC Handelsblad van 12-07-1994, pagina 7

Voorbij de aanmatiging
‘Met onvervalste Atlantische geloofsbrieven verkeert Nederland in een goede positie
om met name bij landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer
begrip te wekken voor de specifieke zorgen die Duitsland als centraaleuropese
mogendheid heeft.’
Deze zin, waarmee de Adviesraad Vrede en Veiligheid zijn rapport Duitsland als
partner besluit, klinkt nog aanmatigender dan toen het rapport enkele maanden geleden
verscheen. Duitsland heeft Nederland heus niet als bemiddelaar nodig. Dat heeft, zo
het nog nodig was, president Clintons bezoek aan Duitsland duidelijk gemaakt. Het
is niet Engeland dat op een special relationship met Amerika bogen kan, maar
Duitsland.
Nee, dan is minister Kooijmans bescheidener dan zijn adviseurs. In een
vraaggesprek in Der Spiegel van deze week brengt hij de Nederlands-Duitse relatie
tot haar ware proporties terug: ‘De Duitsers kunnen zonder Nederlanders leven, maar
de Nederlanders niet zonder Duitsers.’
Zo is het, en daarom is het goed dat minister-president Lubbers, die deze waarheid
zojuist aan den lijve heeft ondervonden, aan Kooijmans' ministerie heeft gevraagd
na te gaan welke contacten de verschillende ministeries op dit ogenblik met Duitsland
onderhouden op diplomatiek, cultureel, economisch en financieel gebied.
Zo'n inventaris is nuttig, al moeten we ons er geen illusies over maken dat zij een
ouverture van een centraal beleid tegenover Duitsland zou kunnen zijn. Daarvoor
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genieten de afzonderlijke ministeries, krachtens de grondwet, te veel autonomie. Wat
een Duitse bondskanselier, een Britse premier en een Franse president kunnen, kan,
alleen al om constitutionele redenen, een Nederlandse minister-president, laat staan
een Nederlandse minister van buitenlandse zaken, niet.
Eigenlijk zou die inventaris uitgebreid moeten worden tot een studie van Nederland
in de wereld van vandaag. Het is al eerder gezegd: het einde van de Koude Oorlog
heeft ook de positie van Nederland grondig veranderd. Niet langer kan het hopen
tegen een te eurocentrisch beleid van zijn Europese partners steun te vinden bij de
Verenigde Staten (het is de vraag of het zelfs in de jaren zestig, toen het zich verzette
tegen de plannen van De Gaulle, die steun genoot).
Na het einde van de Koude Oorlog is immers ook de Amerikaanse rol in Europa
grondig veranderd. Clintons bezoek aan Riga, Warschau en zelfs Berlijn heeft dat
aangetoond. Niet langer bejubelen de massa's de Amerikaanse president als een
messias. Clintons enkele woorden in het Duits tot de Berlijners verwekten lang niet
zo'n stormachtige echo als Kennedy's ‘Ich bin ein Berliner’ in 1963.
De oorzaak? Enerzijds heeft (bij Balten en Polen) de omwenteling van 1989, dus
ook Amerika, niet dat gebracht wat de mensen ervan verwacht hadden; anderzijds
zijn, na de instorting van het Sovjetimperium, de Verenigde Staten minder nodig als
beschermer. Dat laatste is vooral bij de Westeuropeanen, dus ook de Duitsers, het
geval.
De keuzevrijheid voor een land als Nederland is, in deze constellatie, nog kleiner
geworden dan ze al was. Tot nu toe huivert het zich volledig aan te sluiten bij het
Duits-Franse koppel, maar aangezien Engeland het helemaal laat afweten in Europa,
zal zo'n aansluiting - waarin België al verder is gegaan dan Nederland - wel
onvermijdelijk zijn.
Het is overigens de vraag of dat koppel er wel zo happig op is Nederland, dat de
naam heeft lastig en betweterig te zijn, op te nemen. Een hoge prijs zal dat duo er
zeker niet voor willen betalen. Een land dat in twintig jaar, van het op één na rijkste,
het armste van de oorspronkelijke Zes van Europa is geworden, is trouwens niet in
de positie een hoge prijs te bedingen.
De economische kracht van het land zal ook in zo'n studie over Nederlands positie
in de wereld van vandaag verdisconteerd dienen te worden. Het zijn niet alleen maar
onze mooie ogen of schone intenties die tellen. En onze wetenschappelijke standing?
Is die nog een troef die wij kunnen uitspelen? Bijna dertig jaar lang is intellectuele
kwaliteit, evenals elite (waarmee het vereenzelvigd werd), een verdoemd begrip
geweest. Daar betalen wij nu de prijs voor. En toch: wie geen kwantiteit heeft, moet
het extra van de kwaliteit hebben.
Ook hier wreekt zich het gebrek aan centraal beleid, dus aan centrale conceptie,
dat gevolg is van ons constitutioneel bestel. Iedere bewindsman voert zijn eigen
beleid, slechts op de stang gereden door de minister van financiën. Lubbers was
weliswaar een krachtig minister-president, maar zal zijn opvolger dat ook zijn?
Bovendien: kracht betekent nog niet eenheid van conceptie.
Dit alles - en nog veel meer - dient overwogen te worden in een studie over
Nederlands positie. Kooijmans zei in dat vraaggesprek met Der Spiegel ook: ‘Wanneer
het om mentaliteit gaat, staan wij tegenwoordig dichter bij de Scandinaviërs’ dan bij
de Duitsers of de Britten (over de Fransen sprak hij zelfs helemaal niet).
Dat is juist, maar heeft Nederland daar ooit naar gehandeld? Het heeft de
Scandinaviërs eerder als quantité négligeable beschouwd. Dat is het gevolg van de
pretenties die wij menen te kunnen ontlenen aan het feit de grootste van de kleinen
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te zijn - pretenties die noch door de kleinen noch door de groten gehonoreerd worden,
zoals we bij de affaire-Lubbers gezien hebben.
Vóór de oorlog, toen Nederland nog in het bezit was van een groot koloniaal rijk,
had de vrees af te zakken tot de ‘rang van Denemarken’ enige grond. Nu niet meer.
Trouwens, Denemarken is, evenals de andere Scandinavische landen, een welvarend
en gelukkig land. En de wetenschappelijke standing van die landen is ook niet te
veronachtzamen. Het zou niet gek zijn als Nederland, in alle bescheidenheid, meer
die kant zou uitkijken.
Ja, maar Scandinavië heeft een traditie van neutraliteit. Wat dan nog? Die heeft
Nederland ook, en die traditie zal, naarmate de herinnering aan de Koude Oorlog
vervaagt, weer aan kracht winnen.
NRC Handelsblad van 15-07-1994, pagina 7

Aan Portugal gespiegeld
‘Hoe komt het dat een land dat ooit vooropliep in de ontwikkeling van Europa, dat
zeewegen ontdekte die de basis vormden voor expansie en kolonisatie en zorgde
voor omwentelingen in handelsverkeer, kennis van de wereld en inzicht in de
verscheidenheid aan mondiale culturen, dat een rijk bezat waarin de zon nooit
onderging, dat in alle werelddelen vertegenwoordigd was...’
Over welk land heeft de schrijver van deze regelen in Vrij Nederland (2 juli) het?
Nederland? We zouden het kunnen geloven, want woord voor woord past deze
passage op ons land. Woord voor woord - behalve het eind, dat luidt: ‘... dat dat land,
ondanks alle rijkdommen waarover het kon beschikken, nu voor een deel de trekken
van een Derde-Wereldland vertoont?’
Dan merken we dat de schrijver niet Nederland kan bedoelen, want, hoezeer het
ook de laatste decennia achteruitgekacheld is - van op één na rijkste tot armste land
van de oorspronkelijke Zes van Europa -, een Derde-Wereldland is het nog niet. Het
land dat bedoeld is, is dan ook niet Nederland, maar Portugal.
Portugal en Nederland hebben meer gemeen dan een verleden van zeevarende en
pionierende mogendheid, een verleden dat in beide landen zijn sporen tot de dag van
vandaag heeft achtergelaten. Minister Kooijmans zei in zijn interview met Der Spiegel
van vorige week dat dat verleden van grote mogendheid ons nog dwarszit - in onze
verhouding tot Duitsland bijvoorbeeld.
Zo zal Portugals verhouding tot zijn achterland, het grotere Spanje, ongetwijfeld
ook grotendeels bepaald zijn door dat grootse verleden. Daarbij komt dat Spanje
Portugal zestig jaar lang (1580-1640) bezet hield. Als Nederland al een trauma heeft
overgehouden van een vijfjarige Duitse bezetting, hoeveel te groter zal niet het
Portugese trauma zijn?
Merkwaardig verschil is dat, terwijl het Portugees nog de officiële taal is van
Portugals vroegere koloniën - van Macao tot Brazilië -, het Nederlands als voertaal
vrijwel uitgestorven is. Welke gevolgtrekkingen kunnen we daaruit maken, wat ons
cultuurbeleid, misschien zelfs wat onze cultuur betreft?
Zeker maakt, getuige de belangstelling die de Portugese literatuur in de wereld
geniet, de Portugese cultuur een vitale indruk - een enigszins paradoxale constatering,
gezien de waas van melancholie en levensmoeheid die erover lijkt te hangen (of laten
we ons hier bedriegen door de fado?).
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Ja, de Portugese schrijver José Saramago zegt zelfs in een vraaggesprek in hetzelfde
nummer van Vrij Nederland: ‘Portugal ligt op sterven.’ En hij verklaart zich aldus
nader:
‘Mijn land leeft, er wonen mensen, het functioneert, maar we hebben geen enkel
idee omtrent onze eigen toekomst. We hebben altijd veel moeite gehad om onszelf
te zijn, maar op dit moment zijn we van alles en iedereen afhankelijk. We koesteren
enkel de ideeën die ons door andere landen worden ingefluisterd. (...)
Als ik zeg dat Portugal dood is, bedoel ik dat we geen enkel nationaal project
hebben waardoor we, deel uitmakend van de internationale gemeenschap, onszelf
kunnen zijn. We hebben een oude cultuur, en die houdt ons nog enigszins op de been.
Maar wat onze identiteit betreft, heerst er een enorme verwarring.’
Maar is dit niet de positie waarin ieder klein land zich bevindt, in een wereld waar
iedereen van iedereen afhankelijk is (hoewel, dat is waar, de een meer dan de ander)?
En wat de identiteit betreft, daar worstelt zelfs een groot land als Duitsland enorm
mee.
En welk land in Europa heeft een ‘nationaal project’? Als we dat nagaan, moeten
we tot de erkenning komen dat Frankrijk het enige Europese land is dat zoiets heeft
als een ‘nationaal project’. En wat is dit? President Mitterrand heeft dit op zijn laatste
gesprek met de pers op 14 juli nog eens gezegd: het is Europa.
Natuurlijk is dit een Europa waarin Frankrijk stilzwijgend de leidende positie
wordt toegedacht; en dat stuit, even natuurlijk, weer op bedenkingen bij andere
Europese volken. Maar het is ontegenzeglijk een project. Alleen mogen we ons
afvragen of Mitterrands opvolgers het met even veel wilskracht zullen najagen.
Ook hier een paradox: het nationaal project vooronderstelt een opgeven van
nationale soevereiniteit, althans een deel ervan. De deelneming van Duitse troepen
aan de parade op Frankrijks nationale feestdag was dan ook een volstrekt logisch
gevolg van dat project.
Het was Mitterrands eigen idee, maar het was interessant te zien dat dit idee de
instemming had van een grote meerderheid der bevolking. Het applaus waarmee die
troepen begroet werden, overstemde dan ook grotelijks de fluittonen. In dit opzicht
toonde zich ook het Franse publiek consequent: wie Europa wil, moet ook dit willen.
Zouden wij, Nederlanders, in staat en bereid zijn tot soortgelijk gebaar? Gaat onze
Europese geestdrift, die overigens bij de Europese verkiezingen gebleken is
grotendeels een mythe te zijn, zo ver? Of zijn slechts grote landen tot grote gebaren
in staat? Frankrijk hoeft zich geen zorgen te maken over zijn identiteit; een land als
Nederland misschien meer - vooral tegenover Duitsland.
NRC Handelsblad van 19-07-1994, pagina 7

Het vermogen en de wil
Demissionair of niet, met of zonder instemming van zijn bevoegdere collega's
Kooijmans en Ter Beek, heeft minister Pronk de mening uitgesproken dat Nederland
troepen naar Rwanda moet sturen. Welk beleid zit er achter zo'n door de emotie van
het ogenblik bepaalde uitspraak? Misschien wel helemaal geen.
Maar zo'n vraag kan ook gesteld worden aan Frankrijk, dat al troepen naar Rwanda
gestuurd heeft. Puur humanitaire redenen heeft het voor zijn operatie opgegeven.
Daarvoor is het te loven, maar nu het er eenmaal met zijn troepen zit, kan het ze
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moeilijk weer terugtrekken zonder althans het verwijt te oogsten de Rwandezen in
de steek te laten.
Nu al dreigt zijn neutraliteit, waarmee het succes van iedere humanitaire operatie
staat of valt, in gevaar te komen. De zelfuitgeroepen Huturegering bevindt zich
immers sinds kort in het door de Fransen beheerste gebied, en vandaar schijnt ook
een radiostation de Hutu's in Burundi op te roepen de Tutsi's ook in dat buurland uit
te moorden. Of dit al dan niet met Franse instemming gebeurt, maakt voor die
neutraliteit niets uit.
We mogen er dus benieuwd naar zijn hoe minister Pronk zijn uitspraak nader
fundeert. Die Nederlandse troepen die hij naar Rwanda wil sturen, zullen wel deel
moeten uitmaken van een troepenmacht der Verenigde Naties, maar ook zo'n macht
vergt, wil ze effectief zijn, eenheid van strategie en commando, en onderdelen die
volstrekt gedisciplineerd en incorrupt zijn. Als Afrikanen het leeuwedeel ervan voor
hun rekening moeten nemen, is enige scepsis gerechtvaardigd.
Of het aantal over de kling gejaagde Rwandezen nu een miljoen of een half miljoen
bedraagt en of het aantal vluchtelingen, die door honger, dorst en ziekten dreigen
om te komen, ook een miljoen of half miljoen bedraagt - het is genoeg om bijna terug
te verlangen naar de rust en orde van de koloniale tijd. Vrijheid was er toen niet veel,
maar was die er wèl in het bevrijde Rwanda?
En zou het verschil tussen een door minister Pronk zo gewenste militaire interventie
en een koloniale operatie niet uitsluitend nominaal zijn - vooral wanneer zo'n
interventie voornamelijk door blanken zou worden geleid, zo niet bemand? De huiver
weer koloniaal te moeten spelen (zij het met blauwe baret) is een van de redenen
waarom de westerse mogendheden zo weinig gretig zijn de Fransen te hulp te snellen
in Rwanda.
De tijden van het kolonialisme zijn voorbij, en die tijden vergden niet alleen het
vermogen ver van eigen land in te grijpen, maar ook de wil daartoe. In de negentiende
eeuw bezaten althans de grote Europese mogendheden beide. Ja, dat bezit van beide
eigenschappen was juist het kenmerk van een grote mogendheid. Naar die maatstaf
gemeten, waren de Verenigde Staten in die eeuw geen grote mogendheid. Eigenlijk
zijn ze dat pas in 1941 geworden, om het een halve eeuw te blijven.
En nu? Een mogendheid die zich uit Somalië terugtrekt nadat daar achttien van
haar soldaten zijn gedood en die haar oorlogsschepen beveelt de Haïtiaanse wateren
te verlaten zodra een bende gewapende Haïtianen op gammele boten in de kijker
komt - is dat nog een grote mogendheid? Ja, de wapens heeft ze nog wel, maar ook
de wil? Maar kan hetzelfde niet gezegd worden van de Europese mogendheden in
de Joegoslavische crisis?
Vroeger - aldus Edward N. Luttwak in de International Herald Tribune van 6 juli
- hoefden de grote mogendheden meestal niet eens in te grijpen, omdat hun vermogen,
wil en eventuele bereidheid daartoe voldoende waren om een zekere orde te handhaven
in gebieden die zij, om welke redenen dan ook, wezenlijk achtten voor hun belangen.
In een geval als Joegoslavië zouden zij dan invloedssferen hebben ingesteld,
teneinde het machtsvacuüm te vullen - zulks zeker tot teleurstelling van plaatselijke
ambitieuze mogendheden, maar in 't algemeen tot voordeel van de plaatselijke
bevolking en van de vrede.
Als de bereidheid er niet meer is om, behalve in geval van directe bedreiging van
eigen grondgebied, het leven van een aanzienlijk aantal eigen soldaten te riskeren wat volgens Luttwak het kenmerk is van de postindustriële samenleving - dan ontstaan
er noodzakelijkerwijs crises als Somalië, Bosnië en Rwanda, want die zijn niet te
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beheersen met slagkruisers en geleide wapens, maar alleen - eventueel - met
grondtroepen.
Maar bieden operaties onder gezag van de Verenigde Naties dan niet een
alternatief? Alsof die een waarborg kunnen zijn dat er niet op grote schaal slachtoffers
zullen vallen! Voor de nabestaanden maakt het dan niet veel uit of zij met blauwe
baret dan wel met andere baret zullen zijn gesneuveld. Bovendien is onder VN-gezag
de eenheid van strategie en commando veel moeilijker te bereiken.
Luttwak constateert dit alles zonder heimwee naar vroeger, en ook ons mag geen
verlangen naar tempo doeloe verweten worden wanneer we dit, met hem, constateren.
Voorbij is voorbij. Maar daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. In de plaats
van de oude zijn er nieuwe gekomen: Bosnië, Somalië, Rwanda en alles wat nog in
het vat is. En meer ontwikkelingshulp schept alleen maar nieuwe problemen, zoals
een zojuist verschenen rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te
Velde vernietigend vaststelt.
Slechts twee mogelijkheden ziet Luttwak ter omzeiling van de weigering van de
samenleving slachtoffers te accepteren: het rekruteren van beroepssoldaten elders,
zoals de Ghurka's of de Ambonezen; en het formeren van vreemdelingenlegioenen.
Maar beide mogelijkheden noemt hij zelf ‘onwaarschijnlijk’.
Wat dan? Dan blijft ons weinig anders over dan onszelf de eigenschap aan te leren
niet te zien, te horen of te voelen wat normaliter onze morele gevoelens zou kwetsen
- zoals in arme landen de rijken van kinds af geleerd hebben om, op weg naar hun
club of bank, beleefd te stappen over de bedelaars die daar liggen. De ervaring in
Bosnië, zegt hij, toont dat wij al aardige vorderingen hebben gemaakt in die richting.
Inderdaad heeft Rwanda Bosnië al flink van de televisie en de voorpagina's
verdrongen. Moeten we daarom de media schuldig verklaren? Het is waar dat hun
aandacht slechts korte tijd bij één onderwerp bepaald kan blijven. Maar onze aandacht
ook. Vraagt iemand nog naar het lot van dat zwaargewonde meisje waar de media
een jaar geleden vol van waren, zó vol dat premier Major er een mooie stunt in zag
haar naar Londen over te vliegen? Ook wij kunnen maar een beperkte mate van leed
aan.
NRC Handelsblad van 22-07-1994, pagina 7

Niet voor niets
‘Hoeveel kans geeft u de aanslag?’ ‘Vijfentwintig procent’, luidde het antwoord.
Deze woordenwisseling vond begin juli 1944 plaats in de gang van een huis aan de
Haagse Alexanderstraat. Enkele weken later, op 20 juli, ontplofte de bom die Hitler
had moeten doden, maar het niet deed. Daarentegen werden honderden
samenzweerders, en nog vele anderen, terechtgesteld.
Dr. C.L. Patijn, na de oorlog hoog ambtenaar op Buitenlandse Zaken en Kamerlid,
maakt melding van dit gesprek in een artikel dat hij in 1964 schreef voor het
christelijke maandblad Wending (juli/aug.) - twintig jaar na die aanslag. Vijftig jaar
erna is er opnieuw veel over geschreven, maar de Nederlandse connectie is daarbij
onvermeld gebleven. Zij was dan ook ‘vluchtig’ (het woord is van Patijn zelf), maar
daarom niet oninteressant.
Vanaf najaar 1942 had Adam von Trott zu Solz, ambtenaar aan het Duitse ministerie
van buitenlandse zaken, meermalen Den Haag bezocht om Nederlanders op de hoogte
te houden van de plannen van het Duitse verzet, opdat deze ‘indien de aanslag zou

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

gelukken en een nieuw bewind zou optreden, terstond via hun eigen kanalen aan de
geallieerde regeringen zouden kunnen doen weten dat de nieuwe leiding vertrouwen
verdiende en als onderhandelingspartner aanvaardbaar kon worden geacht’ (aldus
Patijn).
Trott heeft in die jaren vele van dergelijke missies ondernomen, vooral naar het
neutrale buitenland: Zwitserland, Zweden, Turkije. In Genève was een van zijn
gesprekspartners dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad
van Kerken in oprichting en verbindingsman tussen de Nederlandse regering in
Londen en het verzet in Nederland.
Visser 't Hooft bezorgde Trott introducties bij zijn contacten in bezet Nederland.
Dat waren, behalve Patijn, de diplomaat dr. J.H. van Roijen, de volkenrechtsgeleerde
prof. mr. F.M. baron van Asbeck, de jurist (en latere hoogleraar) mr. G.J. Scholten
en mr. H.J. Reinink (later hoog ambtenaar op het ministerie van onderwijs, kunsten
en wetenschappen).
Anderen waren er misschien ook, maar die noemt Patijn niet in zijn artikel - behalve
één: de tot Nederlander genaturaliseerde Duitse zakenman von Goerschen, op wiens
kantoor de laatste ontmoeting met Trott plaatsvond. Goerschen zou in 1945 opgepakt
en doodgeschoten worden. Over deze geheimzinnige man en zijn rol in het verzet
is, voor zover ik weet, weinig bekend.
Over Trott en de zijnen schrijft Patijn: ‘Hier werd niet uit illusies geleefd. Deze
mannen stonden voor een onnoemelijk zware taak, die zij met open ogen aanvaardden.
(...) Bekend is nu dat na de mislukking en de ondraaglijke eerste teleurstelling de
meeste betrokkenen, toen de wraak, de foltering en de dood op hen afkwamen, met
grote gelatenheid en rust hun lot hebben ondergaan. Zij hadden het bewijs geleverd
dat er in Duitsland krachten waren die het uiterste hadden willen doen om zelf, van
Duitsland uit, het roer om te gooien en bij te dragen tot de zuivering. Meer kan van
hen niet worden geëist.’
Illusies over het lukken van de aanslag hadden weinigen. Het blijkt al uit de
vijfentwintig procent kans die Trott de aanslag gaf. Illusies over de mogelijkheden
die een Duitse regering na Hitlers liquidatie nog aan de onderhandelingstafel zou
hebben, hadden sommigen, onder wie de eigenlijke aanslagpleger Stauffenberg, nog
wel. Anderen dachten zelfs dat Duitsland nog wel kans had enkele van Hitlers
veroveringen, zoals Oostenrijk, te behouden.
Trott zelf geloofde dat waarschijnlijk niet. Zijn vele reizen naar het buitenland en
indirecte contacten met Engeland en Amerika - hij had een Amerikaanse moeder en
had in Oxford gestudeerd - hadden hem geleerd dat in Londen en Washington de
deuren voor het Duitse verzet gesloten waren. Daar werd vastgehouden aan het besluit
van Casablanca (1943): onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland.
Dit gebod zou ook hebben gegolden als het Duitse verzet erin geslaagd zou zijn
geweest Hitler en zijn regime omver te werpen. Wat dat betreft, zou een gelukte
aanslag weinig hebben uitgemaakt. Zeker, er zouden miljoenen levens zijn gespaard
- van hen die tussen juli 1944 en mei 1945 nog zijn omgekomen - maar de Duitse
bevolking zou waarschijnlijk een regering samengesteld uit voormalige
samenzweerders de schuld hebben gegeven van de harde gevolgen van de
onvoorwaardelijke capitulatie, en dat zou geen goed begin voor een Duitse democratie
zijn geweest.
Zo gezien, heeft de mislukte aanslag die democratie waarschijnlijk meer gediend
dan een gelukte aanslag zou hebben gedaan. In elk geval is een tweede
dolkstootlegende voorkomen. Het offer dat de mannen en vrouwen van de 20ste juli
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1944 hebben gebracht, is dus - zij het om andere redenen dan zij hadden gehoopt niet voor niets geweest. Dat kan vastgesteld worden ook wanneer wij weten dat de
meesten hunner niet democraat, althans in de zin die wij aan dat woord geven, waren.
Een van de samenzweerders, kolonel Henning von Tresckow, een man die al na
de val van Parijs in juni 1940, toen dus de Führer op het hoogtepunt van zijn successen
stond, tot de overtuiging was gekomen dat Hitler verdwijnen moest - de stelling dat
de samenzweerders pas met hun plannen begonnen zijn toen Duitslands nederlaag
onvermijdelijk was, is, in haar algemeenheid, niet juist - zei het aldus:
‘De aanslag moet koste wat kost plaatsvinden. Mocht hij niet lukken, dan moet
niettemin worden gehandeld. Want nu gaat het niet langer om het praktische doel,
maar om de overweging dat de Duitse verzetsbeweging in het oog van de wereld en
van de geschiedenis de beslissende stap heeft gewaagd. Al het andere valt daarbij in
het niet.’
NRC Handelsblad van 26-07-1994, pagina 7

Een nieuw idealisme
‘Oh, that mine enemy would write a book.’ Dit citaat, waarvan de bron mij onbekend
is, gebruikt Marnix Gijsen als motto voor zijn boek Joachim van Babylon. Ik leg dit
citaat zo uit: je kunt iemand alleen pakken op wat hij geschreven heeft; over
algemeenheden is geen andere discussie mogelijk dan welles-nietes.
Het is daarom dat, toen Joris Abeling en Serge van Duijnhoven in de krant van 10
mei een lange filippica tegen mij afstaken, ik die vrijwel onbeantwoord heb gelaten.
In een latere brief aan mij spraken zij hun spijt uit dat ik ‘een directe reactie op onze
argumenten uit de weg’ was gegaan, maar dat was het 'm juist: hun artikel had geen
argumenten bevat, alleen beweringen.
Hun voornaamste bewering was dat ik nog altijd de behoefte voelde de wereld te
ordenen naar de maatstaven ‘goed’ of ‘fout’ en die vooral toe te passen op de generatie
van de jaren '60. Eerlijk gezegd, ben ik mij daarvan niet bewust. Ik dacht dat ik eerder
intellectuele dan morele maatstaven hanteerde, maar over mijzelf kan ik niet oordelen,
dus houd ik hier liever mijn mond.
In plaats van gehakketak over het verleden, benadrukken Abeling en Van
Duijnhoven ‘de noodzaak vóóruit te kijken’. Die ‘is op dit moment vele malen groter
dan het (achter)halen van het eigen gelijk’. Nu, dat is een stelling die, in haar
algemeenheid, wel te onderschrijven valt. Ik kan mij voorstellen dat vooral de
tegenwoordige studentengeneratie het debat van twintig à dertig jaar geleden bijvoorbeeld over de Koude Oorlog - volstrekt irrelevant vindt.
Maar wat nu? ‘Teneinde een voorbeeld te geven van de optiek die wijzelf
voorstaan’ stuurden zij mij, met hun brief, een exemplaar van het door hen
geredigeerde driemaandelijks tijdschrift MillenniuM (nummer 2, lente 1994). Het is
pas in deze komkommertijd dat ik ertoe gekomen ben het te lezen. Laat ik mij bepalen
tot de artikelen die Abeling en Van Duijnhoven zelf erin geschreven hebben.
Abeling constateert dat in zijn omgeving (de studentenwereld dus) de apathie
toeneemt. Hij spreekt van een ‘enorme gelatenheid’. Deze gaat gepaard met ‘een
typisch Nederlandse vorm van cynisme’, bepaald door ‘een “kat-uit-deboom-kijken”-mentaliteit en door nivelleringsdrift’: alles wat boven het maaiveld
uitsteekt wordt rigoureus weggemaaid (een opmerking die vroeger vooral in
conservatieve kring gemaakt werd, maar daarom nog niet onjuist is).
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Deze houding wordt vaak verward met tolerantie, maar die is doorgaans ‘een schild
dat maakt dat we ons niets hoeven aan te trekken van wat onze medeburgers vinden,
dat maakt dat we ons niet werkelijk betrokken of aangesproken hoeven te voelen’.
Dit zijn allemaal opmerkingen die ik, voor zover ik er niet over kan oordelen - zo
weet ik weinig van de tegenwoordige studentengeneratie -, interessant vind en anders
wel kan beamen.
Kortom, ‘de grote idealen zijn in diskrediet gebracht’. Maar, zegt Abeling, ‘er zijn
andere mogelijkheden. Juist doordat allerlei aardlagen aan het schuiven zijn geslagen
in de huidige maatschappij, komt er ruimte vrij voor nieuwe ideeën en idealen’. De
twee idealen die hij noemt, komen hierna enigszins als een anticlimax: een ‘waarachtig
multiculturele samenleving’ en een ‘vurig milieu-engagement’ - hoezeer die misschien
ook nodig zijn.
Maar ‘willen dit soort thema's uitgroeien tot brandpunten van nieuw engagement’,
dan moet er iets gebeuren. ‘Er is grote behoefte aan mensen who make waves.’ Weer
zo'n anticlimax. De redding verwachten van charismatische figuren is altijd een
zwaktebod. Van harte eens ben ik het daarentegen met wat hij daarop schrijft:
‘Een eerste stap in die richting zou de ontwikkeling van een debatcultuur zijn, een
vorm van ideeënuitwisseling die in Nederland (helaas) beperkt blijft tot de
studentencorpora. Wat dat betreft is de Angelsaksische wereld een voorbeeld. In de
Verenigde Staten wordt het kinderen al vroeg geleerd hun standpunten en ervaringen
voor een groter gehoor uiteen te zetten.
Op high school kun je vakken als speech en debatteren in je pakket kiezen, waarin
je leert een coherente argumentatie op te zetten en je uit te spreken voor of tegen een
bepaalde kwestie. In Groot-Brittannië bestaan aan de grotere universiteiten
debatverenigingen waar politici en journalisten op het scherp van de snede met
studenten discussiëren over actuele kwesties. Dat is een manier om mensen een
betoog te laten houden dat zowel verstandelijk als emotioneel onderbouwd is.’
Helemaal mee eens. Abeling had ook Frankrijk kunnen noemen, hoewel daar de
methodiek meer intellectualistisch is en ook wel haar bezwaren heeft. Het volslagen
gebrek aan methodiek in Nederland heeft als resultaat het gebrabbel dat we dagelijks
op de televisie kunnen horen. Alleen al daardoor moeten onze politici het afleggen
tegen hun buitenlandse collega's.
Het artikel van Van Duijnhoven ademt eenzelfde geest. Ook hier ontbreekt de
conservatieve noot niet: ‘De verzorgingsstaat berooft mensen van de
verantwoordelijkheid voor eigen lot.’ En een onrevolutionaire wijsheid spreekt uit
deze woorden: ‘God in mijn verbeelding terughalen als die ene Heilige Geest kan ik
niet meer (...), maar ik zie geen reden om mijn verleden, mijn katholieke opvoeding
te verloochenen.’ Hij zingt zelfs met plezier in een koor dat liturgische werken ten
uitvoer brengt.
Ook hij heeft ‘drie kleine idealistische credo's’: het is ‘zeer urgent opnieuw te
formuleren wat mensen samenbindt’; dus ‘nieuwe collectieve doelstellingen, nieuwe
gemeenschapsvormen’ zijn nodig. Hier kan de kunst ‘bruggen slaan tussen
bevolkingsgroepen die nu nog op verschillende planeten wonen’. Het tweede credo
is dat van ‘een nieuw werkethos’, nodig omdat ‘langdurige werkloosheid een
structureel gegeven is in de postindustriële, geautomatiseerde maatschappij’. Het is
moeilijk het met die credo's oneens te zijn, maar ze zijn nog te weinig uitgewerkt
om stof voor discussie te leveren.
Dat is misschien anders met het derde, meer filosofische credo: in alle landen waar
de monotheïstische godsdiensten hebben geheerst, ‘is men in de cultuur altijd uit
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blijven gaan van het “één”. (...) Door de acceleratie van de beelden waarmee we ons
voeden, de hoeveelheid informatie die we krijgen te verwerken en de vergrote
mobiliteit zijn we gedwongen (...) veelzijdiger te zijn’. In plaats van de ‘cultuur van
het enkelvoudige’ is ‘een cultuur van het veelzijdige’ gekomen.
We helpen hem dit hopen, maar een gevolg van de hoeveelheid informatie die we
krijgen en van de vergrote mobiliteit zou ook wel eens kunnen zijn dat de mensen
juist gaan verlangen naar eenvoudige oplossingen, naar de ‘terribles simplificateurs’
die Jacob Burckhardt voorzag en met wie we trouwens sindsdien kennis hebben
gemaakt. Maar goed, dit is tenminste een stelling waarover te discussiëren valt.
Na dit gezegd te hebben, hoop ik dat het niet als een poging tot ridiculisering
opgevat zal worden wanneer ik beweer dat de kop die boven het desbetreffende
hoofdstukje staat: ‘Ex Unis Pluribus’ onzin is. De schrijver heeft kennelijk het devies
van de Verenigde Staten: E Pluribus Unum (uit velen één) willen omdraaien, maar
het omgekeerde luidt: Ex Uno Plures (uit één velen, wat overeenkomt met zijn derde
credo). Dit onnodige schoonheidsfoutje doet - ten onrechte - afbreuk aan de ernst
van zijn betoog.
NRC Handelsblad van 29-07-1994, pagina 7

Het dagboek van Missie
‘Er is een weinig bekend boek dat de hele gang van zaken in Berlijn vóór en na de
coup van Stauffenberg beschrijft en dat niet wordt genoemd in Heldrings column
van 26 juli over dit onderwerp.’ Aldus begint een ingezonden stuk van mevrouw
W.A.R. van Eysinga in de krant van zaterdag 30 juli.
Heb ik het mis of beluister ik een verwijt - het verwijt dat ik in mijn artikel van
een week geleden over de aanslag van Stauffenberg op Hitler op 20 juli 1944 niet
het boek van Marie (‘Missie’) Vassiltchikov Berlin Diaries 1940-1945 genoemd
heb?
Eerst: wie was Missie Vassiltchikov? Zij was de dochter van een Russische émigré,
prins Illarion Vassiltchikov, en was in de oorlogsjaren de secretaresse van Adam von
Trott zu Solz, de ambtenaar op het Duitse ministerie van buitenlandse zaken die als
een spin in het web van de samenzwering tegen Hitler werkte.
Over Trott voornamelijk ging mijn stuk van 26 juli, en dan vooral over de contacten
die hij van 1942 tot vlak vóór de aanslag (en zijn terechtstelling) had gehad met een
groep Nederlanders. Een van hen, dr. C.L. Patijn (thans nog in leven), had daarover
geschreven in Wending (juli/augustus 1964).
Missie Vassiltchikov dan was zijn secretaresse, en in haar dagboek schetst zij een
boeiend beeld van het leven in Berlijn gedurende de oorlog en van de mensen die
betrokken waren bij de samenzwering tegen Hitler, van wie zij er velen kende.
Hoe boeiend ook, Missie Vassiltchikovs dagboek is niet het enige, en ook niet het
belangrijkste, boek dat over die samenzwering is geschreven. Boekenkasten vol zijn
erover geschreven - te beginnen met Bis zum bitteren Ende uit 1946 van Hans
Gisevius (een van de weinige samenzweerders die het overleefd hebben) tot aan Um
der Ehre Willen uit 1994 van Marion gravin Dönhoff (die bijna allen heeft gekend).
Van die vele boeken moeten we ook zeker het boek van onze landgenoot prof.
Ger van Roon over de Kreisauer Kreis noemen. Het is een, ook in Duitsland
gezaghebbend, boek over de groep rond Helmuth James graaf von Moltke, op wiens
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landgoed Kreisau (nu in Polen gelegen) zij sinds 1933 bijeenkwam om over Duitsland
na Hitler te overleggen.
Berlin Diaries van Missie Vassiltchikov is een ooggetuigeverslag van iemand die
zijdelings bij de samenzwering betrokken was, en is daarom een belangrijk document
humain - te meer omdat de schrijfster, als niet-Duitse, altijd enige distantie weet te
bewaren. De samenzweerders zelf waren, hoezeer ook anti-Hitler, gloeiende patriotten
- en Duits patriottisme had altijd iets geëxalteerds.
Maar boeiend is het dagboek vooral door de beschrijving van het leven van een
jeunesse dorée in een onophoudelijk gebombardeerde stad. Het beeld wordt nog
macaberder wanneer men weet dat vele van die Bobbys, Gofys, Dickys, Wollys,
Wölfchens, Tüuts, Olilis en Bübchens ten dode opgeschreven waren.
Het leven in zo'n stad is niet gemakkelijk, maar het is verwonderlijk hoe vaak deze
bevoorrechte - maar niet door de partij bevoorrechte - groep aan champagne, oesters
en kaviaar weet te komen. En soms is er mogelijkheid uit Berlijn te ontsnappen,
bijvoorbeeld om een vorstelijk huwelijk in slot Sigmaringen (later door Pétain en
Laval bewoond) bij te wonen of om voor een voorloorlogs weekeinde naar een
buitenplaats in Bohemen, dan al niet ver van de Russische kanonnen, te gaan.
Wanneer je dat leest, is het begrijpelijk dat Koos van Weringh, in zijn altijd
lezenswaardige kroniek in Trouw, schrijft dat ‘alle redevoeringen over de 20ste juli
niet meer dan goedkope en vrijblijvende prietpraat zijn, uit wiens mond ze ook
afkomstig zijn’. Zeker, vele samenzweerders waren geen wasechte democraten hoewel er ook sociaal-democraten onder hen waren -, maar wat telt is dat zij hun
leven gewaagd hebben - ook toen zij wisten dat de kans van slagen gering was.
Niet iedereen, ook buiten Duitsland, kan de moed hebben van de eenvoudige
Oostenrijkse boer Franz Jagerstätter, die Van Weringh tegenover de samenzweerders
van de 20ste juli stelt: hij weigerde domweg in Hitlers leger dienst te nemen en werd
daarom in 1943 onthoofd. Zijn dorpsgenoten beschouwen hem nog als een verrader.
Er zijn meer - maar niet veel - van die individuele daden van verzet geweest. De
meest in het oog lopende is die van de timmerman Johann Georg Elser geweest, die
in november 1939 een bom tot ontploffing bracht in de Münchense Bürgerbräukeller,
waar Hitler met zijn getrouwen bijeen was (helaas ontplofte de bom twintig minuten
nadat Hitler het lokaal verlaten had).
Er zijn natuurlijk meer daden van verzet geweest dan de samenzwering van de
20ste juli. Denk aan de Münchense studenten die onder de naam Weisse Rose
opereerden en aan de communistische Rote Kapelle. De samenzwering van 1944
was de gevaarlijkste omdat zij grotendeels bestond uit officieren, die in beginsel over
een gewapende organisatie beschikten, die de macht kon overnemen.
Het was een samenzwering zonder volk, is wel eens gezegd. Dat zijn
samenzweringen altijd, maar in dit geval wisten de samenzweerders dat ze zelfs niet
op begrip of sympathie bij de meeste Duitsers konden rekenen. Toch bleek het aantal
hunner nog zo groot dat Hitler, die de processen tegen hen had laten verfilmen om
aan het publiek te tonen, op een goed ogenblik publieke vertoning verbood. De
samenzwering bleek niet uitsluitend een zaak van een kliek domme officieren, zoals
hij in zijn radiorede na de aanslag had beweerd.
Deze informatie pikte ik op uit een interessante documentaire over Adam von
Trott die de Duitse televisie twee weken geleden vertoonde. Daar zag ik ook tot mijn
verrassing een portret van Gottfried (‘Gogo’) von Nostitz, die in de jaren vijftig aan
de Duitse ambassade in Den Haag verbonden was. In de oorlog had hij bij het Duitse
consulaat in Genève gewerkt en daar was hij contactman van het verzet geweest.
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Terug naar het dagboek van Missie Vassiltchikov. Mevrouw Van Eysinga noemt
het ‘weinig bekend’. Nu, ik heb daarentegen de indruk dat het een paar jaar geleden
een soort societysucces in Nederland was. Waarom? Ik vermoed: omdat het in het
Engels geschreven is, en de society leest geen Duits - de rest trouwens ook niet - en
kent dus al die andere boeken over het Duitse verzet niet.
Wat is er overigens van Missie geworden? Zij is, 61 jaar oud, in 1978 in Londen
overleden, weduwe van een Amerikaanse (niet Engelse, zoals mevrouw Van Eysinga
schrijft) voormalige legerkapitein.
NRC Handelsblad van 02-08-1994, pagina 7

Herijking van beleid
Twintig jaar geleden zei Jan Pronk, toen net één jaar minister voor
ontwikkelingssamenwerking: ‘... ten aanzien van het EEG-ontwikkelingsbeleid voert
deze regering(-Den Uyl) een beleid dat totaal onafhankelijk is van alle andere landen’.
Maar anderhalf jaar later moest hij erkennen ‘dat de ontwikkelingslanden wel leuk
vinden wat Nederland wil en doet, maar dat het gewoon geen zoden aan de dijk zet.
Het gaat om machtgroepen en dus om de EEG en de Verenigde Staten. Niet om wat
afzonderlijke landen doen. Nederlands opdracht ligt binnen de Europese
Gemeenschap.’
En nog een jaar later: ‘...wat me tegengevallen is (is) de beïnvloeding die je
ondergaat van grotere landen, met name in EEG-verband. Ik dacht dat (Nederlands)
speelruimte groter zou zijn dan in werkelijkheid het geval blijkt.’
Aan deze woorden, die een zekere kentering van gedachten verraden, moest ik
denken toen ik het artikel van Pronk ‘Rwanda noopt tot nieuw buitenlands beleid’
in de krant van 2 augustus had gelezen. In kort bestek behandelt Pronk hier een
veelomvattend onderwerp, blijk gevend van grote kennis van zaken en van een
vermogen een dwingend betoog op te zetten. De analyse is feilloos; achter de
oplossing kunnen vraagtekens gezet worden.
In de eerste plaats: voor Rwanda kunnen we rustig lezen: Afrika. Wat in Rwanda
gebeurt, is alleen in kwantitatief opzicht een uitzonderlijk geval. Soortgelijke tonelen
als we nu al maanden op de televisie zien, hebben zich ook elders voorgedaan: Angola,
Mozambique, Liberia, en doen zich daar nog voor - alleen op kleinere schaal, en er
is geen televisie bij. Straks zal wellicht Rwanda ook in kwantitatief opzicht geen
uitzondering meer zijn.
‘Dat te voorkomen’, zegt Pronk, ‘is niet alleen een Afrikaans belang, maar ook
een westers. Ellende en chaos kunnen niet langer beschouwd worden als behorende
tot een andere wereld. Wij nemen dagelijks kennis van al hetgeen elders gebeurt,
zonder noemenswaardige vertraging. Die gebeurtenissen doen zich voor in die ene,
door het Westen gecreëerde wereldmarkt. Zij maken deel uit van ons wereldbeeld
en hebben directe gevolgen voor de situatie bij ons thuis.’
Die redenering is te volgen. Nog geheel afgezien van het morele aspect, kan een
‘anarchistisch pandemonium’ in Afrika (en, wie weet, ook dichter bij huis) gevolgen
hebben die we ook aan den lijve zullen voelen: immigratie, fundamentalisme,
nationalisme, racisme, aids. Alleen daarom al is het onmogelijk Afrika in quarantaine
te houden.
In dit licht is het inderdaad absurd dat de kabinetsformatie in Nederland zich in
een soort van Reinkultur lijkt af te spelen, waarin geen armoede-, maar
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welvaartsproblemen aan de orde zijn, die met millimeters gemeten worden. Elke dag
roepen we dat Nederland geheel afhankelijk is van wat er elders in de wereld gebeurt,
maar in de kabinetsformatie merken we daar niets van. Daar lijkt de hele buitenwereld
niet te bestaan - de Europese Unie niet, Oost-Europa niet, en Afrika al helemaal niet.
Terecht wijst Pronk op deze onwezenlijkheid.
Daarom eist hij een ‘herijking’ van de Nederlandse buitenlandse politiek. Over
deze noodzaak moeten de partijen die over een kabinet aan het onderhandelen zijn,
het nu al eens worden. Dat is misschien wel nodig, maar dan gaat de formatie nog
langer duren. Aan de andere kant: als daartoe niet bij een kabinetsformatie besloten
wordt, wordt er tijdens de rit zeker niet toe besloten.
Wat moet die ‘herijking’ overigens inhouden? Er moet een ‘doeltreffende en
geïntegreerde buitenlandse politiek’ komen. Die bestaat nu slechts ‘ten opzichte van
een klein aantal andere landen: Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, de Verenigde
Staten, Indonesië, Zuid-Afrika, Israel en Suriname’ (geldt ten opzichte van die landen
werkelijk een geïntegreerde buitenlandse politiek? Is Pronk hier niet wat optimistisch?)
Zo'n geïntegreerde buitenlandse politiek moet er, volgens Pronk, nu ook ten
opzichte van andere landen komen. De politiek ten opzichte van die landen is nu
‘thematisch en verloopt in hoofdzaak via de gezamenlijke instellingen. Dat is niet
toereikend’, leidt tot ‘ad-hocbeleid’ en is zonder ‘totaal-visie’.
Daarentegen vergt de door Pronk bepleite politiek ‘kennis van landen - de opbouw
daarvan is hard nodig - en de onderlinge afstemming van de afzonderlijke dimensies
(inclusief milieu, handel, monetaire politiek, ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten, defensie, vredeshandhaving)’.
In beginsel behoort elk buitenlands beleid geïntegreerd te zijn en van een
‘totaal-visie’ uit te gaan. Wat dat betreft, is Pronks wens dus niet erg oorspronkelijk.
In de praktijk echter is het moeilijk een beleid te ontwerpen dat zowel ten aanzien
van, zeg, België als ten aanzien van Tanzania of Peru van dezelfde beginselen uitgaat,
tenzij die beginselen zeer algemeen zijn. In zekere zin kan een buitenlands beleid
niet anders dan ad hoc zijn.
Bovendien zou een buitenlands beleid à la Pronk heel veel mensen en, vooral,
deskundigen op elk denkbaar terrein vergen - meer dan een land als Nederland kan
opbrengen. Van het geld dat daarvoor nodig is praten we nog niet eens. Is Pronk
vergeten wat hij een twintig jaar geleden gezegd heeft: ‘Het gaat om machtsgroepen,
niet om wat afzonderlijke landen doen. Nederlands opdracht ligt binnen de Europese
Gemeenschap’?
Of anders gezegd: beweegt Pronk zich niet evenzeer in een soort Reinkultur?
Weliswaar zegt hij dat ook de buitenlandse politiek van andere landen ‘herijking’
behoeft, maar wie zegt dat ze het daar alle over eens zijn en, zo ja, dat die ‘herijking’
in pronkiaanse zin gebeuren zal?
Nee, als Pronk iets wil bereiken, dan zal hij eerst Nederlands partners van de
Europese Unie moeten zien te overtuigen. Maar heeft Nederland, na alle nederlagen
die het de laatste jaren heeft moeten incasseren - en die aan eigen geblunder te wijten
waren -, nog wel overtuigingskracht? Daar komt nu die eindeloos lange
kabinetsformatie bij, die nu ook niet bepaald geschikt is om anderen van ons gelijk
te overtuigen.
NRC Handelsblad van 05-08-1994, pagina 7

Geregisseerd medeleven
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Van het Rwandaspektakel op de televisie heb ik niet meer gezien dan wat het
nieuwsjournaal er daarna van gaf, maar ervóór had ik er al een wat vieze smaak van
in mijn mond. Als we werkelijk zo begaan zouden zijn met het leed der Rwandezen,
was er dan zo'n show voor nodig om onze hulpvaardigheid te bewijzen? Kunstmatig
opgewekt medeleven.
En dat medeleven werd, eenmaal opgewekt, nog geregisseerd ook. De beelden uit
de kampen in en rond Rwanda die vertoond werden, mochten niet te verschrikkelijk
zijn, want dan zouden de mensen de knop omdraaien en zou de actie haar doel
voorbijschieten.
Dezelfde regie dicteerde ons ook precies het bedrag dat we van onze bank- of
girorekening moesten laten afschrijven. Immers, de ervaring had geleerd dat veel
mensen niet weten hoeveel ze voor een goed doel moeten geven en dan in die twijfel
helemaal niets geven. Big Brother kent onze zwakheden.
Maar het is toch voor een goed doel? Ja, maar wie zegt dat Big Brother ons alleen
voor slechte doelen mobiliseert? Waar het om gaat, is dat de spontaniteit op die
manier wel heel ver te zoeken is. Het is niet alleen onder totalitaire regimes dat de
openbare mening gemanipuleerd kan worden.
En nu we ons penningsken geofferd hebben en een warm gevoel ons doorgloeit wat nu? Bekommeren we ons nu verder over wat er met die 41,5 miljoen gebeurt die
de actie heeft opgebracht? Gaat het ons werkelijk om dat doel of om dat warme
gevoel? Hebben we met dat bedrag, waar minister Pronk nog eens vijftien miljoen
- ook ons geld! - bijgeteld heeft, ons schuldgevoel afgekocht en willen we verder
met rust gelaten worden?
Het is waar: ‘Laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw
rechter doet.’ Dat is een gebod dat niet alleen christenen kunnen volgen. We moeten
dus niet al te veel naar het effect van onze gift vragen. Maar er staat ook: ‘Wanneer
gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen
in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden.’
Kan iedereen die zaterdag gegeven heeft, met zijn hand op het hart verklaren dat
hij zijn aalmoes ‘in het verborgene’ gegeven heeft? Mient Jan Faber van het
Interkerkelijk Vredesberaad deelt in Trouw van vandaag mee dat hij een veelvoud
van vijfenvijftig gulden heeft overgemaakt, en zaterdagavond was het uitbazuinen
juist essentieel. Het doel der liefdadigheid heiligt middelen waarvan Jezus in zijn
Bergrede niet gedroomd had.
Maar is het zo verkeerd te vragen of al onze giften wel goed terechtkomen? Op
de Franse televisie was zaterdagavond te zien hoe Zaïrese soldaten en andere bandieten
zich meester maakten van hulpgoederen, vaak bestemd voor weerloze vrouwen en
kinderen. Zou de Nederlandse televisie die beelden ook hebben vertoond? Of zou
dat contraproduktief hebben gewerkt?
Maar hoe te bewerkstelligen dat onze liefdadigheid aan haar geproclameerde doel
beantwoordt en de vruchten ervan niet in verkeerde handen raken? Dat kan alleen
als er een minimum aan orde wordt geschapen, en daarvoor zijn - laten we onszelf
niets wijsmaken - westerse militairen nodig. De scheiding tussen humanitaire en
militaire opdracht is een fictie, zoals ook in Bosnië steeds duidelijker wordt.
Een buitengewoon somber beeld schetst Manu Ruys in De Standaard van 29 juli.
Omdat de Belgen meer ervaring met Afrika hebben dan wij, is het nuttig de zienswijze
van deze deken der Vlaamse commentatoren weer te geven:
‘Wanneer het ergste leed voorbij zal zijn, de brand geblust, de wonde verhard tot
litteken, zal er weer worden uitgekeken naar reparateurs. De westerse voogden zullen
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zich opnieuw opdringen als redders. (...) Opnieuw zullen nietszeggende verklaringen
over mensenrechten en democratisering de manoeuvers van het eigenbelang verhullen.
(...)
Sedert de jaren vijftig voeren de westerse regeringen een beleid dat
Ontwikkelingssamenwerking heet. De balans? Afrika is nu armer dan op het einde
der koloniale periode. De mensen zijn minder gezond. De ongeletterdheid neemt toe.
De bodemerosie maakt ieder jaar een gebied tweemaal zo groot als België tot woestijn.
Vandaag is er een half miljard Afrikanen; over dertig jaar zijn er 1,3 miljard. Wat is
dit voor een ontwikkeling?
En wat met de samenwerking? Er heerst nog steeds een relatie van baas tot
ondergeschikte, een westerse dominantie die gebruik maakt van zwarte vazallen om
haar posities te handhaven. Intussen blijft de maatschappelijke orde afbrokkelen.
Wie werkt hier met wie samen? In wiens voordeel? (...)
Ook de westerse manie om de parlementaire democratie als model op te dringen,
heeft onheil gesticht. De arrogante politieke kaste die in Kinshasa (hoofdstad van
Zaïre, voormalige Belgische kolonie) parlementje speelt, heeft de regels en de trucs
geleerd in Brussel en Parijs.
De dertig miljoen boeren in het Zaïrese binnenland hebben geen boodschap aan
wat die kaste predikt. Zij vertrouwen op de stamhoofden die naar het palaver luisteren
en over de dorpen waken. Dat is hun democratie.’
Wat een paternalisme spreekt uit die woorden!, hoor ik al roepen. Maar is de
verwesterste kaste een betrouwbaarder gesprekspartner? Te lang hebben vooral wij
Nederlanders geloofd - de Belgen en Fransen wisten waarschijnlijk beter - dat de
postkoloniale machthebbers de discipline en integriteit van een vader Drees bezaten.
Zelfs als ze die bezaten, zoals bijvoorbeeld aangenomen kan worden van Nyerere
van Tanzania, de lieveling van Nederland en de Scandinaviërs, dan is hun beleid niet
alleen op een economische, maar ook op een sociale ramp uitgelopen, zoals een ruim
vier jaar geleden voltooid (maar nog niet verschenen!) rapport van de Wereldbank
over Tanzania aantoont.
Wat dan? Manu Ruys besluit: ‘Laat de zwarten zichzelf zijn en hun maatschappij
ordenen volgens hun natuur; wij kunnen inspelen op hun gerechtvaardigde behoeften.’
Akkoord, maar deze ‘oplossing’ vraagt wel om drie kanttekeningen:
1. Dat betekent dan dat we moordpartijen zoals in Rwanda zich afgespeeld hebben
moeten dulden. 2. Uit te maken wat al dan niet een gerechtvaardigde behoefte is
vergt een inmenging in de desbetreffende samenleving die van kolonialisme
nauwelijks te onderscheiden is. 3. Of we nu via de verwesterste kaste dan wel de
stamhoofden werken: wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Wie schone handen
wil houden blijve thuis.
NRC Handelsblad van 09-08-1994, pagina 7

Integer zingen en andere zaken
In de stilte vóór het kabinet-Kok is er nog gelegenheid een paar losse eindjes op te
ruimen, dingen te zeggen die niet een heel artikel waard zijn, maar die ik toch gezegd
wil hebben.
In de eerste plaats: vlak vóór het Rwandaspektakel van zaterdag zei een van de
organisatoren dat de zingers op dat festival (als dat tenminste het juiste woord is)
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‘integer’ zouden zingen. Wat is dat: integer zingen? Is dat anders zingen dan ze
gewoonlijk zingen? Zo ja, zingen ze anders dan niet integer?
Dat komt ervan wanneer de amusementswereld zich met zaken gaat bemoeien die
haar volkomen vreemd zijn, zoals oorlog of hongersnood. Dan druipt de valsheid
ervan af, en die valsheid verraadt zich ook in het taalgebruik.
Het woord integer wordt trouwens tegenwoordig toch al te pas en te onpas gebruikt,
is dus aan devaluatie onderhevig. In overlijdensannonces zie je vaak: ‘Hij was een
integer mens.’ Ja, het moest er nog bij komen dat hij niet integer was! Het suggereert
bovendien dat de meeste mensen niet integer zijn, want anders zou het bij die
overledene niet als bijzonderheid zijn vermeld.
Tweede opmerking: ik ben lange tijd niet in Amsterdam, althans niet op de Dam,
geweest; maar op foto's in de krant heb ik gezien dat tegen het paleis een enorm, een
paar verdiepingen hoog bord is getimmerd, waarop, in het Nederlands en het Engels,
staat dat dit het koninklijk paleis is, dat dan en dan te bezichtigen is - tegen een
entreeprijs, neem ik aan.
Geen duidelijker bewijs dat wij geen monarchaal volk zijn, maar een volk van
kooplieden. Die hebben dan ook in de tijd van de Republiek ervoor gezorgd dat
Nederland geen monarchie werd, en die proberen nu de monarchie zo goed mogelijk
te gelde te maken.
Maar een volk hoeft niet monarchaal te zijn om toch een gevoel van decorum te
hebben. Kijk maar naar Frankrijk. Hier - ik merkte dat onlangs ook al op - heeft het
nationaal monument, ook op de Dam, als achtergrond een warenhuis en een hotel,
die hun aanwezigheid met grote letters aankondigen. Kom daar eens op de étoile
om!
We hebben nu eenmaal een monarchie (en zijn daar ruim honderd jaar heel gelukkig
mee), maar de waardigheid die zij vooronderstelt, hebben we nog steeds niet te
pakken. Als straks de koningin op het balkon van het paleis verschijnt om de menigte
toe te wuiven, blijft dat bord met entreeprijzen dan boven haar hoofd hangen? We
zijn ertoe in staat dat zo te laten, want het telkens wegnemen wanneer de koningin
in de stad is, is een beetje duur.
Wat ik ook kwijt wil is dit: vaak worden in een schriftelijke polemiek tegenstanders
gevoelens toegeschreven die ze helemaal niet hebben of waarvan het bestaan op z'n
minst niet bewezen kan worden. Ik geef een voorbeeld:
Onlangs stond er in de krant dit over mij: ‘Tegen Folia (het weekblad van de
Universiteit van Amsterdam) zei hij (dat ben ik dus): “Vroeger kon je alles relateren
aan de Koude Oorlog, dat was heel overzichtelijk”. Hij voegde daar misnoegd aan
toe dat hij in de gebeurtenissen daarna, zoals de oorlog in Joegoslavië, “geen grote
lijn meer kan ontdekken”.’
Ik val over het woord misnoegd. Hoe weten de auteurs (want het waren er twee)
dat ik misnoegd ben of was? In feite kàn ik niet misnoegd zijn over het einde van de
Koude Oorlog, want ik heb die oorlog steeds met animo gevochten (zij het niet op
ideologische gronden), en wie vecht er nu een oorlog om die te laten voortduren? Je
vecht een oorlog om die te winnen, en als die gewonnen is (of verloren), dan is het
uit met de oorlog. Dat weet je vooraf.
Maar ook als ik wèl misnoegd zou zijn over het einde van de Koude Oorlog, zouden
de auteurs dat niet op grond van wat ik gezegd of geschreven had, kunnen bewijzen.
Zo'n kwalificatie is dus op z'n minst overbodig, op z'n ergst stemmingmakerij, die
niet bevorderlijk is voor een intellectuele discussie, die de auteurs zeggen zo graag
te willen, en in casu ook nog onjuist.
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Dat het ten tijde van de Koude Oorlog, met zijn tweedeling, allemaal veel
overzichtelijker was dan nu, zal evenwel niemand ontkennen. Maar dat heeft met
een gevoel van misnoegen of genoegen niets te maken.
Ten slotte: in Trouw van 9 augustus las ik een artikel van ds. A.A. Spijkerboer
over bijbelvertalingen. Het blijkt dat het Nederlands Bijbelgenootschap en de
Katholieke Bijbelstichting werken aan een gemeenschappelijke, nieuwe vertaling
van de bijbel, die over een jaar of tien klaar moet zijn. Weer een nieuwe vertaling?
We zijn net gewend aan de Nieuwe Vertaling van 1959.
Maar daar wil ik het niet over hebben. Spijkerboer vertelt dat het de vraag is ‘of
er idiolect of dynamisch-equivalent vertaald moet worden. Vertaal je idiolect dan
vraag je je af: hoe krijg ik wat er in het Hebreeuws of het Grieks eigenlijk staat zo
goed en zo kwaad als het gaat in het Nederlands, ook al klinkt dat dan raar?’
En hij geeft als voorbeeld een idiolecte vertaling van het begin van de Tien Geboden
(die in de Nieuwe Vertaling luidt: ‘Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land
Egypte, uit het diensthuis, geleid heb’): ‘Ik ben de AANWEZIGE, God-over-jou,
die jou hebt (heb?) uitgeleid uit het land van Mitsraïm, uit het diensthuis.’
En twee voorbeelden van een dynamisch-equivalente vertaling: ‘Ik ben de Heer,
jullie God. Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord.’ En: ‘Ik ben de Eeuwige,
je God, die je heeft uitgevoerd uit het land van Egypte, uit het slavenhuis.’
Het zij verre van mij, geen theoloog en ook geen lidmaat van enige kerk, een
voorkeur uit te spreken, al vraag ik me wel af of met een idiolecte vertaling er niet
nog meer mensen van de kerk vervreemd zullen raken dan nu al het geval is.
Wat me evenwel in alle voorbeelden opvalt is het gebruik van het gemeenzame
je en jullie, in plaats van u of gij. Ik vind dat best, maar stel dezelfde vraag als
hierboven. Ik neem onmiddellijk aan dat je en jullie een getrouwer vertaling is (in
de Duitse en Franse vertalingen worden ook du en tu gebruikt, en het Engelse thou
en thee is eigenlijk je en jou), maar hoe zullen de trouwe kerkgangers daartegenover
staan?
Er zijn om ogenschijnlijk onbelangrijker zaken kerksplitsingen ontstaan, en de
kerken hebben het nog niet zo heel lang geleden moeten bezuren dat de leiding vóór
het kerkvolk uit holde. Ds. Spijkerboer eindigt te zeggen dat de ‘vertaling niet begroet
zal worden met het gejuich dat lang geleden de Statenvertaling is ten deel gevallen.
Daarvoor zijn er in ons land te veel mensen die weten hoe het moet.’ Tot hen behoor
ik gelukkig niet.
NRC Handelsblad van 12-08-1994, pagina 7

Verzoening van het onverzoenbare
‘Toch is verzoening met het onverzoenbare Auschwitz op de een of andere wijze
geboden.’ Duitsland dient, wil het een normaal land zijn, ‘zich niet te blijven fixeren
op de zwartste bladzijde van de geschiedenis’. Aldus eindigt Joop Veen zijn
bespreking (NRC Handelsblad, 13 augustus) van een boek over de manier waarop
de Duitsers in het reine proberen te komen met hun ‘dubbele verleden’ (Nazi en
Stasi).
Ja, door Hitler als historisch ordeningspunt te gebruiken, gunnen de Duitsers - en
anderen! - de Führer feitelijk een onverdiende overwinning, zo citeert hij een van de
auteurs van het door hem besproken boek.
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Het is niet alleen Duitsland dat er belang bij heeft een normaal land te zijn en door
anderen als normaal land beschouwd te worden. Het is ook een belang van die
anderen, in de eerste plaats van die landen die verenigd zijn in de Europese Unie,
waarvan Duitsland het kernstuk vormt, zo niet de feitelijke leiding heeft. De Duitse
verzoening met het eigen verleden is dus ook hun belang.
De conclusie van Joop Veen, die wij daarom kunnen onderschrijven, is bijna zeker
neergeschreven voordat hij wist van de motivering die een rechtbank te Mannheim
vorige week gaf aan het vonnis waarbij zij de voorzitter van de uiterst rechtse NDP
veroordeelde. Kunnen wij die motivering, die alom verontwaardiging heeft gewekt,
zien als poging bij te dragen tot verzoening met het onverzoenbare?
Eerst even de feiten. De partijvoorzitter stond terecht omdat hij in een bijeenkomst
te Weinheim als tolk was opgetreden bij een rede van een Amerikaanse antisemiet,
die de moord op zes miljoen joden loochende. Verdachte had op die bijeenkomst
ook gelijkgestemd commentaar op die rede gegeven. Deswege veroordeelde de
rechtbank hem tot één jaar gevangenisstraf wegens ophitsing, aanzetten tot rassenhaat,
belediging en belastering van de gedachtenis van overledenen.
Maar... Deckert (zo heet die NPD-man) kreeg die straf voorwaardelijk, want de
rechtbank liet allerlei verzachtende omstandigheden gelden. Op zichzelf is dit niet
abnormaal. Bij de berechting van gewone misdadigers en wetsovertreders wordt
voortdurend een beroep op verzachtende omstandigheden gebillijkt. Ook het feit dat
de verdachte niet eerder bestraft is geweest en het belang van resocialisering worden
vaak in aanmerking genomen.
Maar in dit geval ging de rechtbank uitvoerig in op de politieke achtergrond van
's mans optreden. Zij constateerde dat hij ‘tegen de joden een bitter ressentiment
koestert, dat voortvloeit uit hun voortdurende eisen tegen Duitsland’, maar dat hij
ermee had kunnen volstaan ‘te wijzen op de lange tijd die sinds de
nationaal-socialistische jodenvervolging verstreken is en op de onverzoende en
onbetreurde massamisdaden van andere landen’.
Het is deze motivering, waarmee de rechtbank Deckerts optreden lijkt te willen
vergoelijken, die de verontwaardiging van bijna de hele Duitse pers en alle politici
heeft gewekt. Ook de bondskanselier, de minister van justitie en de voorzitter van
de Bondsdag hebben hun afschuw erover uitgesproken - wat ongewoon is, want ook
in Duitsland zijn de rechters onafhankelijk.
Maar die motivering is dan ook op z'n minst ongebruikelijk. Nog geheel afgezien
van de merites van de politieke beschouwingen, is het niet gebruikelijk dat rechters
zich überhaupt in politieke beschouwingen begeven. Doen ze dat, dan geven ze zelf
aanleiding tot twijfel aan hun onafhankelijkheid. Alleen al daarom moet de motivering
van de Mannheimse rechters hoogst ongelukkig genoemd worden.
Zij is zó ongelukkig dat nauwelijks geloofd kan worden dat de Mannheimse rechters
met hun uitspraak, die zowel een veroordeling als een vergoelijking was, een bewuste
provocatie hebben willen plegen, maar eerder dat zij een onbeholpen, ja bijna perverse
poging hebben ondernomen bij te dragen tot verzoening van het onverzoenbare.
Als dit hun bedoeling is geweest, dan hebben ze niet alleen ongelukkig geopereerd,
maar zijn ze bovendien buiten hun terrein getreden. Zoiets moet overgelaten worden
aan politici, historici, ethici - niet aan rechters. Maar een poging van de historicus
Ernst Nolte om de Endlösung in historisch perspectief te zien is op de bittere
Historikerstreit uitgelopen, die minder een strijd tussen historici dan tussen moralisten
was.
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Duitsland is dus blijkbaar nog niet klaar voor een verzoening met het
onverzoenbare, en als het klaar zou zijn, zou de buitenwereld laten merken niet graag
het middel te verliezen waarmee zij, ook nog na vijftig jaar, haar morele superioriteit
meent te kunnen bewijzen. Dat beseffen de Duitsers, en dat remt hen weer in hun
poging op een onbevangen wijze met hun verleden in het reine te komen.
Dat is geen gezonde toestand, maar ook niet zonder ironie, want Israel, dat een
levende getuige is van de holocaust, heeft zich al jaren geleden met Duitsland
verzoend. Als iemand het recht heeft de Duitsers aan te klagen, dan is het Israel.
Maar dat maakt weinig gebruik van dat recht. Het betoont zich daarmee wijzer dan
vele anderen.
Overigens is het interessant te weten dat Deckert al jaren geleden zijn bevoegdheid
als leraar werkzaam te zijn ontnomen is - op grond van het door links Nederland
indertijd zo verguisde Radikalenerlass.
NRC Handelsblad van 16-08-1994, pagina 7

Morgen gaat het beter
't Was nog donker toen, op een kille, mistige ochtend in januari 1939, een twintig
studenten - jongens en meisjes - zich meldden aan de ingang van de Cinetone Studio's
in Duivendrecht. Daar werd de film Morgen gaat het beter opgenomen, waarin zij,
à raison van tien gulden per dag, zouden figureren.
Dat was een katterige bedoening: de hele dag in rok en lange jurk, geschminkt,
wachten op de scène waarin ze zouden moeten optreden als publiek in een nachtclub,
met rare hoedjes op - want het moest oudejaar voorstellen. De hele scène, vele malen
overgespeeld, duurde in de film overigens nauwelijks twee minuten.
Die film was vorige zaterdag weer te zien op Nederland 1, en de nachtclubscène
riep als een flits lang verloren gewaande herinneringen op. Niet dat die dag zelf zo
memorabel was geweest, maar de jongens en meisjes die we daar, na 55 jaar, weer
zagen, verbeeldden een jeugd, ja een tijd, die onherroepelijk voorbij is.
Daar herkenden we Sam, die in 1943 door de Duitsers doodgeschoten zou worden
wegens zijn aandeel in de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister; en Wim,
die in 1946 in Indonesië zou omkomen; en Robert, die, ongeveer veertig jaar oud en
vol beloften, zou overlijden na een verkeerde diagnose.
De anderen, voor zover herkenbaar op het scherm, hebben, voor zover ik weet,
een normaal leven geleid, zijn vader en grootvader geworden en steunpilaren (althans
- pilaartjes) van de maatschappij. (De revolutionairen zijn van een latere generatie,
ook alweer voorbij.) En de meisjes zijn moeder en grootmoeder geworden, dus ook
steunpilaren - behalve één, die anderhalf jaar later veel in gezelschap van Duitse
officieren zou worden gezien.
Een aardige doorsnee van een bepaalde generatie dus, van een bepaalde klasse dat moet ik er onmiddellijk aan toevoegen. De klasse van mensen die hun kinderen
konden laten studeren. Maar ook die klasse zou haar wel en wee kennen. Zij is er in
de sindsdien vervlogen jaren niet meer heelhuids doorgekomen dan andere.
En de film zelf? Ik herinner mij dat ik hem toen al niet erg goed vond. De
hoofdrolspelers waren Lily Bouwmeester en Paul Steenbergen. De eerste moest een
meisje van achttien voorstellen, maar haar 37 jaar - zij is vorig jaar op 91-jarige
leeftijd overleden - maakten haar, hoewel zij een poppetje was, daar toch ongeschikt
voor.
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Paul Steenbergen - ook al een tijd dood - beviel als jeune premier beter, maar de
latere grotere acteur was nog niet in hem te bespeuren. Wat opviel was de toneelmatige
manier waarop de acteurs spraken - een euvel dat nog niet helemaal verdwenen is.
Eigenlijk vond ik degeen die de vader van Lily Bouwmeester speelde, nog de beste
(maar ik moet toegeven dat ik zaterdag niet de hele tijd ben blijven kijken).
Het was een zogenaamd vrolijke film. Er zat dus veel humor in, maar wat voor
humor! Was dat werkelijk waar de mensen 55 jaar geleden om lachten? Het was een
soort guitige, zwaar aangezette humor. De grap - of wat daarvoor doorging - zag je
al tijden tevoren aankomen. En toch was het Nederlandse publiek toen al gewend
aan de Amerikaanse films, met hun wisecracks en bliksemsnelle reparties.
Maar ja, ook de humor verandert met de tijden. In een doctoraalscriptie over de
amateur-historicus mr. J.A. Sillem, die van 1840 tot 1912 geleefd heeft, laakt Brenda
Orsel het oordeel van een ander over Sillems ‘typisch 19de-eeuwse curieuze, oubollige
en melig aandoende humor’. Dit oordeel, schrijft ze terecht, is duidelijk ‘dat van een
modern 20ste-eeuws mens, dat zich niet goed kan verplaatsen in de belevingswereld
van de 19de-eeuwse mens. Sillem zijn humor werd door tijdgenoten zeer
gewaardeerd.’
Het kan dus zijn dat de humor van Morgen gaat het beter destijds ook zeer
gewaardeerd werd, hoe moeilijk ook dat nu voor te stellen is. Waarschijnlijk werd
het toen erg leuk gevonden dat in die nachtclubscène de kleinste (beroeps)acteur,
Chris Baay, juist het langste meisje als danspartner kreeg.
Wat verder opviel was de afwezigheid van iedere dubbele bodem of
dubbelzinnigheid. Zo ontmoet Lily Bouwmeester de jeune premier voor het eerst in
het ziekenhuis, waar hij kamergenoot van haar vader is. Als ze hem terugziet, herkent
ze hem aanvankelijk niet, maar aan de eerste ontmoeting herinnerd, roept ze: ‘Maar
mannen zien er in het dagelijks leven ook zo anders uit dan in bed!’ Zonder enige
twijfel heeft dit antwoord niet de bijbedoeling die wij er nu onvermijdelijk achter
zoeken. Anders zou de filmkeuring van die tijd het niet doorgelaten hebben.
De film is dus erg gedateerd en in feite alleen maar als document van die tijd te
genieten. Een gelukkigere tijd? Een onschuldige tijd in elk geval. Maar was het niet
ook de tijd van grote werkloosheid, jodenvervolging vlak over de grens - de
Kristallnacht had twee maanden tevoren plaatsgevonden - en dreigende oorlog? Niets
van dit alles is in de film terug te vinden, hoewel de regisseur een uitgeweken Duitser
was.
Dus ook in zoverre is de film typerend voor het Nederland van die tijd: wat elders
gebeurde was ver weg en beroerde ons nauwelijks. Wat dat betreft, zou je van een
schuldige onschuld kunnen spreken. Maar ook dat is een toepassen van hedendaagse
criteria op een geheel andere tijd. Het was overigens niet alleen in Nederland dat er
zulke ‘onschuldige’ films gemaakt werden.
Maar de werkloosheid, met haar grote misère, was toch dichter bij huis? Daar kon
je je ogen toch niet voor sluiten? Dat is waar, maar de jaren '30 onderscheiden zich
juist door het naast elkaar bestaan van die misère en een uitgelaten amusementscultuur.
Denk aan Louis Davids, Willy Derby, Lou Bandy, de Bonte Dinsdagavondtrein, die
honderdduizenden trokken. En de We-gaan-naar-Romepsychose, voorloper van de
Oranjegekte van de WK 1994. Het waren heus niet alleen die bevoorrechte studenten.
Maar morgen zou het niet beter gaan. Nog in hetzelfde jaar brak de Tweede
Wereldoorlog uit, die, anders dan 25 jaar eerder, Nederland niet zou sparen
integendeel: een eind zou maken aan zijn onschuld. Wat dat betreft zou een film met
die titel beter in 1945 hebben kunnen verschijnen. Maar of hij dan beter zou zijn
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geweest? De werkelijke breuk met de vooroorlogse cultuur valt niet in 1940-1945,
maar in de jaren zestig.
NRC Handelsblad van 19-08-1994, pagina 7

Van cafécultuur naar diplomatie
‘Hans, verspil je talenten niet.’ Dat zei, een kleine twintig jaar geleden, een
Nederlander van gezag tegen Hans van Mierlo, die zich toen in een van zijn periodes
van politieke (en mischien ook wel anderssoortige) leegheid - désoeuvrement is het
Franse woord voor deze gemoedstoestand - bevond. (Hij zei het overigens in het
Engels: ‘Don't waste your talents’.)
De aldus aangesprokene zal die woorden nu wel vergeten zijn, maar toen maakten
ze indruk op hem. Wie weet hebben ze hem wel aangespoord terug te keren in de
politiek en zijn ze dus indirect medeverantwoordelijk voor de vervulling van Van
Mierlo's hartewens: een kabinet zonder CDA, waarin hij de portefeuille van
Buitenlandse Zaken zou dragen.
Dat laatste was zijn bijna levenslange ambitie, maar paradoxalerwijs - en over
Van Mierlo sprekende mogen we paradoxen bezigen - is die keus een bewijs van
zijn gebrek aan ambitie. Immers, als hij iets van de idealen van D66 wil
verwezenlijken, had hij Binnenlandse Zaken moeten kiezen. Op Buitenlandse Zaken
zijn de mogelijkheden voor doorbraken en vernieuwing veel geringer.
Dat komt niet doordat de ambtenaren van dat departement hem de voet zouden
dwarszetten, maar doordat Buitenlandse Zaken nu eenmaal voornamelijk met het
buitenland te maken heeft - dat wil zeggen: met factoren die zich onttrekken aan de
macht, en grotendeels ook aan de beïnvloeding, van welke nationale politicus ook hij moge nog zo ambitieus en thuis nog zo machtig zijn. Daarbij komt dat de nieuwe
bewindsman een erfenis overneemt, en die erfenis is in Van Mierlo's geval niet
onbelast. Nederland heeft de laatste jaren - en dat is niet de schuld van Van Mierlo's
onmiddellijke voorganger - enkele kapitale blunders begaan. Nederland heeft
meermalen - bij zijn poging een Europese Unie naar zijn beeld aanvaard te krijgen
en bij zijn poging Lubbers voorzitter van de Europese Commissie te maken - zijn
invloed schromelijk overschat, en die mistaxatie heeft, op haar beurt, weer afbreuk
gedaan aan Nederlands invloed.
Het is niet zo dat, met de komst van een nieuwe bewindsman, Nederland met een
onbeschreven blad kan beginnen. Het buitenland kijkt in de eerste plaats Nederland
op die fouten aan, pas in de tweede plaats de desbetreffende bewindsman. Dàt is de
erfenis die Van Mierlo nu overneemt, en het zal heel wat wijs en ingetogen beleid
vergen voordat de schade is hersteld.
Daarbij is het raadzaam meer te letten op wat anderen van ons vinden dan wat
wijzelf van ons vinden. Terecht noemt H.W. Sandberg in Het Parool van 1 augustus
Nederlands recente falen op buitenlands-politiek gebied ‘een bewijs van het
jammerlijke onbegrip bij onze “politieke elite” voor de Europese verhoudingen in
het algemeen en van de gapende kloof tussen de wijze waarop Nederland zichzelf
ziet en de manier waarop anderen ons zien’.
En hoe zien anderen ons? Jacobus Delwaide, die politicologie doceert aan de
Katholieke Universiteit Brussel, vertelt ons dit in Intermediair van 19 augustus:
‘Nederlanders teren te veel op het verleden en lijden onder een ware obsessie met
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Duitsland’, en dat terwijl ‘België in de twintigste eeuw een stuk meer te lijden heeft
gehad onder Duitse macht en Duits geweld dan Nederland’.
Dit kan, opnieuw, het apparaat van Buitenlandse Zaken niet in de eerste plaats
verweten worden, maar Lubbers zelf heeft zich ongetwijfeld wèl vaker door die
obsessie laten meeslepen dan voor zijn kansen op het Europese voorzitterschap goed
was. En zijn opvolger, minister-president Kok, heeft enige weken geleden op Korfoe
geheel onnodig gezegd dat de Nederlands-Duitse betrekkingen op scherp stonden.
Ook hier is herstel van schade dus geboden, al ligt de oorzaak aan Nederlandse
kant in diepere lagen dan diplomaten of ministers van buitenlandse zaken gemeenlijk
kunnen bereiken. Het heeft te maken met ons nationalisme, en dat, aldus Delwaide
in de spiegel die hij ons voorhoudt, ‘leeft in Nederland sterker dan de meeste
Nederlanders willen vermoeden’. Delwaide maant de Lage Landen ‘de eigen
zwakheden te onderkennen en aan te pakken of, waar dit niet lukt of niet mogelijk
blijkt te zijn, de eigen grenzen te zien en dus een zekere bescheidenheid aan de dag
te leggen’. Hij is beleefd en richt zich tot de ‘Lage Landen’, maar dat hij Nederland
bedoelt blijkt uit zijn woorden dat de Belgen zich deze beperkingen ‘beter lijken te
realiseren’ dan de Nederlanders, en dat is waar.
Nu is Van Mierlo van huis uit een bescheiden man. Hij mist te enen male de
arrogantie die anderen nog wel eens menen te kunnen ontlenen aan hetzij hun
diplomatieke status hetzij de vermeende status van hun land. Dat gebrek aan enige
hovaardij en ook schoolmeesterij maakt juist zijn charme uit.
Maar - en dat behoort, althans in Nederland, ook tot zijn charme - hij houdt van
praten. Hij houdt ervan de mensen te confronteren met brede beschouwingen, die
niet altijd voorbeelden van cartesiaanse luciditeit zijn - en dat niet alleen omdat zij
vaak op paradoxen uitlopen. Kortom, hij behoort meer tot een cafécultuur dan tot
het diplomatiek circuit.
Dat is helemaal niet erg, kan zelfs verfrissend zijn. Maar ook hier moeten wij ons
afvragen: wat denkt de buitenlander daarvan? Zullen zijn collega's, wanneer hij in
internatinaal gezelschap aan die voorliefde toegeeft, toch ook weer niet denken: daar
heb je de Nederlandse schoolmeester weer? Het fijne verschil tussen schoolmeester
en filosoof gaat in dat gezelschap verloren.
Let wel: intern kan Buitenlandse Zaken best eens een minister gebruiken die ervan
houdt om, met de voeten op tafel en in hemdsmouwen, te filosoferen over problemen
en ontwikkelingen die niet om een onmiddellijke beslissing vragen. Dat kan zeer
stimulerend zijn voor zijn medewerkers. Waar het om gaat is dat op internationale
bijeenkomsten zijn collega's meestal niet de tijd en het geduld hebben om zulke
bespiegelingen aan te horen - en zeker niet wanneer ze van een nieuweling uit een
klein land komen.
In dat gezelschap zal Van Mierlo zich dus moeten beheersen - misschien meer
dan zijn achterban lief is. Die zal geneigd zijn zo'n zelfbeheersing te zien als resultaat
van de invloed die de diplomaten in krijtstreeppakken (van wie er overigens heel
wat D66'er zijn) ook op Van Mierlo hebben weten te krijgen. In werkelijkheid zou
zij een blijk zijn van een juiste taxatie van Nederlands internationale positie in 1994.
Misschien dat zij aan het einde van de rit van het kabinet-Kok anders zal zijn.
NRC Handelsblad van 23-08-1994, pagina 7

Wie moet Wörner opvolgen?
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Een van de laatste officiële verplichtingen die de vorige minister van buitenlandse
zaken, Peter Kooijmans, heeft vervuld, was de bijwoning van de uitvaartdienst voor
de vroegtijdig overleden secretaris-generaal van de Noordatlantische
verdragsorganisatie (NAVO), Manfred Wörner.
Een van de eerste beslissingen op buitenlands-politiek gebied die het kabinet-Kok
zal moeten nemen, betreft de vraag: wie te steunen als kandidaat voor Wörners
opvolging? Maar voordat naar de persoon gekeken wordt, moet de vraag aan de orde
gesteld worden: wat is de functie van de NAVO na het einde van de Koude Oorlog?
Toen Wörner in 1988 secretaris-generaal werd, was de Koude Oorlog nog aan de
gang. De Sovjet-Unie was nog intact en werd beschouwd als potentiële bedreiger
van de veiligheid van West-Europa. Het bondgenootschap met de Verenigde Staten
was, in deze strategische vooronderstelling, de onmisbare garant van die veiligheid.
Zes jaar later is de situatie geheel anders. De Sovjet-Unie bestaat niet meer,
uiteengevallen in een groot aantal successiestaten. Alle zijn ze nu, evenals de
bondgenoten die de Sovjet-Unie in Europa had, verbonden met de NAVO, via het
‘Partnerschap voor vrede’.
In zekere zin heeft de NAVO, met het wegvallen van de Sovjet-Unie, haar reden
van bestaan verloren. In elk geval is deze een andere geworden. De handhaving van
de band tussen West-Europa en de Verenigde Staten is nu in feite de belangrijkste
functie van de NAVO geworden - en zulks in een tijd dat Europa, ondanks alle
verklaringen van het tegendeel, niet meer tot de topprioriteiten van de Amerikaanse
regering behoort.
De nieuwe secretaris-generaal moet dus aan geheel andere voorwaarden voldoen
dan zijn voorgangers. Niet alleen moet hij een man van internationaal gezag zijn,
maar ook moet hij liefst uit een land komen dat bij de Amerikanen nog enig gewicht
in de schaal werpt, een van de grote Europese landen dus.
Maar is het ambt van secretaris-generaal van de NAVO niet een internationale
functie en maakt het dus niet uit welke nationaliteit hij heeft? Formeel is dat zo, maar
in de praktijk werkt dat anders. In de herinnering is blijven hangen de uitlating van
Kissinger over de man die in 1973 een boodschap van de Europese Gemeenschap
kwam overbrengen. Dat was de Deense minister van buitenlandse zaken, want
Denemarken was toen toevallig voorzitter. Kissinger sprak later van ‘de een of andere
Deen’ (some Dane). Zo'n minachtende term zou hij nooit hebben laten vallen als de
boodschapper een Brit, een Fransman of een Duitser zou zijn geweest.
Welk groter Europees land komt nu in aanmerking om de secretaris-generaal te
leveren? Frankrijk niet, want dat is geen lid van de militaire organisatie van de NAVO.
Dat geldt ook voor Spanje. Duitsland valt ook af, omdat Wörner een Duitser was
(hoewel de minister van defensie Rühe anders een goede kandidaat zou zijn geweest).
Over Italië hoeven we niet te praten. Blijft over: Groot-Brittannië.
De Canadees David M. Law, die hoofd politieke planning bij de NAVO is geweest,
gaat een stap verder. In de International Herald Tribune van 19 augustus pleit hij
voor een Amerikaan als secretaris-generaal - juist teneinde de nieuwe reden van
bestaan van de NAVO, handhaving van de Europees-Amerikaanse band, te
onderstrepen.
Dat zou betekenen dat, voor het eerst, een Europeaan opperbevelhebber van de
Noordatlantische strijdkrachten zou moeten worden. Dat zou, aldus Law, geen
bezwaar moeten zijn, nu de Verenigde Staten dit jaar, eveneens voor het eerst, een
‘Europese veiligheids- en defensie-identiteit’ hebben erkend. Zelfs Frankrijk zou
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zo'n constructie - Europeaan opperbevelhebber, Amerikaan secretaris-generaal moeten kunnen aanvaarden.
Nu is zo'n Europese veiligheids- en defensie-identiteit nog in geen velden of wegen
te bekennen, en ook zal zij, wil zij ooit tanden hebben, lang afhankelijk blijven van
Amerikaanse steun - die zij niet voor niets zal krijgen. Maar anderzijds zal de
Amerikaanse irritatie jegens Europa groeien naarmate duidelijker wordt dat de
Europeanen hun beweringen een ‘pijler’ in het bondgenootschap te kunnen vormen
niet waar kunnen maken.
De nieuwe secretaris-generaal zal dus - hij mag Europeaan of Amerikaan zijn iemand moeten zijn die zich bewust is van deze inherente spanning in de
transatlantische verhouding en tevens genoeg gezag heeft - in Europa èn in Amerika
- om de twee Amerikaanse staten (Canada en de Verenigde Staten) en veertien
Europese (die het onderling ook niet over alles eens zijn) bijeen te houden. Dat mag
geen routinebenoeming worden.
Maar te vrezen valt dat zelfs de minder radicale keuze van een Brit als
secretaris-generaal wel te ver gegrepen zal zijn, al was het slechts omdat andere
landen, zoals de Scandinavische, vinden dat zij nu eens aan de beurt zijn om die
functionaris te leveren.
Hoewel er genoeg Nederlanders zijn die dolgraag die functie zouden bekleden, is
het weinig waarschijnlijk dat, na Stikker en Luns, ons land weer die eer toevalt. Als
de Nederlandse regering niettemin een kandidaat naar voren zou schuiven,
bijvoorbeeld teneinde een oud-minister een troostprijs te gunnen, zou zij een zelfde
fiasco riskeren als haar voorgangster enkele malen heeft moeten incasseren.
NRC Handelsblad van 26-08-1994, pagina 7

Een Amsterdams kabinet?
Twee keer is de laatste tijd in deze krant gezegd dat het kabinet-Kok een ‘Amsterdams
kabinet’ was. De eerste keer was het Harry Mulisch die dat, op 17 augustus, zei. De
tweede keer was het de gewezen fractieleider van de PvdA, Thijs Wöltgens - in het
interview dat Kees van der Malen met hem had in de krant van 27 augustus.
Maar terwijl Mulisch het nieuwe kabinet om zijn zogenaamd Amsterdamse karakter
toejuichte, vond Wöltgens dit juist een groot bezwaar. Laten we met Wöltgens
beginnen. Naast politieke bezwaren tegen het kabinet-Kok (voor hem is de VVD
toch nog altijd zoiets als de oude erfvijand) zag hij ook sociaal-culturele barrières:
‘Ik heb het idee dat in Amsterdam, of laat ik zeggen: in intellectuele kringen, de
brood-en-botervraagstukken er niet toe doen en men zaken als behoud van koopkracht
voor de minima ziet als gemillimeter en boekhouderij. Voor deze mensen, die niet
afhankelijk zijn van de sociale zekerheid en niet voor hun bestaan hoeven te sappelen,
geeft paars een kick, zo van: nu zijn we eindelijk van die christen-democratisch
dwingelandij af.’
Wöltgens heeft hier ongetwijfeld niet alleen de VVD en D66 op het oog, maar
ook het salonsocialisme, dat vooral in Amsterdam de toon aangeeft, het
schijnprogressivisme van bladen als Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer,
de gratuite vooruitstrevendheid waarvan Harry Mulisch het toonbeeld is.
Als het waar is dat deze sfeer het gezicht van het kabinet zal bepalen, dan kan
gemakkelijk voorspeld worden dat de PvdA elders in het land zijn reeks van
nederlagen zal voortzetten. En of een ‘Amsterdamse’ VVD of D66 daar over vier

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

jaar nog zo zal aanslaan? Het is eigenlijk alleen Wim Kok, nog altijd de jongen uit
Bergambacht, die een nationale figuur is. (Voor Amsterdammers: Bergambacht ligt
in de Krimpenerwaard.)
Harry Mulisch had het dan ook bij het verkeerde eind toen hij Kok noemde als
degeen die, met Bolkestein en Van Mierlo, van het kabinet een Amsterdams kabinet
zou maken. Kok woont weliswaar in Amsterdam, maar heeft niets gemeen met dat
wereldje dat Mulisch als het middelpunt der aarde beschouwt en Wöltgens juist
wantrouwt. Hij wil er goddank ook niets mee gemeen hebben.
Maar ook om een andere reden slaat Mulisch de plank mis, en die misslag is juist
typerend voor dat Amsterdamse wereldje. Maar laten we ook hem citeren: ‘Het was
toch altijd de provincie die de dienst uitmaakte, en daar reken ik Den Haag ook onder.
Het wordt een Amsterdams kabinet, een grote-stadskabinet. Ze kennen een heel ander
soort mensen, bewegen zich in anderssoortige circuits. Dat geeft zo'n kabinet een
andere uitstraling: wereldser.’
Ocharm! Amsterdam werelds? Ja, op dezelfde manier als W.F. Hermans van
zichzelf zegt dat hij wereldberoemd is: ‘wereldberoemd in Nederland’. Amsterdam
is altijd op zichzelf geconcentreerd geweest en heeft zich tegelijkertijd als de maat
aller dingen beschouwd: typische kentekenen van de provincie. Wat dat betreft is
Rotterdam veel opener naar de wereld toe, dus wereldser.
Werelds? Als Harry Mulisch in Frankrijk komt, staat hij met zijn mond vol tanden.
Daarentegen heeft hij het voordeel dat hij, in tegenstelling tot de meesten van zijn
kompanen, goed Duits spreekt. Oud-burgemeester Van Thijn heeft een waar woord
gesproken: in een interview met de Volkskrant noemde hij in april
zelfgenoegzaamheid ‘een hele gevaarlijke Amsterdamse eigenschap’ - en een typisch
provinciale eigenschap, kunnen we eraan toevoegen.
De hemel beware ons als het kabinet-Kok een Amsterdams kabinet wordt in de
zin die Mulisch aan die uitdrukking geeft. Dan krijgen we over het hele land
toestanden als Amsterdam de laatste jaren te zien heeft gegeven; verloedering van
de stad, miljoenenoverschrijdingen bij de bouw van de Stopera, de Olympische
Spelen die aan zijn neus voorbijgingen, een politie die de burgemeester niet in de
hand heeft.
Het is nog niet over. Hoofdcommissaris van politie Nordholt is door de vorige
burgemeester voor zo onmisbaar verklaard en als zodanig behandeld, dat hij meent
zich alles te kunnen veroorloven. Het laatste is dat hij het kabinet-Kok kapittelt,
omdat het die ex-burgemeester niet minister van binnenlandse zaken heeft gemaakt.
Stel je voor! Zouden we een herhaling krijgen van de beschamende komedie van
dit voorjaar, toen minister Van Thijn moest oordelen over het beleid van burgemeester
Van Thijn? Nu zou hij, als Nordholt zijn zin had gekregen, als minister moeten
verdedigen dat hij als burgemeester Nordholt een ongekend hoge toelage had gegeven
- de ene PvdA'er aan de andere (waarom moeten we trouwens weten dat Nordholt
PvdA'er is?).
Maar los van de inhoud van Nordholts interventie: het is niet de taak van een
hoofdcommissaris van politie zich met de politiek te bemoeien. Eens, in 1951, is een
chef van de generale staf om die reden de laan uitgestuurd, en dat was ook een man
die meende onaantastbaar te zijn, maar de minister toonde moed - of moet je moedig
noemen wat vanzelfsprekend is?
Wilt u een ander voorbeeld? President Truman ontsloeg, ook in 1951, midden in
de Koreaanse oorlog de glorieuze generaal MacArthur, omdat deze uitspraken over

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

het beleid had gedaan. Dat was nog eens andere koek dan een hoofdcommissaris van
politie van Amsterdam.
Daarentegen volstaat burgemeester Patijn met een telefoongesprek met zijn
hoofdcommissaris, waarin hij gezegd zou hebben ‘dat ik zijn uitspraken onverstandig
vond’. Maar het gaat helemaal niet om de inhoud van die uitspraken; het gaat erom
dat een hoofdcommissaris helemaal geen politieke uitspraken mag doen. Dat Patijn
‘op een aantal punten een andere mening’ dan Nordholt heeft, zoals hij ook meldde,
is eveneens volstrekt irrelevant.
Is de Hagenaar Patijn al zozeer door de Amsterdamse slonzigheid aangetast? En
moet die het gezicht van het nieuwe kabinet bepalen?
NRC Handelsblad van 30-08-1994, pagina 7

Van tegenstander bondgenoot?
Met het CDA moet het erg gesteld zijn, want nu gaat het met het Interkerkelijk
Vredesberaad (IKV) in zee. Niet dat dit niet een uiterst honorabel gezelschap is, maar
het heeft de laatste jaren een paar keer de politieke plank lelijk misgeslagen. Zijn
actie tegen de kruisraketten heeft het einde van de Koude Oorlog eerder vertraagd
dan bespoedigd, en zijn verzet tegen de Golfoorlog, bedoeld om een slachtoffer van
agressie te hulp te komen, was ook onberaden.
Het schijnt daar evenwel niet veel van geleerd te hebben, want zijn voorzitter,
Frans Bauke van der Meer, zegt van een voorstel waarmee het IKV over enkele
weken voor den dag wil komen, dat het op het eerste gezicht misschien niet erg
realistisch lijkt, ‘maar dit werd ook gezegd van de strijd tegen de kernwapens’ (zo
lees ik in de Haagsche Courant van 24 augustus).
Misschien dat Van der Meer eens zijn licht kan opsteken bij het Tweede-Kamerlid
Van Traa, die ten tijde van de rakettencrisis, dus begin jaren tachtig, van de PvdA
praktisch een bijwagen van het IKV maakte. (Is het daarom dat zijn partij hem voor
zijn moeite beloont door hem geen staatssecretarisschap te bieden, waarop zijn
intelligentie hem alle recht geeft?)
Van Traa nu zei onlangs in een interview dat lezing van het boek van Timothy
Garton Ash over Duitsland en het einde van de Koude Oorlog hem de ogen had
geopend: de politiek van president Reagan, waarvan plaatsing van kruisraketten in
Europa onderdeel uitmaakte, was, achteraf bezien, nog niet zo gek geweest als IKV
en PvdA toentertijd beweerden.
Natuurlijk had Van Traa dit inzicht indertijd ook al in enkele Nederlandse kranten
kunnen aantreffen, maar ja, wanneer een buitenlander het zegt, maakt dat natuurlijk
meer indruk. Wat je van ver haalt is lekker.
Ik zeg dit niet teneinde alsnog een gelijk te halen - een enigszins miezerige
bezigheid - maar bij wijze van poging tot voorkoming van een verkeerde
geschiedschrijving of mythevorming - een waarschijnlijk vergeefse bezigheid, want
wie ruim tien jaar geleden de straat op ging om tegen die raketten te protesteren - en
dat waren er honderdduizenden - laat zich niet gauw de illusie ontnemen dat zijn
actie succes heeft gehad.
Wat is ondertussen het voorstel waarvoor het IKV de geesten in Nederland rijp
wil maken? Zijn secretaris, Mient Jan Faber, heeft al verscheidene tipjes van de sluier
opgelicht, te beginnen met een artikel in Trouw van 9 augustus. Het gaat om de
oprichting van een humanitair interventieleger, ‘dat op verzoek van de Veiligheidsraad
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terstond mag ingrijpen als er - hetzij door massale slachtpartijen dan wel door bewuste
uithongering van de bevolking - volkerenmoord dreigt.
Het vijftigjarig bestaan van de Verenigde Naties (dat volgend jaar gevierd zal
worden) zal - aldus Faber - bekroond moeten worden met de oprichting van zo'n
leger, waaraan alle landen een bijdrage geven. In Europa kan de NAVO worden
aangewezen als onderdeel van deze interventiemacht.’
Het is duidelijk dat de gebeurtenissen in Bosnië en Rwanda de inspiratie hebben
gevormd voor dit voorstel. Het is dan ook een logisch voorstel, en het zou goedkoop
zijn er smalend over te doen. Dat wil niet zeggen dat kritiek niet geoorloofd is. Wat
dat betreft, wordt mij de taak gemakkelijk gemaakt doordat Trouw in zijn nummer
van 31 augustus kritiek op dit voorstel plaatste van andere vredesbewegingen dan
het IKV.
Zo schrijven twee leden van de vredesbeweging Lopend Vuur: ‘Een interventieleger
voegt een leger toe aan de al bestaande. De militaire kracht moet zo groot zijn dat
het twee of meer strijdende partijen uit elkaar kan halen. Daarmee worden de VN
een factor in de bewapeningswedloop. (...) De mensenvernietiging neemt alleen maar
toe.’
In een andere reactie schrijft de voorzitter van Peace Brigades
International-Nederland en van de Stichting voor Aktieve Geweldloosheid:
‘Bovendien wordt de VN dan partij in het conflict en verliest het zijn neutrale positie,
met alle gevolgen van dien. Overigens hebben interventielegers tot nu toe nog niet
laten zien dat ze veel ten goede tot stand kunnen brengen.’ Zie bijvoorbeeld
Noord-Ierland.
We kunnen, uitgaande van de verondersteling dat genoeg landen bereid gevonden
zullen worden aan zo'n leger mee te doen, ook een meer formeel argument aanvoeren:
als het interventieleger een instrument van de VN moet zijn (wat voor de hand ligt)
en alleen op verzoek van de Veiligheidsraad kan ingrijpen, hoeft er maar één van de
vijf permanente leden zijn veto uit te spreken, en het leger is machteloos.
Heeft het IKV nu in het CDA, dat zijn tegenstander was in het kernwapendebat
van de jaren tachtig, een bondgenoot gevonden in zijn actie voor een humanitair
interventieleger? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wèl hebben IKV en CDA
aangekondigd met een ‘nieuw maatschappelijk project’ te zullen trachten de Europese
burgers weer te betrekken bij internationale problemen.
Zo stond het in een bericht van het ANP, dat Trouw in zijn nummer van 24 augustus
overnam en dat kennelijk zijn oorsprong vond in een persconferentie, gezamenlijk
gegeven door Van der Meer en Faber van het IKV en dr. J.J.A.M. van Gennip,
directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Het bericht vervolgt:
‘Volgens Van Gennip moeten het CDA en het IKV zich over hun vaak moeizame
relatie in het verleden heen zetten. Van Gennip constateerde dat het enthousiasme
van burgers en maatschappelijke organisaties, zoals dat in Latijns-Amerika, zuidelijk
Afrika en Oost-Europa de democratiseringsbeweging heeft gevoed, in Europa
ontbreekt.
“De vraag is hoe we in Europa iets van dat vuur terug kunnen krijgen”, aldus de
CDA-ideoloog. Het antwoord bewaart hij tot 17 september, wanneer hij bij de opening
van de vredesweek in debat gaat met dr. K. Blei, secretaris-generaal van de hervormde
kerk. Het probleem van een afnemend maatschappelijk engagement kwelt CDA èn
IKV.’
We zullen dus tot 17 september moeten wachten alvorens we weten in hoeverre
het CDA zich stelt achter Fabers idee voor een humanitair interventieleger (en in
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hoeverre de directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA spreekt namens
die partij).
Intussen doen we er goed aan, het woord van Jacques Delors, voorzitter van de
Europese Commissie en straks wellicht socialistisch kandidaat bij de Franse
presidentsverkiezingen, ter harte te nemen: ‘De grootste intellectuele dwaling van
deze tijd is de politiek van humanitaire hulp te hebben gehouden voor een buitenlandse
politiek.’ Het is een uitspraak waarover ook Delors' Nederlandse partijgenoot Pronk
eens zou mogen nadenken.
NRC Handelsblad van 02-09-1994, pagina 9

Nederland als broedende hen
Een nieuw woord is onze politieke woordenschat binnengeslopen: herijking. Het
heeft nu ook de regeringsverklaring van het kabinet-Kok bereikt, die spreekt over
de herijking van de internationale positie van Nederland. Minister Pronk spreekt
zelfs, in het maandblad Internationale Samenwerking (september 1994), van een
‘totale herijking van het buitenlands beleid’.
Dat is nogal wat, maar voordat we daar een oordeel over willen uitspreken, doen
we er goed aan terug te keren tot de bronnen. Wat betekent herijking! Van Dale helpt
ons niet veel verder. Dus kijken we naar wat dit woordenboek over ijken te zeggen
heeft. Dit:
‘Meet- en weeginstrumenten toetsen aan de gestelde eisen, ze indien nodig en
mogelijk daaraan doen beantwoorden.’ Herijken betekent dus: die instrumenten
opnieuw toetsen, dat wil zeggen: aan de gewijzigde eisen of omstandigheden, en ze
daaraan doen beantwoorden. Op de politiek overgebracht, betekent het dat de politiek
getoetst moet worden aan de gewijzigde omstandigheden en, indien nodig en mogelijk,
daaraan aangepast.
Op zichzelf niets nieuws dus. Ontegenzeggelijk zijn de omstandigheden waarbinnen
de Nederlandse buitenlandse politiek opereerde, de laatste vijf jaar veranderd. De
Koude Oorlog is voorbij, de Sovjet-Unie is verdwenen. Daarmee is het gevaar van
agressie goeddeels verdampt en is de afhankelijkheid van de Verenigde Staten,
tegenwicht tegen de Sovjet-Unie, navenant minder geworden. Daarentegen is het
verenigde Duitsland de grote macht in Europa geworden.
Het is duidelijk dat, in deze gewijzigde omstandigheden, een buitenlandse politiek
niet kan doen alsof er niets aan de hand is en de zaken niet op de oude manier kan
voortzetten. Herijking is dus nodig. Herijking is trouwens wat een politiek voortdurend
moet doen, want de omstandigheden veranderen voortdurend. Maar de veranderingen
sinds 1989 zijn wel heel dramatisch.
Dit geconstateerd hebbend, mogen we wel een paar vragen stellen. Is het verstandig
iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn zo van de daken te roepen? De wereld gaat
gedurende de Nederlandse herijkingsoperatie, die ruim een jaar moet duren - de
regeringsverklaring spreekt van 1996 - rustig (of niet rustig) door; zal zich dus niet
storen aan een mediterend Nederland. Integendeel, de kans is groot dat zij minder
rekening zal houden met het Nederlandse standpunt, onder het argument: jullie hebben
toch geen standpunt, want jullie zijn je politiek immers aan het herijken?
Als dat zo is, dan is het niet langer de vraag of Nederland zich, na het prestigeverlies
dat het de laatste jaren geleden heeft (waarvan de mislukte kandidatuur-Lubbers het
laatste voorbeeld was), al dan niet gedeisd moet houden. Het is de buitenwereld zelf
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die, althans gedurende het jaar dat de Nederlandse hen zit te broeden, Nederland niet
als geldige gesprekspartner kan beschouwen.
Nu kan er een beroep gedaan worden op het precedent van president Bush, die,
begin 1989 aan het bewind gekomen, zei dat hij eerst een paar maanden nodig had
om de Amerikaanse buitenlandse politiek aan een herziening te onderwerpen. Ook
dat was enigszins weltfremd; maar ja, het verschil is dat de wereld meer op Amerika
zit te wachten dan op Nederland.
Tweede vraag: als zo'n herijkingsoperatie nodig is, kan zij dan niet beter vóór het
aantreden van een nieuw kabinet uitgevoerd worden dan erna? Tijdens de rit immers
liggen de interne machtsverhoudingen vast en kunnen er meestal geen ingrijpende
veranderingen in het moeizaam bereikte evenwicht tussen de regeringspartijen meer
doorgevoerd worden.
Dat geldt vooral wanneer het het doel van de herijking is, zoals de
regeringsverklaring zegt, ‘niet alleen de prioriteiten voor het buitenlands beleid in
brede zin opnieuw vast te stellen, maar evenzeer om de instrumenten van
internationaal beleid in onderlinge samenhang toe te passen; zowel beleidsmatig en
organisatorisch als financieel’. Verwacht mag worden dat iedere nieuwe minister
extra zal opletten dat niet aan zijn territoir geknabbeld zal worden.
Daar komt bij dat de ministers om wie het te doen is - Van Mierlo, Pronk en
Voorhoeve - waarschijnlijk, als we tenminste afgaan op wat ze vroeger geschreven
en gezegd hebben, verschillende ideeën hebben over de nieuwe prioriteiten voor het
buitenlands beleid. Dat kan het komende jaar nog een aardig gevecht worden, waarbij
niet alleen de onderlinge machtsverhoudingen tussen de partijen, maar ook de zenuwen
van de betrokken bewindslieden op de proef gesteld zullen worden.
Blijkens de regeringsverklaring heeft het kabinet al gekozen voor ‘een sterke
oriëntatie op Europa’ (ook op veiligheidsgebied), en meer in 't bijzonder op ‘landen
waarmee wij nauw verweven zijn, zoals Duitsland en België’. Maar minister Pronk
lijkt zich van deze prioriteit weinig aan te trekken, want in het eerder geciteerde
interview noemt hij als voorbeeld van landen wier belangen mede bepalend moeten
zijn voor het Nederlandse belang: ‘de partners in de Derde wereld’. Wie zijn die
partners? of bedoelt hij de hele Derde wereld?
Het is overigens niet uitsluitend tussen de drie ministers dat de verschillen in
beleidsvisie en daaruit voortvloeiende organisatorische veranderingen uitgevochten
zullen worden. Aan de zijlijn staat als machtige waakhond Bolkestein, wiens kijk op
Europese en wereldzaken nogal verschilt van die van respectievelijk Van Mierlo en
Pronk.
Gegeven deze objectieve en subjectieve beletselen, mogen onze verwachtingen
omtrent het resultaat van de herijking niet te hoog gespannen zijn. Het beste wat
ervan verwacht kan worden is een hutspot van Europese, Atlantische en
universalistische doelstellingen, waaruit ‘prioriteiten en posterioriteiten’, die het
regeerakkoord had beloofd, moeilijk te destilleren zullen zijn. Meer van hetzelfde
dus.
NRC Handelsblad van 06-09-1994, pagina 9

In den beginne was het woord
In den beginne was het woord. Daarom kunnen we niet beter doen dan, na terugkeer
van een vierweekse afwezigheid, te beginnen met een stukje over taal: een
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bloemlezing van taalcuriositeiten die ik de laatste maanden in Nederlandse kranten
en tijdschriften heb aangetroffen.
‘Om kort te gaan, ik voelde me beter dan hen.’ Hoe voelden hen zich dan? Die
eigenaardigheid trof ik nog twee keer aan: ‘Fiona is achttien. Vandaag ben ik twintig
jaar ouder dan haar geworden.’ En: ‘Ik ben God en God is mij op dit moment.’
‘Directie Huurwoningen en Eigen Woningbezit.’ Waar slaat eigen op? Slaat het
op woning, dan moet het zijn: eigen-woningbezit. Slaat het op bezit, dan is eigen
overbodig.
‘Edinburgh behoort tot een van de mooiste steden van Europa.’ Is een van de
mooiste steden; of: behoort tot de mooiste steden.
‘Bij de explosie vielen geen ernstige slachtoffers.’ Maar misschien wel ernstig
gewonden?
‘Zijn smidsdiploma, afgenomen in Deurne, is nog maar vijf maanden oud.’ Waarom
is hem het diploma afgenomen?
‘Met stukken autoband aan zijn knieën schuifelde hij naar Saõ Paulo, maar
aangekomen bij haar huis bleek zijn geliefde vertrokken.’ Hoe kan iemand die
aangekomen is vertrokken zijn?
‘Eigenlijk bijna een processie van Echternach, maar toch niet helemaal.’ Nogal
wiedes, want het was bijna.
‘Ik ben blij verrast met de kwaliteit van de club.’ Ik ben blij met, en verrast door
de kwaliteit.
‘Een spectaculaire lamp die Jan Eisenloeffel ontwierp, hangt van boven naar
beneden.’ Ja, hoe anders!
‘Hieraan mag niet de conclusie worden verbonden dat Bloemendaal meteen
titelkandidaat zou zijn. Daarvoor is Amsterdam te sterk en miste HGC te veel
belangrijke spelers om van een heuse krachtmeting te kunnen spreken.’ Waarvoor
was Amsterdam te sterk en miste HGC te veel belangrijke spelers? Om tot de
conclusie te komen dat Bloemendaal meteen titelkandidaat zou zijn? Of om van een
heuse krachtmeting te kunnen spreken?
‘Noorwegen is een van de landen die betrokken is bij het stichten van de
verdragsorganisatie.’ Waar slaat die op? Slaat het op landen, dan moet het zijn:
betrokken zijn. Slaat het op Noorwegen, dan zou het dat moeten zijn, maar dan komen
de woorden ‘een van de landen’ in de lucht te hangen.
‘Eenmaal gevuld, wordt de retort opgepakt en de vloeistof teruggegoten. Gevuld
kan wèl op retort, maar niet op vloeistof slaan, en toch doet het dit hier.
Als Kamerlid bestreed hij eerst het CDA, regeerde daarna met diezelfde partij en
is hij nu een verklaard voorstander van een coalitie zonder het CDA.’ Toen hij
regeerde, kon hij geen Kamerlid zijn.
‘Op Oloop is het eerste boek van Filloy dat in Nederland verschijnt, waar hij een
volslagen onbekende is, overigens, in iets mindere mate, net als in zijn land,
Argentinië.’ Kan iemand in iets mindere mate volslagen onbekend zijn?
‘Of vinden rijke beleggers het niet leuk als zij in hun portemonnee worden
gekeken?’ Worden zij gekeken? Of wordt in hun portemonnee gekeken?
‘Maar de opbouw van het bijkomende gezag kostte Bolkestein meer tijd, niet in
het minst door de permanente aanwezigheid van Wiegels schaduw.’ Dus Wiegels
permanente aanwezigheid kostte Bolkestein niet in het minst (= helemaal geen) tijd?
Of is bedoeld: niet het minst (= niet in de laatste plaats)?
‘Haar ambtenaren produceerden een dertig pagina's tellend stuk, dat ze met haar
licht geaffecteerde stem voorleest. Maar niet na de Kamerleden dank te hebben
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gezegd voor de “vele goede wensen” die ze aan haar adres hebben uitgesproken.’
Dus ze leest dat stuk voor voordat (‘niet na’) ze haar dank uitspreekt. Dat kan
natuurlijk. Of is bedoeld: niet dan na...? (Overigens: als ze plat zou hebben gesproken,
zou dat ook zijn vermeld?)
‘Bij het Meisje (van Vermeer) waren twee keer zoveel stopsels aangebracht dan
nodig waren.’ Hypercorrectie (meer als is fout, dan zal zoveel als ook wel fout zijn)?
‘In het uit maart 1992 stammende werkstuk van de jongerenorganisaties van PvdA,
VVD en D66 stond dat het staatshoofd alle politieke functies zal worden ontnomen.’
Zal het staatshoofd worden ontnomen of zullen het (hem, haar?) die functies worden
ontnomen?
‘Hij hertrouwde voor de vierde keer.’ Hij trouwde dus vijf keer. Is dat inderdaad
ook zo?
‘Uit die order blijkt eens te meer dat de Britse instructie aan de in Arnhem gedropte
Airbornes om contacten met de “wellicht door Duitsers geïnfiltreerde” Nederlandse
illegaliteit te vermijden in strijd waren met de order van het geallieerde
hoofdkwartier.’ Waren?
‘Bij de kathedraal van Port-au-Prince ligt het lichaam van een vermoorde man slachtoffer van een vuurgevecht - op straat.’ Als hij slachtoffer is van een vuurgevecht,
is hij niet vermoord.
‘Washington krijgt oud-burgemeester gelouterd terug.’ Wie is gelouterd:
Washington of de oud-burgemeester?
‘Telekado wordt vanaf 26 september operationeel.’ Ik zou zeggen: is vanaf 26
september operationeel en wordt op 26 september operationeel.
‘Deze week heeft president Jeltsin zijn Amerikaanse gehoor voorgehouden dat in
Rusland sinds 1991 democratie en markteconomie tot volle ontwikkeling zullen
komen.’ Bedoeld is waarschijnlijk: dat democratie en markteconomie tot volle
ontwikkeling zullen komen - een proces dat sinds 1991 aan de gang is.
Aan de buitenwegen staan sinds kort borden met het opschrift: ‘Pas op je teller.’
Waarom zouden we op onze kilometerteller moeten passen? We moeten erop letten.
‘Hoe lang veroorloven wij ons nog om zonder ontkenning van het verleden toch
eens een echt “nieuw begin van vrede” te maken met onze Oosterburen?’ Hieruit
kan men lezen dat de schrijver vindt dat we geen ‘nieuw begin van vrede’ met onze
Oosterburen moeten maken. Is dat ook zijn bedoeling?
Het belang van komma's: ‘... de democratie, die slingert tussen een verworvenheid,
een acquis en uitholling.’ Hier staat dat de democratie tussen drie dingen slingert,
maar aangezien acquis een ander woord is voor verworvenheid, zijn het er, bij nader
inzien, maar twee. Misverstand zou vermeden zijn door een komma na acquis.
‘... vrede en veiligheid, die slingeren tussen het verre perspectief van een nieuwe
orde en nieuwe hegemonie of chaos.’ Slingeren ze tussen twee of drie dingen? Die
vraag mag gesteld worden omdat er één keer of in plaats van en staat.
‘Wie nu scepticisme preekt, speelt de geseculariseerde en geïndividualiseerde
markteconomie in de kaart. Dat kan en is niet de bedoeling van de kerken.’ Wat kan?
Dat scepticisme de markteconomie in de kaart speelt? Of is bedoeld dat dit niet de
bedoeling van de kerken kan zijn?
‘Niemand kwam toen op het idee de erkenning van het recht het eigen kindertal
te mogen bepalen ter discussie te stellen.’ Wie het recht heeft mag. Dus dubbelop.
NRC Handelsblad van 04-10-1994, pagina 9

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Een vlag op een modderschuit?
In de discussie over de moraal die tussen 8 september en 1 oktober op de Opiniepagina
van deze krant gewoed heeft, had prof. dr. H. Philipse het eerste en het laatste woord,
en prof. dr. G. Manenschijn het allerlaatste.
Niettemin wil ik ook nog een duit in het zakje doen. Ik hoop dat de redactie mij
dit toestaat - niet alleen omdat ik in die periode weg was en dus geen gelegenheid
had mij in die discussie te mengen - wat ik overigens niet dan met schroom zou
hebben gedaan, omdat hier voornamelijk filosofen aan het woord waren - maar ook
omdat ik in het voorjaar van 1993 een zelfde debat in deze kolommen ontketende.
Waar gaat het over? Op 8 september betoogde Philipse, die hoogleraar in de
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden is, in een lang artikel dat religie geen
geldige rechtvaardiging voor moraal geeft. Goed, maar ‘waarop berust dan de moraal,
zal men zich afvragen. En hoe zijn morele normen te rechtvaardigen?’
Merkwaardig genoeg, gaf Philipse eigenlijk geen antwoord op deze, door hemzelf
gestelde, vragen. Dat gaf hij ook toe in een tweede artikel (22 september), waarin
hij sprak van een ‘omissie’. Maar ook in dat tweede artikel ontbreekt een antwoord
op de vraag naar de fundering van de moraal, naar de instantie die, los van tijd en
plaats, uitmaakt wat goed en slecht is.
In feite geeft hij alleen maar aan waarop de moraal zich niet kan beroepen: ‘De
normen van de westerse liberale democratie zijn zeker niet voldoende voor zingeving
en moraal.’ En ook een beroep op het geweten helpt niet bij een moreel
meningsverschil, zegt hij.
Maar dat is niet zo erg, want ‘funderen of rechtvaardigen van normen is alleen
nodig waar we het oneens zijn over normen, en gelukkig zijn we het in feite over
veel fundamentele normen eens, zodat we aan rechtvaardiging ervan geen behoefte
hebben.’
Een merkwaardige, utilitaristische redenering! Het zoeken naar waarheid - wat
het bedrijf van de filosoof is - trekt zich immers niets aan van het nut dat dit kan
hebben? Trouwens: wie zijn die ‘we’ die het in feite wel eens zijn over veel
fundamentele normen? Zijn dat alle mensen of alleen maar de mensen in het Westen
of alleen maar de Nederlanders?
Het zijn alle mensen, zegt Philipse, want er is een biologische basis voor morele
eensgezindheid: de evolutietheorie maakt begrijpelijk ‘dat de neiging tot sociaal
gedrag, een aangeboren sympathie voor de medemens, op den duur zal prevaleren.’
Laten we aannemen dat dit zo is (hoewel dat moeite kost). Maar dan zijn we er
nog niet. Immers, ‘naast deze biologische basis voor morele eensgezindheid is er
cultuurhistorische.’ Inderdaad, maar deze basis kan onmogelijk de basis voor de
morele eensgezindheid tussen alle mensen zijn, want ieder volk heeft zijn eigen
cultuur en geschiedenis, en er zijn vele volken op aarde...
Dat laatste erkent Philipse ook wel. Ja, hij gaat zelfs zover om daarom te zeggen
dat de immigratiestromen uit niet-democratische landen niet te groot mogen worden,
want anders ‘zal de historisch gegroeide consensus waarop onze sociaal-democratie
berust, eroderen. Men kan van immigranten niet zomaar verwachten dat ze de morele
attitudes bezitten die noodzakelijk zijn om een samenleving als de onze in stand te
houden.’
Maar dat geldt niet alleen voor immigranten uit niet-democratische landen. Stel
dat binnen vrij korte tijd een paar honderdduizend Duitsers, Fransen of zelfs
Vlamingen zich hier zouden vestigen: zou dat niet eveneens de morele consensus in
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ons land op zware proef stellen? Kortom, het biologische argument voor morele
eensgezindheid geldt (misschien!) voor alle mensen, het cultuurhistorische alleen
voor beperkte groepen.
Maar als dat zo is, als het zo is dat we het in feite niet over veel fundamentele
normen eens zijn, dan krijgt de vraag naar de bron van goed en kwaad (want daar
gaat de moraal over) nieuwe betekenis. We komen dus terug op die vraag, die voor
een filosoof sowieso los moet staan van de vraag of er behoefte aan is, en die Philipse
onbeantwoord laat.
Vindt de moraal misschien rechtvaardiging in zichzelf? Met andere woorden:
maakt zijzelf uit wat goed en kwaad is? Dan zou zij rechter in eigen zaak zijn, wat
onbevredigend is. Vandaar dat zij zich vaak beroept op een gezag aan gene zijde van
goed en kwaad: een god. Dat heeft het bijkomende voordeel dat de universele
pretenties van een moraal de schijn van geloofwaardigheid kunnen krijgen.
Nu betoogt Philipse dat aan religie geen geldige argumenten zijn te ontlenen ter
rechtvaardiging van een moraal: het bestaan van God is niet te bewijzen, en geloof
is geen noodzakelijke of voldoende psychologische basis voor een morele houding.
Dat is allemaal waar, maar lost het dilemma van de niet-biologische en
niet-cultuurhistorische oorsprong van de moraal niet op - tenzij wij een god
construeren.
Het lijkt wel alsof de filosoof Edmund Husserl (1859-1938), Philipse welbekend,
dat deed. In 1935 schreef hij: ‘Voor mij is per slot van rekening de filosofie mijn
areligieuze weg naar de religie; om zo te zeggen: mijn atheïstische weg naar God.’
God als denkprodukt - dat is in strijd met het wezen van de God der gelovigen, want
die wordt hun geopenbaard.
We komen er niet uit - tenzij we aannemen: moraal is een middel tot zelfbehoud
van een groep, een vlag op een modderschuit dus, maar ook een vlag is het symbool
van een hoger beginsel, reëel of fictief.
NRC Handelsblad van 07-10-1994, pagina 7

Een vriendelijker Duitsland
‘In Duitsland is alles beter.’ Dat stond met grote letters op de omslag van het
voorlaatste nummer van Elsevier, en in de aanhef van het omslagartikel wordt dit
als volgt gepreciseerd: ‘De straten zijn schoner, de omgangsvormen beleefder. De
Duitser is rijker, woont mooier en winkelt chiquer dan de Nederlander.’ En dan
volgen zes bladzijden, waarin deze stelling wordt bekrachtigd.
Helaas, de simpele toerist die in september door Duitsland reisde, moet dit
bevestigen - althans wat zijn eigen waarneming betreft. Soms bekroop hem het gevoel
dat de Ossies moet hebben bevangen toen zij, na de val van de Muur, met hun Trabi's
langs de Westduitse wegen reden: zelf 140 kilometer per uur rijdend - en de Trabi's
bereikten niet meer dan tachtig - werd hij voortdurend ingehaald door kruisers die
twee keer zo hard reden.
Dat behoort nog tot de onaangename ervaringen. Maar dat de straten inderdaad
schoner zijn en de omgangsvormen inderdaad beleefder zijn dan in Nederland - dat
kun je toch niet een onaangename ervaring noemen? Dat de Duitser mooier woont,
heb ik niet kunnen vaststellen, maar ik geloof het graag, op grond van mijn
hotelervaringen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Zelfs in de kleinste steden hebben de hotels, al zijn ze zelf oud, moderne kamers
met moderne badkamers. De vloerkleden smetteloos, de deuren stevig en geruisloos
sluitend. En dan het ontbijt! Vroeger gaven vreemdelingen hoog op van het ontbijt
in Nederlandse hotels, maar de overdaad waaruit je in Duitsland kunt kiezen, slaat
alles.
In Nederland teruggekeerd, kregen we in het eerste het beste hotel van dezelfde
prijsklasse een kamer met een inrichting uit de jaren '50. (Als die werkelijk nog uit
die jaren dateerde, zou ze helemaal versleten zijn. Dat was niet het geval, dus ik moet
aannemen dat die inrichtingen nog geleverd worden.) Eens kwam ik in een soortgelijk
Nederlands hotel in een inrichting terecht die echt uit de jaren '20 was, maar toen
werd er voor de eeuwigheid gebouwd, dus dat was stevig en gaf de Nederlander die
zich die jaren nog herinnerde, en de linoleumvloer voor lief nam, nog een gevoel
van nostalgie.
En het ontbijt? Vroeger zou je het inderdaad overvloedig genoemd hebben; in elk
geval meer dan je thuis gewend bent: een paar plakjes vlees en kaas (het laatste
uitgedroogd of in plastic verpakt). En dan die onvermijdelijke kuipjes jam en boter,
maar geen yoghurt of quark of muessli, zoals in Duitsland. Ontbijtkoek en beschuit
- ja, dat hebben ze in Duitsland niet.
De bediening in Nederland vaak gemelijk en onverschillig of, daarentegen, van
een onnodig dienstbetoon: ‘Smakelijk eten’, ‘Heeft het gesmaakt?’, ‘Smakelijke
voortzetting’. Heeft de horeca er ooit onderzoek naar gedaan of de klant dit prettig
vindt? In Duitsland is de bediening, ook in winkels, vriendelijk en, anders dan een
stereotype wil, niet serviel.
Is dit verschil uitsluitend tot een verschil in welstand terug te brengen? Zo ja, dan
zou dat ernstig genoeg zijn, maar het is, denk ik, ook een verschil in cultuur.
Dagboeken van vreemdelingen uit vorige eeuwen spraken al over onze lompheid.
Ligt het aan ons republikeins verleden? (Maar in het republikeinse Amerika is de
dienstverlening voortreffelijk.) Of aan onze koopmannelijke traditie zo snel en zo
goedkoop mogelijk winst te willen maken? Het blijft vreemd, want dienstverlening
- maar dan op groter schaal - is onze grootste bron van inkomsten.
De Nederlander die toch al een beetje bedrukt is door de vergelijking tussen zijn
land en Duitsland, moet zeker niet het Walhalla, het reusachtige monument boven
de Donau, iets ten oosten van Regensburg, bezoeken. Waarom niet? Daartoe eerst
iets over dat Walhalla.
Het werd tussen 1827 en 1842, dus lang vóór de Duitse eenheid van 1871, gebouwd
in opdracht van koning Lodewijk I van Beieren (die later wegens zijn affaire met de
avonturierster Lola Montez moest aftreden) ter ere van ‘allen grossen Männern, die
Teutschland seit den zwei Jahrtausenden seiner Geschichte erzeugt hat’. In het
sanctum worden dan ook 123 van die mannen (en één vrouw) met een buste vereerd.
Maar wat blijkt? Onder die 123 zijn er ook heel wat niet-Duitsers, onder wie vooral
Nederlanders. Zoals: Willem de Zwijger en prins Maurits (goed, die zijn in Duitsland
geboren), maar ook Erasmus von Rotterdam (sic), Grotius, Maarten Harmensz. Tromp
en Ruyter (sic), stadhouder Willem III en Boerhaave. Daarnaast ook Johann (sic)
van Eyck, Rubens, Van Dyck en Franz (sic) Snyders. Ook koning Gustaaf Adolf van
Zweden en verscheidene Zwitsers.
Het gidsje dat je er kunt kopen, doet daar enigszins verontschuldigend over: de
buitenlanders moeten dat niet als aanmatiging opvatten. De stichter van het Walhalla
vond dat ieder ‘wer teutscher Zunge sey’, opgenomen moest kunnen worden!
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Bovendien moet niet worden vergeten dat de geschiedopvatting in die tijd ‘een geheel
andere was dan die van ons’.
Dat laatste is waar. Bovendien bevond, zoals de historicus J.C. Boogman dat
meermalen beschreven heeft, Nederland zich in de jaren '40 van de vorige eeuw dus de jaren dat het Walhalla klaar kwam - in een nationale identiteitscrisis. België
was verloren, dus de droom een (middel)grote mogendheid te zijn was voorgoed
voorbij. Gezaghebbende stemmen bepleitten onder andere in De Gids, aansluiting
bij Duitsland, dat zich toen leek te ontwikkelen tot een grote, moderne en liberale
statengemeenschap. Een massale bijeenkomst van Nederlandse en Duitse Liedertafel
in Arnhem bezong die eenheid.
Dus in de ogen van de - zelfs Nederlandse - tijdgenoot was de gedachte die achter
dat Walhalla stak, misschien niet eens zo vreemd en bedreigend. Honderdvijftig jaar
later kijkt de Nederlander er echter wèl vreemd tegen aan - te meer wanneer hij zich
afvraagt of het bij de gewone Duitse bezoeker niet de mening bevestigt dat de
Nederlanders toch eigenlijk maar afvallige Duitsers zijn.
Of zijn deze gedachten misplaatst in een tijd waarin de Europese staten toegroeien
naar een statengemeenschap, waarin Duitsland een overheersende plaats zal innemen
- een Duitsland dat, te oordelen naar de lachende gezichten van politici op de affiches
in dit verkiezingsjaar, niet langer het oerserieuze, stoere Duitsland is, maar een
vriendelijker, ontspannener, gewoner Duitsland.
NRC Handelsblad van 11-10-1994, pagina 9

Het verblinde verstand
Een van de raadselen van het leven is hoe het komt dat intelligente mensen zo vaak
dom kunnen zijn. Of dom is misschien niet het juiste woord, verblind is waarschijnlijk
beter. Het komt niet alleen in de politiek voor, ook in het dagelijkse leven kom je dit
verschijnsel keer op keer tegen.
Meestal is het de macht of de erotiek die mensen tijdelijk - en dat tijdelijk kan
lang duren - van hun zinnen berooft. Ook godsdienst of ideologie is daartoe in staat.
Niemand is helemaal immuun voor dit soort zwakheden. Daarom past het niet de
zondaars kortweg te veroordelen.
Als moreel probleem is het trouwens minder interessant dan als intellectueel
probleem - juist omdat we het hebben over de verblindheid van intelligente mensen
of althans mensen die zeggen zich door het verstand te laten leiden. Hoe komt het
dat dit soms faalt of ergens stopt?
Het meest recente voorbeeld is natuurlijk dat van die intellectuelen die in mindere
of meerdere mate zich solidair verklaarden met de Sovjet-Unie of andere
communistische systemen. Het raadsel is niet dat zij daarmee de vervolging van, ja
de moord op andersdenkenden goedkeurden, dan wel verdoezelden of ontkenden want dat hoeft op zichzelf nog niet in strijd te zijn met intelligentie.
Nee, het raadsel is eerder dat zij regimes verdedigden die zo duidelijk in strijd
handelden met eigen idealen en per slot van rekening aan eigen innerlijke
tegenstrijdigheden te gronde zijn gegaan. Van het begin af aan was dat velen duidelijk,
die daar dan ook over schreven, maar die intellectuele apologeten waren daar blind
voor of namen er gewoon geen kennis van.
Een hunner is de Engelse historicus Eric Hobsbawm, wiens grote betekenis als
wetenschapsman niemand ontkend heeft. Hij van zijn kant, heeft er nooit een geheim
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van gemaakt dat hij niet alleen marxist was, maar ook lid van de communistische
partij. En nu, na de ineenstorting van zijn idealen, is hij even bereid tot zelfanalyse.
In een gesprek met de Financial Times (8 oktober) spreekt hij daar vrijmoedig over.
Hij heeft daarbij het voordeel een interviewer tegenover zich te vinden die niet
als inquisiteur optreedt, zoals Nederlandse interviewers dat zo vaak doen (hoewel
tegenover communisten, toen het communisme nog actueel was, minder dan tegenover
anderen). Zoals gezegd: het morele probleem is niet zo interessant, en de intellectuele
vraagstelling van de interviewer brengt Hobsbawm kennelijk op zijn praatstoel.
Waarom heeft hij zich vóór zijn laatste boek, dat over een paar weken verschijnt,
zo weinig met zijn eigen eeuw beziggehouden? ‘Ik ben lange tijd bij de negentiende
eeuw gebleven, omdat het voor een marxist - en zeker voor een communist ondenkbaar was iets te schrijven wat met de Sovjet-Unie te maken had zonder dingen
te zeggen waarvan je wist dat ze niet waar waren.’
Een voorbeeld: ‘De officiële lijn wat de Russische revolutie (van 1917) betreft,
was, om zo te zeggen, dat Trotski hetzij niet bestond, hetzij vanaf 1918 lid was van
de Britse geheime dienst. Op die manier kun je geen geschiedenis schrijven.’ Dus
dan maar over iets minder riskants schrijven. Hij ging dus het intellectuele probleem
uit de weg.
Waarom? ‘Uit loyaliteit of, als u wilt, ter wille van een groter doel, maar dat doet
iedereen tot op zekere hoogte, als ze een ideaal gekozen hebben of als er een ideaal
voor hen gekozen is.’ Merkwaardig determinisme spreekt uit dat laatste, maar
overigens is het niet onjuist wat hij zegt. Ik zei het al: niemand is helemaal immuun.
Maar was er dan geen conflict tussen zijn roeping als historicus en zijn politieke
loyaliteit, die hem noodzaakte een bepaalde hoeveelheid onzin te slikken? ‘Ik voelde
zeker dat er een conflict was. Ik deed dan ook mijn uiterste best zelf nooit dingen te
schrijven waarin ik niet geloofde en die leugens waren.’
Maar hoe kon hij tot een partij behoren die dingen verkondigde waarvan hij wist
dat ze leugens waren? ‘Gelooft u dan dat je een partij kiest uitsluitend op grond van
de officiële verklaringen van haar leiders? Je koos voor één geheel. Delen daarvan
zou je zelf niet gekozen hebben.’
Was die keus een rationele of een emotionele keuze? ‘In het begin was het helemaal
niet rationeel, maar duidelijk een emotionele en diep gevoelde overtuiging. Later
werd het veel rationeler. Maar de overgave aan het communisme was... ik zou bijna
zeggen: religieus.’ Dat hebben niet-communisten altijd beweerd - tot grote woede
van communisten, voor wie het communisme een wetenschap was.
Het is duidelijk dat Hobsbawm zijn hele leven heeft geschaatst tussen zijn opdracht
als historicus en zijn loyaliteit jegens zijn partij. Daarbij had hij het voordeel dat zijn
vak, de historie, hem een wijd terrein gaf waarin hij niet in botsing met de partij
hoefde te komen, èn het voordeel dat hij in het Westen woonde...
Hij kon dus, om zo te zeggen, van twee wallen eten of, zoals de Engelsen zeggen,
have his cake and eat it. Dat is een intellectueel kunststukje, waarvan de morele basis
op z'n minst wankel was. Maar wil zo'n opmerking vat hebben op degeen voor wie
zij bestemd is, dan moet hij dezelfde moraal hebben als degeen die de opmerking
maakt. Anders is de discussie vruchteloos, en dat is een discussie over moraal meestal.
Natuurlijk is Hobsbawm marxist gebleven, maar wat betekent het marxistisch
historicus te zijn? Hobsbawm gelooft nog steeds dat de beste manier om geschiedenis
te bedrijven is de wijze te bestuderen waarop mensen collectief hun brood verdienen,
en de sociale structuren en instellingen die de mensen ontwikkelen te begrijpen.
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‘Het is theoretisch mogelijk tot een marxistische analyse te komen zonder zelf
socialist te zijn.’ Ja, waarom niet?
NRC Handelsblad van 14-10-1994, pagina 9

Een sprookje doorgeprikt
Nederland is een monarchie, en vrijwel niemand wil serieus verandering in deze
staatsvorm aanbrengen, die, hoewel hij ouderwets is, bij ons beter heeft gewerkt
naarmate de samenleving moderner werd. Maar dat hoeft niet altijd zo te blijven.
Daarom is het goed het proces van erosie te volgen waaraan de monarchie in
Groot-Brittannië onderhevig lijkt te zijn - Groot-Brittannië, het land waar de
monarchie hechter verankerd scheen te zijn dan waar ook elders. Waarom zou wat
daar plotseling gebeurd is ook niet hier kunnen gebeuren?
De monarchie is in de eerste plaats symbool en instituut - symbool van de nationale
eenheid en een van de staatsrechtelijke instellingen van het land. Zolang de monarch
die functies goed vervulde, was zijn persoonlijk leven van geen belang voor de staat.
Dat persoonlijk leven van de monarch en zijn naasten was dan ook vaak, ook in
parlementaire monarchieën, verre van onberispelijk, maar geen haan die daarnaar
kraaide.
Daar is geleidelijk verandering in gekomen. Hoe komt dat? Als gevolg van de
democratisering van de samenleving is de noodzaak ontstaan de monarchie niet alleen
te presenteren als symbool en instituut, maar ook als voorbeeld van innig gezinsleven.
Daarmee is de schijnheiligheid in het instituut geslopen, want net zo min als ieder
ander gezin is een koninklijk gezin immuun voor menselijke feilen en de daarmee
samenhangende spanningen en ruzies. Maar anders dan bij gewone mensen komt dit
alles bij royalty dadelijk in het licht van de publiciteit, die inherent is aan de
democratisering.
Het kan niet gezegd worden dat de koningshuizen de publiciteit niet gezocht
hebben. Ze moesten zich immers niet alleen als symbool en instituut presenteren,
maar ook als mensen? En liefst als mensen die even gewoon zijn als u en ik. Maar
dat zijn ze niet. Het enkele feit dat het koningschap op erfelijkheid berust, betekent
dat voor het Koninklijke Huis andere normen gelden dan voor anderen.
In Nederland valt dat allemaal nogal mee, maar dat komt voornamelijk doordat
het gezinsleven van de monarch en van haar enige zuster die nog tot het Huis behoort,
inderdaad, voor zover waarneembaar, voorbeeldig is. Niet dat het gezin persoonlijke
zorgen bespaard zijn gebleven, maar dat heeft de genegenheid voor de Koningin
slechts versterkt.
Maar er is geen waarborg dat dit zo zal blijven. Als haar zoons even menselijk
zijn als andere jongens, dan zou het een wonder zijn als alles even rimpelloos zou
blijven verlopen - met dit verschil ten opzichte van gewone mensen dat dan alles in
de publiciteit, die ze deels zelf hebben gewenst, zou komen.
Tot welke gênante en voor het koningschap schadelijke toestanden het dan kan
komen, toont het Britse koningshuis. De crisis in het huwelijk van de troonopvolger
is op zichzelf niets abnormaals. Een liefdeloos huwelijk dat stukloopt, komt meer
voor. Het verschil is echter dat hier de publiciteit zich ermee bemoeid heeft.
En die publiciteit hebben prins Charles en prinses Diana ook gezocht. Zij eerst en
daarna hij. In het onlangs verschenen boek van Dimbleby, waaraan hij meegewerkt
heeft, haalt hij zelfs zijn ongelukkige jeugd erbij, waarvan hij zijn ouders de schuld
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geeft. Een beschamende vertoning. We zijn ver van de befaamde Britse stiff upper
lip.
In elk geval blijkt het beeld van de happy family, als hoedanig de Koningin haar
gezin jarenlang vertoond heeft (en waarin ze zelf misschien wel geloofd heeft), op
een leugen te hebben berust. Hoeveel beter zou het niet zijn geweest als ze niet had
toegegeven aan die publiciteit!
Overigens zal haar eigen populariteit er waarschijnlijk niet erg onder lijden. Eerder
is zelfs een golf van medeleven met haar te verwachten, zoals we ook gezien hebben
bij koningin Juliana na de Lockheed-affaire. Maar het gezag van de troonopvolger
lijkt wel deerlijk aangetast.
Welke les kan koningin Beatrix uit de perikelen van het bevriende koningshuis de ruzie tussen Charles en Diana is niet het enige - trekken? Haar natuurlijke neiging
een zekere afstand te bewaren tussen haarzelf en het publiek is een gezonde. Het
koningschap is per slot van rekening, juist doordat het erfelijk is, niet democratisch.
Iedere poging te doen alsof het dit wèl is, is vals.
Ja, het koningschap is in wezen een sacrale instelling, die daarom eigenlijk niet
past in een bijna volstrekt geseculariseerde samenleving. Dat het niettemin een functie
behoudt, komt doordat de mens niet een uitsluitend rationeel wezen is. Maar in plaats
van het geloof in de ‘gratie Gods’ is het geloof in het ‘sprookje’ van de roddelbladen
gekomen, en dat dit van het ene ogenblik op het andere doorgeprikt kan worden,
tonen ons Charles en Diana.
NRC Handelsblad van 21-10-1994, pagina 9

Een uitzonderlijk volk
Stelling: in hun totaliteit hebben de Duitsers meer van de Tweede Wereldoorlog
geleden dan de Nederlanders. Deze stelling gaat, wat de Nederlanders betreft, niet
op voor bepaalde bevolkingsgroepen, in de eerste plaats het joodse volksdeel.
Alvorens een poging te wagen deze stelling te verdedigen, wil ik, naar mijn gevoel:
ten overvloede, vaststellen dat de vraag of de Duitsers schuld hebben aan hun eigen
lijden, ja dit verdiend hebben, een heel andere vraagstelling is. Ook als die vraag
bevestigend beantwoord wordt, doet dit niet af aan het lijden. Aan de andere kant is
medelijden of sympathie, in deze discussie, evenmin een punt dat terzake is.
Tweede opmerking vooraf: ik spreek over lijden van de oorlog, betrek er dus de
gevolgen van de oorlog bij, die voor velen een lange tijd geduurd kunnen hebben soms tot op de dag van vandaag.
Lezing van een boek over de jeugdbelevenissen van vrouwen die tussen 1933 en
1943 geboren zijn, bracht mij tot die stelling: Starke Mütter - ferne Väter: Töchter
reflektieren ihre Kindheit im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit van Ulla
Roberts (Fischer Taschenbuch Verlag, 1994).
Bijna alle vrouwen die Roberts, een psychologe, ondervraagt hebben tot gezinnen
behoord die, in mindere of meerdere mate, positief stonden tegenover het
nationaal-socialisme, althans tegenover Hitler. Heel gewone Duitse gezinnen dus.
(Er is slechts één half-joodse bij, die, omdat zij op school gediscrimineerd werd, dit
als kind haar joodse vader kwalijk nam...)
In al die gezinnen werd de vader, vroeg of laat, voor militaire dienst opgeroepen.
De kinderen groeiden dus op in vaderloze gezinnen. De moeder nam de leiding van
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het gezin over - wat in een patriarchale samenleving als de Duitse geweest was, op
zichzelf een kleine revolutie betekende.
Spoedig moest de moeder het gezin bij elkaar proberen te houden in uitzonderlijke
omstandigheden. Tot diep in het land waren dat de bombardementen waaraan de
steden bijna dagelijks onderworpen waren. Vele nachten werden in schuilkelders
doorgebracht, en evacuaties en samenwonen met andere gezinnen waren aan de orde
van de dag.
Het oosten van Duitsland is lange tijd gespaard gebleven. Daar begonnen de
‘uitzonderlijke omstandigheden’ pas toen de Russische legers oprukten. Miljoenen
vluchtten, vaak letterlijk op een schoen en een slof, naar het westen. De vrouwen die
achterbleven, werden veelal slachtoffer van massale verkrachtingen, waarvan de
kinderen vaak getuigen waren.
Met het einde van de oorlog was het nog niet afgelopen. Het zoeken naar voedsel
en onderdak bleef nog lange tijd de voornaamste bezigheid, en het waren weer de
moeders op wie deze taak rustte. Weliswaar kwamen vrij spoedig de vaders, voor
zover zij niet gesneuveld waren, terug (uit Rusland kwamen de laatste
krijgsgevangenen overigens pas in 1955 - tien jaar na het eind van de oorlog - terug),
maar die terugkeer verhoogde vaak eerder de spanningen.
Immers, de vaders kwamen terug in gezinnen waar de moeder jarenlang de baas
was geweest. Die liet zich niet meer zo gemakkelijk door de man des huizes gezeggen.
Bovendien waren de vaders meestal haveloze en vernederde sjlemielen geworden heel anders dan het heldenbeeld dat de dochters zich van hen in hun afwezigheid
gemaakt hadden.
Kortom, niet alleen de hele Duitse samenleving was ontwricht en door elkaar
gehusseld, ook voor ontelbare afzonderlijke gezinnen gold dat. Voor kinderen die
in die omstandigheden zijn opgegroeid, moeten dat traumatische belevenissen zijn
geweest - en dat waren er miljoenen.
Nederland heeft, afgezien van het joodse volksdeel (welks lot nog veel dramatischer
was), dergelijke omstandigheden eigenlijk slechts incidenteel meegemaakt. Zeker,
die incidenten konden erg en, voor de betrokkenen, traumatisch genoeg zijn, maar
ze waren niet zo algemeen als in Duitsland. En na de oorlog herstelde de normaliteit
zich vrij gauw. De Nederlandse samenleving als zodanig is in feite weinig door de
oorlog aangetast geweest.
De schrijfster van het boek over haar leeftijdgenoten, is zelf van 1937. Ze heeft
kennelijk een tik van de jaren zestig. Dat blijkt uit haar vragen aan haar
gespreksgenoten (en ook uit haar keuze van gespreksgenoten?). Verrassend velen
roepen op latere leeftijd hun ouders ter verantwoording voor hun gedrag in de
Hitlertijd. Is die inquisitorische nieuwsgierigheid representatief?
Een van de gespreksgenoten is een Nederlandse, en wat die vertelt heeft me ook
enigszins aan het twijfelen gebracht. Het is een zekere Kerstin V., geboren in
Rotterdam in 1935, nu in Duitsland wonend. (Kerstin is een ongebruikelijke naam
in Nederland, zeker vóór de oorlog.)
Kerstin herinnert zich nu ‘de spookachtige ogenblikken, wanneer 's avonds en 's
nachts de Waffen-SS in stormpas door de uitgestorven, verduisterde straten
patrouilleerde’. Eens werd haar vader door de Waffen-SS weggehaald. Als ‘acht- tot
tienjarige heeft zij de zware bomaanvallen op haar stad beleefd’ enzovoort.
Welnu, het is zeer onwaarschijnlijk dat het de Waffen-SS was die, in stormpas
nog wel, door de nachtelijke straten van Rotterdam patrouilleerde. Dat was meestal
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de Wehrmacht, en de mensen werden door de SD (of de Nederlandse politie!)
weggehaald. De Waffen-SS was aan het front nodig.
En wat de ‘zware bombardementen’ op Rotterdam betreft: er is, behalve het Duitse
bombardement van 14 mei 1940 (Kerstin was toen vier of vijf), eigenlijk maar één
zwaar bombardement op de stad geweest: het bombardement van 1943 op de
Mathenesserdijk en omgeving, waarbij honderden zijn omgekomen. Rotterdam heeft
zeker niet de hele oorlog in de schuilkelder gezeten.
Daarmee wil ik niet beweren dat Kerstin heeft zitten liegen, maar alleen dat het
geheugen een buitengewoon onbetrouwbare getuige is. Wat hebben we zelf beleefd
en wat hebben we van horen zeggen? Of op de televisie gezien? Er is geen reden aan
te nemen dat die vraag niet ook voor de getuigenissen van Ulla Roberts' andere
gespreksgenoten geldt.
Dat maakt haar boek nog niet tot een onbetrouwbaar document. Bij de afzonderlijke
herinneringen mag hier en daar een vraagteken gezet worden; uit het geheel rijst een
beeld van totale chaos op, die vrijwel geen enkel Duits gezin - of het nu ‘goed’ dan
wel ‘fout’ was - onaangetast heeft gelaten.
En daar komen, sinds 1989, voor achttien miljoen Duitsers nog de belevenissen
gedurende veertig jaar andere dictatuur bovenop plus de, voor velen hunner
traumatische, ervaringen van de hereniging. Zulke ingrijpende veranderingen (met
hun psychologische gevolgen) heeft geen enkel Westeuropees volk binnen zo
betrekkelijk korte tijd ondergaan. In dit opzicht een uitzonderlijk volk dus.
NRC Handelsblad van 25-10-1994, pagina 9

De liefde gaat door de maag
Geen woord, geen beeld in de Franse pers over het bezoek dat de ministers Kok en
Van Mierlo maandag aan president Mitterrand en premier Balladur hebben gebracht,
aldus onze correspondent in Parijs, die er de volgende dag wèl uitvoerig over
rapporteerde. (‘Nederland zit niet langer met de rug naar Europa’, zo schreef hij ook.
Nu, dat zullen al die Nederlandse politici die zichzelf al veertig jaar lang Europeser
dan wie ook beschouwen, niet leuk vinden.)
Mochten Kok en Van Mierlo teleurgesteld zijn geweest door het Franse gebrek
aan belangstelling, woensdag gaf de Duitse televisie om 1 uur wèl beelden van Kok,
die die dag, samen met bondskanselier Kohl, de erewacht in Bonn inspecteerde. We
mogen bezwaren tegen de Duitsers hebben, ze zijn minder onverschillig jegens hun
kleinere buren dan de Fransen.
Maar hoe staat het met onze belangstelling voor onze kleinere buren? Dinsdag
brachten Kok en Van Mierlo een bezoek aan Vlaanderens premier Luc van den
Brande (nadat ze eerder op bezoek waren geweest bij de federale regering van
Dehaene). Niet alle Nederlandse bladen berichtten daarover, terwijl dat bezoek toch,
anders dan die andere bezoeken, een primeur was.
In elk geval is deze erkenning van de Vlaamse realiteit een verblijdend teken. Al
te vaak is Vlaanderen door Nederlandse regeringen niet serieus genomen. Nu zei
Kok (volgens De Standaard): ‘Voor ons is de relatie met de Vlaamse regering minstens
zo belangrijk als ons contact met de Duitse en de Franse regering. Misschien zelfs
belangrijker.’ Toe maar.
Nu maar afwachten wat die woorden betekenen. In het begin van zijn ambtsperiode
beloofde premier Lubbers dat Nederland er samen met Vlaanderen ‘tegenaan zou
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gaan’ (of woorden van gelijke strekking). Daarna hebben we daar nooit meer iets
van gehoord. Net zomin als van het ‘nieuwe denken’, dat hij begin 1990 introduceerde
en dat betekende dat de grenzen in Europa moesten blijven bestaan, maar open
moesten zijn - iets wat bondskanselier Kohl, niet ten onrechte, uitlegde als een
uitspraak tegen een Duitse hereniging.
Ook zijn voorganger, Van Agt, was sterk in dat soort loze uitspraken. Zo huldigde
hij zijn Belgische collega Tindemans eens als zijn leermeester. Wie daar de conclusie
uit trok dat de Nederlands-Belgische samenwerking nu ook wel inniger zou worden,
kwam bedrogen uit. Het betekende niets. Blijkbaar behoort dit bellen blazen tot de
cultuur van het CDA. De nuchtere PvdA'er Kok was daar tot dusver wars van.
Wel was het opmerkelijk dat hij in Parijs sprak van ‘Frankrijk als groot land en
Nederland als middelgroot land’. Dat laatste is een illusie die Nederlandse politici
en diplomaten, te beginnen met Van Kleffens in 1945, met de regelmaat van de klok
hebben gekoesterd en gevoed. Dat anderen ons die status ook gunnen - en dat is the
proof of the pudding - is nooit gebleken. Wat wèl gebleken is, is dat onze pretentie
de ‘grootste van de kleinen en de kleinste van de groten’ te zijn, ons veel kwaad heeft
berokkend - laatstelijk nog bij de kandidatuur van Lubbers voor het Europese
voorzitterschap.
Overigens is het ook de vraag of Frankrijk aanspraak mag maken op de status van
‘groot land’. In de literatuur wordt het, evenals Groot-Brittannië, de rang van
‘middelgroot’ land gegeven. Maar ja, net zoals wij graag horen dat we ‘middelgroot’
zijn, geloven de Fransen graag in hun eigen grandeur. Als daarmee kinderen een
plezier gedaan kan worden - vooruit dan maar; hoewel zoals gezegd, zulke illusies
ook kwaad kunnen. Misschien dat de ‘herijking’ van ons buitenlands beleid ons
precies zal vertellen wat we zijn.
Maar terug naar onze relatie met Vlaanderen. De verslaggever van De Standaard
voegt deze persoonlijke noot toe aan zijn verslag over het bezoek van beide
Nederlandse ministers aan hun Vlaamse collega:
‘Na afloop hadden de meeste waarnemers het gevoel dat het aardig klikte tussen
de “roomse” Vlaamse minister-president en de “paarse” Nederlandse regeringstop.
De toonaard en het woordgebruik van Kok en Van Mierlo lijken erop te wijzen dat
zij beter dan hun voorgangers begrijpen dat er iets zeer wezenlijks veranderde in
België. En dat zij hun politiek optreden zullen afstemmen op die realiteit.’
Laten we dat met hem hopen. Maar als hij Koks en Van Mierlo's voorgangers
kapittelt omdat zij de veranderingen in België niet zouden hebben begrepen, dan
moet toch een uitzondering gemaakt worden voor Van Mierlo's directe voorganger,
Kooijmans; onder hem heeft het ministerie van buitenlandse zaken een voortreffelijke
nota het licht doen zien over die veranderingen en wat zij betekenen voor Nederland.
Of er al naar gehandeld is, is een andere zaak. Maar misschien was het daarvoor nog
te vroeg tijd.
Wie wèl al gehandeld heeft, is de provincie Zeeland. Ook dat verneem ik uit De
Standaard. De commissaris van de koningin in die provincie heeft in Brussel bekend
gemaakt dat de provincie, met nog enkele andere instanties, een cursus over
Vlaanderen aan het organiseren is voor Nederlandse belangstellenden, vooral uit de
economische wereld.
Prachtig. Alleen was het een verrassing in het verslag te lezen dat de commissaris
ook had gesproken over ‘de gelijklopende eetcultuur aan beide kanten van de
landsgrens’. Het is voor de eerste keer dat ik daarvan hoor. De verschillen in eetcultuur
in Europa - ook tussen Nederland en België (incluis Vlaanderen) - behoren juist tot
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de grootste, en meest veronachtzaamde barrières. Pas wanneer de Vlamingen bereid
zullen zijn aan de lunch te volstaan met een broodje kaas en een glas karnemelk, of
de Nederlanders hun dagritme willen laten verstoren door een copieus déjeuner met
wijn, zal er sprake zijn van één cultuur. De liefde gaat door de maag.
NRC Handelsblad van 28-10-1994, pagina 9

Wetenschap en schijn - wetenschap
In de Verenigde Staten is onlangs een boek uitgekomen dat veel stof heeft doen
opwaaien, en een deel van dat stof is ook in Nederland terechtgekomen. Het gaat om
het boek van Richard Herrnstein en Charles Murray The Bell Curve: Intelligence
and Class Structure in American Life.
Nu heb ik dit boek niet gelezen, en als ik het ooit zou lezen, zou ik me niet wagen
aan een bespreking ervan, omdat ik zelfs niet de pretentie kan volhouden iets van
het onderwerp af te weten. Des te meer bewondering heb ik voor al diegenen in
Nederland die, al dan niet na lezing, een oordeel uitspreken over dat boek.
Maar eerst: wat is de stelling die in dit boek wordt verdedigd? De stelling is - zo
heb ik kunnen opmaken uit de vele artikelen over dit boek die ik in de binnen- en
buitenlandse pers heb gelezen - gebaseerd op het door niemand betwiste feit dat in
intelligentietests zwarten gemiddeld 15 punten lager scoren dan blanken. Dat verschil
wordt meestal verklaard door het verschil in sociale achtergrond en status.
Herrnstein en Murray echter betogen dat intelligentie voornamelijk - ze schatten:
voor 60 procent - een kwestie van erfelijkheid is. Als dit zo is, aldus hun conclusie,
dan is weinig tegen die zwarte achterstand te doen en is alle geld dat uitgegeven
wordt om hem, en dus indirect dat verschil in intelligentie, in te halen in feite
weggegooid geld; ja, moedigt het de zwarte (en Latino) onderklasse maar aan erop
los te fokken (om het gemeenzaam te zeggen).
Het is vooral die conclusie die dat stof heeft doen opwaaien en velen ertoe gebracht
heeft daarom ook de wetenschappelijke stelling (of de wetenschappelijkheid van de
stelling) die aan die conclusie vooraf gaat, in twijfel te trekken. Misschien terecht daar kan ik niet over oordelen.
Zo schrijft onze correspondent in Washington in de krant van 24 oktober: ‘Zo
eindigt een nuchtere bespreking van wetenschappelijke onderzoeken in een politiek
pamflet. Het duo (Herrnstein-Murray) haalt er wel de bestsellerlijsten mee, maar
verliest meteen het predikaat “wetenschappelijk” en het schaart zich bij de
conservatieve vleugel van de Republikeinse partij’.
Nu waardeer ik de politieke en sociale reportages en analyses van die correspondent
zeer, maar of hij ook deskundig is op het gebied dat Herrnstein en Murray betreden,
durf ik te betwijfelen. Trouwens, waarom zou een uitvoerig gestaafde stelling haar
predikaat ‘wetenschappelijk’ verliezen zodra de stellers er politieke conclusies uit
trekken? Als stelling en conclusie maar duidelijk gescheiden zijn.
Zou een stelling die uitliep op een conclusie die meer conform zou zijn aan het
gedachtengoed van de linkervleugel van de Democratische partij, ook meteen als
onwetenschappelijk zijn gebrandmerkt? President Clinton, in elk geval, prees de
heldere analyse van het boek, hoewel de politieke conclusies ervan betwistend (op
grond van lezing ervan?).
Ook de hoofdredacteur van het weekblad Hervormd Nederland betwist de
wetenschappelijkheid van het boek. Hij spreekt van ‘een als wetenschappelijk
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geafficheerd boek’. De auteurs, zegt hij, ‘wenden voor onbevooroordeeld
wetenschappelijk te werk te zijn gegaan’. Dat zijn zware insinuaties, maar geuit in
een tijdschrift dat voortdurend een beroep doet op ons geweten, berusten ze
ongetwijfeld op zorgvuldige lezing van het boek.
Overigens was Herrnstein, die onlangs overleed, hoogleraar in de psychologie in
Harvard, een van Amerika's topuniversiteiten. Je moet zelf van goeden huize zijn
om zo iemand van schijnwetenschappelijkheid te beschuldigen. Bij Murray is dit
misschien gemakkelijker: hij werkt bij een conservatieve denktank, wat hem in de
ogen van sommigen bij voorbaat diskwalificeert.
Het weekblad HP/De Tijd gaat zorgvuldiger te werk. Het onthoudt zich van een
eigen oordeel, neemt een artikel van Newsweek over en ondervraagt drie Nederlanders
van goeden huize: de erfelijkheidsdeskundige Galjaard, de psycholoog Vroon en de
microbioloog Schellekens. Nu maar hopen dat die de tijd hadden gevonden het boek
van Herrnstein en Murray te lezen.
Ongetwijfeld tast het boek in zijn conclusies dierbare taboes van ‘links’ aan en is
het koren op de molen van conservatieven, maar daarmee is het op zichzelf nog niet
veroordeeld. Hoeveel taboes heeft ‘links’ niet al de laatste jaren laten varen (wat in
Nederland een coalitie met de voor conservatief uitgemaakte VVD mogelijk maakte)?
Er kan er nòg wel een bij de vuilnis.
Serieuzer is de overweging dat racisten van allerlei slag hun gading kunnen vinden
in dit boek - en dan niet zozeer in zijn conclusies (want de verzorgingsstaat laat hen
koud) alswel in zijn stelling zelf. Maar moet het wetenschappelijk onderzoek vooropgesteld dat het inderdaad niet vooringenomen is - zich, uit vrees voor het
misbruik dat van zijn uitkomsten gemaakt zou kunnen worden, de wet laten
voorschrijven door die misbruikers?
De intelligentietests tonen overigens ook aan dat Aziaten over het algemeen hoger
scoren dan blanken. Als dat zo doorgaat, zal de ‘cognitieve elite’, die de macht heeft,
steeds meer uit Aziaten bestaan - met de blanken als een soort poor whites tussen
haar en de onverbeterbare onderklasse van zwarten. Maar dat mogelijke vooruitzicht
behandelen Herrnstein en Murray, voor zover ik weet, niet. Daar zijn ze misschien
te wetenschappelijk voor.
NRC Handelsblad van 01-11-1994, pagina 9

De proef moet nog komen
Op de Opiniepagina in de krant van 1 november stonden twee lezersbrieven die om
nadere toelichting vragen. De ene is van R. Bakker te 's-Gravenhage. Het feit dat in
de Franse pers ‘geen woord, geen beeld’ heeft gestaan over het bezoek dat de ministers
Kok en Van Mierlo onlangs aan president Mitterrand en premier Balladur hebben
gebracht, schrijft hij daaraan toe dat ‘de Nederlandse ambassade te Parijs slechts een
persconferentie in het Nederlands had georganiseerd’.
Alsof Franse journalisten die willen weten wat er op het Elysée en het Matignon,
respectievelijk de kantoren van de president en de premier, is besproken hun licht
gaan opsteken bij de Nederlandse ambassade! Dan boren ze liever hun contacten op
Elysée en Matignon aan. Hebben ze dat niet gedaan, dan kan daar de conclusie uit
getrokken worden dat ze het bezoek van de heren Kok en Van Mierlo niet interessant
genoeg vonden. Ten onrechte natuurlijk, maar dat is een andere kwestie.
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De andere brief was van drs. R.F.M. Lubbers te Rotterdam, een interessant
voorschot op zijn memoires, naar we mogen hopen. Maar ook bij hem is er sprake
van een misverstand. Hij schrijft dat ik in mijn artikel van 28 oktober, waarop hij
reageert, de ‘herijking’ van ons buitenlands beleid bepleit heb.
Waar haalt hij dat vandaan? Ik vind, zoals ik in eerdere artikelen heb betoogd, het
idee van zo'n ‘herijking’, waarmee de regering-Kok is gekomen, nogal belachelijk.
Dat wil zeggen: een beleid - ook een buitenlands beleid - moet natuurlijk voortdurend
herijkt worden, aangepast aan de steeds veranderende omstandigheden. Maar om dat
nu aan te kondigen als een operatie die ruim een jaar in beslag zal nemen - dat is
belachelijk.
Immers, de wereld wacht heus niet op het resultaat van onze herijking. Evenmin
kan de Nederlandse regering tegen haar partner zeggen dat ze nog geen standpunt
heeft, omdat ze nog aan het herijken is. Omgekeerd zullen die partners zich wèl
afvragen of de standpunten die Nederland in die periode wel moet innemen, definitief
zijn: Nederland is immers aan het herijken. Kortom, dit is niet serieus.
Trouwens, de regering zelf loopt vooruit op het resultaat van haar herijking. Uit
de volgorde van haar kennismakingsbezoeken: Brussel, Parijs, Brussel (Vlaanderen)
en Bonn, kan een zeker programma afgelezen worden. Londen en Washington zijn
nog niet aan de beurt geweest. In zijn vrijmoedige uitlatingen aan de pers heeft
minister Van Mierlo laten merken dat hier inderdaad sprake is van een verschuiving
van prioriteiten - vooral ten opzichte van Frankrijk (wat Parijs onmiddellijk
beantwoord heeft met een verbod aan de KLM Orly aan te vliegen).
Voor een verschuiving van prioriteiten in ons buitenlands beleid is op zichzelf wel
wat te zeggen. Na het einde van de koude oorlog is Nederland minder afhankelijk
van de Verenigde Staten geworden en is trouwens die mogendheid zich meer van
Europa gaan distantiëren. Nederland kan dus minder vertrouwen op Amerika als
tegenwicht tegen het Frans-Duitse duo, en op Engeland in die rol al helemaal niet.
Een toenadering tot dat duo ligt dus voor de hand.
Dat heeft met persoonlijke voorkeuren van de betrokken ministers voor dit of dat
land niets te maken. Ook het atlantisme van minister Luns (1956-1971) had niets
met sympathie voor de Verenigde Staten te maken. Integendeel, hij was qua
achtergrond en opleiding eerder franco- dan americanofiel.
Zijn afkeer jegens president Eisenhowers minister van buitenlandse zaken, John
Foster Dulles (een ‘aterling’ volgens Luns), was bekend. Ook van de Kennedy's
moest hij weinig weten. En tegen een Nederlander die negentien jaar in Amerika had
gewoond, zei hij eens: ‘Hoe heeft u het zo lang in dat land kunnen uithouden?’
Daarentegen was hij, zoals gezegd, eerder francofiel en een bewonderaar van de
autoritaire De Gaulle. Alleen verzette hij zich tegen de buitenlandse politiek van De
Gaulle, die volgens hem Europa's banden met de Verenigde Staten, onmisbaar zolang
de Sovjet-Unie een bedreiging was, in gevaar bracht. In de situatie van toen was
Luns' prioriteit de juiste.
Een commentator van de Haagsche Courant gaat nog verder. Op 29 oktober
suggereert hij dat Luns' politiek niet alleen door pro-Amerikaanse sympathieën
gedicteerd werd, maar ook door persoonlijke belangen: ‘De top van Buitenlandse
Zaken werd onder Luns (getrouwd met een Shell-barones) opgelijnd op Londen en
Washington’.
In de eerste plaats is dit historisch onjuist. Buitenlandse Zaken was altijd al meer
atlantisch dan Europees. Alleen onder Beyen (1952-1956) was er een meer
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uitgesproken sympathie voor Europa - afgeremd overigens door minister-president
Drees, die daar erg wantrouwig tegenover stond.
Maar beslist kwalijk is de suggestie dat Luns door zijn huwelijk pro-Amerikaans
en pro-Engels zou zijn. Zijn vrouw was inderdaad een barones (enig bezwaar
daartegen?), maar wat is in hemelsnaam een ‘Shell-barones’? (Haar vader had een
effectenkantoor in Amsterdam: Gleichman & Van Heemstra.) Deze terminologie,
waarachter zich persoonlijke frustraties lijken te verschuilen, is van een niveau dat
eerder hoort in wijlen De Waarheid dan in de serieuze Haagsche Courant.
Dezelfde commentator stelt zich heel wat voor van Van Mierlo: ‘Pas nu eindigt
in Den Haag de koude oorlog. Maar de scepsis die de Bourgondiër Van Mierlo op
zijn weg vindt, heeft diepere oorzaken. Het gaat om een cultuurverschil. De
protestantse, Noordse gevoelswereld versus de Latijnse, rationele katholieke
denkwereld, waarin Van Mierlo zijn wortels heeft’.
Het is de vraag of Van Mierlo het prettig vindt aan zijn rooms-katholieke wortels
herinnerd te worden, maar ‘Bourgondiër’ is een karakteristiek die hij waarschijnlijk
niet zo gauw zal afwijzen. Maar dit maakt hem niet per definitie geschikt om te
onderhandelen met de Franse diplomatieke elite, die oneindig uithoudingsvermogen
paart aan superieure dossierkennis. Op beide terreinen moet de ‘Bourgondiër’ Van
Mierlo nog beproefd worden.
NRC Handelsblad van 04-11-1994, pagina 9

Een mislukte woordspeling
Van politici mag, nog meer dan van anderen, zorgvuldig taalgebruik verwacht worden.
Misverstanden die ontstaan als gevolg van hun onzorgvuldig taalgebruik, kunnen
immers politieke gevolgen hebben. Maar ook wanneer zulke misverstanden
onwaarschijnlijk zijn, kan zulk taalgebruik symptomatisch zijn voor een meer
algemene slordigheid. Een paar voorbeelden:
‘Van Mierlo gaf aan dat, als het om verzoening met Duitsland gaat, “je niet
eindeloos door kunt gaan om met je rug naar het verleden te blijven staan”.’ Bijna
zeker bedoelde Van Mierlo het omgekeerde van wat hij zei.
Uit een bijlage bij een door dezelfde minister getekende brief aan de Tweede
Kamer: ‘Gedacht zou kunnen worden aan de mogelijkheid dat de onderdelen
(bataljons) van de te vormen brigade in verschillende landen of regio's en met
gebruikmaking van bestaand militair personeel en materieel wordt getraind en
gelegerd.’ Wordt?
Andere recente voorbeelden van onzorgvuldig taalgebruik, maar nu van
particulieren - zij het bestemd voor een breder publiek:
‘Dit kaartje is “ingestraald” met genezende kracht en kunt u bij u dragen.’ Zelfde
constructie als: Jan komt voorbij en zie ik. Die constructie komt (de laatste tijd?) vrij
veel voor:
‘...bladzijden die hij oorspronkelijk voor een andere gelegenheid schreef en door
Hemels werden verwerkt.’
‘Kleine gebruiksartikelen zijn in het Rode-Kruisgebouw en kunt u 14 dagen te
leen krijgen.’
‘De beantwoording heeft de zoon altijd uitgesteld, maar komt aan het slot.’ In deze
voorbeelden wordt dezelfde woord - resp. kaartje, bladzijden, gebruiksartikelen en
beantwoording - tegelijk als onderwerp en als lijdend voorwerp gebruikt. Dat is nog
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enigszins duidelijk te maken. Moeilijker wordt het wanneer hetzelfde woord tegelijk
als lijdend voorwerp en medewerkend voorwerp wordt gebruikt, zoals in het volgende
voorbeeld het woord hem:
‘Ze bevatten de sleutel van een raadsel dat hem jaren had beziggehouden maar
nooit gelukt was tot een oplossing te brengen.’ Ik vermeld dit voorbeeld meer
curiositeitshalve, want het besef van het verschil tussen lijdend en meewerkend
voorwerp lijkt te verdwijnen.
‘Slechts gissingen over mogelijke oorzaken.’ Dubbelop?
‘Vrouwen vervullen bij ons dezelfde taken als mannen. Homo's en lesbiennes
eveneens.’ Zijn homo's en lesbiennes dan geen mannen, resp. vrouwen?
‘Deze brief bevat een gratis geschenk.’ Een geschenk waarvoor je moet betalen
is geen geschenk.
‘Van een levensmiddelenwinkel kan immers geen bastion worden gemaakt en is
zodoende een relatief simpel te overvallen object.’ Uitleg nog nodig?
‘Geen van hen, alsook de velen die hen bijvielen, stonden onder enige politieke
druk.’ Ik zou zeggen: stond.
‘Smalhout, Nederlands bekendste anesthesist, bleef noodgedwongen tot zijn
emeritaat aan de universiteit van Utrecht, maar niet nadat de bureaucraten hem tot
razernij hadden gebracht.’ Hij bleef dus aan de universiteit voordat (= niet nadat) hij
tot razernij was gebracht? Of is bedoeld: niet dan nadat?
‘Negen jaar geleden kreeg ik vlakbij de plek waar ik mijn ex-vriend heb leren
kennen en waarmee de relatie net uit was, een auto-ongeluk.’ Was de relatie met die
plek net uit?
‘De winkel is voorzien van een schitterend nieuw interieur, dat gezien mag worden,
en daarom kwamen velen een kijkje nemen, niet in het minst aangelokt door de
“aanbiedingen”.’ Dus die aanbiedingen waren niet in het minst (= helemaal niet)
aanlokkelijk? Of is bedoeld dat die velen niet het minst (= niet in de laatste plaats,
vooral) waren aangelokt?
Idem: ‘Tot ieders verbazing, niet in het minst van De Leeuw zelf, zei Bär binnen
twee minuten ja.’ Hoe komt het dat in de Engelse pers not least en not in the least
nooit door elkaar gehaald worden?
‘Nog los van idealen en ethiek komt er een tegenreactie op de overdaad.’ Is een
voorreactie ook mogelijk?
‘Net als zoveel Nobelprijswinnaars kende ik ook Kenzabro Oë vooral uit de ramsj.’
Kenden die Nobelprijswinnaars hem ook uit de ramsj? Bovendien is volgens mij ook
overbodig.
‘Als er voor mensen zoals ik, met een druk leven en twee jonge kinderen, de
mogelijkheid komt om ook buiten de geijkte tijden boodschappen te kunnen doen,
is er veel gewonnen.’ Hier is kunnen overbodig, ligt al in mogelijkheid besloten.
‘Hij hoopt spoedig een vergunning te krijgen om de bovenschuur te mogen
verbouwen.’ ‘Ik had het voorrecht nog geen drie weken na de publikatie van de
enquêteresultaten mijn geloofsbrieven in Bonn te mogen aanbieden.’ Als je een
vergunning, resp. het voorrecht, hebt dan mag je. Hier is dus mogen overbodig.
‘Enkele Philips-employés overlegden hun arbeidsovereenkomst.’ Of legden ze
haar over?
‘Als organisatieadviseur kwamen ook zijn D66-activiteiten op een laag pitje te
staan.’ ‘Als medewerker in Holland werd van mij ook een behangsel uitgebracht.’
Terwijl in de tweede zin als medewerker nog geacht kan worden te slaan op mij,
slaat in de eerste zin als organisatieadviseur nergens op.
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‘Cynisch genoeg, stelt Gans, schiep de bezetting de voorwaarden voor een polemiek
over de positie van de Nederlandse joden.’ Het is onwaarschijnlijk dat de bezetting
bewust - en cynisme vooronderstelt bewustheid - die voorwaarden heeft geschapen.
Beter is volgens mij: een cynicus zou zeggen dat de bezetting die voorwaarden schiep.
Beïnvloed door het in het Engels gebruikelijke ironically?
‘In 1962 werd hij diens naaste medewerker en volgde hem in 1964 op.’ Allemaal
in 1962? Nee, want dat zou dan niet kloppen met wat in het tweede zinsdeel gezegd
wordt.
‘Hij was altijd al een ander genre dan ons.’ Dan wij of dan ons genre?
‘Er kwam een universitair rapport onder voorzitterschap van de theoloog
Schillebeeckx met onder anderen Van Wijnbergen als lid.’ Als lid waarvan? Dat zou
je trouwens ook kunnen vragen van het voorzitterschap, want van een rapport kun
je geen voorzitter zijn. (Het is niet irrelevant hier te vermelden dat de geciteerde
woorden van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad zijn, van wiens formuleringen
immers ook veel afhangt.)
‘Ondanks het geregeld terugkerende geklaag over de onkunde van Nederlandse
historici uit te stijgen boven het niveau van de maniakale detailstudies...’ Het is
minder een kwestie van onkunde dan van onvermogen of onwil.
In mijn laatste taalstuk (4 oktober) vermeldde ik de borden die je aan de
buitenwegen ziet staan met het opschrift: ‘Pas op je teller.’ Dit is natuurlijk een
woordspeling, maar waarom zouden wij op onze (kilometer)teller moeten passen?
Is die dan zo gevaarlijk? Beter is: let op je teller, maar dan gaat de woordspeling
verloren. Trouwens, de bedoeling van die borden is natuurlijk niet dat we op onze
(kilometer)teller moeten letten, maar op onze snelheidsmeter. Maar dan blijft er
helemaal niets van de woordspeling over.
NRC Handelsblad van 08-11-1994, pagina 9

Schemering van twee presidenten
Tien jaar geleden werd president Reagan van de Verenigde Staten door de
spraakmakende gemeente in Europa, en zeker in Nederland, nauwelijks ernstig
genomen. Het was bon ton een beetje te lachen om het gebrek aan intellectuele
diepgang van deze tweederangsacteur (alsof een eersterangsacteurschap een betere
opleiding voor het presidentschap is?), als men hem al niet een gevaarlijke gek vond.
Dit oordeel was niet voorbehouden aan links, dat altijd al van mening is dat, terwijl
eigen deugd vanzelfsprekend is, die van een conservatief - en Reagan was een
conservatief - eerst nog bewezen dient te worden. Ook Europese conservatieven
voelden zich enigszins gegeneerd door Reagans oppervlakkigheid en moralisme.
Zo noemde hij de Sovjet-Unie ‘het rijk van het kwade’. Misschien was zij dit ook
wel, maar was het wel verstandig dat zo openlijk te zeggen? Ook moralisten - van
wie er in Nederland velen zijn - waren gechoqueerd door deze uitspraak. Reagan
bracht er de vrede door in gevaar. Daarmee bewezen zij vrede belangrijker te vinden
dan mensenrechten. Misschien is dat ook zo, maar zeg dat dan ook!
Intussen is gebleken dat Reagan met deze uitspraak gelijk had. Wat sindsdien over
de Sovjet-Unie bekend is geworden - om van China maar niet te spreken - slaat alles
wat zelfs de meest anticommunistische ijzervreters voor mogelijk hadden gehouden.
Ook de communisten of ex-communisten proberen nu de werkelijkheid van het ‘reëel
bestaande socialisme’ niet meer te vergoelijken (op een paar onverbeterlijken na).
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Maar een ander gelijk van president Reagan is nog belangrijker. Zijn politiek
tegenover de Sovjet-Unie, die door alles wat liberal was met afschuw, zo niet met
angst en beven, werd gevolgd, heeft succes gehad. Zij heeft machtig bijgedragen tot
het eind van de Koude Oorlog. (Te zeggen dat zij dat einde heeft veroorzaakt zou te
ver gaan. Ook de Sovjet-Unie heeft ertoe bijgedragen, namelijk door haar implosie.)
Dat heeft Reagan bewerkstelligd, niet alleen door zijn krankzinnige Strategisch
Defensie-Initiatief (SDI), dat Moskou - in elk geval Gorbatsjov - ervan overtuigde
dat de Sovjet-Unie nooit meer Amerika's technologische voorsprong zou kunnen
inhalen en dat zij dus eieren voor haar geld moest kiezen, maar ook doordat hij,
anders dan zijn veelal deskundigere adviseurs, heel precies het ogenblik aanvoelde
waarop hij tot ontspanning kon overgaan.
Grote kennis van zaken had hij niet. Veeleer leek hij zich zalig onbewust te zijn
van wat er in de wereld, en zelfs in zijn naaste omgeving, gebeurde. De politieke
tekenaar van Le Monde beeldde hem altijd in kamerjas af. En inderdaad strekt het
Iran-contraschandaal hem niet tot eer. Een Roosevelt, zelfs een Truman was hij niet.
Maar hij had enkele simpele overtuigingen, waaraan hij vasthield; plus een fijne
neus voor de kans, waarvoor hij soms zelfs die overtuigingen liet schieten. Daarbij
een onweerstaanbare charme, waarvoor ook de studenten van de Moskouse universiteit
zwichtten. Met die combinatie heeft hij meer bereikt dan de veel intelligentere, althans
veel beter geïnformeerde, Carter of Clinton.
Tot dusver is dit artikel in de verleden tijd gesteld. Terecht, want het ging over de
president Reagan, die in 1989 aftrad. Maar de mens Reagan heeft nu dezer dagen de
kroon op zijn werk gezet door zijn verklaring, in een brief aan zijn landgenoten, dat
hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Hij neemt dus afscheid van de wereld, terwijl
hij nog leeft.
Dat is een groot gebaar van de man die er veelal van beticht werd te leven in een
schijnwereld, alsof hij nog acteur was. Nu heeft hij getoond de werkelijkheid, die
minder rozig is dan de filmwereld, niet te schuwen, maar haar, integendeel, in de
ogen te kunnen zien.
En dat niet alleen. Met zijn verklaring heeft hij allen die die ziekte vrezen - en wie
doet dit niet, naarmate hij ouder wordt? - een hart onder de riem gestoken. Wij zijn
niet alleen. En weer heeft hij het goede ogenblik gekozen: vóór de algehele duisternis
valt.
Hoe verleidelijk is het Reagan te vergelijken met die andere president die zich,
als president en als mens, in zijn nadagen bevindt: president Mitterrand van Frankrijk.
Ook zijn einde is niet zonder tragiek, maar van een tragiek die verre die van de
wegschemerende Reagan overstijgt.
Terwijl president Reagan in volle glorie, op een toppunt van populariteit en
opgevolgd door een partijgenoot heenging, staat president Mitterrand voor een ruïne:
zijn partij bereikte bij de laatste verkiezingen een dieptepunt en heeft alleen nog een
kans doordat haar tegenstanders nog verdeelder zijn.
Ook wat hij als zijn levenswerk beschouwde: Europa, wankelt. Frankrijk en
Duitsland, de motor van Europa, drijven steeds meer uiteen. Het grote verschil in
zienswijze over het Europa van de toekomst kan niet langer verborgen blijven. En
als de rechtse meerderheid over een half jaar de presidentsverkiezingen wint, wordt
alles wellicht weer op losse schroeven gezet. Chirac heeft al aangekondigd de
Europese economische en monetaire unie dan opnieuw aan een referendum te zullen
onderwerpen.
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Maar dat is de toekomst. In het aangezicht van de dood, waarover Mitterrand
vrijmoedig spreekt, heeft hij ook het verleden opgerakeld. Een persoonlijk verleden,
dat menigeen zich heeft doen afvragen in hoeverre de president werkelijk socialist,
ja democraat was en in hoeverre hij alleen op macht uit was geweest; maar ook een,
grotendeels nog onverwerkt, Frans verleden - het verleden van een natie die tussen
1940 en 1945 niet uitsluitend uit helden bestond.
Deze behoefte om, voordat het te laat is, rekenschap af te leggen van een mysterieus
verleden (of om een latere geschiedschrijving in gewenste banen te leiden?) heeft
op zichzelf iets groots, althans fascinerends. De onthulling van het bestaan van een
natuurlijke, en kennelijk geliefde, dochter geeft aan dat er achter de ijskoude,
berekenende man ook een mens steekt.
NRC Handelsblad van 11-11-1994, pagina 7

Europa zonder bindmiddel
Terecht heeft het Amerikaanse besluit het wapenembargo tegen de Bosnische moslims
niet langer af te dwingen, in Europa grote bezorgdheid gewekt - bezorgdheid in de
eerste plaats om de gevolgen die dit op het gevechtsterrein in Bosnië zelf, meer in
het bijzonder voor de VN-troepen in dat gebied, zal hebben. De verhouding met het
pro-Servische Rusland staat ook op het spel.
Maar er is ook reden voor een bezorgdheid die het strijdtoneel in de Balkan
overstijgt. De Britse ambassadeur bij de NAVO - en een meer Atlantisch denkend
iemand is moeilijk voorstelbaar - noemde het eenzijdige besluit van president Clinton
‘een ongelukkig precedent’: ‘Ik vrees dat we meer van dit soort daden zullen zien.
Sommigen zullen zeggen dat het in de periode van na de Koude Oorlog niet mogelijk
zal zijn op de Verenigde Staten te vertrouwen’.
Daar was weinig diplomatieke tact bij. Maar W. van Eekelen, de scheidende
secretaris-generaal van de Westeuropese Unie (WEU), ging nog verder: er is sprake
van een ‘gevaarlijke breuk in de transatlantische betrekkingen’. ‘Als het belangrijkste
lid van de NAVO afhaakt, hangt de hele samenwerking in de lucht. De VS zijn het
bindmiddel.’
Allemaal waar. De betekenis van het Amerikaanse besluit kan dan ook, in zijn
onmiddellijke en wijdere gevolgen, nauwelijks onderschat worden. Maar laten we
de zaak ook eens van de Amerikaanse kant bekijken. Dan zal blijken dat het besluit,
hoe onwelkom ook voor Europa, vrij logisch is en in de lijn ligt van een veel eerder
ingezette ontwikkeling, zelfs van eerdere verklaringen.
Voor de Amerikanen is de oorlog in ex-Joegoslavië slechts van plaatselijke
betekenis; hij tast geen strategisch evenwicht aan, evenmin als directe Amerikaanse
belangen. In hun ogen is dit typisch iets wat de Europeanen, in wier midden die
oorlog woedt, moeten opknappen.
Daar zijn ze te meer van overtuigd naarmate de Europese bondgenoten meer
aanspraak maken op gelijkheid in het Atlantisch deelgenootschap. Welnu, als jullie
gelijk willen zijn, toon dan dat jullie dat kunnen zijn - zo is de misschien wat
primitieve, maar niet onlogische redenering.
Hier wreekt zich de Europese retoriek, die steeds is vooruitgelopen op een Europese
eenheid die er helemaal nog niet was. Zoals drs. C.D. Barkman, voormalig Nederlands
ambassadeur bij de NAVO, in een interview met Elsevier (5 november) zei: ‘De
Europese Unie is nog altijd een leugen, want er is nog helemaal geen politieke unie’.
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Dat moest eenmaal mislopen, en dat dit vrij spoedig zou gebeuren was in januari
te voorzien, toen de Verenigde Staten eindelijk de ‘Europese veiligheids- en
defensie-identiteit’ ofwel de ‘Europese pijler’ erkenden. Groot gejuich bij de
Europeanen, maar deze rubriek vroeg zich toen, sceptisch als altijd, af of hierin niet
net zo goed een aankondiging van Amerikaans disengagement gelezen kon worden.
Maar ook al vóór die verklaring van januari was voor de goede waarnemer te zien
dat na het einde van de Koude Oorlog Europa een steeds geringere prioriteit in het
Amerikaanse denken kreeg - ten bate van Oost-Azië en Rusland. De Europese
bondgenoten waren veertig jaar lang verwend geweest - ook in die zin dat ze de
werkelijke beslissingen in de praktijk aan de Verenigde Staten overlieten. De nieuwe
realiteit konden ze nog maar moeilijk onder ogen zien.
Omdat die ontwikkeling al lang aan de gang was, is het onbillijk te beweren dat
president Clinton zijn besluit over de naleving van het embargo genomen heeft onder
de indruk van de zware nederlaag die hij bij de verkiezingen van 8 november had
geleden. Dat besluit hing al lang in de lucht. Het zijn alleen de timing en de manier
waarop het afgekondigd werd die de Europeanen hadden mogen verrassen.
Dit alles doet niets af aan de ernst van het besluit. De Europese bondgenoten
zouden er goed aan doen het te waarderen als symptomatisch voor de nieuwe
transatlantische verhouding. Een logische consequentie die ze daaruit zouden moeten
trekken, is te werken aan de totstandkoming van een echte ‘Europese veiligheidsen defensie-identiteit’.
Daar zullen we dan ook de komende dagen veel over horen spreken, maar het is
gemakkelijker gezegd dan gedaan - niet het minst omdat, als puntje bij paaltje komt,
landen als Frankrijk en Groot-Brittannië zich dezelfde vrijheid zullen willen
voorbehouden als de Verenigde Staten in de NAVO.
Maar niet alleen daarom. Nog lange tijd zal een ‘Europese pijler’ die onafhankelijk
en snel wil opereren, afhankelijk zijn van de Amerikanen voor allerlei strategische
en logistieke steun - tenzij de Europeanen bereid zullen zijn zelf de enorme bedragen
op te brengen die de daarvoor nodige systemen vergen. Laten we dicht bij huis blijven:
zijn de Nederlandse partijen, is de Nederlandse belastingbetaler, daartoe bereid?
Zolang dat niet zo is, is alle gepraat over een ‘Europese pijler’ en over een equal
partnership tussen Amerika en Europa lucht. Ja, zolang de Europese Unie niet over
de middelen beschikt (wil beschikken) om een eigen politiek af te dwingen, is ook
alle gepraat over een gemeenschappelijk Europees buitenlands en veiligheidsbeleid
op z'n minst voorbarig. En tot welke gevolgen voorbarige praat kan leiden, hebben
we gezien aan Clintons besluit.
Een herijking van ons buitenlands beleid, als die dan zo nodig is, zou ook met die
realiteiten rekening moeten houden.
NRC Handelsblad van 15-11-1994, pagina 9

Mensenrechten: explosieve stof
Sinds lang nemen mensenrechten een belangrijke plaats in Nederlands buitenlands
beleid in, maar het is de vraag of het thema ooit werkelijk goed doordacht is geweest.
In elk geval zou het, als het inderdaad tot de prioriteiten van dat beleid behoort, niet
mogen ontsnappen aan de ‘herijking’ waaraan het kabinet-Kok, in een operatie die
ruim een jaar zal duren, dat beleid zal onderwerpen.
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Behulpzaam daarbij zou kunnen zijn wat de Grieks-Duitse filosoof Panajotis
Kondylis daarover te zeggen heeft in zijn in 1992 uitgekomen boekje Planetarische
Politik nach dem Kalten Krieg (Akademie Verlag, Berlijn). De consequenties van
het mensenrechtenideaal, waaraan het Westen universele betekenis toekent, zouden
zich wel eens tegen het Westen kunnen keren.
Kondylis begint met vast te stellen dat de geschiedenis leert ‘dat bij het samengaan
van het ethische’ - en daartoe kunnen de mensenrechten gerekend worden - ‘en het
politieke het ethische zich vaak aan het politieke onderwierp, ja dat de redenen voor
het beklemtonen van het ethische zelfs in de eerste plaats politiek waren’.
Zo werden in de koude oorlog de mensenrechten gebruikt als wapen tegen het
communisme, maar intussen hebben ze een ‘eigen logica en dynamiek’ ontvouwd dus los van hun eventueel politieke motivering. En daar gaat het Kondylis verder
om in zijn betoog. Hij komt dus niet terug op de wellicht minder verheven
oorsprongen van het ‘mensenrechtelijke universalisme’.
Die ‘eigen logica en dynamiek’ van de mensenrechten is niet tot het Westen beperkt
gebleven. ‘Ook de talrijke volken die als gevolg van de dekolonisering hun
onafhankelijkheid hebben verworven, hebben zich de taal van de mensenrechten
eigen gemaakt, teneinde hun aanspraak op gelijkgerechtigdheid in de wordende
wereldsamenleving te bekrachtigen.’
Maar ieder volk zal zijn eigen interpretatie aan het beginsel der mensenrechten
geven. Kondylis waarschuwt tegen de misvatting dat ‘de nominale waarde van ideeën
hun polemische instrumentalisering zou kunnen verhinderen. Als dat zo was, dan
zouden er nooit oorlogen zijn geweest tussen volken die alle - en oprecht - de
godsdienst der liefde beleden’.
Kortom, mensenrechten betekenen niet automatisch vrede. Ja, ze kunnen zelfs
direct de vrede bedreigen: ‘Wie het debâcle van het reële socialisme wil verklaren
uit het feit dat dit noch zijn eschatologische noch zijn directe (materiële) beloften
heeft kunnen inlossen, die moet ook ernstig over de mogelijkheid nadenken dat de
volken die de weg van het Westen willen inslaan maar hem niet zullen kunnen
bewandelen, zich ten slotte in hun teleurstelling tegen het Westen en tegelijkertijd
tegen zijn universalistische ethiek zullen keren.
Want ze zullen geneigd zijn hun mislukking uit te leggen als verraad van het
verzadigde en egoïstische Westen aan zijn eigen ethische beginselen. In de
verwachtingen die het Westen gewekt heeft door zijn ethische universalisme over
de hele wereld te exporteren, steekt dus een explosief potentieel.’
En die druk wordt noodzakelijkerwijs groter ‘naarmate de universele mensenrechten
materieel uitgelegd worden, waarbij zich mutatis mutandis datgene zal herhalen wat
zich voor het eerst in de negentiende eeuw afspeelde, toen de socialisten de materiële
interpretatie en verwezenlijking van de door de bourgeoisie gepropageerde formele
vrijheden en rechten eisten’.
Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als de mensenrechten ook materieel
uitgelegd en met consumptieverwachtingen verbonden worden? Dan kan het niet
anders of de mensenrechten ‘raken in conflict met de schaarste aan goederen op
wereldschaal’.
In een gesprek met dr. M. Terpstra (Nijmegen) legt Kondylis nog duidelijker uit
(Deutsche Zeitschrift für Philosophie 42 (1994) 4) waarom ‘de propagering van
universele mensenrechten en hun consequente toepassing tot een aanzienlijke
toeneming van de internationale spanningen leiden en de algemene trend naar anarchie
versterken moet’ en waarom ‘zelfs rechtvaardige oplossingen en een zelfverloochening
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die in de geschiedenis geen precedent kent, op de lange termijn geen uitweg zouden
bieden’.
Immers, ‘verdeelt men de rijkdom van achthonderd miljoen mensen onder zes
miljard mensen, dan worden allen (voorlopig) alleen maar broeders in de armoe - en
omgekeerd: zouden de Chinees, de Indiër en de Afrikaan evenveel energie en
grondstoffen per hoofd van de bevolking gebruiken als de Noordamerikaan, dan zou
dit tot een ecologische ineenstorting kunnen leiden’, tenzij de Noordamerikaan,
evenals de Westeuropeaan, bereid zou zijn tot een drastische versobering. Dat kan,
theoretisch, alleen maar onder een totalitaire dictatuur, waarmee het Westen óók
verraad aan zichzelf zou plegen.
‘Wat kan dus onder de gegeven omstandigheden gerechtigheid concreet en in de
praktijk betekenen? De materiële verwachtingen over de hele wereld oriënteren zich
thans aan het voorbeeld van de westerse massademocratie, terwijl de materiële
voorwaarden voor hun vervulling ontbreken. Dat is een hoogst explosieve stof. Hoe
kan men voor deze achtergrond hopen dat juist in onze tijd die idealen van verstand
en ethiek verwezenlijkt worden die in de hele geschiedenis tot dusver mislukt zijn?
Zeker beheersen verstand, moraal en mensenrechten het vocabularium van vandaag.
Maar dit gebeurt alleen maar omdat deze leuzen de assen van onze ideologie vormen.
In andere tijden werden God en Gods wil niet minder dringend aangeroepen. Maar
is daarom het liefdesgebod tot richtsnoer van het menselijke handelen geworden?’
Kan een schrijver het bij deze sombere analyse laten? Moet hij geen uitzicht
bieden? Maar als er geen uitzicht is? ‘De dingen nemen hun loop, en die loop wordt
veel minder bepaald door ideeën - in de zin van zelfstandige krachten, die vanbuiten
op een gebeuren ingrijpen en het kunnen sturen - dan de producenten en consumenten
van ideeën geloven of willen doen geloven.’
Dat wil niet zeggen dat Kondylis aanraadt afstand te doen van het
mensenrechtenideaal of in een ethisch relativisme te vervallen. Het Westen zou dit
waarschijnlijk niet eens kunnen. Maar de conclusie (die Kondylis overigens niet
uitspreekt) is wèl dat de idealen van de westerse mens - of het nu Christendom,
humanisme of socialisme is -, vooral omdat zij universele pretentie hebben, de kiemen
van zijn eigen vernietiging in zich dragen.
NRC Handelsblad van 18-11-1994, pagina 7

De tragische verliezer
‘Troelstra kende geen grotere populariteit dan na zijn “vergissing” in 1918, zoals we
allen van Den Uyl hielden na de hopeloze kabinetsformatie van 1977. Er is in de
socialistische beweging een lange traditie om vooral van tragische verliezers te
houden.’ Aldus de historicus (prof.) Piet de Rooy in een artikel in de Volkskrant van
19 november.
Als De Rooy gelijkt heeft, dan is er nog hoop voor de ‘tragische verliezer’ Ed van
Thijn - hoewel hij, blijkens een interview in Trouw van dezelfde dag, die hoop schijnt
opgegeven te hebben: ‘De politiek is voor mij een gesloten boek, het is voorbij’.
Heeft Van Thijn te weinig gekeken naar de grote massa, die sentimenteel is, en te
veel naar de journalisten, een cynisch ras, die dan ook over hem heen zijn gevallen
na zijn laatste boek, waarin hij het relaas doet van zijn afgang van burgemeester van
Amsterdam en minister van binnenlandse zaken naar het politieke niets: allemaal in
zes maanden?
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Dat doet hij inderdaad op een enigszins huilerige toon, maar dat vinden de mensen
juist mooi. Het boek verkoopt dan ook goed. Het zijn de journalisten die zich vrolijk
maken over zijn gemoedsuitstortingen, maar zij vertolken niet de vox populi, al
denken velen van wel.
Maar is het - om op De Rooys opmerking terug te komen - inderdaad een
socialistische traditie om van tragische verliezers te houden? Minister van buitenlandse
zaken Luns, die bepaald geen socialist was, was nooit zo populair als toen, in de
zomer van 1962, zijn Nieuw-Guineapolitiek in scherven lag. Zijn partij, de Katholieke
Volkspartij, heeft hem dan ook nog bijna tien jaar gehandhaafd.
De sympathie voor de verliezer, tragisch of niet (en Luns kan moeilijk een tragische
figuur genoemd worden), is dus algemener. Een recensent in de Financial Times van
19 november schrijft dat de Britten ‘zo belachelijk knap zijn in het vieren van hun
militaire nederlagen’, en hij noemt, bij wijze van voorbeeld, de Charge of the Light
Brigade in de Krimoorlog, bezongen door Tennyson:
‘All in the valley of Death rode the six hundred’ tegen een linie van Russische
batterijen, die een slachting onder hen aanrichtten. Maar zij galoppeerden door, ‘into
the jaws of Death, into the mouth of Hell’, want ‘theirs is not to reason why, theirs
is but to do and die’. Regels die nog dikwijls aangehaald worden. Zestig jaar later,
in de Eerste Wereldoorlog, stuurden onervaren Britse generaals honderdduizenden
soldaten vaak even zinloos in de strijd, aan de IJzer en aan de Somme. Bijna een hele
generatie ging verloren. Dat was een reden voor de overlevenden om in de Tweede
Wereldoorlog juist extra spaarzaam met mankracht om te gaan.
De Britse sympathie voor de verliezer is de sympathie voor de verliezer in de sport,
want eigenlijk beschouwen de Britten oorlog nog altijd als sport. ‘De slag van
Waterloo werd gewonnen op de sportvelden van Eton’, is een woord dat aan de
overwinnaar in die slag, de hertog van Wellington, toegeschreven wordt. Vandaar
het amateurisme dat de Britse oorlogvoering vaak kenmerkt. Zij die de slag om
Arnhem hebben meegemaakt, kunnen daarover meespreken.
Maar hoe moet de Nederlandse sympathie voor de verliezer worden verklaard?
De sporttraditie is bij ons niet zo oud, en wat ervan bestond is nu het domein van
financiers en vandalen. De sympathie voor Luns in 1962 kan alleen maar verklaard
worden door ons klein-maar-dappersyndroom: dat we Nieuw-Guinea zouden verliezen
stond bij voorbaat vast, maar Luns had tenminste tot het bittere einde Soekarno en
Kennedy het hoofd geboden.
Dat klein-maar-dappersyndroom is deel van ons nationalisme. Het werd juist
gekweekt in de tijden dat Nederland, na het verlies van België, pas goed besefte dat
de glorie van de Gouden Eeuw voorgoed voorbij was. We vinden het terug in de
volksliederen van die dagen (maar tot voor kort door de jeugd gezongen), zoals: ‘Wij
willen Holland houden, ons Holland, klein, maar fier...’
Voor de door De Rooy gesignaleerde sympathie die de socialistische beweging
voor de ‘tragische verliezer’ zou koesteren, gaat het klein-maar-dappersyndroom
waarschijnlijk niet op. Het verlies van noch Troelstra, noch Den Uyl, noch Van Thijn
kan toegeschreven worden aan de overmacht van hun tegenstanders, eerder aan eigen
falend inzicht, wat ook in eigen kring erkend wordt. Voor die sympathie moet dus
een andere verklaring zijn.
Wie in elk geval geen sympathie voor de verliezer tonen, dat zijn de Fransen. De
nederlaag tegen Pruisen in de oorlog van 1870/71 wordt niet gevierd of herdacht. Ja,
het hele Tweede Keizerrijk, dat toen ten onder ging, maar toch een kleine twintig
jaar geduurd had, wordt enigszins weggemoffeld. Een tentoonstelling in het Parijse
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Grand Palais in 1979 over de kunst van dat keizerrijk was, kenmerkend genoeg,
grotendeels door Amerikanen georganiseerd.
Dat de nederlaag van 1940 en het daaruit voortgekomen regime van maarschalk
Pétain, die enkele jaren hoogst populair was bij de grote meerderheid van de
bevolking, ook nog altijd verdrongen worden, blijkt uit de onthullingen die op gezette
tijden uit die periode naar boven borrelen - laatstelijk die over president Mitterrands
jeugd -, want zonder verdringing geen onthullingen.
Daarentegen staan de Amerikanen over 't algemeen volwassener tegenover hun
verliezers. Het is waar: ze hebben nog slechts één keer een oorlog verloren: die in
Vietnam, maar de herinnering daaraan wordt dan ook levend gehouden door een
indrukwekkend, allerminst pompeus monument in Washington.
Je zou bijna geneigd zijn te zeggen dat de sympathie voor de verliezer toe te
schrijven is aan de protestantse achtergrond van de cultuur in de desbetreffende
landen. Maar dan zitten we met het geval van het door en door rooms-katholieke
Polen, dat vanaf de achttiende eeuw alleen maar nederlagen heeft gelegen en daarin
zijn tragische glorie vindt. ‘Nog is Polen niet verloren...’, zo begint het Poolse
volkslied.
NRC Handelsblad van 22-11-1994, pagina 9

‘Grote macht in klein land’
Drie weken geleden vertelde ik hier dat volgens een commentator van de Haagsche
Courant de Atlantische koers die Nederland onder minister van buitenlandse zaken
Luns volgde, mede toe te schrijven was aan het feit dat hij getrouwd was met ‘een
Shell-barones’. Ik schreef toen dat dit van een niveau was dat ‘eerder hoort in wijlen
De Waarheid dan in de serieuze Haagsche Courant’.
Kort daarna werd ik opgebeld door een lezer, die mij zei dat ik met die laatste
opmerking meer gelijk had dan ik waarschijnlijk zelf besefte. Immers, in 1962 had
een redacteur van dat communistische dagblad, dat nu ter ziele is, ook gesuggereerd
dat Luns zich door zijn huwelijk tot een pro-Amerikaans beleid had laten leiden.
Wie was die redacteur? En waar had hij dat geschreven? Het bleek F(riedl) Baruch
te zijn, onder wiens redactie bij de Amsterdamse uitgeverij Pegasus in 1962 een boek
verschenen was, getiteld: Grote macht in klein land: een beeld van het
monopoliekapitaal en zijn invloed in Nederland.
Gauw dit boek uit de bibliotheek gehaald en, verdomd, daar staat het, tweemaal
zelfs. Eerst op pag. 91 van deel I: ‘... Luns (gehuwd met een lid van echte Koninklijke
Olie-adel, baronesse Van Heemstra, en minister van buitenlandse zaken van 1952
tot nu toe)...’
Op pag. 128 van deel II wordt dit dunnetjes overgedaan: ‘Is het verbazingwekkend
dat de aangetrouwde Shell-minister van buitenlandse zaken door niemand overtroffen
wordt in zijn meegaandheid jegens Washington, waar de Kon. Olie miljardenbelangen
in de Verenigde Staten heeft?’
In mijn artikel van 4 november betoogde ik dat het met Luns' meegaandheid jegens
Washington nogal meeviel, en dat was zeker het geval in 1962 (jaar van uitgave van
Baruchs boek), toen Luns hevig in de clinch lag met Washington wegens zijn
Nieuw-Guineapolitiek. Washington dwong hem dat jaar zelfs tot capitulatie, wat zijn
sympathie voor de Verenigde Staten niet vergrootte.
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Maar Luns wist - wat men ook verder van zijn politiek mag denken - in elk geval
zijn persoonlijke gevoelens en zijn politiek gescheiden te houden. Hij wist dat in de
toenmalige omstandigheden, toen de Sovjet-Unie als bedreiger van onze veiligheid
werd gezien, het bondgenootschap met de Verenigde Staten de enige garantie van
die veiligheid was. Om tot die conclusie te komen, hoefde je niet per se
pro-Amerikaans te zijn.
En wat zijn relatie tot de Koninklijke Olie of Shell betreft: het feit dat enkele grote
multinationale ondernemingen, waaronder de Koninklijke, hun zetel in Nederland
hadden, vergrootte, in zijn ogen, het internationale gewicht van Nederland. Het was
een van de redenen waarom ons land van hem nooit een klein land genoemd mocht
worden. Om die mening te zijn toegedaan, hoef je nog niet per se in dienst van die
ondernemingen te staan.
Maar Baruch en, 32 jaar later, die commentator van de Haagsche Courant gaan
verder: zij suggereren dat Luns zo slaafs was jegens Washington (wat niet het geval
was) omdat zijn vrouw een ‘Shell-barones’ was, waarbij beiden nalaten aan te tonen
dat dit zo was en de laatste zelfs afziet van een poging aan te tonen dat het hebben
van belangen in Koninklijke Olie - gesteld dat mevrouw Luns die had - haar man
automatisch tot een slaaf van Washington zou hebben gemaakt. En wat haar adellijke
status met een en ander te maken had, blijft helemaal een raadsel.
Tant de bruit pour une omelette? Inderdaad, die vraag is gerechtvaardigd. Ik vond
alleen de coïncidentie van opvatting tussen de communist Baruch en de commentator
van de Haagsche Courant te toevallig om niet te vermelden. Meer dan toeval zal het
niet geweest zijn, want ik neem niet aan dat die commentator, die, als ik me niet
vergis, oud-officier van de Koninklijke Marine is, het boek van Baruch kent, laat
staan erdoor beïnvloed is.
Overigens is die Baruch een niet oninteressante man. Tot zijn laatste snik is hij
vurig aanhanger van de Sovjet-Unie gebleven, wat hem medio jaren '60 in conflict
bracht met Paul de Groot, de Stalin van de CPN, die toen plotseling pro-Peking was
geworden. In 1968 verdedigde Baruch de inval van de Sovjet-Unie in
Tsjechoslowakije (wat de CPN niet deed), met het argument dat het ‘liberale’
communisme dat daar zijn intrede had gedaan, de status quo in Europa bedreigde.
Daarmee heeft hij achteraf nog gelijk gekregen ook.
En zijn boek? In de eerste plaats is het natuurlijk verouderd, maar dat is zijn schuld
niet. In de tweede plaats moet het geprezen worden omdat het althans een poging
onderneemt een bekende communistische these - dat Nederland overgeleverd is aan
een paar internationale concerns - met veel documentatie te staven. Dat maakt het,
zo niet interessant, dan toch curieus.
Maar het kan niet in de schaduw staan van het boek Nederland in de wereldpolitiek
van die andere communist, mr. A.S. de Leeuw, uit 1936. Dat is een buitengewoon
knappe analyse. Geen wonder dat ook hij met Paul de Groot in conflict kwam. In
1940 werd hij als lid van de CPN geroyeerd. Zelfs in het Duitse concentratiekamp,
waar hij ten slotte stierf, lieten zijn voormalige partijgenoten hem links liggen. Zijn
boek is nog het lezen waard, wat niet direct van Baruchs boek gezegd kan worden.
Maar ik ben toch blij dat ik beide (nog eens) ingezien heb - allemaal als gevolg van
die opmerking over de ‘Shell-barones’.
P.S. Met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik in mijn artikel van
22 november een regel uit Tennysons gedicht The Charge of the Light Brigade
verkeerd geciteerd heb. Het is niet, zoals ik schreef, ‘Theirs is not to reason why, /
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Theirs is but to do and die’, maar: ‘Theirs not to reason why, / Their but to do and
die’. Het kreupele ritme had me al moeten waarschuwen.
NRC Handelsblad van 25-11-1994, pagina 9

Constatering van een failliet
Soms komt het oordeel van een geestverwant harder aan dan dat van een tegenstander.
In het novembernummer van Socialisme en Democratie zegt J. Breman, hoogleraar
comparatieve sociologie en directeur van het Centrum voor Aziëstudies van de
Universiteit van Amsterdam, zulke harde dingen over het beleid van minister Pronk,
dat hij zichzelf op een goed ogenblik afvraagt: ‘Is dit allemaal koren op de molen
van verklaarde tegenstanders die het lied van de “bodemloze put” blijven zingen?’
Hij doet dit in een bespreking van een bundel opstellen die Pronk onlangs heeft
uitgegeven onder de titel De kritische grens, opstellen die tussen 1984 en 1994 zijn
verschenen en die volgens Breman ‘een begrijpelijke geest van teleurstelling en
mislukking ademen’. Pronk zal het daarom misschien zelf wel eens zijn met Bremans
oordeel.
Ja, Pronk constateert zelf, aldus Breman, ‘dat de ontwikkelingshulp die beoogt
een einde te maken aan de achterstand en achterstelling van de Derde Wereld heeft
gefaald. (...) De lange reeks van onderhandelingen die in de opeenvolgende
ontwikkelingsdecennia zijn gevoerd om verandering te brengen in de
Noord-Zuidbalans, hebben eigenlijk niets opgeleverd, is de conclusie.
De internationale economische orde die in de jaren veertig aan het einde van het
koloniale tijdperk, werd vastgelegd, heeft sindsdien tot een nog grotere ongelijkheid
geleid dan toen al bestond. (...) wereldwijde plannen, zoals de mede op instigatie van
Tinbergen ontworpen Strategie voor het Eerste Ontwikkelingsdecennium (1961-70)
hebben het nooit verder dan tot een papieren bestaan gebracht.’
Breman vindt die ‘pessimistische toonzetting’ wel te begrijpen, maar toch ‘moeilijk
te verenigen met de grote sprong voorwaarts die wel degelijk gemaakt is door een
aantal, vooral in Azië gelegen ontwikkelingslanden’. Maar ‘de ironie wil dat die
vooruitgang niet het vanzelfsprekende gevolg is geweest van westerse hulp’. Is
vernietigender oordeel over die hulp denkbaar?
Hoe dan ook, ‘de staat van crisis waarover Pronk schrijft, markeert het einde van
het ontwikkelingstijdvak dat nauwelijks een kwart eeuw heeft geduurd. De ontbinding
zal de deskundigheid die is opgebouwd, goeddeels overbodig maken. Zoals de laatste
generatie koloniale ambtenaren zich onverwacht en onverhoopt van hun opdracht
zag beroofd, zo ziet het ernaar uit dat ook de missie van ontwikkelaars onvoltooid
zal blijven.’
Het moet niet leuk zijn voor die ontwikkelaars vergeleken te worden met koloniale
ambtenaren, maar Breman gaat nog verder in zijn kenmerking van hun werk: hun
rol ‘als brengers van ontwikkeling naar westers voorbeeld en maatstaf’ is nu
uitgespeeld, vindt hij. Ze hebben dus een westers model van ontwikkelingslanden
proberen op te leggen. Ligt daar niet de kern van de hele mislukking?
Hij gaat niet voorbij aan ‘een kort geleden verschenen studie’ - waarschijnlijk
wordt hier de studie van de Inspectie te velde van Pronks eigen ministerie bedoeld
- die uitvoerig aantoonde ‘hoe weinig effectief de besteding van de Nederlandse hulp
in enkele voorname concentratielanden is geweest’ en de aandacht vestigde op ‘de
mislukking van een projectenbeleid waarbij een leger van deskundigen tot op het
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lokale niveau is afgedaald om ontwikkeling te brengen waar die ontbreekt’.
Deskundigen had dan toch beter tussen aanhalingstekens kunnen zijn gezet?
Breman noemt hier Suriname als voorbeeld: ‘Het verhaal over de deconfiture van
deze samenleving en de prominente rol van Nederland daarbij moet nog geschreven
worden. Op dit relaas lijkt vooralsnog een taboe te rusten.’ Pronk heeft twee weken
geleden een begin gemaakt met het omverwerpen van dit taboe door in Suriname
woedend weg te lopen uit een persconferentie.
John Jansen van Galen, die erbij was, schrijft in Het Parool van 22 november die
uitbarsting mede toe aan frustratie: ‘In 1975 hadden Den Uyl en hij een droom: een
voorbeeldige dekolonisatie, gevolgd door een gezamenlijke opbouw van het land.
We weten wat daarvan terecht kwam: stagnatie en verval. Iedere keer als Pronk hier
op visite komt, wordt hij geconfronteerd met de deconfiture van die droom. En dan
ook nog beschuldigd te worden van discriminatie!’ (Want dáárom liep hij boos weg.)
Kortom, als hier het lied van de ‘bodemloze put’ niet van toepassing is, dan toch
wel de vaststelling van Pronk zelf (zoals weergegeven door Breman): ‘hulp heeft
een kleine groep armen en ontheemden slechts even een beetje geholpen’. Breman
zelf vindt dat een nieuwe koers ‘zou kunnen beginnen met de erkenning dat de in
het verleden gevoerde ontwikkelingspolitiek de tweespalt (tusen arm en rijk) niet
heeft belemmerd, maar bevorderd’.
De constatering van een failliet dus. Waarlijk, de ‘verklaarde tegenstanders die
het lied van de “bodemloze put” blijven zingen’ en - kwalijker insinuatie nog ‘thuislandpolitici zoals Bolkestein, Brinkman en Kok’, wier opdracht is ‘eigen volk
eerst’ (de leus van het Vlaamse Blok!), kunnen nu wel thuis blijven, want Breman
en Pronk zelf hebben het werk voor hen gedaan. Ze geven, zij het niet met zoveel
woorden, de ‘verklaarde tegenstanders’ gelijk.
Betekent dit nu dat we helemaal geen ontwikkelingshulp moeten geven? Laten
we beginnen het woord ontwikkeling eruit te schrappen, want die pretentie kunnen
we kennelijk niet waarmaken. Hulp dus, maar dan uitgaand van een andere filosofie
dan degeen die veertig jaar heeft gegolden. De oude liefdadigheid is nog niet zo'n
slechte. Pronk loopt trouwens, zonder het waarschijnlijk zelf te beseffen, hierop
vooruit, want zijn herhaalde bezoeken aan Bosnië en Rwanda hebben weinig met
ontwikkeling te maken, alles met liefdadigheid.
Er is een andere reden om voorzichtig te zijn met het woord ontwikkeling. Onlangs
citeerde ik de filosoof Kondylis: ‘Verdeelt men de rijkdom van achthonderd miljoen
mensen onder zes miljard mensen, dan worden allen (voorlopig) alleen maar broeders
in de armoe - en omgekeerd: zouden de Chinees, de Indiër en de Afrikaan evenveel
energie en grondstoffen per hoofd van de bevolking gebruiken als de Noordamerikaan,
dan zou dit tot een ecologische ineenstorting kunnen leiden.’
NRC Handelsblad van 29-11-1994, pagina 9

Geen zaak voor visionairen
Minister van buitenlandse zaken Van Mierlo is al sinds jaren een groot aanhanger
van de conceptie die het Noordatlantisch bondgenootschap gebaseerd ziet op twee
pijlers: de Verenigde Staten en een verenigd Europa. Hij schrijft - onlangs deed hij
dat weer - die conceptie toe aan de Amerikaanse ex-diplomaat George Kennan. Meer
ter zake is dat de Verenigde Staten zich op een goed ogenblik die conceptie eigen
hebben gemaakt, en wel in de rede die president Kennedy op 4 juli 1962 te
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Philadelphia hield: ‘Wij zien in (een verenigd) Europa een partner waarmee wij op
grondslag van volledige gelijkheid kunnen omgaan.’
Daarna is er van officiële Amerikaanse kant weinig meer over die conceptie
vernomen. Er kleven dan ook enkele bezwaren aan: een gemeenschap van twee
gelijken is in de geschiedenis nooit duurzaam gebleken; ook als Europa ooit één zou
worden, zou het nooit ‘volledig gelijk’ aan de Verenigde Staten kunnen zijn en zou
de twee-pijlerconstructie dus een gebrek aan evenwicht vertonen.
In de praktijk bleken de Verenigde Staten dan ook, wanneer de Europese
bondgenoten eens met één stem spraken, grote bezwaren te hebben (in de
Midden-Oostencrisis van 1973 bijvoorbeeld), en Kennedy's minister van defensie,
Robert McNamara, vond de Europese kernwapens al overbodig en gevaarlijk. Daar
had hij gelijk in, maar een Europa zonder eigen kernwapens zou nooit gelijk zijn aan
de Verenigde Staten.
Niettemin rees de ‘Europese pijler’ ruim dertig jaar later plotseling weer uit de
vergetelheid op. De ministerraad van de NAVO onderschreef op 17 december 1993
die gedachte in zijn communiqué, en een maand daarna endosseerde de NAVO-top
(dus ook president Clinton zelf) haar. De Westeuropese Unie, de doornroosje onder
de bondgenootschappen, zou de Europese pijler moeten worden.
Van Mierlo's droom leek verwezenlijkt, dus je zou denken dat hij, eenmaal minister
van buitenlandse zaken geworden, grote geestdrift voor die WEU aan de dag zou
leggen. Maar niets daarvan. Dinsdag heeft hij haar - of althans haar parlement, in
Parijs bijeen - zelfs geschoffeerd. Met een wachtend vliegtuig als excuus had hij, na
een rede van een half uur, nauwelijks tijd om vragen te beantwoorden en beende hij
weg.
Grote verontwaardiging bij de parlementariërs natuurlijk, die daarin - terecht gebrek aan respect zagen. Dat was een heel slechte beurt van de Nederlandse minister
van buitenlandse zaken, ja van Nederland. Bovendien wekte hij twijfel aan de ernst
waarmee hij zijn eigen concepties - de democratie incluis - aanhangt. Minder formele
manieren kunnen in Nederland wel eens verfrissend werken, in het buitenland koop
je er niets voor - integendeel zelfs.
In een tijd dat, vooral (maar niet alleen) als gevolg van de oorlog in Bosnië, zowel
de Atlantische als de Europese eenheidsconceptie onder grote interne druk staat, is
zo'n optreden allesbehalve behulpzaam. De Europese eenheid, en daarmee de
twee-pijlerconceptie, moge misschien verder dan ooit van verwezenlijking zijn, dat
mag geen reden zijn nog een schepje boven op de algemene mismoedigheid te doen.
Zou Van Mierlo's achterban staan te juichen, als gewoonlijk?
De tijd van grote concepties is voorbij, en het is mogelijk dat dit Van Mierlo
teleurstelt. Het werk van een minister van buitenlandse zaken is sowieso vooral een
kwestie van zich verdiepen in, en dagelijkse beslissingen nemen over, schijnbaar
pietluttige zaken. Meer een taak voor pragmatische dan voor visionaire politici.
In België heeft er onlangs op Buitenlandse Zaken ook een ministerswisseling
plaatsgevonden. Willy Claes, wiens beleid door een commentator in De Standaard
van 23 november ‘onopvallend, efficiënt en zeer pragmatisch’ wordt genoemd, omdat
hij ‘bij elke brand voor België altijd razendsnel een onopvallende plaats in het concert
der naties vond’, is opgevolgd door de ‘intellectueel begaafde’ Frank Vandenbroucke.
‘Tijd om na te denken over de langere termijn had Claes nauwelijks, gevangen als
hij zat in de helse agenda van een rondreizend Europees diplomaat en van een Belgisch
vice-premier. Het risico dat zijn intellectueel begaafde opvolger op dezelfde manier
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geestelijk wordt drooggelegd, is dus zeer groot.’ Een opvallende parallel met
Nederland.
Opmerkelijk zijn overigens de vijf ‘uitdagingen’ waarvoor, volgens die
commentator, de Belgische buitenlandse politiek staat. De eerste (nauwelijks een
‘uitdaging’ te noemen) is dat ‘de huidige Belgische diplomatie nogal nadrukkelijk
afstand neemt van Londen’ en (tweede ‘uitdaging’) ‘steeds sterker zijn lot bindt aan
dat van het duo Frankrijk-Duitsland’.
Maar: ‘De derde uitdaging is het standpunt van België tegenover de Europese
Unie. België geldt als de kampioen van een federaal Europa en van de zogenaamde
“verdieping” van de Unie. Het geraakt met dat standpunt in een eenzame positie,
omdat de discussie over het verdrag van Maastricht en de Muntunie in Duitsland en
Frankrijk omvangrijke Eurosceptische krachten heeft losgeweekt’. Moeten België's
ambities daarom ‘niet wat teruggeschroefd worden tot wat in de praktijk haalbaar
is’?
‘De vierde uitdaging voor het buitenlands beleid ligt in de informatierevolutie in
de Verenigde Staten en in de ontwikkeling van het Verre Oosten tot economisch
centrum van de wereld. (...) De vijfde uitdaging ten slotte slaat op de relatie met
Centraal-Afrika.’
Behalve de laatste, zijn dit keuzes waar de Nederlandse buitenlandse politiek ook
voor staat. Of zijn het wel keuzes? Dat woord vooronderstelt een vrijheid van handelen
die er in de praktijk misschien niet is. Is het niet veeleer een kwestie van
ontwikkelingen waaraan landen als Nederland en België zich vroeg of laat moeten
aanpassen? Zo ja, dan komt het eerder aan op de tijd en de manier waarop dit gebeurt.
Overigens is het interessant dat in de hele analyse van Rolf Falter - zo heet die
commentator in De Standaard - Nederland slechts één keer, en zeer zijdelings, wordt
genoemd. Moeten we daaruit opmaken dat de behoefte aan nauwere samenwerking
die Den Haag althans verbaal belijdt, in Brussel minder wordt gevoeld?
NRC Handelsblad van 02-12-1994, pagina 9

Oneigenlijke tegenstelling
Communitarisme - eerlijk gezegd had ik nog nooit van dat woord gehoord, toen ik
onlangs een uitnodiging van de liberale Teldersstichting kreeg om deel te nemen aan
een conferentie over ‘Liberalisme en communitarisme’. Sindsdien heb ik begrepen
dat volgens het communitarisme - waaronder conservatieven, christen-democraten
en socialisten van diverse pluimage gerangschikt worden - het individu ondergeschikt
is aan de (beter: een) gemeenschap, terwijl dat bij de liberalen juist omgekeerd is.
Maar wat is liberalisme? Die vraag rees onmiddellijk toen de eerste spreker op
die conferentie, dr. A.A.M. Kinneging, zijn inleiding begon met Frances Fukuyama
aan te halen, die in 1989, aan het einde van de Koude Oorlog, gesproken had van de
eindoverwinning van het liberalisme. Dat zei dr. Kinneging tenminste. Maar
Fukuyama had in zijn bekende opstel gesproken over liberalism, en dat is iets anders
dan liberalisme. Althans: het is een veel wijder begrip. Amerikaanse liberals zijn
veel meer verwant aan Europese sociaal-democraten dan aan Europese liberalen. Zij
zijn dan ook geen principiële tegenstanders van overheidsingrijpen. Integendeel: al
naar de omstandigheden zijn zij er fervente voorstanders van.
Toen Fukuyama over de eindoverwinning van het liberalism schreef, bedoelde hij
dus niet de eindoverwinning van het liberalisme, maar die van de vrijheidsgedachte
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of, als u wilt, de democratie. Het zijn inderdaad niet uitsluitend de liberalen die zich
als de overwinnaars van 1989 kunnen beschouwen, maar net zo goed de
sociaal-democraten, de christen-democraten en de conservatieven.
Dat wil zeggen: op ideologisch gebied. Op het gebied van de machtsverhoudingen
tussen Oost en West hebben de sociaal-democraten in sommige landen, na een
aanvankelijk zeer militant begin, vanaf de jaren '60 een veel verzoenender houding
aangenomen. Dat geldt ook voor de kerken (minder voor de christen-democraten).
Maar we hebben het hier over de ideologie, en dan is het, om te beginnen, niet erg
verhelderend liberalisme en liberalism door elkaar te halen. In elk geval wordt
daardoor - waarschijnlijk onbedoeld - de tegenstelling tussen liberalisme en
communitarisme wazig, want de liberals zijn eerder communitaristisch dan liberaal.
Maar we kunnen ook dichter bij huis blijven. In de discussie wees prof. S.W.
Couwenberg erop dat ook het Nederlandse liberalisme periodes heeft gekend waarin
het veel minder anticommunitaristisch was dan de huidige liberalen zijn - althans
ideologisch, in de praktijk valt het meestal nogal mee (of tegen). Couwenberg verwees
naar het boek van dr. H. te Velde over liberalisme en nationalisme tussen 1870 en
1918: Gemeenschapszin en plichtsbesef (1992).
Inderdaad. Om te beginnen met Thorbecke, de vader van het Nederlands
liberalisme: deze was ‘beïnvloed door het conservatisme van de Duitse romantiek’
(en volgens de liberale senator H. van Riel altijd conservatief gebleven). Dienvolgens
was zijn gedachtengoed ‘doortrokken van een notie van gemeenschap die vreemd is
geworden’ aan het tegenwoordige liberalisme. Over het algemeen veronderstelden
Nederlandse liberalen toen ‘een maatschappelijke samenhang die veel verder ging
dan laisser-faire’ (ik citeer hier Te Velde).
Zo was het in het hoogtij van het Nederlandse liberalisme. Maar ook later, toen
de liberalen ten aanzien van de confessionelen in het defensief raakten, ‘bleek de
liberale vrijheid (...) gemeenschapszin boven individualisme te stellen’. Vooral de
oud-liberalen ‘meenden dat meer dan voorheen de nadruk moest worden gelegd op
de plicht die de burger had tegenover de gemeenschap’. Te Velde spreekt hier van
een ‘pleidooi voor een ethisch reveil’ (een eeuw vóór de rooms-katholiek Van Agt!).
Ook dit toont aan dat de tegenstelling tussen liberalisme en communitarisme minder
scherp is dan misschien nuttig is voor een bevredigend debat. En dat wordt er niet
beter op wanneer gezegd wordt, zoals drs. G.A. van der List deed in een ingediend
paper, dat het ‘ondoenlijk (is) het liberalisme scherp te definiëren’. ‘Sterker nog: het
liberalisme kent uiteenlopende intellectuele stromingen, die verschillende antwoorden
plegen te geven op vragen van politiek-morele aard.’
Ook vragen van morele aard dus, en daarmee komen we op de vraag wat, volgens
liberalen, het ‘bezielend verband’ is of moet zijn dat de mensen bijeenhoudt, zeker
in een multiculturele samenleving. Bolkestein herhaalde in zijn toespraak (waarvan
de tekst op 3 december op deze pagina werd gepubliceerd) ‘het belang van de
christelijke en humanistische traditie voor onze maatschappij als bindend element’.
Hij sprak hier vanuit een ‘zeker cultureel conservatisme’, zoals hij zelf zei. Thorbecke
zou instemmend geknikt hebben.
Maar niet iedere liberaal wil zo ver gaan als Bolkestein in het zoeken naar de
bronnen van de moraal. Beurtelings werden de inherente waardigheid van de mens,
de rechtsstaat en de mensenrechten als bron genoemd, maar die zijn meer uitvloeisels
dan oorsprongen. Uitvloeisels van wat? Of zijn het scheppingen uit het niets?
Oud-minister Witteveen noemde de universele waarden die te vinden zijn in de
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verschillende godsdiensten. Was het de liberaal of de aanhanger van de soefibeweging
die hier sprak?
Curieus was dat - althans in de tijd dat ik aanwezig was - de ontwikkelingen in de
wereld nauwelijks aan bod kwamen. Dat was anders op een conferentie over het
liberalisme die Die Zeit onlangs belegde en waarvan dit Duitse weekblad in zijn
nummer van 2 december uitvoerig verslag doet.
Zo betoogde oud-bondskanselier Helmut Schmidt, zelf sociaal-democraat, dat het
voor het Westen van levensbelang was in de wereld de markten en de arbeidsverdeling
‘open te houden’, want ‘éénderde van onze levensstandaard hangt daarvan af. Als
de markten morgen afgesneden worden, brengen we onze standaard heel snel terug
op tweederde van het huidige peil en hebben we heel snel een werkloosheid van
twaalf miljoen’ (in Duitsland).
‘Beide tot stand te brengen - daarvoor zie ik in ons liberaal, in ons conservatief,
in ons christelijk of in ons sociaal-democratisch erfgoed niet bepaald veelbelovende
aanknopingspunten; ik zie ze nergens’, aldus Schmidt. Krijgt, in het licht van deze
ontwikkelingen, een debat zoals donderdag plaatsvond, hoe interessant ook, niet een
enigszins provinciaal karakter? Anders gezegd: heeft het liberalisme, anders dan als
marktfilosofie, waarden die universele erkenning vinden?
NRC Handelsblad van 06-12-1994, pagina 9

Leven zonder vijand
Toen de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrei Kozyrev, vorige week
weigerde zijn handtekening te zetten onder twee documenten die een nauwe militaire
en politieke samenwerking tussen Rusland en de NAVO moesten bezegelen - iets
waarvoor hij apart naar Brussel was gekomen - zette hij al zijn NAVO-collega's voor
schut, maar de secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes, probeerde de zaak te
bagatelliseren door te zeggen: ‘'t Is allemaal binnenlandse politiek’.
Toen, een paar dagen later, president Jeltsin op de Conferentie voor Samenwerking
en Vrede in Europa te Boedapest een felle aanval deed op de NAVO, en op de
Verenigde Staten, en ervoor zorgde dat de conferentie geen uitspraak deed over de
een paar honderd kilometer verder woedende oorlog in Bosnië, zei een hoge
Amerikaanse ambtenaar: ‘'t Is binnenlandse politiek’.
Beide opmerkingen waren juist, maar stelden, anders dan hun bedoeling was, niet
gerust. Natuurlijk waren Jeltsin en Kozyrev gedreven door binnenlands-politieke
overwegingen - in zoverre als buitenlandse politiek, van elk land, behoort te berusten
op een binnenlandse consensus. Maar de consensus in Rusland is juist dat uitbreiding
van de NAVO tot aan de Russische grens - en díe mogelijkheid was het die de
Russische woede had gewekt - zo niet een bedreiging, dan toch een vernedering van
Rusland is.
Maar is president Clintons zwenking ten gunste van uitbreiding van de NAVO
met een aantal Midden- en Oosteuropese landen - hoeveel is nog onduidelijk - niet
net zo goed ‘binnenlandse politiek’? Een jaar geleden moest hij er nog weinig van
weten en werd, teneinde die MOE-landen (zoals ze in het jargon van Buitenlandse
Zaken heten) niet teleur te stellen, de fopspeen van het ‘Partnerschap voor Vrede’
bedacht. Nu is dit alweer achterhaald.
Wat is er intussen gebeurd? Dit: Clinton moet nu de macht delen met de
Republikeinen, die de meerderheid in het Congres veroverd hebben; en zij zijn heel

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

wat militanter dan de Democratische president. Op binnenlands gebied, waar zijn
prioriteiten liggen, zal hij genoeg met hen te stellen krijgen, dus wil hij hen niet ook
op buitenlands gebied al te zeer tegen zich in het harnas jagen. Zijn besluit de
defensiebegroting met 25 miljard dollar te verhogen past in hetzelfde patroon.
Met andere woorden: zijn plotselinge bekering tot uitbreiding van de NAVO berust
op geen enkele conceptie, zoals zijn hele buitenlandse politiek tot dusver op geen
enkele conceptie heeft berust. Dat is het grote verschil met zijn Democratische
voorganger Harry Truman, die tussen 1947 en 1949 ook met een Republikeins
Congres moest regeren, maar niettemin steun wist te verwerven voor besluiten van
wereldhistorische betekenis, waarvan het Marshall-plan er één was. Niet dat de
Republikeinen er blijk van hebben gegeven wèl over een conceptie te beschikken,
maar Amerika's partners en tegenstanders hebben nog twee jaar met de Democratische
president te maken. Het feit echter dat deze een verblijf van zeven uur in Boedapest
genoeg vond - zeven uur die voornamelijk met formaliteiten gevuld waren - en
daardoor bewust de kans liet lopen met de belangrijkste van zijn Europese collega's
van gedachten te wisselen - over Bosnië bijvoorbeeld! - is op zichzelf een teken van
òf zijn gebrek aan belangstelling òf zijn verlegenheid.
Daarom moeten de Europeanen uit Clintons verrassende geestdrift voor uitbreiding
van de NAVO zeker niet de conclusie trekken dat actieve bemoeienis met Europa
weer tot de prioriteiten van de Verenigde Staten is gaan behoren. Op een paradoxale
wijze zou het omgekeerde wel eens waar kunnen blijken te zijn (net zoals Amerika's
erkenning van een Europese ‘pijler’ in de NAVO, begin van dit jaar, als een teken
van zijn disengagement kan worden uitgelegd).
Het is immers moeilijk denkbaar dat de Verenigde Staten, in de stemming waarin
zij op dit ogenblik verkeren, bereid zouden zijn ten aanzien van Midden- en
Oost-Europa dezelfde militaire verplichtingen aan te gaan als zij in de Koude Oorlog
ten aanzien van West-Europa op zich hebben genomen. Per slot van rekening verplicht
het Noordatlantisch verdrag hen daar ook niet toe. Artikel 5 van het verdrag, dat de
MOE-landen nog eens goed moeten lezen, zegt niet meer dan dat in geval van een
aanval op een der bondgenoten iedere bondgenoot zal optreden ‘op de wijze die hij
nodig oordeelt’.
Het voorbeeld van de Oekraïne is niet bemoedigend voor de MOE-landen. Dit
land heeft erin toegestemd al zijn nucleaire wapens aan Rusland over te dragen in
ruil voor een Amerikaanse toezegging van economische hulp (dat is altijd welkom)
en een garantie dat als het ooit zou worden aangevallen of bedreigd met nucleaire
wapens, de Verenigde Staten ‘onmiddellijk te zijnen gunste actie zullen ondernemen
in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties’. ‘Vermoedelijk heeft de Oekraïne
niet de raad gevraagd van Sarajevo’, merkt een commentator in The Wall Street
Journal cynisch op.
Toetreding van vier, zes, negen of, de Oekraïne en Belarus meegerekend, negen
nieuwe leden tot de Noordatlantische verdragsorganisatie zou deze organisatie voor
zulke taken stellen, dat ze er bijna zeker onder zou bezwijken - om niet te spreken
van de reusachtige kosten die deze toetreding van de tegenwoordige leden van de
NAVO zou vergen, iets waartoe zij zonder een echt gevoel van crisis niet bereid
zouden zijn.
Het is dus begrijpelijk dat er bij de Europese bondgenoten - met uitzondering van
Duitsland, althans van zijn minister van defensie, Volker Rühe - weinig echte
geestdrift bestaat voor uitbreiding van de NAVO. Die geestdrift zou er overigens
ook niet zijn als Rusland geen bezwaar tegen die uitbreiding zou maken. Vooral de
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Zuideuropeanen, te beginnen met Frankrijk, zouden het gevoel krijgen naar de rand
gedrukt te worden. Duitsland zou nog meer het middelpunt worden, wat ook niet
iedereen welkom zou zijn.
Omgekeerd zou zo'n Europees gebrek aan geestdrift de Amerikanen, die toch al
de indruk hebben dat de Europeanen in Bosnië gebrek aan moed hebben getoond,
hun belangstelling voor de NAVO geheel doen verliezen. Maar hoe klopt dit met het
meer belligerente optreden dat de nieuwe Republikeinse meesters voorstaan? Zulk
optreden hoeft niet noodzakelijkerwijs van de bondgenoten af te hangen. De
Republikeinen zijn, zo geen isolationisten, dan toch zeker unilateralisten. ‘Of je het
leuk vindt of niet, wij zijn de politieagent in de wijk’, zei senator Dole onlangs.
Dit alles maakt dat het Amerikaans-Europese bondgenootschap steeds meer
onderhevig raakt aan middelpuntvliedende krachten. Dit was te voorspellen, want
een bondgenootschap zonder vijand is zijn reden van bestaan, althans van concentratie
kwijt. Wat net zomin als bij het uiteenvallen van het Oostblok te voorspellen is, is
de manier waarop en de snelheid waarmee dit gebeurt.
NRC Handelsblad van 09-12-1994, pagina 7

Puzzelende jaren
‘Sinds ik het werk van de Tweede Kamer van nabij volg, wordt het werkklimaat daar
bij vlagen gedomineerd door miezerigheid, geestelijke nivelleringsdrang, naijver en
leedvermaak.’ Aldus Marcel van Dam vorige week in de Volkskrant. Wil hij daarmee
zeggen dat, voordat hij het werk van de Tweede Kamer van nabij volgde, het
werkklimaat daar niet door die verschijnselen werd gedomineerd?
Overigens zoekt Van Dam de oorzaak ervan in ‘de wijze waarop de parlementaire
journalistiek verslag doet van de debatten in de Tweede Kamer’. Wat wordt nu
volgens hem gedomineerd door miezerigheid enzovoort: het werkklimaat in de
Tweede Kamer of de parlementaire journalistiek?
Andere voorbeelden van onduidelijk of onzorgvuldig taalgebruik waarop ik de
laatste vijf weken ben gestuit:
‘Politiek Den Haag wenst alleen te horen wat bevestigt en wenst niet te horen wat
niet bevalt. Het zijn daarom vooral de militairen die met een kater blijven zitten. Niet
in het minst door de direct daarop volgende loyaliteitsverklaring van de nieuwe chef
defensiestaf.’
Aldus de voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging na de aankondiging
van nieuwe bezuinigingen. Deze verklaring maakte de chef van de defensiestaf
woedend; hij beschouwde haar als een aanval op zijn eer en betrouwbaarheid. Waarom
die verontwaardiging? Die verklaring ontlast hem immers juist? Er staat namelijk
dat zijn loyaliteitsverklaring niet in het minst (= helemaal niet) te maken heeft met
de kater van de militairen. Of was soms bedoeld: niet het minst (= vooral, niet in de
laatste plaats)?
Dezelfde vraag kan naar aanleiding van deze zin (aangetroffen in een boek over
genetica) gesteld worden: ‘Sindsdien hebben vele zwarten een marginaal bestaan
gehad, niet in het minst omdat de blanke bevolking hen als minderwaardige
medeburgers beschouwde’. Het maakt nogal wat verschil of het een dan wel het
ander bedoeld is. De lezer moet het maar raden.
Uit hetzelfde boek: ‘Thuisgekomen in eigen land wordt weer een veel fijnmaziger
classificatiesysteem gebruikt en maakt het wel degelijk verschil of iemand Spanjaard
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of Duitser is, en of de Nederlander uit Drente of Limburg komt’. Wie is in deze zin
thuisgekomen?
‘Deze bonus wordt uitgekeerd op de einddatum en hebben wij al verwerkt in uw
verwachte kapitaal.’ Zelfde constructie als: Ik kwam thuis en begroetten zij.
‘Minister Kanther (CDU) van Binnenlandse Zaken overlegde de verschillende
fractievoorzitters documenten, waaruit blijken zou dat Heym in de jaren vijftig heeft
samengewerkt met de Stasi.’ En legde hij daarna over met die voorzitters?
‘In de hoofdstad overlijden vier op de tien mannen tussen de 30 en 35 jaar aan
aids, landelijk één op de zeven.’ Zó erg zal het toch wel niet zijn? Of is bedoeld dat
van de tien mannen tussen de 30 en 35 die overlijden, er vier aan aids bezwijken?
‘Ligt het echter aan minister van buitenlandse zaken Van Mierlo, dan wordt de
50-jarige Benelux niet opgeblazen, maar juist nieuw leven ingeblazen.’ Wat is het
onderwerp in de tweede helft van deze zin: Benelux of nieuw leven?
‘Al puzzelend komen de jaren op hun plaats te liggen, krijgen de gebeurtenissen
een nieuwe orde.’ Puzzelende jaren en gebeurtenissen? Maar het Genootschap ‘Onze
Taal’ vindt dit kennelijk goed Nederlands, want de schrijver heeft de Onze-Taalprijs
gekregen voor deze passage. Die prijs werd ingesteld om mooi en bijzonder
taalgebruik te bevorderen. Bijzonder is het zeker, mooi misschien, maar ook goed?
‘De vreemdste van alle “terug-van-weggeweest”-verschijnselen bij de jongste
Amerikaanse verkiezingen is de come back van de tegencultuur.’ De verschijnsel?
‘Het kernland van de voormalige Sovjet-Unie maakt het de andere opvolgerstaten
niet gemakkelijk in een zogenaamd veranderd Rusland te geloven.’ Hun wordt dan
ook niet gevraagd in een zogenaamd veranderd Rusland, maar in een veranderd
Rusland te geloven.
‘Lang niet altijd wordt de fles direct tot de bodem geleegd en is er dus nog een
rest om te bewaren.’ Hier staat: lang niet altijd .... is er nog een rest om te bewaren.
Maar dat klopt niet met het begin van de zin.
‘De betekenis van het Amerikaanse besluit (om het wapenembargo tegen de
Bosnische moslims niet langer af te dwingen) kan dan ook, in zijn onmiddellijke en
wijdere gevolgen, nauwelijks onderschat worden’ (eigen werk). Of juist nauwelijks
overschat? (Ja).
‘Het Europa-debat is in de Franse politiek verder verhevigd, doordat waarschijnlijk
de linkse presidentskandidaat, Jacques Delors, in het Duitse blad Der Spiegel van
deze week in duidelijke termen pleit voor een federale structuur voor Europa.’ Heeft
hij daar waarschijnlijk voor gepleit?
‘Aangekomen op het dek begon de Achille Lauro scheef te hangen.’ Kwam de
Achille Lauro op het dek aan?
‘Een ander voorbeeld is de ziekte van Alzheimer, waar nog niets tegen bestaat,
maar zeer veel mensen treft.’
‘Dit bracht zijn ouders ertoe om hem geïsoleerd op het familielandgoed te laten
opvoeden en kreeg hij geen normaal onderwijs.’ Dit is een wandtekst op de
tentoonstelling van Odilon Redon in het Van Goghmuseum te Amsterdam.
‘Hij kwam deze zomer aan de macht in verkiezingen.’ Meestal kom je pas na
verkiezingen aan de macht.
‘Hij waarschuwde voor de ultraliberale stroming, die met Reagan een enorme
impuls heeft gekregen en door Thatcher is vorm gegeven in Europa.’ Zelfde
constructie als: ik kreeg een enorme impuls en werd door jou een zoen gegeven.
‘Je hebt altijd de mogelijkheid om met iemand te kunnen praten.’ Dubbelop:
kunnen ligt al in mogelijkheid besloten.
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‘In de zomer van 1994 verzorgde zij de tentoonstelling “Het beeld buiten” en was
zij co-auteur van het boek met dezelfde titel.’ Een drukke zomer. Is zij trouwens niet
meer co-auteur?
‘Veel scheidsrechters ontgingen dergelijke onregelmatigheden niet, maar legden
jegens Van Heel een opmerkelijke clementie aan de dag.’ Zelfde constructie als: mij
ontgingen dergelijke onregelmatigheden niet, maar zag ze door de vingers.
NRC Handelsblad van 13-12-1994, pagina 9

Europa zonder Delors
Twee dagen nadat Jacques Delors bekend had gemaakt dat hij niet zou dingen naar
het presidentschap van Frankrijk, overleed, bijna 103 jaar oud, Antoine Pinay, die
in 1952 negen maanden minister-president was geweest, maar ruim veertig jaar een
mythe was gebleven.
Wat hadden die twee mannen gemeen? Pinay, die er in die negen maanden in was
geslaagd het vertrouwen in de Franse frank te herstellen, was het toonbeeld van de
kleinsteedse oppassende huisvader, het tegenbeeld van de intrigerende Parijse
politicus. ‘Die man is onverslaanbaar: hij lijkt op een kiezer’, zei Edouard Herriot
van hem. Vandaar waarschijnlijk dat, behalve de Gaulle (wiens anti-Amerikaanse
politiek hij echter niet deelde), de Franse politiek zo zelden een beroep op hem deed.
En Delors? Ook hij blijkt tot een zeldzaam soort politicus te behoren: iemand die,
hoewel de opperste macht voor hem voor het grijpen scheen, ervan afzag. Geen echte
politicus eigenlijk - ook in die zin dat hij nooit via een verkiezingscampagne een
politiek ambt had verworven. In de Socialistische Partij, wier enige hoop hij was,
had hij nooit een achterban gekweekt, was hij zelfs nooit echt populair geweest.
Om honorabele redenen heeft hij besloten niet deel te nemen aan de wedloop naar
de opvolging van president Mitterrand. In de eerste plaats waren daar persoonlijke
redenen: hij zou in 1995 al 70 zijn. Bovendien - maar dat zei hij er in zijn verklaring
niet bij - zou zijn vrouw ertegen zijn en zou hij, eenmaal president geworden, de
carrière van zijn dochter, een rijzende ster in de Socialistische Partij, fnuiken.
Maar er waren ook andere redenen: het Franse volk zou hem misschien wel tot
president kiezen, maar hem, zoals de zaken nu lagen, geen meerderheid in de
volksvertegenwoordiging geven. Hij zou dus het programma dat hij nodig vond voor
Frankrijk, niet kunnen uitvoeren, en daar bedankte hij voor. De luister van het ambt
en de Elyseese salons waren niet genoeg voor hem.
Honorabele redenen dus, maar had hij er niet mee kunnen volstaan een beroep te
doen op de persoonlijke motieven? Nu hij ook politieke motieven aanvoerde - zijn
voorspelling dat zijn partij nooit de parlementsverkiezingen zou kunnen winnen ontnam hij zijn partij bij voorbaat iedere hoop en maakte hij de overwinning van
rechts, dat volgens hem geen of fatale antwoorden had op de noden van de tijd, nog
zekerder dan zij al was.
Intussen laat hij niet alleen de Franse socialisten en alle niet-socialisten die de
voorkeur aan hem boven een gaullist gaven, verslagen achter, maar ook allen in
Europa die hoopten dat Frankrijk onder hem bereid zou zijn de offers in nationale
soevereiniteit te brengen die nodig zijn om het werk van de Europese eenheid
onomkeerbaar te maken. Van de gaullisten zijn dergelijke offers per definitie niet te
verwachten.
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Uit de voorsprong die Delors, blijkens de publieke-opiniepeilingen, had op de
gaullistische kandidaten, zou opgemaakt kunnen worden dat een meerderheid van
het Franse volk wèl tot die offers bereid zou zijn, maar het is de vraag of zijn
populariteit niet eerder berustte op de apolitieke, zo niet antipolitieke, indruk die hij
maakte. Voor iemand zijn betekent niet noodzakelijkerwijs voor zijn programma
zijn.
Misschien dat een gaullistische president op den duur door la force des choses
gedwongen zal worden een zelfde Europese politiek te voeren als Mitterrand gevoerd
heeft. Ook Mitterrand heeft per slot van rekening na twee jaar presidentschap, in
1983, de koers moeten wenden en zijn financieel-economisch beleid moeten aanpassen
aan de D-mark.
Misschien zal dat gebeuren, maar zo ja, dan zullen daar toch enkele jaren overheen
gaan, jaren van Europese en van Franse crisis, die Europa zich moeilijk zal kunnen
veroorloven. In elk geval zullen in die tussentijd de ontwikkelingen elders, en vooral
in Duitsland, hun eigen, wellicht onomkeerbare loop hebben genomen.
Trouwens: wat valt er de komende jaren überhaupt te verwachten van de Europese
eenwording? Het voorzitterschap van de Europese Unie gaat per 1 januari over op
Frankrijk, maar dit land zal tot mei geblokkeerd zijn door de presidentsverkiezingen
(dat zou ook het geval zijn geweest als Delors wèl aan die verkiezingen zou hebben
meegedaan). Het eerste halfjaar van 1995 is dus vrijwel verloren.
En dan? Dan komt, per 1 juli 1995, Spanje aan de beurt, een land dat er niet voor
terugdeinst te dreigen Europa's toekomst ondergeschikt te maken aan zijn
visserijbelangen. Daarna komt Italië. De naam van dit land hoeft alleen maar genoemd
te worden om alle hoop op vooruitgang in Europa's eenwording tot een aanfluiting
te maken.
Waarlijk, men moet het optimisme bewonderen waarmee de heren Kok en Van
Mierlo zondag van de Europese top in Essen thuis zijn gekomen. Niet alleen heeft
die top weinig meer gedaan dan pas op de plaats maken en was het geforceerde
optimisme van voorzitter Kohl eerder gebaseerd op het feit dat er geen ruzies zijn
geweest, maar ook geeft het vooruitzicht van de komende anderhalf jaar weinig grond
voor optimisme.
Is de betrekkelijke onervarenheid van beide ministers in Europees alpinisme
misschien de oorzaak van hun rozige stemming? Of hadden zij, toen zij uiting gaven
aan hun optimisme, nog niet gehoord van Delors' besluit?
NRC Handelsblad van 16-12-1994, pagina 7

Confessies van een dwangneuroot
Een jeugdherinnering: In 't gevlij komen is met een lange ij, zei mijn vader eens aan
tafel. Grote verbazing bij ons, kinderen. Hadden we niet op school geleerd dat vleien
met een korte ei is? Ja, maar gevlij komt van vlijen, wat zacht neerleggen betekent,
en niet: naar de mond praten. Dát is vleien met een korte ei.
Laat ik nou bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat vorige week in de
Haagse Ridderzaal gehouden werd, in 't gevlij komen met een korte ei schrijven!
Freudianen zullen daar wel een verklaring voor hebben. Postume vadermoord of zo.
Van de veertien fouten die ik in dat dictee maakte, is dat de enige waarvoor ik mij
schaam, hoewel haasje-rep-je (in plaats van haastje-repje) een goede tweede is, en
ravenzwarte (in plaats van ravezwarte) nummer drie.
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Ja, bij nader inzien zijn de twee laatste fouten erger dan de eerste. Dat in 't gevlij
komen met een lange ij is, is gewoon een kwestie van weten en onthouden, terwijl
in de spelling van haastje-repje en ravezwarte nog enige logica zit: het gaat immers
om zich haasten en om één raaf.
Maar dat het insekt is (en niet insect), prae (en niet pré), elan (en niet élan), dankzij
(en niet dank zij) - enkele andere fouten die ik maakte - dat is geen kwestie van even
nadenken. Dat is een kwestie van goed geheugen.
Het is daarom dat ik in mijn om de vier à vijf weken verschijnende taalrubriek
nooit spelfouten signaleer - tot verdriet - zo heb ik gemerkt, van nogal wat lezers.
Maar die verkeren in de veronderstelling dat spelling alles met taal te maken heeft.
In werkelijkheid evenwel hebben ze weinig met elkaar te maken. Iemand kan een
taalkundig foutloos stuk schrijven vol met spelfouten - en omgekeerd. Ik ben het dus
nogal eens met prof. dr. H. van den Bergh, die in het decembernummer van Onze
Taal schrijft: ‘Wie nu een Nederlands dictee afneemt, test dus geen kennis of
taalgevoel, maar een willekeurig samenraapsel van afspraakjes...’
Die afspraakjes zijn, zegt hij, ‘gebaseerd op het toevallige humeur van de
stemmende leden op een der talrijke Van-Haeringenvergaderingen’ - dat zijn de
vergaderingen van de commissie die, onder voorzitterschap van de neerlandicus C.B.
van Haeringen, de Woordenlijst van de Nederlandse taal van 1954 samenstelde. Die
woordenlijst (in de wandeling ‘Groene Boekje’ genoemd) was een compromis tussen
de Nederlandse en Vlaamse leden van de commissie, en omdat de heren het niet
altijd eens met elkaar konden worden, hebben ze in de spelling van bastaardwoorden
(dat zijn woorden van vreemde oorsprong) dubbelvormen toegelaten, zij het met een
voorkeur voor één spellingwijze. Dat heeft de spellingchaos natuurlijk alleen maar
vergroot.
Maar waarom heb ik, met die achtergrond, toch deelgenomen aan het laatste Groot
Dictee der Nederlandse Taal? Welnu, ik werk al veertig jaar met het Groene Boekje
- niet omdat ik het zo goed vind (want dat doe ik niet), maar omdat ik vind dat er in
één taalprodukt (boek, tijdschrift, krant) eenheid van spelling behoort te zijn - het
hindert niet welke spelling.
De krant waarvoor ik werk, heeft de voorkeurspelling van het Groene Boekje
gekozen, en daar houd ik me aan. Ik raadpleeg het dus vaak, en nu wilde ik wel eens
weten wat er, na veertig jaar raadpleging van het Groene Boekje, in mijn hoofd was
blijven hangen. Vandaar dat ik aan het Groot Dictee, waar de voorkeurspelling van
het Groene Boekje als norm gold, heb meegedaan.
Het resultaat was, al zeg ik het zelf, niet slecht voor iemand die geen les in de
Nederlandse taal geeft: veertien fouten (de winnaar, een onderwijzer, had er zes). In
sommige gevallen heb ik het Groene Boekje zelfs verbeterd: officieel is het
bruuskeren, maar ik zeg (en schreef dus) bruskeren; officieel is het ijselijk, maar die
ene s vergroot de kans dat je het als ijzelijk uitspreekt, en dat is verkeerd. Maar die
‘verbeteringen’ werden natuurlijk als fout aangemerkt. Overigens heb ik,
thuisgekomen, mijn fouten vergeleken met mijn Groene Boekje (van 1954). En wat
bleek? Vier door mij gebruikte spellingwijzen waren ten onrechte fout bevonden:
dank zij, dat volgens de jury als één woord moet worden geschreven, maar in het
Groene Boekje staat dit woord niet; idem wat betreft te zamen, te kort schieten en
te weer stellen. Die woorden staan evenmin in het Groene Boekje als één woord (wèl
in Van Dale), dus had ik ze niet aaneengeschreven. (Het woord tekort staat wèl in
het Groene Boekje, maar als zelfstandig naamwoord.)
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‘Het Groot Dictee in zijn huidige vorm kan alleen worden gewonnen door een
dwangneuroot die het hele Groene Boekje uit het hoofd heeft geleerd...’, schrijft
prof. Van den Bergh. Aangezien ik een vrij goed resultaat heb behaald, nader ik
kennelijk die vorm van zenuwziekte. Het zij zo. In elke geval heb ik een plezierige
avond gehad.
NRC Handelsblad van 20-12-1994, pagina 9

Maar hij bedoelt het zo goed
In het voorjaar van 1993 vond er in het paleis van president Vaclav Havel in Praag
een plechtigheid plaats waarbij ook een lid van onze koninklijke familie aanwezig
was. Na afloop liep zij naar de president toe en vroeg hem wat er volgens hem tegen
de oorlog in Bosnië gedaan kon worden. ‘Belgrado bombarderen’, zei hij. De
koninklijke gast draaide hem de rug toe en liep weg. Tja, sommigen verstaan onder
dialoog alleen maar een gesprek tussen gelijkgezinden.
Ik moest aan dit incident denken toen ik in Trouw van 16 december las dat het
PvdA-kamerlid Crone vond dat de VVD'er Bolkestein ‘zich isoleert van de
internationale discussie’ door te betogen, zoals hij in een interview in Elsevier had
gedaan, dat ‘ontwikkelingshulp moet worden vervangen door noodhulp’. Ook hier
wordt de eis gesteld dat iemand pas tot de dialoog wordt toegelaten wanneer hij het
eens is met zijn opponent.
Crone heeft dit van niemand vreemd, want zijn partijgenoot Pronk, minister voor
ontwikkelingssamenwerking, sloeg een paar jaar geleden, toen hij op bezoek in
Washington was, het voorstel van de toenmalige ambassadeur af een paar mensen
te ontmoeten die verantwoordelijk waren voor het Amerikaanse ontwikkelingsbeleid.
De Amerikanen spelen op dat gebied nauwelijks een rol, gaf Pronk als verklaring.
Wat een hovaardij! De minister bepaalt zelf de regels van de dialoog. Mensen die
anders denken dan hij vallen bij voorbaat uit de boot. En dan te bedenken dat de
Amerikanen in absolute cijfers veel meer hulp geven dan Nederland. Nee, niet in
percentage van het nationaal inkomen. Daar zijn wij de kampioen in. Maar de
ontwikkelingslanden zijn meer geïnteresseerd in centen dan percenten.
Dat dit zo is, bleek een Nederlands diplomaat die eens een blik kon werpen in een
concept voor een nationaal plan van een Afrikaans land. Dat plan hoefde, zo stond
erin, geen rekening te houden met de Nederlandse hulp ‘in view of the paucity of
the contribution of the Netherlands’ (in het licht van de geringheid van de Nederlandse
bijdrage). En dat Afrikaanse land was juist een van de zogenaamde concentratielanden,
dus een van de landen waar de meeste Nederlandse hulp naar toe ging!
Dat land had overigens zijn landbouw gecollectiviseerd, wat gevolgd werd door
een hongersnood die naar schatting tien- tot vijftienduizend mensen het leven had
gekost. Maar daar moest de diplomatieke berichtgeving maar niet te veel de nadruk
op leggen, want, zo kreeg een daar werkzame diplomaat officieus te horen, ‘dat lag
niet goed op DGIS (Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking) en op
Soestdijk’ (waar de president van dat land een lieveling was).
Nu erkent, zo blijkt uit het verslag over een studiebijeenkomst in Rotterdam in de
krant van 19 december, Pronk min of meer het falen van de Nederlandse hulp in dit
land. ‘En ik was daar destijds medeverantwoordelijk voor’, zo wordt hij geciteerd.
Deze erkenning siert hem, maar in een volwassen democratie zou hij daar de
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consequenties uit hebben getrokken of moeten trekken, te meer omdat bij die
mislukking miljoenen, zo niet miljarden, waren betrokken.
Nu zegt hij (in diezelfde studiebijeenkomst): ‘Maar ik blijf zoeken naar nieuwe
oplossingen, ik blijf discussiëren, ik blijf studeren’. Ook heel mooi, maar de vraag
blijft: met wie blijft hij discussiëren? Als het aan zijn geestverwant prof. J. Breman
ligt, niet met de ‘verklaarde tegenstanders die het lied van de “bodemloze put” blijven
zingen’, hoewel hun kritiek op Pronk heel wat milder is dan de vernietigende kritiek
waaraan Breman zelf onlangs in Socialisme en Democratie (november 1994) het
beleid van zijn vriend Pronk heeft onderworpen. De filosofie van dat beleid heeft
dan ook in de loop der jaren nogal gezwalkt. Eerst was het begrotingshulp, toen
projecthulp (met sterke voorkeur voor alles wat naar coöperatie en collectivisatie
zweemde), later gevolgd door beginselen als vrouwenemancipatie (ook zo'n
neokolonialistische import) en milieuvriendelijkheid. En de diplomaten ter plaatse
maar te horen krijgen dat hùn voorstellen niet pasten in de Nederlandse
‘ontwikkelingsfilosofie’. Welke filosofie?
Al die filosofieën hadden twee dingen gemeen. Ze gingen ervan uit dat de
regeerders in de ontwikkelingslanden allemaal Tinbergens waren: even sober,
onbaatzuchtig en integer. En twee (nog rampzaliger): in hun heilige overtuiging van
eigen gelijk hielden de ontwikkelingswerkers nauwelijks rekening met de behoeften
(die per definitie subjectief zijn), ja met de cultuur van de plaatselijke bevolking.
In CS Literair van 16 december zegt de voormalige ontwikkelingswerker M.M.
Schoenmakers, die meer dan tien jaar in Suriname gewerkt heeft, dit hierover: ‘Ik
zag dat de indianen de woede van de westerlingen konden opwekken wanneer ze
iets niet wilden. Ze ondergroeven daarmee onze hele ideologie. Het was voor ons
onbegrijpelijk dat er mensen waren die niet wilden wat wij wilden’. Dus ook hier
geen dialoog.
Schoenmakers komt tot een nog vernietigender oordeel: ‘De desintegratie van de
traditionele gemeenschappen werd door de projecten die wij opzetten sterk bevorderd.
Zodra de produktie omhoog ging, werden de revenuen omgezet in drank’. (O,
Tinbergen!) ‘Door onze manier van werken is er veel kapot gemaakt.’
Zo'n getuigenis is veel welsprekender dan alle geleerde rapporten, ja zelfs dan de
toch vrij theoretische kritiek van prof. Breman. Na alle kritiek, ‘uit het veld’ en uit
de studeerkamer, berust Pronks positie in feite op weinig meer dan het argument:
maar hij bedoelt het zo goed. Dat argument doet in Nederland iedereen zwijgen.
Daarom zal het hem als politicus weinig deren. Integendeel zelfs. Maar voor de
intellectueel die Pronk ook is, is het een verschrikkelijk judicium.
NRC Handelsblad van 23-12-1994, pagina 7

Hoe bullingeristisch zijn wij?
‘Ook in de vaderlandse kerk, de gereformeerde staatskerk, maakte de calvinistische
overheid de dienst uit en zij bepaalde dat er op de christelijke feestdagen kerkdiensten
gehouden dienden te worden. Waarom? Calvijn zelf was er toch tegen? Het was om
“lediggang” te voorkomen.
Destijds ging iedereen nog gehoorzaam naar de kerk als er dienst was, en je moest
natuurlijk niet hebben dat het volk op z'n vrije christelijke feestdag langs de straat
ging slieren...’ Aldus Bert Klei, die als geen ander gereformeerd Nederland in zijn
veelvuldigheid kent, aan de vooravond van kerstmis in Trouw.
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Wat leren wij hieruit? Dat de calvinisten al heel gauw - en Klei heeft het hier over
de zeventiende eeuw - de hand lichtten met Calvijns geboden, want ‘voor hem gold
alleen de zondag als christelijke feestdag’; ‘de dagen die wij als Algemeen Erkende
Christelijke Feestdagen in huis hebben, veegde hij als poespas van tafel’.
We mogen dus wel de vraag stellen: hoe calvinistisch is Nederland eigenlijk wel?
Die vraag probeert de Groningse kerkhistoricus prof. dr. W. Nijenhuis te
beantwoorden in een brochure die een bewerking is van twee eerdere artikelen en
uitgegeven is bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme in Amsterdam, onder de titel Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders?
Prof. Nijenhuis ergert zich aan de gemakkelijke kwalificatie calvinistisch die
schrijvers en journalisten - vaak zelf van gereformeerden huize - geven aan allerlei
uitingen en eigenschappen waardoor de Nederlandse cultuur en samenleving zich
kenmerken. Die zijn volgens hem dikwijls vaak helemaal niet calvinistisch in de
strikte zin van het woord.
Het is waar dat je over dat woord struikelt, en meestal is het dan in ongunstige zin
gebruikt: in de zin van sober, rechtlijnig, dogmatisch, zuinig. Zelfs Van Dale geeft
er de drie eerste betekenissen aan. En ook ik moet bekennen dat ik me vroeger wel
eens aan zo'n versimpeling bezondigd heb.
In het buitenland is het nog veel erger. Je kunt in een buitenlandse krant geen
beschouwing over Nederland lezen, of de verschijnselen in onze samenleving worden
aan ons calvinisme toegeschreven. Dat is schuld aan zowel ons moralisme als, van
de weeromstuit, onze permissiviteit. Tja, zo kan ik het ook.
Nijenhuis nu toont aan dat deze eigenschappen, voor zover zij de Nederlandse
cultuur en samenleving tekenen, veeleer erfstukken zijn van het doperse christendom
dan van het calvinisme (dat later kwam), en ook dat, voor zover de calvinisten die
eigenschappen gingen vertonen, deze niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming
waren met Calvijns geboden.
De Heidelberger Catechismus wordt door de buitenwacht algemeen als een typisch
calvinistisch produkt beschouwd, maar dit leerboek ‘verenigt noties ontleend aan
Luther, Melanchton, Calvijn en anderen en vertoont ook verwantschap met Zwingli's
opvolger in Zürich, Heinrich Bullinger’.
Die Bullinger werd trouwens ‘hier te lande meer gelezen dan Calvijn’. Hij week
in sommige stukken af van Calvijn, ‘bijvoorbeeld inzake het avondmaal, de
predestinatie en de verhouding tussen overheid en kerk’. Eigenlijk zou Nederland
dus bullingeristisch genoemd moeten worden, maar calvinistisch ligt gemakkelijker
in de mond.
De leer van uitverkiezing en verwerping, die Nijenhuis de ‘steen des aanstoots’
van ‘onze calvinistenjagers’ noemt, wordt in de Heidelberger catechismus ‘slechts
terloops ondersteld’. Het leerboek ‘ademt in zoverre de geest van Calvijn dat het,
evenals diens werk, getuigt van een oecumenische “comprehensiveness” waarvan
onze calvinistenjagers niet de flauwste notie hebben.
Daarentegen is de Nederlandse Geloofsbelijdenis wèl een “echte, zelfs onze enige
puur calvinistische confessie”. Deze wijdt wèl een artikel aan het leerstuk van
uitverkiezing en verwerping’, maar dat ‘valt op door zijn soberheid’, en het zou nooit
als de kern van Calvijns theologie zijn opgevat als ‘niet in de eerste twintig jaar der
zeventiende eeuw hierover de beruchte strijd tussen remonstranten en
contraremonstranten ontbrand zou zijn’, en dat was vijftig jaar na Calvijns dood!
Is de conclusie te vergezocht dat de kerkelijke en wereldlijke overheden, om
redenen die meer met macht dan met waarheid te maken hadden, Calvijn hebben
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aangescherpt? Met verdeeld succes overigens, want je hoeft maar de schilderijen uit
de zeventiende eeuw - niet alleen Jan Steen! - te bekijken om te zien dat het volk
allerminst ‘calvinistisch’ was. En de regenten? Die waren, hoewel tot de kerk
behorend, rekkelijk.
Niettemin, zo besluit Nijenhuis, heeft het calvinisme als kleine minderheid een
duidelijk stempel op de Nederlandse samenleving gedrukt - door zijn ‘groot
organisatorisch talent’ (Calvijn was jurist), zijn ‘degelijke ideologische basis’, zijn
‘permanent pleidooi voor de rechten der vervolgden en verdrukte gereformeerden’
(getuigend van een verdraagzaamheid waarvan de calvinisten, eenmaal aan de macht,
weinig blijk gaven) en zijn democratisch bestuur. Dat is geen erfenis waarvoor we
ons per se moeten schamen.
NRC Handelsblad van 27-12-1994, pagina 9

Na bevrijding komt verzoening
‘Na bevrijding komt verzoening’, zei koningin Beatrix in haar kersttoespraak. Is het,
vijftig jaar na de bevrijding, nodig ons daaraan te herinneren? Ja, het is nodig, want
vele Nederlanders, die niet begrijpen kunnen dat Serviërs, Bosniërs en Kroaten of
Hutu's en Tutsi's zich niet met elkaar verzoenen, staan maar al te graag klaar om de
Duitsers nog besmet te verklaren door de wandaden van hun vaders en grootvaders.
Is het Nederlandse volk dan zelf in de oorlogsjaren een volk van helden geweest?
Nee, ‘het verzet was niet algemeen; immers, de meesten verkozen zo gewoon mogelijk
door te leven in de hoop vooral zelf te overleven. Hun ogen keken daarom soms de
andere kant op wanneer op klaarlichte dag duistere dingen gebeurden.’
Dat zijn moedige woorden van de koningin, want daarmee veegt ze met één zwaai
een dierbare mythe van tafel - de mythe dat het Nederlandse volk als één man verzet
heeft gepleegd, wat haar grootmoeder en voorgangster, koningin Wilhelmina, steevast
wenste te geloven. Niet weinig heeft zij bijgedragen tot de bestendiging van die
mythe.
En het is ook de vraag of zij goedkeurend geknikt zou hebben bij deze woorden
van haar kleindochter: ‘Het scherpe beeld van “goed” en “fout”, dat nu zo dikwijls
ons oordeel over de oorlog bepaalt, berust op wijsheid achteraf. Toen was alles minder
duidelijk’.
Werd niet in januari 1945 - het zuiden van het land was al bevrijd - een minister
van binnenlandse zaken, de Engelandvaarder mr. J.A.W. Burger, die later geschiedenis
zou maken als architect van het kabinet-Den Uyl, ontslagen, omdat hij een verschil
maakte tussen degenen die ‘fout’ waren geweest en hen die fouten hadden begaan?
Later zou hij gelijk krijgen, maar op dat ogenblik wilde Hare Majesteit niet van dat
verschil horen.
Haar kleindochter is nuchterder, en dat zij op kerstmis, wanneer wij - en zeker de
christenen onder ons - niet nee kunnen zeggen tegen verzoening, dit thema aansnijdt,
getuigt bovendien van diplomatie. En toen zij, sprekend over degenen die in de oorlog
‘totaal verkeerd’ kozen, zei: ‘Na vijftig jaar dragen volgende generaties daarvan nog
de littekens’, dacht zij toen aan de ‘schuldig geboren’ kinderen van NSB'ers, ten
opzichte van wie de Nederlandse gemeenschap weinig barmhartigheid heeft getoond?
Sippenhaft is een woord dat eerder in gedachten komt.
Het is waar: ‘De oorlog is onderdeel geworden van ons nationaal bewustzijn’,
zoals de koningin zegt. Sterker nog: hij heeft een nieuw nationalisme geschapen, dat
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niet zo heet, maar er alle kenmerken van heeft. Of het zich nu uit in het opgeheven
wijsvingertje dan wel in een brievenactie als ‘Ik ben woedend’, het gaat ervan uit
dat wij ‘beter dan gij’ zijn.
Het is een ander nationalisme dan het vooroorlogse van ‘Koningin en vaderland’.
Daar neemt koningin Beatrix afstand van door de verzetsman Van Randwijk aan te
halen, die schreef dat het in de oorlog niet ging ‘om de staat, niet om het vaderland,
maar om de normen van staat en vaderland’.
Dat maakt het haar ook mogelijk royaal te erkennen dat ‘totalitaire regimes niet
alleen andere naties maar ook hun eigen bevolking in een angstaanjagende wurggreep
hielden. Enkelingen zijn tegen die dictatuur in verzet gekomen. Zij gingen de
heldhaftige weg van een opstand van één tegen allen’. Wie denkt hier niet aan het
Duitse verzet dat op 20 juli 1944 zijn hoogtepunt en tevens zijn tragisch einde vond?
Ook dat mag na vijftig jaar wel eens de eer krijgen die het verdient - hoezeer dat
ook dierbare sjablonen van ons zou kwetsen. Het bestond niet, zoals een Nederlandse
oud-ambassadeur, die zijn geschiedenis niet kent, enige maanden geleden in de
International Herald Tribune schreef, uitsluitend uit officieren die, in het zicht van
de nederlaag, hun huik naar de wind hingen.
‘Tegenstellingen uit de strijd van weleer mogen niet een onoverkomelijke kloof
in onze tijd blijven.’ Hier kunnen we een les leren van de Indonesiërs, die, tot
verbazing van vele Nederlanders, geen spoor van wrok vertonen jegens hun
voormalige koloniale heersers en tegenstanders van de jaren 1945-1949 - tenzij dezen
hun zedenlessen komen geven.
Zij, de Indonesiërs, hebben zich al lang verzoend met Nederland en zullen het
ongetwijfeld vreemd vinden indien er hier, zoals minister Pronk wil, na vijftig jaar
een debat gehouden zou worden over ons koloniale verleden. Dat wij alsnog onze
kleren verscheuren en as op ons hoofd strooien (zoals wij nog zo vaak van de Duitsers
verwachten) - daar hebben de Indonesiërs geen enkele behoefte aan. Een volwassen
volk.
Volgend jaar herdenken we niet alleen de bevrijding van Nederland, maar ook,
zoals de koningin zei, de bevrijding van ‘onze landgenoten in Azië’. Dat is juist,
maar het waren niet alleen onze landgenoten die in augustus 1945 bevrijd werden.
Egocentrisch als we zijn, vergeten we te veel de talloze slachtoffers die de Japanse
overheersing ook onder de Indonesische bevolking heeft gemaakt. Het komende
staatsbezoek aan Indonesië (in augustus) is een uitgelezen gelegenheid om ook hen
te herdenken.
De koningin sprak op kerstmis, en dan ligt het voor de hand te herinneren aan het
gebod der verzoening. Dit is niet alleen een zedelijk gebod. Het verstand heeft ons
al lang doen inzien dat innige staatkundige en andere verbanden met vroegere vijanden
(van wie onze welvaart en onze veiligheid overigens grotendeels afhangen) van
levensbelang zijn. De ‘onoverkomelijke kloof’ waarvan de koningin sprak, bevredigt
daarom ook ons verstand niet.
NRC Handelsblad van 30-12-1994, pagina 7

1995
Keerpunten en koeterwaals
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Laten we het eens, aan het begin van het nieuwe jaar, hebben over keerpunten in de
geschiedenis of, beter gezegd, over die keerpunten die het meest bepalend zijn geweest
voor de huidige Westeuropese samenleving. Want zo luidde de uitnodiging van de
redactie van het historisch tijdschrift Skript aan enkele historici, sociologen,
publicisten en politici.
Ook ik kreeg zo'n uitnodiging, maar, hoezeer ik mijn hoofd er ook over brak, ik
kon mij bij de ‘huidige Westeuropese samenleving’ niets voorstellen. Bestond die
wel? En zo ja, was die dan exclusief Westeuropees, in die zin dat ze kenmerken
vertoonde die, bijvoorbeeld, de Noordamerikaanse niet vertoonde?
Bovendien kon ik ook geen keerpunt of keerpunten bedenken die die samenleving
zouden hebben bepaald. Desnoods zou ik nog wel keerpunten kunnen suggereren
die het Westeuropese statensysteem hadden bepaald, maar er stond: samenleving.
Ik besloot dus niet mee te doen.
Gelukkig hebben andere uitgenodigden minder schroom of meer fantasie gehad,
en zo verscheen onlangs een themanummer van Skript, getiteld ‘Keerpunten in de
geschiedenis’ (wat een wijdere formulering is dan in de uitnodiging stond, waar de
vraagstelling tot West-Europa beperkt was).
Het blijkt dat de redactie zelf ook nogal wat scrupules had, want in het Redactioneel
schrijft ze: ‘Wie een bepaalde historische geschiedenis verheft tot keerpunt doet de
complexiteit van de historische werkelijkheid onvermijdelijk geweld aan.’ En een
historicus zegt van de geschiedenis: ‘Ze keert niet, want dat ligt buiten de menselijke
macht, maar ze buigt scherp af naar rechts of links.’ Een andere spreekt zelfs van
een ‘op zichzelf onzinnige vraagstelling’.
Afgaande op de antwoorden die binnenkwamen, zouden we kunnen zeggen dat
de geschiedenis bestaat uit een keten van keerpunten. Als zodanig werden aangemerkt:
de Verlichting; 1914 (viermaal); 1910; de bekering van Augustinus; de combinatie
van daling der kindersterfte en voorbehoedsmiddelen; de ontdekking van Amerika;
het ontstaan van de auto; 1968; de invasie van Normandië; het einde van de Koude
Oorlog (tweemaal); 1945; de Nipkovschijf.
En inderdaad: de socioloog Goudsblom, die zelf geen beslissend keerpunt aanwijst,
noemt de geschiedenis van ieder rijk en iedere staat ‘een aaneenschakeling van
keerpunten’, maar wat voor de verliezers keerpunten zijn, zijn voor de overwinnaars
‘momenten in een proces van voortgaande expansie’. Voor West-Europa, waartoe
de vraagstelling zich bepaalde, is er dus geen tegenstelling tussen continuïteit en
keerpunten.
We kunnen ons trouwens afvragen of wat veelal als keerpunt in de geschiedenis
wordt beschouwd niet veeleer het culminatiepunt is van een langdurige ontwikkeling.
Carry van Bruggen schreef over twee ‘keerpunten’: ‘De Reformatie begint niet in
1517, zij eindigt dan juist. De (Franse) Revolutie begint niet in 1789, maar zij eindigt
dan. Geestelijke omwentelingen zijn als mazelen: precies afgelopen wanneer de
uitslag (in de dubbele zin) zichtbaar wordt.’
En Karl Marx sprak over de kwantiteit die op een goed ogenblik in de kwaliteit
omslaat. Wie of wat bepaalt dat ogenblik of punt? Zelfs de natuurwetenschap schijnt
daar geen antwoord op te hebben, want als we de chaostheorie mogen geloven, dan
kan het vleugelgefladder van een vlinder in China tot oorzaak hebben dat een paar
maanden later een orkaan in het Caribisch gebied opsteekt. Ook uitvindingen komen
niet uit de lucht vallen, maar ze kunnen wel omwentelingen teweegbrengen. De auto
bijvoorbeeld, maar het is pas de algemene welvaart - een veel later verschijnsel - die
het tot een revolutionaire uitvinding heeft gemaakt - of een contrarevolutionaire,
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want de arbeiders zijn er conservatief door geworden. En hoewel ze ermee naar
Spanje en Griekenland kunnen rijden, zijn ze er niet internationalistischer op
geworden. Over Westeuropese samenleving gesproken...
Dan heeft misschien de uitvinding van de Nipkovschijf, die de televisie mogelijk
heeft gemaakt, een ingrijpender verandering veroorzaakt, een mutatie bijna. Een
intellectuele kennisoverdracht maakt plaats voor een impressionistische of, zoals de
D66'er Wolffensperger het neutraal zegt: ‘We gaan er anders door denken doordat
we anders leren zien.’ En dan praten we nog niet eens van de fysiologische gevolgen
die het massale ondergaan van visuele prikkels moet hebben.
In elk geval maken de nieuwste technologieën het grootouders steeds moeilijker
te communiceren met hun kleinkinderen - niet als gevolg van een verschil in kennis
of belangstelling, maar doordat de moderne middelen van kennisoverdracht en
hersenstimulering voor de meeste grootouders volstrekt terra incognita zijn. Hier
lijkt wèl een breuk in de continuïteit te zijn.
Maar ook los van die uitvindingen vertoont de kennisoverdracht van generatie op
generatie hiaten. Een voorbeeld uit hetzelfde nummer van Skript: in een artikel over
de Franse Revolutie wordt gesproken over Rousseaus Contract Social en volonté
general, en over de Assemblée constituente.
Dat de kennis van het Frans vrijwel verdwenen is, is natuurlijk op zichzelf al een
culturele verarming - zeker voor een historicus. Erger nog wellicht is het dat de
desbetreffende auteur, kennelijk een student, niet even de moeite heeft genomen op
te zoeken hoe die vreemde woorden werkelijk gespeld moeten worden (Contrat
Social, volonté générale, Assemblée constituante).
Tja, maar wat willen we wanneer zelfs een hoogleraar maatschappijgeschiedenis
het onlangs had over de Franse schrijver Paul Valérie en het bekende woord van de
Belgische politicus Jules Destrée tot koning Albert I: ‘Sire, il n'y a pas de Belges’
verbasterde in: ‘Sire, ils n'y sont pas des Belges’ (en er was ook niemand op de
redactie van Elsevier die dat laatste koeterwaals verbeterde).
NRC Handelsblad van 03-01-1995, pagina 9

Waarom Germaans, maar joods?
Een paar jaar geleden complimenteerde mevrouw dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst,
hoogleraar in de taalkunde van het hedendaagse Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam, de redactie van Van Dale ermee dat de tweede druk van het Groot
woordenboek van hedendaags Nederlands ‘geheel van antisemitische insluipsels
ontdaan’ was. Ze noemde dat een ‘overwinning van de taalwetenschap’.
Nu begrijp ik niet goed hoe de taalwetenschap overwinningen kan behalen. En zo
ja, op wie of wat? Maar ook begrijp ik niet hoe een woordenboek, dat een puur
registrerende functie heeft, verweten kan worden antisemitische woorden op te nemen.
De taal kan zulks wel verweten worden. Maar een woordenboek?
Overigens noemde zij in haar artikel slechts één zo'n ‘insluipsel’, dat wèl in de
eerste druk nog had gestaan: de betekenis van jood als ‘(al te) handige zakenman,
zie afzetter, woekeraar’, en was haar blijkbaar ontgaan dat in de tweede druk nog
wèl de woorden jodenfooi, jodenlijm en jodenstreek stonden.
Ik moest aan dit voorval denken toen ik onlangs in de krant deze kop zag staan:
‘Wrok, vermaak en Germaanse ideologie in de Edda’. Waarom, dacht ik plotseling,
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moet Germaans met een hoofdletter G, maar joods met een kleine letter j? Want zo
wil het zowel Van Dale als het officiële Groene Boekje.
Als je naar een verklaring zoekt, dan vind je die eigenlijk niet, want het Groene
Boekje (1954) zegt dat ‘afleidingen van eigennamen die nog duidelijk aan het door
het grondwoord aangeduide eigennaamsbegrip doen denken’ een hoofdletter krijgen
(en het noemt o.a. Drents en Zweeds), terwijl Van Dale (1992) spreekt van
‘aardrijkskundige namen en de daarvan afgeleide woorden’ (zonder voorbeelden te
geven).
Nu vind ik dat de afleiding joods (en joden) duidelijker naar het stamwoord verwijst
dan Germaans (en Germanen). Judea is immers een geografisch begrip, terwijl er
niet een geografisch begrip als Germanië bestaat (of zelfs heeft bestaan).
Logischerwijze zou dus joods (en joden) met een hoofdletter J gespeld moeten
worden, en Germaans (en Germanen) met een kleine g.
Dáár had mevrouw Balk in feite haar pijlen op moeten richten, want door bepaalde
woorden met een hoofdletter te laten beginnen en andere niet, gaat een redactie van
een woordenboek niet registrerend te werk, maar beleidsmatig. Het zou onrechtvaardig
zijn het beleid in casu antisemitisch te noemen, maar onlogisch is het wel.
Ik stap nu gauw af van deze spellingkwestie, die niets met taal te maken heeft, en
ga nu over tot het registreren van enkele taaleigenaardigheden die ik in de laatste
weken ben tegengekomen:
‘De entreeprijs zal bescheiden zijn en krijgt u terug als u ter plaatse boekt.’ Zelfde
constructie als: ik was brutaal en straften zij.
‘Gezellige informatiebijeenkomst op komst.’ Hoe weten ze van tevoren dat die
bijeenkomst gezellig zal zijn?
‘Ook nu kan men vaststellen dat Breitner tot een van de grootste Nederlandse
schilders behoort.’ Wie behoort er nog meer tot die ene grote schilder?
‘Veelbetekenend was dat Melkert verklaarde dat het erom gaat het goede van
zowel het Rijnlandse als het Angelsaksische model met elkaar te verenigen.’ Is dat
iets anders dan het goede van het Rijnlandse en van het Angelsaksische model te
verenigen? Of is het driedubbelop?
‘Tijdens een congres in het Zeeuwse Arnemuiden werd de traditionele architecten
flink de oren gewassen.’ Waar slaat het enkelvoud werd op? Niet op architecten en
ook niet op oren.
‘Cogedim is een van de bedrijven die goed heeft verdiend in de
onroerend-goedhausse.’ Waar slaat die op? Op bedrijven? Maar dan zou het hebben
moeten zijn. Op een? Maar dan zou het dat moeten zijn.
De schrijver van de volgende zin ging logischer te werk: ‘Vijverzicht is een van
de verzorgingshuizen dat het in 1994 heeft moeten ontgelden.’ Maar als alleen
Vijverzicht het heeft moeten ontgelden, zou er een komma vóór dat moeten staan.
Is er sprake van meer verzorgingshuizen die het hebben moeten ontgelden, zou het
hebben moeten zijn.
‘Een eminent vermogen om gemakkelijk met anderen om te gaan.’ Is gemakkelijk
hier niet overbodig?
‘Vooruitgang is een combinatie van dingen die je overkomen en daar intelligent
mee omgaan.’ Dit lijkt me ook niet goed, hoewel ik er geen hand voor in het vuur
steek dat ik het nooit zou zeggen. (het citaat is dan ook uit een interview).
‘De keuze is niet zo maar te herroepen, laat staan de dramatische gevolgen ervan
te herstellen.’ Kan volgens mij niet. Wèl: ... laat staan te herstellen.
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‘Toen Charles Ruijs de Beerenbrouck op 17 april 1936, ondanks een slopende
kwaal, toch nog onverwacht, overleed, was heel Nederland diep geschokt.’ Het belang
van komma's: met komma achter kwaal staat er dat hij ondanks een slopende kwaal
overleed, wat onlogisch is. Die komma kan daarom beter weg.
‘Met de ABN Amro Europas kunt u bovendien ook geld opnemen in o.a. de USA
en Canada.’ Bovendien ook: dubbelop?
‘Officieel nog steeds niet on speaking terms, lieten de heren zich snel door het
compromis van Ritzen overtuigen.’ Ze lieten zich door Ritzen overreden en waren
overtuigd van de redelijkheid van zijn compromis (beter: voorstel voor een
compromis).
‘Literatuur - op de muziek na de meest rijke vorm van kunst.’ Is er verschil tussen
rijkste en meest rijke? Zo niet, waarom dan niet de eenvoudigste vorm gekozen?
‘Van sporen zijn geen sprake.’ Is sprake meervoud?
‘Door ook over minimum-inkomens premies en belasting te betalen, en door het
minimumloon te baseren op de behoeften van een individu-met-partner, maakt de
wetgever het scheppen van voldoende werkgelegenheid onbetaalbaar’ (Stelling).
Sinds wanneer betaalt de wetgever belasting?
‘Over individuele emoties en persoonlijke kwetsuren valt niet te spotten.’ Ik dacht
dat er met emoties niet te spotten viel.
‘Luchthaven Maastricht breidt uit.’ Wat breidt zij uit?
‘Onze landbouw is heilig. We ontlenen er een gedeelte van onze identiteit aan. En
het belang daarvan kan moeilijk onderschat worden.’ Of juist moeilijk overschat?
‘De hoop was gevestigd, doch werd met de indiening van de zogenaamde 27
ontwerpen, door conservatieven geredigeerd, de bodem ingeslagen.’ Zelfde constructie
als: ik kwam aan en gaf hij een hand.
‘Aan tafel zittende komen Snouckaert en Van Brienen mij halen.’ Hoe kan dat:
zitten en komen tegelijkertijd?
‘De ouders van Vestdijk hadden, na de dood van een jongere zuster van de moeder
van Vestdijk, diens pesterige zoontje in huis genomen.’ Wiens pesterige zoontje?
‘De zinsnede over de groeiende kloof tussen hen die bevoegd zijn en zij die
onbevoegd geacht kunnen worden te stemmen ontbreekt in de aantekeningen.’ Een
kloof tussen hen en zij?
NRC Handelsblad van 06-01-1995, pagina 9

Chaos en blokkade
Bijna op de kop af vier jaar geleden richtten Sovjettroepen een slachting aan onder
een protesterende menigte in Vilnius, de hoofdstad van de (toen nog) Sovjetrepubliek
Litouwen. Enige dagen later zou zich hetzelfde herhalen in Riga, hoofdstad van
Letland, ook nog tot de Sovjet-Unie behorende.
Gorbatsjov, die toen de hoogste verantwoordelijkheid in de Sovjet-Unie droeg,
waste zijn handen in onschuld over het gebeurde in Vilnius. Hij was er even verrast
door geweest, liet hij weten, als ieder ander: hij sliep toen het gebeurde. De minister
van defensie, maarschalk Jazov (die later tot de samenzweerders tegen Gorbatsjov
zou behoren), maakte zich er nog van af, door te zeggen dat het de plaatselijke
commandant was die de beslissing had genomen.
Een en ander wierp toen al een merkwaardig licht op, zo niet de werkelijke
gezindheid van de alom bewierookte Gorbatsjov, dan toch op zijn werkelijke
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machtspositie. Niettemin gunde onze toenmalige minister van buitenlandse zaken,
Van den Broek, hem het voordeel van de twijfel op grond van Gorbatsjovs betuiging
van onschuld. De Tweede Kamer had daar vrede mee. (Niet dat het iets had uitgemaakt
als minister en Kamer een ander standpunt hadden ingenomen, maar het tekent de
onschendbaarheid waarin Gorbatsjov - niet alleen in Nederland overigens - werd
gehouden).
Deze vrij recente, maar alweer bijna vergeten geschiedenis herhaalt zich nu, maar
honderdmaal erger, in Tsjetsjenië, dat, evenals de Letten en Litouwers toen,
onafhankelijk wil zijn. Het optreden van de Russische troepen, uitgezonden om die
vrijheidswil te smoren, heeft overal grote verontwaardiging gewekt. En terecht.
En toch is dat, hoe vreselijk ook, niet het meest verontrustende aan die Tsjetsjeense
geschiedenis. Het meest verontrustende is de gebleken afwezigheid van enig centraal
gezag in Rusland. Wanneer de president, zoals Jeltsin onlangs deed (en nog wel voor
de televisie) vraagt waarom Russische vliegtuigen, ondanks zijn herhaald verbod,
Grozny blijven bombarderen, dan is er geen klinkender bewijs van een machtschaos
denkbaar.
Blijkbaar opereren, net zoals destijds in Vilnius en Riga, militairen volkomen
onafhankelijk van, ja soms in strijd met, de bevelen van het formeel bevoegde gezag.
Trouwens, de militairen zijn zelf ook onderling verdeeld: er zijn machtige generaals
die de actie tegen Tsjetsjenië openlijk hebben veroordeeld. Het beeld van de chaos
wordt er alleen maar groter door.
Waarom is dit alles nu zo verontrustend - verontrustender dan die actie zelf? Niet
omdat het schrikbeeld van een machtsbezeten, expansief Rusland weer opdoemt.
Hoewel Ruslands buren, in de eerste plaats de Baltische landen, begrijpelijkerwijs
huiveren, heeft het aanvankelijke falen van de militaire operatie - verrassend bij zo'n
overmacht - aangetoond dat dàt gevaar voorlopig niet te duchten is.
Nee, het gevaar dat te duchten is, is de totale desintegratie van Rusland (na die
van de Sovjet-Unie). En waarom zou dat een gevaar zijn? Omdat het wegvallen van
ieder centraal gezag zou betekenen dat het Westen niet, door hulp of anderszins, zou
kunnen voorkomen dat de tientallen kerncentrales die in Rusland staan op de korte
of lange duur tot even zovele Tsjernobyls zouden worden èn dat vele kernwapens
langs allerlei slinkse wegen in het buitenland - Iran of Libië bijvoorbeeld - terecht
zouden komen.
Bij het voorkomen hiervan heeft het Westen - trouwens de hele wereld - direct
belang. Immers, de gevolgen van een tweede Tsjernobyl, laat staan van vele
Tsjernobyls, zouden niet bij Ruslands grenzen halt maken, en een onofficiële
proliferatie van kernwapens, als gevolg van verkopen door Russische warlords die
geen geld meer uit Moskou krijgen, zou dat, per definitie, evenmin doen.
Als er nog een kans bestaat deze gevaren te keren, dan is daar een centraal gezag
in Moskou voor nodig, dat zich nog niet helemaal van het Westen heeft afgekeerd.
Dat het Westen, ondanks alle bezwaren en twijfel, nog steeds Jeltsin steunt en zelfs
zijn optreden tegen Tsjetsjenië door de vingers ziet (althans niet tot een breukpunt
maakt), getuigt van een juiste prioriteitskeuze - ook als de motivatie een andere is
dan hier is gegeven.
Maar, helaas, deze argumentatie wordt met de dag theoretischer. Immers, Jeltsins
gezag is vrijwel verdwenen. Het is een duistere camarilla die aan de touwtjes trekt,
voor zover die er nog zijn; en van haar gezindheid en drijfveren is weinig bekend.
Voor democratie en mensenrechten heeft zij waarschijnlijk weinig over, maar dat is
op het ogenblik niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er een gezag in Moskou
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moet zijn dat nog voor enige reden vatbaar is. Anders staart de chaos ons in het
gezicht.
De toestand is er niet beter op geworden nu de enig overgebleven supermogendheid,
de Verenigde Staten, zich ook in een machtsvacuüm bevindt. De president heeft met
een vijandig Congres te maken. Dat is op zichzelf nog niet zo erg - Republikeinse
presidenten hebben na 1945 bijna altijd met een Democratisch Congres te maken
gehad - ware het niet dat Clinton ook alle persoonlijk gezag mist (eveneens,
grotendeels, in eigen partij).
Dat is met het oog op de chaotische internationale situatie zo zorgwekkend, omdat
alleen de president buitenlandse politiek kan voeren. Een Congres kan dat niet; dat
kan op dat gebied alleen maar blokkeren, zoals de president maatregelen van het
Congres met zijn veto kan blokkeren. Tegenover de dreigende chaos in Rusland, met
voor de hele wereld gevaarlijke gevolgen, staat een geblokkeerd Amerika. En Europa?
Dat bestaat niet.
Overigens is het is niet voor de eerste keer dat de Russen tegen de Tsjestjenen
oorlog voeren. In Een held van onze tijd beschrijft Michail Lermontov (1814-1841)
een gesprek met een Russische oudgediende. Vergeleken met de Georgiërs, ‘een
aartsdom volk’, zijn ‘onze Kabardiniërs en Tsjetsjenen, al zijn dat ook rovers en
schelmen, tenminste nog tot iets in staat’.
En dan vervolgt hij: ‘Ja, vadertje, die koppensnellers hebben ons heel wat last en
moeite veroorzaakt. Nu houden ze zich, goddank, wat kalmer; maar vroeger kon je
je geen honderd pas van de wallen verwijderen of je zag een harige kerel op je zitten
loeren; nauwelijks heb je de vent in de gaten of je voelt een strik om je hals of een
kogel in je nek. Maar dapper dat die lui zijn!’
NRC Handelsblad van 10-01-1995, pagina 9

Een exercitie in zelfkwelling
Dat is een onzalig idee van Kamervoorzitter Deetman: een politiek debat te laten
houden over de gang van zaken rond de onafhankelijkheid van Indonesië. Het is
alsof de Fransen in 1920 - dus vijftig jaar na dato - een politiek debat hadden gehouden
over de verloren oorlog van 1870 tegen Pruisen of - dichter bij huis - de Nederlanders
in 1990 over de meidagen van 1940.
Volgens Deetman is de behoefte aan zo'n debat groot in ons land. Maar is dat zo?
Er is ongeveer een consensus dat de oorlog die geleid heeft tot Indonesiës
onafhankelijkheid, een ongelukkige oorlog was - ongelukkig in zijn uitvoering en in
zijn opzet. We hadden hem beter niet kunnen voeren. De uitvoerige geschiedschrijving
die intussen over de jaren 1945-1949 is verschenen, heeft ongetwijfeld bijgedragen
tot die overtuiging, maar blijkbaar hebben Deetman en minister Pronk die al eerder
zo'n politiek debat had voorgesteld, geen kennis genomen van die geschiedschrijving.
Maar dat die periode ongelukkig was - ongelukkig voor Nederland welteverstaan
- betekent nog niet dat alle fouten die toen gemaakt zijn, begrijpelijk zijn. Daar is in
de eerste plaats het feit dat vóór 1940 hele generaties opgevoed waren in het geloof
dat het Nederlands bewind over Nederlands-Indië zegenrijk was, dat ‘blank en bruin’
één waren, dat dus de Indonesische bevolking na de oorlog in Azië niets liever wilde
dan terugkeer van dat bewind.
Dat was op z'n minst een grove onderschatting van de kracht van het Aziatische
nationalisme, dat eigenlijk vanaf de overwinning van Japan over Rusland in 1905
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een factor was die niet genegeerd had mogen worden en die na de vernedering van
de blanke kolonisatoren door hetzelfde Japan in 1942 alleen maar belangrijker was
geworden. En zoals elke revolutie werd zij door een minderheid geleid, terwijl de
ex-machthebbers zich blindstaarden op de grote massa, die, ook zoals altijd,
afwachtend is.
Maar zo'n misschatting van de werkelijke situatie is nog geen bewijs van kwade
trouw; zelfs hoeft zij geen bewijs van imperialisme te zijn. Het gevoel in Indonesië
een plicht te hebben te vervullen - een plicht jegens dat land en zijn bevolking - was
even sterk als de overtuiging daar rechten te hebben, maar ook de aanhangers van
de ethische school overschatten de kansen die Nederland er na 1945 nog had.
Dat was de mentaliteit die in Nederland heerste. Daar kwam nog bij dat geen volk
nationalistischer is of althans minder bereid een nieuwe nationale ‘vernedering’ te
ondergaan dan een volk dat net van vijf jaar vreemde overheersing bevrijd is. Ook
Indonesië moest dus ‘bevrijd’ worden - niet alleen van de Japanners, maar ook van
hen die algemeen als hun handlangers werden gezien. Zonder dat gevoel bij de
meerderheid van de bevolking in 1945 zou geen Nederlandse regering honderdduizend
man naar Indonesië hebben kunnen sturen.
Er waren natuurlijk ook andere verklaringen. Zo had onze honderdjarige neutraliteit
ons vervreemd van de krachten die het internationale gebeuren beheersen en zagen
we de Indonesische kwestie als een binnenlandse kwestie, waarin het internationale
recht aan onze kant stond. Wat dat betreft, heeft het in machtspolitiek ervarener
Engeland veel handiger geopereerd in India. Frankrijk daarentegen volhardde in
Vietnam tot 1954 in dezelfde fouten die Nederland gemaakt had, en in Algerije tot
1958.
Ook het feit dat ons land totaal berooid uit de Europese oorlog kwam, heeft een
rol gespeeld. Volgens vooroorlogse berekeningen van onder anderen Tinbergen was
ons nationaal inkomen voor ongeveer 13 procent afhankelijk van Indonesië. Die
bijdrage kon ons verarmde land gewoonweg niet missen, was de conclusie van
bijvoorbeeld minister van financiën Lieftinck, lid van de PvdA. Later zou blijken
dat Nederlands herstel pas goed op gang zou komen nadat we Indonesië kwijt waren
geraakt, maar op dàt ogenblik was het geloof in Indonesiës onmisbaarheid, zij het
onjuist, oprecht. In elk geval had het met imperialisme niets te maken.
Imperialisten waren er natuurlijk wel - voornamelijk gegroepeerd in de vereniging
Door de Eeuwen Trouw - maar hun invloed was marginaal. De verantwoordelijkheid
voor het rampzalige beleid jegens Indonesië ligt niet bij hen, maar bij kabinet en
parlement, die grotendeels door goede bedoelingen gedreven werden. Maar zoals
wij weten, plaveien die de weg naar de hel.
Moeten die waarheden, die voor geen historicus twijfelachtig zijn en die
langzamerhand gemeengoed zijn geworden, nog eens opgerakeld, misschien aan het
wankelen gebracht en door nieuwe mythes vervangen worden in een politiek debat?
Let wel: een politiek debat, dat bovendien vóór het staatsbezoek van koningin Beatrix
aan Indonesië (augustus van dit jaar) afgerond moet zijn.
Een politiek debat is een waarborg ervoor dat de zaak waarom het gaat, niet op
serene wijze behandeld zal worden. Niet dat politici van minder allooi zijn dan andere
mensen. Nee, maar zij moeten - dat is hun vak - rekening houden met de belangen
en inzichten (ook de verkeerde) van hun achterban. Van hen mag niet verwacht
worden dat ze onpartijdig tot conclusies zullen komen. Wèl dat zij een historische
periode zullen beoordelen naar de maatstaven van vandaag en daarmee de verwarring
vergroten.
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Een politiek debat zou dus de zaak, waar weinig wezenlijk nieuws meer aan te
ontdekken valt, meer kwaad dan goed doen. En van de Indonesiërs hoeven we het
helemaal niet te houden. Zij zullen wel niets van die Nederlandse zelfkwelling
begrijpen. Zij nemen het standpunt in: voorbij is voorbij. Daar zouden wij een
voorbeeld aan kunnen nemen.
NRC Handelsblad van 13-01-1995, pagina 9

Terugkeer van oude waarden
Als je maar lang genoeg leeft, zie je oude waarden en begrippen verguisd en na
enkele decennia weer geaccepteerd worden. De verguizers van toen zijn de
conservatieven van vandaag geworden. Zo bewijst de correspondent van de Volkskrant
in Parijs, wanneer hij schrijft dat premier Balladur ongekend populair is ‘ondanks
zijn bourgeois uiterlijk’, daarmee te behoren tot een oudere, maar niet oudste
generatie, want de gedachte is kennelijk niet bij hem opgekomen dat Balladur wel
eens populair zou kunnen zijn dankzij zijn bourgeois uiterlijk.
Met die herleving van oude waarden en begrippen (die daarmee overigens niet
hun juistheid, doch slechts hun taaiheid bewijzen) werd ik onlangs ook op andere
wijze geconfronteerd, en wel toen ik vorige week maandag keek naar een
televisieprogramma van de VPRO over ‘De vitaliteit van Nederland’.
Dat was het thema van een conferentie die medio december in Luxemburg was
gehouden en waaraan zo'n dertig prominente Nederlanders (en misschien ook wel
buitenlanders, maar die kwamen in dat programma niet aan het woord) hadden
deelgenomen. Ik weet niet of de conferentie tot de conclusie kwam dat er nog wel
leven in Nederland zat dan wel dat het ten dode was opgeschreven, maar wat mij
opviel was dit:
Verscheidene sprekers spraken over de nationale identiteit en de taaiheid van de
natie-staat als vaststaande gegevens en vonden - en dat was het merkwaardige - geen
tegenspraak bij hun medediscussianten. Blijkbaar zijn dit begrippen - misschien zelfs
waarden - waar tegenwoordig weer onbeschroomd over gesproken kan worden in
serieus gezelschap.
Ach, hoe herinner ik mij de dagen, ruim dertig jaar geleden, dat je met die begrippen
slechts een medelijdende glimlach wekte, zo je niet voor een soort landverrader werd
aangezien (waarbij, in plaats van land, Europa moet worden gelezen, want wie dááraan
durfde te twijfelen stelde zich bloot aan een schervengericht).
Anderen noemden je een ‘gefrustreerde nationalist’. Daar hadden ze misschien
gelijk in, maar het is me hier niet te doen om gelijk of ongelijk - je kunt ook op het
verkeerde ogenblik gelijk hebben - maar om het interessante verschijnsel van de
eeuwige terugkeer in de geschiedenis. Zelfs God en religie zijn ‘bijna sluipenderwijs’
weer in de mode gekomen, zo hebben we onlangs in een hoofdartikel op deze pagina
kunnen lezen.
Op die conferentie was ook een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken, en die
zag ik een betoog houden over de vitaliteit van de NAVO, die hij een ‘springlevende’
organisatie noemde. En dat wekte, op zijn beurt, weer een meelijwekkende glimlach
bij sommige deelnemers.
Het was dan ook een boude stelling die die ambtenaar daar verdedigde. Meestal
wordt gezegd dat een bondgenootschap dat geen duidelijke vijand meer heeft, zijn
reden van bestaan grotendeels heeft verloren. Anderen zien in de wijder wordende
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kloof tussen de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten - onder andere wat
Bosnië betreft - een gevaar voor de NAVO. En inderdaad: zonder de VS is de NAVO
niets.
Trouwens, secretaris-generaal Claes van dit bondgenootschap liep niet over van
optimisme in het interview dat Elsevier onlangs met hem had. Hoe zou hij ook,
wanneer de organisatie, door zich tot arm van de Verenigde Naties in Joegoslavië te
maken, zich tot machteloosheid heeft gedoemd en wanneer president Clinton niet
meer dan een kwartier kan vrijmaken voor een gesprek met de nieuwe
secretaris-generaal op bezoek in Washington?
Iemand die uitgesproken pessimistisch is, is Christoph Bertram, voormalig directeur
van het prestigieuze Internationale Instituut voor Strategische Studiën te Londen. In
een toespraak in Den Haag zei hij in oktober dat de NAVO zich in een ‘diepe,
blijvende crisis bevindt en misschien het einde van dit decennium niet zal halen’.
De organisatie heeft ‘geen gemeenschappelijk doel meer’.
Nu zal die hoge ambtenaar wel zeggen: maar die man spreekt voor zichzelf, hij is
tegenwoordig een gewoon journalist. Dat is waar, maar het interessante is dat de
baas van die hoge ambtenaar, minister Van Mierlo, die zich onder Bertrams gehoor
bevond, zich na afloop voor honderd procent eens verklaarde met de zojuist
aangehoorde analyse. Er is voor een ambtenaar een zekere moed nodig om openlijk
zo duidelijk van inzicht te verschillen met de eigen minister. Hulde daarom voor die
moed, zij het wellicht niet voor dat inzicht.
Maar wat heeft dit met het onderwerp van dit artikel te maken: de terugkeer van
oude waarden en begrippen? Welnu, de NAVO heeft, evenals Europa, jarenlang tot
de onaantastbare geloofsartikelen van het Nederlands buitenlands beleid behoord dat er tussen beide een tegenspraak zou kunnen zijn, deerde niet zolang die er in de
praktijk niet was. Nu is het geloof minder geworden - niet in de noodzaak van de
NAVO, maar in de NAVO zelf.
Zal dat geloof terugkeren? Niets is uitgesloten, maar daarvoor zal de
gemeenschappelijke vijand moeten terugkeren. En dat niet alleen: het gevaar dat die
gemeenschappelijke vijand uitmaakt zal door alle betrokkenen aan weerszijden van
de Atlantische Oceaan ook even groot moeten worden getaxeerd. Errata. Voordat
iemand mij vóór is, wil ik een fout corrigeren die ik in mijn artikel van 13 januari
heb gemaakt. Ik schreef dat in de jaren 1945-1949, de periode van de Indonesische
kwestie, de weinige imperialisten die Nederland telde, voornamelijk gegroepeerd
waren in de vereniging Door de Eeuwen Trouw. Dat had moeten zijn: het comité
Rijkseenheid, waarin, onder anderen, oud-premier Gerbrandy en admiraal Helfrich
zaten. Door de Eeuwen Trouw dateert van later.
Er stond nog een andere - niet door mij gemaakte - fout in dit artikel. Er stond:
‘Maar dat die periode (bedoeld is weer de periode 1945-1949) ongelukkig was (...)
betekent nog niet dat alle fouten die toen gemaakt zijn, begrijpelijk waren.’ Ik had
geschreven onbegrijpelijk.
NRC Handelsblad van 17-01-1995, pagina 9

Geen debat zonder kennis van de feiten
In het interview met prof. J. Verkuyl dat op 17 januari op deze pagina stond, werd
deze oud-zendingsman geciteerd in een passage waarin de feiten wel klopten, maar
de chronologie helemaal in de war was. Zo werd de Hoge-Veluweconferentie, die
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in april 1946 plaatsvond, na de eerste politiële actie van juli/augustus 1947 geplaatst
en werd gezegd dat de tweede politiële actie (december 1948) volgde op de mislukking
van de Hoge-Veluweconferentie, terwijl daar ruim twee en een half jaar tussen lag.
In de krant van 20 januari werd een en ander rechtgezet. De vraag blijft wie die
fouten heeft gemaakt. Was het prof. Verkuyl zelf, dan had de interviewer, bij wie
toch een minimum aan feitenkennis verwacht mag worden, hem niet gecorrigeerd.
Waren in prof. Verkuyls geheugen de feiten wèl op het juiste rijtje, dan heeft de
interviewer er een potje van gemaakt. En ook bij de redactie was er kennelijk niemand
die ervoor kon zorgen dat de feiten goed in de krant kwamen te staan.
Wat ik hiermee zeggen wil, is dat wanneer bij mensen wier taak het is de feiten
te kennen van de zaken waarover ze rapporteren, die kennis zo gebrekkig is overigens niet onbegrijpelijk ongeveer een halve eeuw na dato - van een politiek
debat over de periode 1945-1949 helemaal niets verwacht kan worden, want politici
weten er nog minder van. Laat het debat dus aan de historici over, die er trouwens
al jaren mee bezig zijn.
Dat een debat zonder feitenkennis zinloos is, ja alleen maar tot nieuwe
mythenvorming kan leiden, blijkt ook uit een ander artikel dat op de Opiniepagina
van 17 januari verscheen, en wel het lange artikel van oud-bondskanselier Helmut
Schmidt. Daarin noemt hij, vele anderen napratend, generaal De Gaulle de kampioen
van het ‘Europa der vaderlanden’.
In werkelijkheid heeft de generaal nooit over het ‘Europa der vaderlanden’
gesproken. Ja, tot ten minste tweemaal toe heeft hij ontkend die term ooit gebruikt
te hebben. Is dit belangrijk? Ja, wie De Gaulle het ideaal van het ‘Europa der
vaderlanden’ toeschrijft, verraadt daarmee niets te begrijpen van de gedachten van
De Gaulle en zijn erfgenamen: de huidige en waarschijnlijk toekomstige regering
van Frankrijk.
Tegenover het door hen verafschuwde federale Europa stellen de gaullisten niet
het ‘Europa der vaderlanden’ (want ook in een federaal Europa zouden de vaderlanden
blijven bestaan), maar het ‘Europa der (soevereine) staten’ - waarover De Gaulle
wèl gesproken heeft. Ook de federalisten, die tegenstanders zijn van De Gaulle,
willen dat de vaderlanden blijven bestaan en zijn dus voorstanders van een ‘Europa
der vaderlanden’, dat zij zeggen te verwerpen. Zo sterk wordt de verwarring als men
de feiten niet kent.
Jacques Delors, de afgetreden voorzitter van de Europese Commissie, kan zo'n
intellectuele confusie niet verweten worden. Hij weet tenminste waarover hij spreekt.
In zijn afscheidsrede voor het Europese Parlement, verleden week donderdag, zei
hij: ‘Alleen de federale benadering (...) waarborgt de eerbiediging van de nationale
identiteiten (personnalités, zei hij) en regionale diversiteiten’ - dus de vaderlanden.
Dat een gewoon iemand die concepties door elkaar haalt is misschien nog
begrijpelijk. Per slot van rekening praten de meeste mensen elkaar na. Maar dat
iemand die, zoals Helmut Schmidt, acht jaar lang leiding heeft gegeven aan het beleid
van de Bondsrepubliek Duitsland dit doet, geeft te denken.
Schmidts artikel bevat overigens nog meer eigenaardigheden, zij het niet van
feitelijke aard. Zo is zijn pleidooi voor onderschikking van de Duitse belangen aan
de Franse opmerkelijk: ‘Niets zonder Frankrijk! (...) Nooit, hetzij in de wereld, hetzij
binnen de Europese Unie, een Duitse aantasting van Franse belangen èn gevoelens
of van Franse nationale trots!’ Ook met de belangen van Polen wil hij nog wel, ‘als
het even kan’, rekening houden; met die van anderen blijkbaar niet.
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Dat klinkt de Fransen natuurlijk als muziek in de oren, te meer omdat het dáárom
ook is dat Schmidt De Gaulles ‘Europa der staten’ (dat hij verkeerdelijk ‘Europa der
vaderlanden’ noemt) wil aanvaarden: daardoor ‘dienen wij de vriendschap met
Frankrijk’. Over wat daartegenover van Frankrijk verwacht wordt rept hij niet. Zo'n
serviliteit moet op den duur contraproduktief werken. Dat is geen gezonde basis voor
een blijvende Frans-Duitse samenwerking, kern van de Europese Unie. Daarom maar ook om andere redenen - mag er wel getwijfeld worden aan de duurzaamheid
van die as Bonn-Parijs. Als Buitenlandse Zaken toch aan het herijken is, zou het dan
niet eens de premisse van die duurzaamheid kunnen herijken?
Nog in ander opzicht is Schmidts artikel merkwaardig. Niet dat hij ongelijk heeft
wanneer hij betoogt dat de vooruitgang van de Europese Unie voorlopig slechts via
de soevereine staten mogelijk is. Maar dat is nog geen reden om de bijdrage van de
CDU/CSU-fractie aan het Europese debat (want die bedoelt hij met de ‘bijdrage van
Wolfgang Schäuble’) als een ‘in Franse ogen typische voorbode van Duitse
presentiedrang’ te veroordelen. (Zoals hij ook de ‘bijdrage van Werner Weidenfeld’
veroordeelt, maar welke Nederlandse lezer weet wat die inhoudt? Ik in elk geval
niet.)
De gedachten van de CDU/CSU-fractie over de toekomst van de Europese Unie
zijn juist, althans in Nederlandse ogen, een zeer evenwichtige analyse van wat er in
Europa zou kunnen gebeuren als Frankrijk niet bereid zou zijn minder toe te geven
aan zijn presentiedrang. Dat de Fransen het niet prettig vinden dat te lezen, ligt voor
de hand, maar mag geen reden zijn het te verzwijgen. Ook verzwijgingen maken een
debat onvruchtbaar.
De lezer van Schmidts artikel kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier een
verbitterde man aan het woord is, iemand die het nog steeds niet kan verkroppen dat
zijn geminachte opvolger ook successen boekt: wat Kohl heeft bereikt zijn niet meer
dan ‘symbolische handelingen’. Nee, alleen ‘in de zeven jaar van 1974 tot 1981’ tussen het begin van Schmidts bondskanselierschap en dat van Mitterrands
presidentschap - is er concreet gehandeld!
Kortom, dat artikel van Schmidt is, om feitelijke en om politieke redenen, geen
nuttige bijdrage aan het Europese debat.
NRC Handelsblad van 24-01-1995, pagina 9

Een kwestie van volwassenheid
Eind oktober 1975 hield Van Mierlo, toen fractievoorzitter van D66, in de Tweede
Kamer een indrukwekkend betoog over Duitsland, welks groeiend zelfbewustzijn
hij een factor noemde waar Nederland rekening mee moest houden. Voor enkele
Nederlanders was dit betoog aanleiding zich te beraden over de vraag hoe de kennis
in Nederland omtrent dit steeds belangrijker wordende Duitsland vergroot kon worden.
Met die kennis was het immers droevig gesteld. In plaats daarvan werd genoegen
genomen met sjablones, en aan de universiteiten werd meer geld besteed aan de
kennis van verre buitenplaatsen als Angola en Cuba dan aan die van cultuur,
samenleving en geschiedenis van het buurland van welks lot Nederland, hoe dan
ook, grotendeels afhankelijk was.
In dat beraad over hoe in die leemte te voorzien - beraad waarvoor Van Mierlo
steeds werd uitgenodigd, maar waar hij zich nooit liet zien - kwam ook het idee ter
sprake op gezette tijden bijeenkomsten te organiseren tussen prominente Nederlanders
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en Duitsers uit de politieke en academische wereld, naar het model van de conferenties
die jaarlijks tussen Britten en Duitsers in Königswinter plaatsvinden.
Daar is toen niets van geworden, onder andere omdat Helmut Kohl, toen nog leider
van de oppositie, in een in Nederland opgenomen programma voor de Duitse televisie
op een buitengewoon onheuse manier was behandeld door een stel zeer linkse
Nederlanders, wie het aan niets minder gelegen was dan aan een serieus debat. Dat
had in Duitsland, ook bij mensen die niet bepaald gecharmeerd waren van Kohl, een
buitengewoon slechte indruk gemaakt. Belangstelling voor zo'n Nederlands-Duitse
Königswinterconferentie was dan ook nihil.
Nu wordt dit idee weer opgevat, en nog wel op hoger niveau. Nadat minister van
buitenlandse zaken Kinkel en zijn toenmalige ambtsgenoot Kooijmans er al hun
steun aan hadden gegeven, is het nu blijkbaar in een actueler stadium gekomen.
Minister-president Kok heeft, bij gelegenheid van het informele bezoek dat
bondskanselier Kohl begin deze week aan Nederland bracht, aangekondigd dat de
eerste bijeenkomst dit najaar zal plaatshebben.
Op zich zelf is het een goed idee, maar er moet wel met enkele overwegingen
rekening worden gehouden. Nederland is voor Duitsland niet het belangrijkste land
dat er bestaat. Oud-bondskanselier Schmidts opmerking dat Duitsland zich vooral
moet richten naar Frankrijks belangen en inzichten, en ‘als het even kan’, naar die
van Polen, is wat dat betreft nogal symptomatisch.
Dat betekent dat, als zo'n bijeenkomst voor de Duitse politieke en academische
elite interessant wil zijn, Nederland op z'n minst met de volgens internationale
maatstaven beste kwaliteit te voorschijn moet komen. Anders komen de Duitsers op
z'n hoogst met het tweede garnituur en laten ze het op den duur helemaal afweten.
Een land dat negen buren heeft, kan zijn tijd dan wel beter besteden. Die plotselinge
haast het verzuim ten aanzien van Duitsland in te halen heeft trouwens überhaupt in een artikel als dit misstaat een Duits woord niet - iets verdachts: alsof het niet om
werkelijke belangstelling gaat, maar omdat de nadelen van dat verzuim - om niet te
spreken van regelrechte anti-Duitse gezindheid - zich beginnen te doen voelen.
Natuurlijk is er alles voor te zeggen om van Nederlandse kant de verhouding tot
Duitsland op een volwassener manier te doen verlopen - en, laten we dit er
onmiddellijk aan toevoegen, meer in overeenstemming met de officiële betrekkingen
zoals die al ruim veertig jaar tussen beide landen bestaan - dan op grond van de
verwachting dat de Duitsers zich blijven uitputten in verontschuldigingen voor wat
hun grootouders vijftig jaar geleden in Nederland hebben gedaan.
Het is waar: de mythe dat het hele Nederlandse volk zwaar onder de Duitse
bezetting heeft geleden, behoort tot onze nationale identiteit, die we vooral tegenover
het grote buurvolk, welks taal zo lijkt op de onze, proberen te handhaven. Niemand
is zo bang in het buitenland voor een Duitser gehouden te worden als de Nederlander,
en die vrees heeft weinig met de oorlog te maken.
Maar eens moeten we toch van die complexen af, en daarom zijn de initiatieven
van de regering-Kok om de verstandhouding ook op onofficieel niveau te verbeteren
toe te juichen. Maar behalve de reeds gestelde vraag naar de eigenlijke motivering
is er ook de vraag naar de methode.
Het is al opmerkelijk dat een van de eersten die aan de bel getrokken hebben, dr.
A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO, was, die waarschuwde voor de nadelen
die een voortgezette anti-Duitse sfeer voor de Nederlandse economie zou kunnen
hebben. Volkomen waar, maar het bevestigt wel het beeld van de Nederlander die
pas wakker wordt wanneer het om de centen gaat.
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Dat veel van het denkwerk in handen is gegeven van organisatiebureaus en
consultancy groups, geeft ook te denken over de aanpak. Niet dat deze geen bekwame
adviezen zullen geven, maar het versterkt de indruk dat het in feite niet om de zaak
zelf gaat, maar om het effect; dat het, met andere woorden, eigenlijk niet meer is dan
een kosmetische operatie dan wel een kwestie van public relations.
Onweerstaanbaar doet het denken aan de wijze waarop de Nederlandse regering
van 1945 tot 1949 dacht dat zij haar beleid ten opzichte van Indonesië in Amerika
kon ‘verkopen’ door, à raison van een paar miljoen schaarse dollars, er Amerikaanse
public-relationsbureaus op te zetten. Geen ogenblik kwam het idee op dat, als de
Amerikanen ons beleid niet begrepen en voldoende steunden, dat misschien wel eens
aan het beleid kon liggen. Weggegooid geld dus.
Wat is er dan aan het beleid ten opzichte van Duitsland mis geweest? Op het niveau
van de regeringen is het, met enkele beperkingen (zoals vorig jaar nog de Europese
kandidatuur-Lubbers), heel goed gegaan. Maar op het niveau van de publieke opinie
is er wat aan de hand, zoals vorig jaar nog bleek uit de enquête van Clingendael onder
de jeugd en deschijnheilige ‘Ik ben woedend’-briefkaartenactie.
Maar kan de regering daarvoor verantwoordelijk gesteld worden? Ja, voor zover
dit het gevolg is van falend onderwijsbeleid. Uit die enquête bleek, onder andere,
een afgrondelijk gebrek aan kennis over Duitsland bij de jeugd. Daar kan alleen maar
de regering verantwoordelijk voor gesteld worden. Wèl grote woorden over
verzoening en begrip tussen de volken, maar als het op de concrete praktijk aankomt
blijkt dat de verantwoordelijken daar nooit over nagedacht hebben.
Zoiets is niet met een paar adviesbureaus en een paar conferenties te verhelpen.
Aan de andere kant is het te ver gegrepen als gemeend wordt, zoals blijkbaar op het
ministerie van buitenlandse zaken gedaan wordt, dat het erop aankomt een
‘wij-gevoel’ tussen Nederlanders en Duitsers te scheppen. Zo'n gevoel bestaat niet
eens tussen Nederlanders en Belgen, en dat is ook geen drama.
Kortom, het gaat om een volwassen verhouding tussen volken die elkaar beide als
anders gaan beschouwen en dat ook van elkaar accepteren. Het werk dat gedaan moet
worden om die verhouding volwassen te krijgen, is in de eerste plaats intern, behorend
meer tot de verantwoordelijkheid van de minister van onderwijs dan tot die van zijn
collega van buitenlandse zaken. Contacten met Duitsers zijn heel mooi, maar halen
weinig uit als het Nederlandse publiek onvolwassen en onkundig blijft.
NRC Handelsblad van 27-01-1995, pagina 9

Langzamerhand kantelt het
17 januari 1995 rijt zich in de dagen die historisch genoemd worden. Wat is er toen
gebeurd? Toen hebben de Nederlandse regering en de regering van de Vlaamse
Gemeenschap in Antwerpen enkele verdragen getekend. Inderdaad is dit een
bezegeling van de internationale rol van Vlaanderen en als zodanig een novum.
Of ook het Nederlandse publiek deze gebeurtenis als historisch heeft ondervonden,
is de vraag. Maar de Franse regering vond haar kennelijk belangrijk genoeg om haar
te laten bijwonen door haar ambassadeur te Brussel. Frankrijk heeft een fijne neus
voor machtsverschuivingen aan zijn grenzen.
Die fijne neus impliceert nog niet direct kennis van zaken. Anders zou president
Mitterrand niet in zijn afscheidsrede voor het Europese Parlement gesproken hebben
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van de ‘Vlaamse en Nederlandse talen’. Of zou dit een subtiele poging zijn geweest
een scheiding aan te brengen tussen de twee Nederlandssprekende eenheden?
Hoe dit ook zij - Frankrijks belangstelling voor België's toekomst dateert niet van
gisteren. Een jaar of vijftien geleden vroeg een Franse diplomaat mij of Nederland
al had nagedacht over de gevolgen van een eventueel uiteenvallen van België. Toen
kon ik met goed geweten antwoorden dat Nederland nooit over België nadacht.
Dat is nu wel iets anders geworden - althans op regeringsniveau. De regering-Kok
erkent nu de internationale status en betekenis van het autonoom geworden
Vlaanderen. Een bezoek aan de Vlaamse regering was een van haar eerste daden op
internationaal terrein. En nu die Antwerpse verdragen. Maar het moet gezegd worden
dat de grond al voorbereid was door de vorige minister van buitenlandse zaken, Peter
Kooijmans, die een voortreffelijke nota over de federalisering van België en de
gevolgen ervan voor Nederland het licht deed zien.
Er is dus reden voor applaus en voor voldoening. Maar laten we voorzichtig zijn.
Nederland en Vlaanderen zullen elkaar niet direct in de armen vallen. Daarvoor zijn
er te veel gescheiden belangen en achtergronden. Daarvoor is Vlaanderen ook de
laatste decennia te zelfbewust geworden. Of Nederland dat beseft? Terecht schrijft
de hoofdredacteur van De Standaard:
‘Nederland, zeker officieel Nederland, blonk jarenlang uit door onbegrip over wat
er in België en Vlaanderen gaande was. En zelfs nu nog kan men regelmatig in de
serieuze Nederlandse pers stukjes lezen die een verbijsterend gebrek aan kennis,
inzicht en inlevingsvermogen verraden.’ Hier zinspeelt hij zeker op een recent
hoofdartikel in Trouw, dat de Vlamingen kapittelt omdat ze aan hun rechten in de
Voerstreek vasthouden. Vele Nederlanders vinden de rechten van Bosniërs,
Oost-Timorezen en andere volken - als ze maar ver weg wonen - belangrijker.
Kortom, ‘veel Nederlanders voelen zich ver verheven boven wat er in Vlaanderen
gebeurt’. Laten we onze Vlaamse collega geruststellen en zeggen dat dit Nederlandse
gevoel van verhevenheid niet alleen Vlaanderen geldt. ‘Maar langzamerhand kantelt
het.’ Inderdaad, de machtsverschuivingen elders in Europa en enkele Nederlandse
misrekeningen hebben ons bescheidener gemaakt en opener voor andere
mogelijkheden.
Maar laten we ons voor romantiek en lyrisme hoeden. Daar hadden de Vlamingen
vroeger nogal eens last van, in de tijd dat ze nog tweedeklas burgers waren in eigen
land. Nu is dit, merkwaardig genoeg, eerder te bespeuren bij iemand die, te oordelen
naar zijn naam en functie, uit het noorden van Nederland komt: de heer A. Postma,
hoogleraar in Groningen en lid van de Eerste Kamer.
In een artikel in dezelfde Standaard bezingt hij, terecht, de Antwerpse plechtigheid
van twee weken geleden. Maar dan loopt hij wat hard van stapel: ‘Wat zich daar
ontwikkelt, is de kern van het Nederlandstalige Gemenebest in Europa.’ Ja, ‘voor
onze ogen herrijst als het ware het oude hertogdom Brabant’, ja zelfs ‘het begin van
het herrijzen van de Zeventien Verenigde Nederlanden’. Nou, nou.
We zouden over deze geestdrift wat kunnen glimlachen, ware het niet dat ze
contraproduktief zou kunnen werken. Prof. Postma ziet in een versterkte
Nederlands-Vlaamse samenwerking ook een ‘versterking van de Benelux’. Hoe hij
die met elkaar rijmt is niet helemaal duidelijk, te minder wanneer hij eraan toevoegt:
‘In die Benelux domineren de Nederlandstaligen, zowel economisch als politiek, en
zo hoort het ook.’
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Niet dat hij feitelijk ongelijk heeft, maar dit luid te verkondigen is het beste recept
om de boze vermoedens van de anderstalige bewoners van de drie landen te bevestigen
en de Benelux, wier versterking Postma beoogt, te torpederen. Daarom: zachtjes aan!
Voor de Nederlandse regering zal het al moeilijk genoeg worden de ballen van
Vlaanderen, België en Benelux (om niet te spreken van Wallonië en Luxemburg) in
de lucht te houden. Wat dat betreft, heeft de opkomst van Vlaanderen als internationale
acteur, hoe welkom ook, de zaken eerder gecompliceerd dan vereenvoudigd. Grote
tact zal vereist zijn, gepaard aan het besef dat België's zuiderbuur hier mogelijkheden
ziet zijn gehavende machtspositie in Europa te versterken.
NRC Handelsblad van 31-01-1995, pagina 11

Logica ook in de zonde
Op 28 december stond deze stelling op de Opiniepagina: ‘Door ook over
minimum-inkomens premies en belastingen te betalen, en door het minimumloon te
baseren op de behoeften van een individu-met-partner, maakt de wetgever het
scheppen van voldoende werkgelegenheid onbetaalbaar.’
In mijn artikel van 6 januari nam ik die stelling over en stelde ik de vraag: sinds
wanneer betaalt de wetgever belasting? Nu stuurt de auteur van die stelling, dr. Kees
Waaldijk, mij de tekst toe zoals deze bij zijn proefschrift vermeld stond, en die luidde:
‘Door ook over minimum-inkomens (...) belasting te laten betalen (...).’
Het woord laten was dus in de krant weggevallen, en dr. Waaldijk treft geen blaam.
Op z'n hoogst kan men zich afvragen welke logica hem ertoe gedreven heeft
minimum-inkomens te schrijven, maar minimumloon (dus het eerste woord met, en
het tweede zonder streepje), maar dat heeft weinig met taal te maken.
De volgende taaleigenaardigheden trof ik sinds 6 januari in mijn lectuur aan:
‘Het is een roman over twee vrijgevochten types, die geconfronteerd worden met
onvrijheid, niet in het minst in henzelf.’ Gelukkig dat ze met die onvrijheid, in het
minst niet in henzelf (zichzelf?) geconfronteerd werden.
‘Zelfs de natuurwetenschap schijnt daar geen antwoord op te hebben, want als we
de chaostheorie mogen geloven, dan kan het vleugelgefladder van een vlinder in
China tot oorzaak hebben dat een paar maanden later een orkaan in het Caribisch
gebied opsteekt’ (eigen werk). Moet dat niet gevolg zijn? (Ja.)
‘De Zilveren Kruis Groep behoort tot één van de top drie verzekeraars in
Nederland.’ Wie behoort nog meer tot die ene topverzekeraar?
‘Deze typisch Europees-continentale bestuursvorm hebben Shell en Unilever ook,
maar is verder in de Angelsaksische wereld vrijwel onbekend.’ Zelfde constructie
als: mij beledigden zij en vond dat kwalijk.
‘De directe, bijna hoekige schilderwijze met de platte kwast is typerend voor werk
van toen, en vinden we onder meer terug in zijn vaas met asters en flox uit de collectie
van het eigen museum.’ Zelfde constructie als: hij schildert mooi en waarderen ze
zeer.
Andere voorbeelden van dooreenhaspelen van naamvallen: ‘Een presse-papier die
Oskar Schindler van de SS kreeg en werd teruggevonden door een antiekhandelaar...’
En: ‘Onkelinx zei dat ze de Nederlandse taal en kultuur respekteert en geen
vijandelijke gevoelens toedraagt.’
‘Maar febo kennende zal de man worden opgezocht en gaan we deze zaak correct
goedmaken.’ Wie kent febo?
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‘Volgens sceptici is de multimedia-jet, net als het gepraat over de elektronische
snelweg, voorlopig nog een luchtkasteel.’ Is dat gepraat over een elektronische
snelweg een luchtkasteel of is de elektronische snelweg zelf dat?
‘De Gaulle zag grote voordelen in de EEG voor de Franse landbouw (evenals
Nederland).’ Zoals het er staat, zag Nederland grote voordelen in de EEG voor de
Franse landbouw, maar was niet veeleer bedoeld te zeggen dat Frankrijk, evenals
Nederland, in de EEG grote voordelen voor de eigen landbouw zag?
‘... beide zijn in Franse ogen typische voorbodes van toekomstige Duitse
presentiedrang.’ Of: tekenen van een toekomstige presentiedrang; òf: voorbodes van
een presentiedrang.
‘TCR overtrad, naar later is gebleken, alles wat God heeft verboden.’ Deed TCR
dus precies wat God gebood?
‘... alle landen dan wel produkten die zich de laatste tijd uit de markt prezen of
hebben geprezen.’ En: ‘... beklemtoonden vooral PvdA en D66 dat de VVD zich uit
de politieke markt prees.’ Er zijn twee werkwoorden prijzen: 1. prijzen (prijsde,
geprijsd) = van een (prijs)aanduiding voorzien; 2. prijzen (prees, geprezen) = loven,
roemen. Welk prijzen bedoelden de hier geciteerde hoogleraren?
‘Nadat het vierde-kabinet-Colijn was gevallen, formeerde zijn naamgever nog een
nieuwe regeringsploeg, die echter slechts enige dagen beschoren was.’ Was de
regeringsploeg beschoren of waren haar slechts enige dagen beschoren?
‘Willy Brandts Ostpolitik werd door de Navo-bondgenoten argwanend bekeken,
niet in het minst omdat de zelfstandige rol van West-Duitsland in Europa associaties
opriep met het verleden. De Franse historicus A. Grosser spreekt in dit verband over
de angst voor een nieuw Rapallo.’ Die angst klopt niet met de stelling dat Brandts
Ostpolitik niet in het minst argwanend werd bekeken om die mogelijke associaties
met het verleden.
In mijn taalrubriek breng ik nooit geslachtsverwarringen ter sprake, maar de
schrijver van deze passage zondigt wel erg tegen de logica: ‘...had de Sovjet-Unie
gesteld dat het haar invloedssfeer in het Midden-Oosten en de Middellandse Zee zou
gaan uitbreiden. (...) Bonn had zich een Einzelgänger getoond in haar
toenaderingspolitiek tot Oost-Europa.’
Het doet denken aan wat mr. J.W. Beyen, toenmalig ambassadeur in Parijs, eens
schreef over de Franse rede van een Nederlander die hij had moeten aanhoren: ‘Nooit
sinds Sodom en Gomorra is er zo gezondigd tegen de geslachten.’ Nu is zondigen
niet zo erg, maar volg daar dan een zekere logica in.
Kok vertelt hoe hij als voorzitter van de FNV op bezoek moest bij de
bondskanselier. Hij reed met chauffeur, maar in een nogal eenvoudige auto. Op een
goed ogenblik werden ze door de politie aangehouden. ‘Gezien de auto en gezien
het feit dat we allebei voorin zaten werd nogal ongeloofwaardig gereageerd op onze
uitleg.’ Bedoeld is toch zeker: ongelovig?
NRC Handelsblad van 03-02-1995, pagina 7

Iedereen is anders dan anderen
In 1949 nam ik verlof van de journalistiek om ruim vier jaar, in dienst van de overheid,
te proberen Nederland te ‘verkopen’ aan het Amerikaanse publiek, gebruik makende
van de plaatselijke kanalen, zoals daar zijn: pers, radio, televisie, onderwijsinstellingen
enzovoort.
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Het was een politiek gemakkelijke tijd: de Indonesische kwestie, die Nederland
in conflict had gebracht met de Verenigde Staten, liep op haar eind; en de
kwestie-Nieuw-Guinea, die Nederland opnieuw tegenover de VS zou plaatsen, was
nog niet aan de horizon opgedoemd.
Maar wat het vak van Nederlands voorlichter vooral vergemakkelijkte was het
feit dat de Amerikanen vanouds een bepaald beeld van Nederland hebben: het beeld
van een stoer, godvruchtig, betrouwbaar volk. Die hoedanigheden worden, in het
Amerikaanse besef, gesymboliseerd door het (Amerikaanse!) verhaal van het jongetje
met zijn vinger in de dijk en het - eveneens Amerikaanse - boek van Hans Brinker
and the silver skates, dat ieder Amerikaans kind gelezen had.
Of dat beeld en de verhalen die tot de vorming ervan bijgedragen hadden, klopten
met de werkelijkheid, maakte niet zoveel uit: het was in elk geval een gunstig beeld.
Vele andere landen mochten jaloers op ons zijn dat wij over zo'n beeld in Amerika
beschikten. Het gaf de Nederlandse voorlichter op z'n minst een startkapitaal.
Ik verzette mij dan ook tegen al die Nederlandse stuurlui aan de wal die dat beeld
wilden wegmoffelen. Molens, tulpen, dijken en klompen waren immers ouderwets.
Nederland was zich aan het industrialiseren, en dát beeld - dat van rokende
schoorstenen en draaiende machines - moest aan de Amerikanen verkocht worden.
Zeker, het traditionele beeld klopte niet helemaal meer met de werkelijkheid (als
het ooit gedaan had), maar, zo was mijn standpunt, we moesten het niet weggooien;
we moesten het op z'n hoogst aanvullen en bijstellen. Want industrialisatie op zichzelf
was niets bijzonders of exclusiefs, en het beeld dat tulpen en de strijd tegen het water
opriepen, was dat wèl.
De eerste tien dagen van deze maand bevond ik mij weer in het buitenland, nu
met vakantie. Gebukt onder een zeker schuldgevoel, omdat ik in de zon zat, terwijl
het eigen land dreigde te verzinken. Maar wat zou ik in Nederland hebben kunnen
doen: de mensen in de Betuwe en de Zuidhollandse waarden (in Limburg was het
gevaar al geweken) voor de voeten lopen of mij vertillen aan het sjouwen met
zandzakken?
In plaats daarvan kocht ik buitenlandse bladen, niet alleen de plaatselijke. En weer
rees daar het beeld uit op van het kleine land dat zich zo dapper en efficiënt verzette
tegen zijn erfvijand, het water. Zelfs de journalist die enkele maanden geleden nog
een ongunstig beeld van Nederland in Der Spiegel had opgehangen - dat er overigens
niet zó naast was - was nu een en al lof. Als de nationale borst er niet van zwol, dan
bloosden tenminste de nationale kaken.
Ook hier is het niet relevant of het beeld klopt met de werkelijkheid. Het bestaat.
Maar het is wèl relevant in de discussie die nu gaande is over de nationale identiteit.
Dat thema is plotseling niet meer taboe - ook niet in linkse kring. Er zijn er die vinden
dat we ons er niet voor moeten schamen: anderen vinden het grote flauwekul.
Nu maken de voorstanders van de nationale identiteit één grote fout: zij proberen
haar te definiëren en komen dan uit op eigenschappen als onze verdraagzaamheid
of onze werklust. Nu is het in de eerste plaats de vraag of die deugden wel zo kloppen
met de werkelijkheid, maar belangrijker is dat er ook andere volken zijn wie
verdraagzaamheid en werklust niet ontzegd kunnen worden. Iets exclusiefs, iets wat
mede onze identiteit uitmaakt is die deugd dus niet. Het punt is dat identiteit niet iets
is wat zich positief laat definiëren. Iedereen heeft wel eigenschappen die anderen
ook hebben. Een identiteit laat zich alleen maar negatief dan wel in vergelijking, ja
in contrast tot anderen definiëren. Een identiteit is geen absolute grootheid. Een
identiteit in een vacuüm is een ondenkbaarheid.
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Kortom, men is iemand omdat men anders is dan anderen. Zo bestaat ook de
identiteit van een volk daaruit dat het anders - anders, niet beter of slechter - is dan
andere volken: door zijn taal, zijn cultuur, zijn geschiedenis, zijn zeden.
Punt twee is dat we zelf niet kunnen uitmaken wat onze identiteit is. Die zelfkennis
hebben we als persoon niet, en al helemaal als collectiviteit niet. Laat anderen dat
uitmaken. En die vinden in elk geval dat Nederland zeker een identiteit heeft. Het is
de laatste weken weer gebleken. En of dat beeld dat ze van ons hebben, nu helemaal
klopt met de werkelijkheid - nogmaals: dat doet er niet zoveel toe. Zeker niet wanneer
dat beeld, zoals ook gebleken is, gunstig is.
Rest de vraag of de nationale identiteit beslist een staat nodig heeft om zich te
manifesteren. Nee, niet noodzakelijkerwijs. Je zou zelfs kunnen betogen dat de
Nederlandse ijver voor internationale samenwerking, ja voor een opgaan in een
groter, supranationaal geheel, uitdrukking is van de Nederlandse nationale identiteit.
Overigens moet die laatste ijver nog aan de proef onderworpen worden.
NRC Handelsblad van 14-02-1995, pagina 9

Gedachten bij een foto
Er zijn van die foto's waar ik heel lang naar kan zitten kijken. Onlangs stond er weer
zo een in de krant. Daar zag je een groep Ecuadoriaanse schoolkinderen op, die
stonden te juichen terwijl hun onderwijzer een Peruaanse vlag verbrandde. Bij het
kijken naar zo'n foto komen er allerlei gedachten bij mij op.
Bijvoorbeeld: Ecuadorianen en Peruanen - dat zijn toch buurvolken die, althans
van hieruit bezien, nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn? Ze spreken allebei
Spaans en hebben allebei een sterke indiaanse inslag. Dat zouden toch broedervolken
moeten zijn?
Blijkbaar niet. Ze voeren zelfs oorlog tegen elkaar, zoals ze dat ook vijftig jaar
geleden deden, waarna Ecuador bijna de helft van zijn grondgebied aan Peru moest
afstaan. Bij beide volken viert het nationalisme kennelijk hoogtij, op een manier
zoals wij dat in Europa nauwelijks meer kennen.
Het is het beste bewijs dat nationalisme, ja zelfs de natie zelf niet iets is dat een
oergegeven is, voorafgaand aan de staat. Nee, het is juist omgekeerd: de staat is de
verwekker van het nationalisme, zelfs van de natie. Hij had ze, zeker in de onzekere
beginjaren, nodig om zich te consolideren.
Peru en Ecuador zijn, vergeleken met de meeste Westeuropese staten, vrij jonge
staten (onafhankelijk sinds resp. 1821 en 1830). De bevolkingen zijn, zoals gezegd,
nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Reden te meer voor de machthebbers om
een nationalisme te kweken, dat langzamerhand een natie gesmeed heeft. Daartoe
zijn vijanden, althans vijandbeelden, nodig. Die werden in de buurstaten gevonden.
Een kunstmatig proces, dus, al is het resultaat ervan een eigen leven gaan leiden,
dat niet kunstmatig is. In zijn boek Nations and Nationalism heeft Ernest Gellner dat
proces beschreven. Nationalisme, zegt hij, is het resultaat van sociale organisatie
(zoals de staat is), en ‘het is nationalisme dat naties verwekt, en niet andersom’.
Behorend tot een oude natie hoeven we niet onze neus op te trekken voor dat
proces, zoals dat zich bijvoorbeeld in Latijns Amerika heeft voltrokken. Ook
Nederland heeft het gekend. Trouwens, zijn wij wel zo'n oude natie? De Nederlandse
staat is ouder, maar het - confederale - staatsverband in de oude Republiek was zeer
los, en een natiegevoel kwam pas, aarzelend, in de Patriottentijd op.
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Het Koninkrijk, dat na de Franse tijd ontstond, was een eenheidsstaat (overgenomen
van de Fransen). Het had, om zich te consolideren, een nationalisme nodig - zeker
nadat, na het verlies van België, de levensvatbaarheid van de staat een onzekere
factor was geworden. Een ‘vaderlands gevoel’ werd gekweekt, via schilderkunst,
literatuur en school.
Het is de tijd dat de vaderlandse liederen ontstonden, waarmee talloze generaties
kinderen zijn opgegroeid: ‘Wien Neerlandsch bloed door d'aadren vloeit, van vreemde
smetten vrij’ (overigens getoonzet door een Duitser), ‘O, schitt'rende kleuren van
Nederlands vlag...’, ‘Hollands vlag, je bent mijn glorie...’, ‘We willen Holland
houwen, ons Holland fier, maar klein...’
Tot in de jaren '60 van deze eeuw werden ze nog gezongen (en op christelijke
scholen misschien nu nòg wel). Ik herinner mij hoe in het begin van die jaren mijn
ongeveer achtjarige dochter, die niet op een christelijke school zat, het huis vulde
met haar gezang: Hoe dierbaar is ons 't vaderland Der helden bakermat Der kunsten
wieg, 't gezegend strand waar 't heilig recht zijn zetel plant En deugd met een
fluweelen band Vorstin en volk omvat.
Pas na geruime tijd vroeg zij haar vader: wat betekent eigenlijk ‘der helden
bakermat’ en ‘der kunsten wieg’? Wat moest de vader daarop antwoorden zonder òf
de geschiedenis geweld aan te doen òf het lieve kind een illusie te ontnemen? Hoe
dan ook, zelfs in onze verlichte eeuw werd de jeugd onderworpen aan een
nationalistische hypnose.
Hier open ik een parenthese: jarenlang heb ik als kind tegen Sinterklaas gezongen:
‘...wie de koek krijgt, wie de gard...’, zonder te weten - ja, zonder me ooit af te vragen
- wat een gard is.
En iets later zong ik Louis Davids na: In de komedie Daar zat een lady Een asblonde
fee, die naar zij beweerde mijn lied waardeerde en mij in hare villa inviteerde... maar
toen vroeg ik me wèl al af wat een ‘feedie’ betekende. Waarmee ik alleen maar wil
beweren dat je niet hoeft te begrijpen wat je zingt om het met overgave te doen.
Einde van de parenthese.
Om de draad weer op te vatten: als hele generaties op school zulke liederen hebben
leren zingen en verhalen hebben gehoord over de heldendaden van hun voorouders
tegen de Spanjaarden en de Engelsen (misschien zelfs tegen de Romeinen en de
Belgen) dan is daar een nationaal zelfbeeld ontstaan, dat rustig nationalistisch
genoemd mag worden.
Het was overigens een nationalisme dat nauwelijks vijandbeelden kende; of liever:
waarvan de vijandbeelden niet in de moderne tijd getransponeerd werden. Een Spaans
vijandbeeld hebben we er niet aan overgehouden. Wèl bestond, korte tijd, een Engels
vijandbeeld, maar dat dateerde meer van de Boerenoorlog dan van de Engelse
oorlogen. En de Franse en Belgische vijandbeelden hebben meer met moraal dan
met geschiedenis te maken. Het Duitse vijandbeeld maakt daarentegen deel uit van
ons huidige nationalisme.
Kortom, de natie en het nationalisme - niet alleen in Nederland - zijn niet zozeer
gesmeed door de heldendaden van weleer, maar door de vaak veel latere verhalen,
gedichten en liederen over die - al dan niet gefingeerde - heldendaden. Zo zijn ook
de bronnen van het christendom niet de woorden en daden van Christus, maar de
verhalen daarover van de evangelisten, waarvan zelfs het oudste - het evangelie van
Marcus - van tientallen jaren na Christus' dood dateert.
Ongetwijfeld berust het nationalisme van de elkaar beoorlogende broedervolken
Ecuador en Peru ook op verdichte verhalen. Daar is het niet minder werkelijk door.
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Hella en ‘le beau ténébreux’
Eens in de zoveel tijd ruim ik, op aandringen van mijn huisgenoten, mijn boekenkast
op; en dan kan ik er donder op zeggen dat ik, enige tijd daarna, een boek zoek of
zelfs nodig heb dat ik zojuist van de hand heb gedaan.
Deze keer was het Les liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos dat ik weer
eens wilde doorbladeren. Ik had het ruim twintig jaar geleden gefascineerd gelezen,
maar blijkbaar had ik bij de laatste opruiming gedacht dat ik er toch nooit meer toe
zou komen het nog eens ter hand te nemen.
En nu een gevoel van spijt. Voorbij, voorbij, ach en voorgoed voorbij (ik citeer
uit het hoofd, omdat ik mijn J.C. Bloem ook niet kan terugvinden), want het boek
uit een bibliotheek halen is toch iets anders.
Waarom vertel ik dit? Omdat ik vorige week naar Bouillon de Culture, het culturele
praatprogramma van Bernard Pivot op het Franse TV5, heb gekeken; en daar was
Hella Haasse te gast, en wel omdat haar boek Une liaison dangereuse zojuist in
Frankrijk was verschenen.
Het was, geloof ik, de eerste keer dat een Nederlandse schrijver door Pivot was
uitgenodigd. Een Nederlandstalige schrijver, Hugo Claus, was al eens eerder bij hem
geweest, en ook - niet zo lang geleden - een Nederlands model (wat die met cultuur
te maken had ben ik vergeten, maar ze was mooi).
Nog is niet duidelijk waarom deze uitzending de behoefte bij mij deed ontstaan
Les liaisons dangereuses uit de kast te halen. Welnu, Hella Haasses Une liaison
dangereuse - vertaling van het in 1976 verschenen Een gevaarlijke verhouding of
Daal-en-Bergse brieven - is een soort vervolg erop, eveneens in de vorm van brieven
geschreven.
Tegen het eind van de Laclos' boek, dat van 1782 dateert, wordt terloops vermeld
dat madame de Merteuil, een van de hoofdpersonen, met smaad en schande bedekt
naar Nederland vlucht, en dat was voor Hella Haasse, zo vertelde ze aan Pivot, de
aanleiding geweest dat vervolg - een correspondentie tussen madame de Merteuil en
Hella Haasse - te schrijven.
Want ook Hella Haasse was gefascineerd geweest door Laclos' boek. Ze had het
sinds haar jeugd niet één keer, maar vele keren gelezen. Hoe kan dat? Want Les
liaisons dangereuses is toch een door en door amoreel boek, waarin madame de
Merteuil haar vroegere minnaar, Valmont, uitdaagt een jong meisje en een deugdzame
moeder te verleiden, wat hij ook doet en uitvoerig aan haar beschrijft.
Hella Haasse legde aan Pivot uit dat ze geen affiniteit met deze intrigante heeft,
maar wel respect voor haar. Immers zij was in opstand gekomen tegen de
achttiende-eeuwse mannenmaatschappij, waarin intelligentie het enige wapen was
waarover een vrouw kon beschikken om haar macht te doen voelen, en intelligent
was madame de Merteuil zeker.
Maar er is meer: Hella Haasse verwierp weliswaar madame de Merteuils weigering
lief te hebben (‘sa façon de ne pas vouloir aimer’), maar ook zij (Haasse) kende de
‘hartstocht van de wraak en van het lijden door liefde’.
En Valmont, de beroepsverleider? Had ze voor hem ook gevoelens van respect of
affiniteit? Pivot vroeg het haar niet, maar wèl vroeg hij of ze zich wel door Valmont
zou hebben willen laten verleiden. Het antwoord was bevestigend; Valmont had iets
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van ‘le beau ténébreux’ - de knappe melancholicus. Maar, zo stelde ze de kijkers
gerust, ze zou tegen hem gevochten hebben, alweer met het wapen der intelligentie.
Bovendien was zij vijftig jaar getrouwd met dezelfde man, en er waren nooit andere
mannen in haar leven geweest, behalve goede vrienden. Wèl was ze door alle fases
van de hartstocht heen gegaan. Trouwens, haar man had zelf iets van Valmont, zoals
alle mannen. Maar met het laatste was niet iedereen in het programma (er waren,
behalve Hella Haasse, nog vier vrouwen) het eens.
Het werd wel erg intiem, maar om de een of andere reden kreeg ik nooit een gevoel
van gêne. Pivot ondervraagt zijn gasten op zo'n charmante en enthousiaste manier.
Hij is er nooit op uit hen in hun hemd te laten staan. En Hella Haasse is zo zichzelf,
zo zonder enige opsmuk of effectbejag.
Was dat het dat mij zelfs zo nu en dan ontroerde? Of was het de goedkope trots
dat een landgenoot zich met vlag en wimpel staande hield op de Franse televisie?
Of was het die betuiging van trouw aan haar steeds op de achtergrond blijvende man,
die ik van de schoolbanken ken?
Hoe dat ook zij - ook zonder dat persoonlijke element kwam ik tot de conclusie
dat we hier getuigen waren geweest van een dialoog tussen twee gelijkwaardige
beschavingen, zoals je zelden op de Nederlandse televisie te zien krijgt. Meer
Nederlanders zouden ervan hebben genoten als de rubriek Selectie op de
televisiepagina, die vaak Bouillon de Culture vermeldt, dat ook verleden week
woensdag had gedaan.
NRC Handelsblad van 21-02-1995, pagina 7

Zich met het beste meten
In de Financial Times van zaterdag schreef James Morgan dat hij onlangs vanuit
Londen het Deense ministerie van buitenlandse zaken opbelde. Het was even na drie
uur Engelse tijd, dus een uur later in Kopenhagen. Iemand nam op en zei: ‘Er is
niemand hier. Kantoortijd is van negen tot vier.’ ‘Maar wat gebeurt er als iemand
jullie aanvalt?’ ‘Dan vinden ze niemand hier.’
Gelukkig land - dat Denemarken! ‘Weer een probleem minder’, zegt James Morgan
dan ook. En intussen sloven wij Nederlanders ons maar uit met nota's, conferenties,
artikelen en redevoeringen over de herijking - het woord zelf getuigt al van een
tierischer Ernst - van ons buitenlands beleid. Alsof een land als het onze veel keus
heeft.
Dat het dat niet heeft, blijkt ook uit wat een van onze topdiplomaten onlangs heeft
betoogd. Ik bedoel de rede van mr A.P. van Walsum, ambassadeur in Bonn, waarvan
een bekorte versie in de krant van 15 februari heeft gestaan.
Nederland, zo zei hij, ‘heeft zich van oudsher op het standpunt gesteld dat de
belangen van een kleine lidstaat (van de Europese Unie) het meest gediend zijn bij
een communautaire structuur, omdat deze de beste waarborgen biedt tegen het
overwicht van de grotere lidstaten’. Dat is een juist standpunt, want ‘een
intergouvernementele structuur is in laatste instantie helemaal geen structuur. Zij
vertoont de wezenstrekken van een jungle’.
Dat neemt niet weg dat Europa niet communautair zal zijn. Van Walsum is hier
heel stellig over: ‘Ik durf in februari 1995 niet te voorspellen wat er in 1996 en '97
uit de bus zal komen, maar ik weet wèl dat het niet communautair zal zijn.’ Met deze
eerlijkheid steekt Van Walsum zijn nek uit, hoewel het risico gering is - tenzij er nog
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mensen in Den Haag zijn die deze waarheid liever niet horen (voldoende reden
overigens voor sommige diplomaten hun mond dan maar te houden).
Maar uit Van Walsums analyse blijkt dat Nederland geen keus heeft. Als de grote
landen - maar ook een land als Denemarken, en misschien ook Zweden en Finland?
- de voorkeur geven aan intergouvernementele samenwerking, moet Nederland wel
meegaan.
Dat was in feite de kern van Van Walsums boodschap. Kennelijk heeft hij lering
getrokken uit de ervaring van 1991, toen Nederland een voorstel tot gematigd
communautaire samenwerking deed, dat alle Europese partners (op één, België, na)
van de tafel veegden. Van Walsum was toen, als directeur-generaal politieke zaken
van zijn ministerie, nauw bij dat voorstel betrokken.
De vraag rijst nu: wat dan? ‘In het intergouvernementele Europa geldt het recht
van de sterkste, en kracht is in de eerste plaats een functie van het aantal inwoners.’
Nederland heeft niet zoveel inwoners. Dus: ‘Wie niet sterk is moet slim zijn.’ Wat
betekent dat in concreto? Nederland moet zijn natuurlijke hulpbronnen ‘in kaart
brengen’, zegt Van Walsum, maar hij bedoelt (hoop ik) ook: als troefkaarten
gebruiken.
Wat zijn onze natuurlijke hulpbronnen? ‘De meest in het oog springende’ noemt
hij onze geografische ligging. Die hebben wij, op verkeers- en vervoersgebied, ‘aardig
uitgebuit, maar op andere terreinen hebben wij kansen laten liggen’.
Wat hebben wij dan verwaarloosd? Onze talenkennis. Die is, volgens Van Walsum,
niet zo groot als we zelf denken. Duits en Frans kennen we nauwelijks, en dat we zo
goed Engels spreken ‘is al helemaal een hardnekkig misverstand’. Daarmee eindigde
de verkorte versie van Van Walsums rede in de krant en ging ze min of meer als een
nachtkaars uit. Ik vermoedde dus dat er meer achter kwam, en inderdaad, hij zei nog:
‘... maar de taal die ik nog helemaal niet heb genoemd is het Nederlands. Veel van
de tekortkomingen in de talenkennis van de Nederlanders vallen terug te voeren op
hun gebrekkige beheersing van hun eigen taal. (...)
U zult het misschien wat vergezocht vinden dat ik een verband leg tussen onze
invloed in het intergouvernementele Europa en onze kennis van de Nederlandse taal,
maar mijn ervaring is dat mensen die werkelijk soepel en doeltreffend met vreemde
talen omgaan, steevast uitblinken in hun beheersing van het Nederlands. Beheersing
heeft te maken met heersen. Het gaat om de verbluffende kracht van de goed
geschreven tekst. Wie meester is van zijn taal, is meester van zijn zaak. Ik hoor vaak
genoeg beweren dat Nederland op zijn tellen moet passen, omdat er te weinig jongeren
zijn die exacte vakken willen studeren: de zachte sector zou nog steeds te veel
studenten trekken. Maar vergist u niet: taalbeheersing behoort tot de bikkelharde
sector.
De fout van het Nederlandse onderwijs is dat het de kinderen onvoldoende duidelijk
maakt hoe essentieel taalbeheersing is. Iedere Nederlander kent het gezegde dat er
verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, maar bijna niemand beseft dat dit
met taalbeheersing te maken heeft. Het wemelt in ons land van mensen die
verongelijkt door het leven gaan omdat ze overtuigd zijn van de juistheid van hun
ideeën, maar er niet in slagen ook anderen daarvan te overtuigen.(...)
Als alle VWO-leerlingen straks met een maximum aan taalbeheersing en
talenkennis van school komen, is Nederland nog steeds geen land van 55 miljoen
inwoners, maar dan tellen de Nederlanders in de Europese jungle wel voor twee.’
Dat zei Van Walsum óók, en de lezer van deze rubriek zal begrijpen dat deze
woorden mij uit het hart gegrepen waren.
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Maar er is meer. Dat ontveinst Van Walsum zich ook niet: ‘...er zijn natuurlijk
nog andere gebieden waar Nederland een betere prestatie kan leveren dan het op het
ogenblik doet. (...) Nederland zal zich gewoon op alle gebieden tot het uiterste moeten
inspannen als het zich niet gedegradeerd wil zien tot de klasse waar kleinere landen
in een intergouvernementele structuur van nature thuishoren: de onderste.’
In feite is dit een beroep op ons hele onderwijs. Dat kan zich grosso modo meten
met het gemiddelde in de grote landen, maar over 't algemeen niet met het beste in
enkele grote landen. En het gaat er juist om zich met dat beste te meten. De produkten
ervan ontmoeten wij aan de onderhandelingstafels en als concurrenten. Dat betekent
dat ook onderwijs betrokken zou dienen te worden bij het in kaart brengen van onze
natuurlijke hulpbronnen, ja ten dienste zou moeten staan van de versterking van de
nationale kracht, opdat Nederland in de jungle het hoofd kan bieden aan grotere
landen die nog over andere hulpbronnen, zoals inwonertal, beschikken. Dat vereist
evenwel een centrale conceptie en een centrale leiding, die moeilijk met ons
staatsrechtelijk bestel in overeenstemming te brengen zijn - maar dat dateert uit de
negentiende eeuw.
Na alle lof één punt van kritiek op Van Walsums rede: ook hij bestendigt de
schijntegenstelling tussen het communautaire Europa en het ‘Europa der vaderlanden’.
Dat is een schijntegenstelling, omdat ook in het communautaire Europa de vaderlanden
zouden blijven bestaan, zoals in Nederland de Friese, Zeeuwse, Limburgse
vaderlanden zijn blijven bestaan. Wat niet zou blijven bestaan zijn de staten.
NRC Handelsblad van 24-02-1995, pagina 9

Bolkestein en het nationale belang
Bij de formatie van het derde kabinet-Drees, in 1952, maakte de Katholieke
Volkspartij (KVP) aanspraak op de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Formateur
Drees wilde die aanspraak niet honoreren. Hij was bang dat Europa dan helemaal
onder rooms-katholieke regie zou komen; per slot van rekening hadden al in vijf van
de zes landen die zich verenigd hadden in de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal - de voorloper van de Europese Unie - rooms-katholieken het grotendeels voor
het zeggen.
Minister van buitenlandse zaken werd toen de partijloze Beyen (die later
rooms-katholiek zou worden). Maar om de KVP niet helemaal met lege handen te
laten staan, mocht zij een tweede minister van buitenlandse zaken (zonder portefeuille)
leveren. Dat werd de jonge, vrij onbekende diplomaat Luns, die toen tweede man
was in de permanente delegatie bij de Verenigde Naties in New York.
Bij het kennismakingsgesprek vroeg de formateur aan Luns waardoor hij zich in
zijn beleid dacht te zullen laten leiden. Antwoord: ‘In de eerste plaats door het
Nederlandse belang, in de tweede plaats door het Nederlandse belang, dan komt er
een hele tijd niets, en dan weer door het Nederlandse belang.’
Dit antwoord mishaagde de geroutineerde politicus Drees allesbehalve, en zo
ontstond er een nauwe band tussen de sociaal-democraat Drees en de conservatieve
rooms-katholiek Luns. Ook na Drees' aftreden in 1958 zou Luns de oude heer, die
hij steeds ‘vader Willem’ noemde, vaak blijven bezoeken.
Iemand die het ook wel met Luns' prioriteiten eens zal zijn, is de liberale leider
Bolkestein. Zaterdag heeft deze immers, in een rede waarvan dezelfde dag een bekorte
versie op deze pagina stond, ervoor gepleit dat in het buitenlands beleid ‘het nationaal
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belang de plaats krijgt die het toekomt’. En: ‘Een goede positionering van Nederland
in Europa vergt in de eerste plaats een goed besef van het nationaal belang.’
Zeer juist. Maar: wat is het nationaal belang? De een zal er dit onder verstaan, de
ander dat. Er zullen weinig politici zijn die een beleid voorstaan dat, in hun ogen,
niet in het nationaal belang is. Nationaal belang op zichzelf zegt niets. Het komt op
de inhoud en de richting aan.
Per slot van rekening is de stelling heel goed te verdedigen dat het in het nationaal
belang is 2 of 3 procent van het nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking
te geven. En het opgaan van de nationale staat in een supranationaal Europa wordt
tot op de dag van vandaag door het kabinet bepleit als zijnde in het nationaal belang
(wat de positie van het staatshoofd in zo'n constructie zal zijn - daarover heeft niemand
zich ooit het hoofd gebroken, waaruit blijkt hoe vrijblijvend onze Europese geestdrift
steeds is geweest). Waarvoor Bolkestein gepleit heeft, is dus niet zozeer dat we het
nationale belang als richtsnoer nemen - want er zijn, zoals gezegd, weinig politici
die dat niet doen - als wel dat we dat ook erkennen. Het is dus minder een pleidooi
voor het nationaal belang dan tegen de schijnheiligheid, die inderdaad in Nederland
groot is wanneer het erom gaat iets in termen van nationaal belang te definiëren (links
Nederland en CDA vinden elkaar in die schijnheiligheid).
In dit verband is het merkwaardig dat hij zwijgt over sterkere samenwerking in
Beneluxverband, waarvan het paarse kabinet een serieus punt lijkt te willen maken.
Zowel in geval van voortzetting als van uiteenvallen van de Frans-Duitse as lijkt dit
de aangewezen weg. Of deelt Bolkestein de oude liberale argwaan jegens alles
bezuiden onze grens, zo niet bezuiden onze grote rivieren? Het is waar: het
Agusta-schandaal is niet erg geschikt om dit te verminderen.
Als dit zo is, dan zal Bolkestein steun kunnen vinden in de woorden van de
sociaal-psycholoog prof. G. Hofstede (ook in de krant van zaterdag): ‘Ik heb nog
nooit twee buurlanden gezien die, ondanks gemeenschappelijke taal en de onderlinge
samenwerking, zo sterk verschillen in mentale programmering als Nederland en
Vlaanderen.’ Dat is misschien waar, maar hoeft samenwerking die op belangen
berust, niet uit te sluiten.
In plaats van die samenwerking met België dan wel Vlaanderen noemt Bolkestein
wèl een andere ‘machtsbundeling’, en wel die van ‘een liberaal Noordwest-Europa,
inclusief Duitsland, tegenover een meer protectionistisch zuidelijk Europa, aangevoerd
door Frankrijk’. Die noordwestelijke samenwerking dient Nederland te versterken,
zegt hij. Onmiskenbaar ligt Nederlands economisch belang bij versterking van de
vrije handel. De toekomst hangt af van de keuze die Duitsland zal doen. In de crisis
over de GATT is het, op het laatste ogenblik, naar Franse kant omgevallen.
Aangezien dus nationaal belang op zichzelf niets zegt, maar het geheel aankomt
op de interpretatie die iemand aan het nationaal belang geeft, is het van belang te
weten wat Bolkestein eronder verstaat. Wat is of vergt het nationaal belang nu (want
een ander kenmerk van het nationaal belang is dat het niet onveranderlijk is, maar
afhangt van tijd en plaats), volgens Bolkestein?
Welnu, ons beleid dient mede te worden geïnspireerd door ‘het belang van een
machtsevenwicht binnen de (Europese) Unie’. Daarom is Bolkestein van mening dat
‘het aanschurken van Nederland bij een Frans-Duitse as niet wenselijk is’. Dit is een
oude Nederlandse constante: wij zijn gediend met een machtsevenwicht tussen de
ons omringende grotere landen en wantrouwen continentale condominia. Dat is een
voortreffelijk beginsel - zolang er tegenwichten te vinden zijn die het machtsevenwicht
kunnen handhaven of herstellen. Traditioneel zocht Nederland zo'n tegenwicht in
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het Verenigd Koninkrijk en, later, in de Verenigde Staten. Kunnen die nog als zodanig
gelden? Bolkestein kan, wat dat betreft, niet anders dan vrome wensen uiten.
Een andere mogelijkheid is de Frans-Duitse as te breken, maar zou dat in het
Nederlands belang zijn? Bolkestein bepleit dit dan ook niet. Wèl wijst hij, terecht,
op de mogelijkheid dat die as niet duurzaam is, te veel onderhevig aan interne
spanningen en tegengestelde belangen. Inderdaad wordt te weinig nagedacht over
wat Nederland te doen zou staan als die Frans-Duitse as eens zou ophouden te bestaan:
aansluiting bij Duitsland, neutraliteit?
Kortom, Nederland heeft minder keus dan Bolkestein suggereert. Daarom strookt
een politiek van de kat uit de boom kijken misschien nog het meest met wat het
nationale belang nu vergt. Dat is niet hetzelfde als bij de pakken neerzitten, want het
is wel zaak zich niet door de ontwikkelingen te laten verrassen.
NRC Handelsblad van 28-02-1995, pagina 9

Bolkestein en het nationale belang
Bij de formatie van het derde kabinet-Drees, in 1952, maakte de Katholieke
Volkspartij (KVP) aanspraak op de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Formateur
Drees wilde die aanspraak niet honoreren. Hij was bang dat Europa dan helemaal
onder rooms-katholieke regie zou komen; per slot van rekening hadden al in vijf van
de zes landen die zich verenigd hadden in de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal - de voorloper van de Europese Unie - rooms-katholieken het grotendeels voor
het zeggen.
Minister van buitenlandse zaken werd toen de partijloze Beyen (die later
rooms-katholiek zou worden). Maar om de KVP niet helemaal met lege handen te
laten staan, mocht zij een tweede minister van buitenlandse zaken (zonder portefeuille)
leveren. Dat werd de jonge, vrij onbekende diplomaat Luns, die toen tweede man
was in de permanente delegatie bij de Verenigde Naties in New York.
Bij het kennismakingsgesprek vroeg de formateur aan Luns waardoor hij zich in
zijn beleid dacht te zullen laten leiden. Antwoord: ‘In de eerste plaats door het
Nederlandse belang, in de tweede plaats door het Nederlandse belang, dan komt er
een hele tijd niets, en dan weer door het Nederlandse belang.’
Dit antwoord mishaagde de geroutineerde politicus Drees allesbehalve, en zo
ontstond er een nauwe band tussen de sociaal-democraat Drees en de conservatieve
rooms-katholiek Luns. Ook na Drees' aftreden in 1958 zou Luns de oude heer, die
hij steeds ‘vader Willem’ noemde, vaak blijven bezoeken.
Iemand die het ook wel met Luns' prioriteiten eens zal zijn, is de liberale leider
Bolkestein. Zaterdag heeft deze immers, in een rede waarvan dezelfde dag een bekorte
versie op de opiniepagina stond, ervoor gepleit dat in het buitenlands beleid ‘het
nationaal belang de plaats krijgt die het toekomt’. En: ‘Een goede positionering van
Nederland in Europa vergt in de eerste plaats een goed besef van het nationaal belang.’
Zeer juist. Maar: wat is het nationaal belang? De een zal er dit onder verstaan, de
ander dat. Er zullen weinig politici zijn die een beleid voorstaan dat, in hun ogen,
niet in het nationaal belang is. Nationaal belang op zichzelf zegt niets. Het komt op
de inhoud en de richting aan.
Per slot van rekening is de stelling heel goed te verdedigen dat het in het nationaal
belang is 2 of 3 procent van het nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking
te geven. En het opgaan van de nationale staat in een supranationaal Europa wordt
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tot op de dag van vandaag door het kabinet bepleit als zijnde in het nationaal belang
(wat de positie van het staatshoofd in zo'n constructie zal zijn - daarover heeft niemand
zich ooit het hoofd gebroken, waaruit blijkt hoe vrijblijvend onze Europese geestdrift
steeds is geweest). Waarvoor Bolkestein gepleit heeft, is dus niet zozeer dat we het
nationale belang als richtsnoer nemen - want er zijn, zoals gezegd, weinig politici
die dat niet doen - als wel dat we dat ook erkennen. Het is dus minder een pleidooi
voor het nationaal belang dan tegen de schijnheiligheid, die inderdaad in Nederland
groot is wanneer het erom gaat iets in termen van nationaal belang te definiëren (links
Nederland en CDA vinden elkaar in die schijnheiligheid). Aangezien dus nationaal
belang op zichzelf niets zegt, maar het geheel aankomt op de interpretatie die iemand
aan het nationaal belang geeft, is het van belang te weten wat Bolkestein eronder
verstaat. Wat is of vergt het nationaal belang nu (want een ander kenmerk van het
nationaal belang is dat het niet onveranderlijk is, maar afhangt van tijd en plaats),
volgens Bolkestein?
Welnu, ons beleid dient mede te worden geïnspireerd door ‘het belang van een
machtsevenwicht binnen de (Europese) Unie’. Daarom is Bolkestein van mening dat
‘het aanschurken van Nederland bij een Frans-Duitse as niet wenselijk is’. Dit is een
oude Nederlandse constante: wij zijn gediend met een machtsevenwicht tussen de
ons omringende grotere landen en wantrouwen continentale condominia.
Dat is een voortreffelijk beginsel - zolang er tegenwichten te vinden zijn die het
machtsevenwicht kunnen handhaven of herstellen. Traditioneel zocht Nederland zo'n
tegenwicht in het Verenigd Koninkrijk en, later, in de Verenigde Staten. Kunnen die
nog als zodanig gelden? Bolkestein kan, wat dat betreft, niet anders dan vrome wensen
uiten.
Een andere mogelijkheid is de Frans-Duitse as te breken, maar zou dat in het
Nederlands belang zijn? Bolkestein bepleit dit dan ook niet. Wèl wijst hij, terecht,
op de mogelijkheid dat die as niet duurzaam is, te veel onderhevig aan interne
spanningen en tegengestelde belangen. Inderdaad wordt te weinig nagedacht over
wat Nederland te doen zou staan als die Frans-Duitse as eens zou ophouden te bestaan:
aansluiting bij Duitsland, neutraliteit?
In dit verband is het merkwaardig dat hij zwijgt over sterkere samenwerking in
Beneluxverband, waarvan het paarse kabinet een serieus punt lijkt te willen maken.
Zowel in geval van voortzetting als van uiteenvallen van de Frans-Duitse as lijkt dit
de aangewezen weg. Of deelt Bolkestein de oude liberale argwaan jegens alles
bezuiden onze grens, zo niet bezuiden onze grote rivieren? Het is waar: het
Agusta-schandaal is niet erg geschikt om dit te verminderen.
Als dit zo is, dan zal Bolkestein steun kunnen vinden in de woorden van de
sociaal-psycholoog prof. G. Hofstede (ook in de krant van zaterdag): ‘Ik heb nog
nooit twee buurlanden gezien die, ondanks gemeenschappelijke taal en de onderlinge
samenwerking, zo sterk verschillen in mentale programmering als Nederland en
Vlaanderen.’ Dat is misschien waar, maar hoeft samenwerking die op belangen
berust, niet uit te sluiten.
In plaats van die samenwerking met België dan wel Vlaanderen noemt Bolkestein
wèl een andere ‘machtsbundeling’, en wel die van ‘een liberaal Noordwest-Europa,
inclusief Duitsland, tegenover een meer protectionistisch zuidelijk Europa, aangevoerd
door Frankrijk’. Die noordwestelijke samenwerking dient Nederland te versterken,
zegt hij. Onmiskenbaar ligt Nederlands economisch belang bij versterking van de
vrije handel. De toekomst hangt af van de keuze die Duitsland zal doen. In de crisis
over de GATT is het, op het laatste ogenblik, naar Franse kant omgevallen.
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Kortom, Nederland heeft minder keus dan Bolkestein suggereert. Daarom strookt
een politiek van de kat uit de boom kijken misschien nog het meest met wat het
nationale belang nu vergt. Dat is niet hetzelfde als bij de pakken neerzitten, want het
is wel zaak zich niet door de ontwikkelingen te laten verrassen.
De column van J.L. Heldring van afgelopen dinsdag is door een technische fout niet
goed in de krant gekomen. We drukken zijn bijdrage hierbij nogmaals af. (Red.)
NRC Handelsblad van 02-03-1995, pagina 8

Anarchisch en onbeheersbaar
‘Het Internet, dat het voor zijn bloei moet hebben van anarchie, is bijna per definitie
iets wat niet onder controle te brengen is’, schreef Philip Revzin, hoofdredacteur van
de Europese editie van The Wall Street Journal, maandag in die krant, in een artikel
over de zegeningen - maar vooral ook de onontkoombaarheid - van het
informatietijdperk, dat we nu ingaan.
Diezelfde dag brachten de kranten verslag uit over de bijeenkomst van de G-7, de
zeven grote industriële landen, in Brussel over die komende informatiemaatschappij,
die sommige (zoals de Verenigde Staten en Japan) verwelkomen en andere (zoals
Frankrijk) onder controle proberen te houden, wat volgens Revzin per definitie niet
kan dan op straffe van een oninhaalbare achterstand.
Maar diezelfde dag brachten de kranten ook het nieuws van de déconfiture van
Barings, een van de oudste Britse banken - een déconfiture ontstaan doordat een
28-jarige employé, vanachter zijn computer speculerende, zijn bank een verlies van,
naar schatting, 1,5 miljard gulden bezorgde. Is dat een voorbeeld van de komende
anarchie en onbeheersbaarheid die Revzin diezelfde dag bezong?
Ik weet het niet. De oudste firmant van de bank spreekt van een complot. Anderen
zeggen dat uit zuinigheidsoverwegingen de interne controle was verslapt. Weer
anderen zeggen dat het handelen in derivaten - wat die employé had gedaan - een
vak op zichzelf is, dat de leiding van de banken - meestal veertigjarigen en ouderen
- niet verstaat en daarom overlaat aan jongere computerfreaks.
Nu stellen de andere banken hun cliënten natuurlijk gerust: zoiets kan bij ons niet
gebeuren. Ze zoeken dan de oorzaak bij de aard van de derivaten, inderdaad een
uiterst speculatief waardepapier (als het al een papier is). Maar zou het niet ook
hieraan kunnen liggen dat de internationale bankwereld intern verbonden is door een
netwerk dat onmiddellijke beslissingen mogelijk maakt, uitlokt, ja vergt (alweer: op
straffe van achter het net te vissen), waardoor noodgedwongen veel beslissingen in
handen worden gegeven van ondergeschikte medewerkers? Nogmaals: ik weet het
niet, maar bij het lezen van het nieuws over het ongelooflijke verhaal van die 28-jarige
Nick Leeson, die in de gelegenheid was gesteld voor zijn bank miljarden te winnen
(dus ook te verliezen) - van persoonlijke verrijking wordt tot dusver niet gesproken
- werd ik herinnerd aan een boek dat ik niet lang geleden gelezen had: La fin de la
démocratie van Jean-Marie Guéhenno (in Nederlandse vertaling uitgegeven door
Lannoo, Tielt).
Guéhenno, een 45-jarige politicoloog die op het ogenblik Frans ambassadeur is
bij de Westeuropese Unie (waarvan tot voor kort onze landgenoot Van Eekelen
secretaris-generaal was), brengt de informatiemaatschappij, die op ons afkomt, niet
in verband met ons financiële, maar met ons politieke bestel en voorspelt ook hier
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alleen maar anarchie en onbeheersbaarheid. De titel van zijn boek zegt, wat dat
betreft, al genoeg.
Op het eerste gezicht is Guéhenno's stelling niet erg oorspronkelijk. Het einde van
de natie-staat, dat hij aankondigt, hebben anderen vóór hem ook al voorzien. Maar
dezen ‘meenden dat het voldoende was om naties te vervangen door supernaties’,
en dat is volgens Guéhenno niet zo, want ‘ook het karakter van de macht is veranderd’.
‘Een natie’, aldus Guéhenno, ‘wordt niet uitsluitend gedefinieerd door haar
geschiedenis. Een natie is bovenal de aanduiding van een plaats, een grondgebied
dat wordt afgebakend door exact bepaalde grenzen. Dit uitgangspunt is de basis
geweest van onze vrijheid en is de voorwaarde voor het ontstaan van een open
gemeenschap. Tussen de begrippen wet en grondgebied is een bijzonder sterke band
ontstaan: de wet controleert niet de mensen, maar hun activiteiten binnen een nauw
omschreven grondgebied.’ Op dat beginsel berust ook de Europese Unie.
Maar ‘de economische veranderingen leiden ertoe dat de territoriale basis van de
moderne politiek zoals die eeuwenlang heeft bestaan, ter discussie wordt gesteld.
Ten gevolge van de ontwikkelingen in de telecommunicatie overschrijden netwerken
de grenzen van het grondgebied, waardoor het begrip ruimte ingrijpend is gewijzigd.
Hier gaat het niet meer om het bezit van een grondgebied, maar om de toegang tot
een netwerk.
Een dergelijke verandering van perspectief zal grote gevolgen hebben voor de
politieke orde. De solidariteit van de gemeenschappen die op grondgebied berusten,
verdwijnt en wordt vervangen door tijdelijke belangengroeperingen. Zal de politiek
een dergelijke omwenteling kunnen overleven? Als solidariteit niet meer geografisch
wordt bepaald, als er geen polis meer is en geen natie, is er dan nog ruimte voor
politiek?
We leven in het tijdperk van de netwerken, en de betrekking van de burgers tot
het politieke bestel wordt concurrentie aangedaan door de talloze verbindingen die
zij buiten dit bestel tot stand brengen, met als gevolg dat de politiek niet langer het
organiserend principe van de gemeenschap is, maar als 't ware een secundaire
activiteit.
Politiek en collectieve solidariteit zijn vervangen door percepties die even vluchtig
zijn als de belangen waardoor ze worden gemanipuleerd. De politiek verbrokkelt en
wordt tegelijk homogener. De samenleving wordt steeds gefragmenteerder en heeft
geen herinneringen en geen solidariteit meer. Samenhang is slechts te vinden in de
opeenvolging van beelden uit de samenleving die de media weer naar haar
terugzenden. Een samenleving zonder burgers en dus, ten slotte, een non-samenleving.
Zullen we een apolitieke organisatievorm aanvaarden die goed aansluit bij de
dwangmiddelen van deze nieuwe wereld, maar ten diepste vreemd is aan de
herinnering aan wat wij zijn geweest? Onze hele natuur verzet zich tegen zo'n
homogenisering, en dus is het heel wel mogelijk dat het universele verschijnsel van
machtsdiffusie niet dezelfde uitwerking zal hebben in Europa, Amerika en Azië.’
Tot zover Guéhenno, uit wiens boek ik enkele verspreide opmerkingen als één
aaneengesloten citaat heb weergegeven. De wereld die hij schetst, doet denken aan
de global village die de Canadese socioloog Marshall McLuhan een dertig jaar geleden
voorspelde, behalve dat Guéhenno, juist omdat de oude culturen zich tegen zo'n
homogenisering verzetten zullen, de mogelijkheid van meer ‘imperia’, in plaats van
één imperium, erkent - imperia waarvan de grenzen, omdat de macht niet langer
berust op grondgebied, noodzakelijkerwijs vaag en dus betwistbaar zullen zijn.
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De reactie op de ongrijpbare netwerken kan ook ‘reactionairder’ uitvallen. In een
rede over de wereldbevolkingsconferentie die onlangs in Kairo gehouden is, zei de
demograaf prof. D.J. van der Kaa: ‘Ik zie heel weinig tekenen dat wij ons bewegen
in de richting van een global village in de morele zin van het woord. Integendeel, er
zijn duidelijke tekenen, zowel in Azië als aan de overkant van de Middellandse Zee,
dat de mensen beginnen aan een heronderzoek van de godsdienstige en filosofische
idealen die hun cultuur en tradities hebben gevormd.’ Kunnen we er zeker van zijn
dat de rest van de wereld niet op soortgelijke ‘reactionaire’ wijze zal reageren?
NRC Handelsblad van 03-03-1995, pagina 9

Een bezoek aan Washington
Daags na de aankomst van de minister-president in de Verenigde Staten had The
New York Times op haar voorpagina een foto waarop je hem zag bovenaan de trap
van het vliegtuig - vergezeld niet van de minister van buitenlandse zaken, maar van
zijn secretaresse. Want het is niet Wim Kok over wie we het hebben, maar Willem
Drees, die in januari 1952 een bezoek aan de Verenigde Staten bracht. Toen was het
bezoek van een Nederlandse minister-president nog voorpaginanieuws voor een krant
als The New York Times. Nu had het bezoek dat de ministers Kok en Van Mierlo
vorige week aan Washington brachten ‘geen nieuwswaarde in Amerika’, zoals onze
correspondent in een nieuwsanalyse constateerde.
Moeten wij daaruit opmaken dat Nederland in die ruim veertig jaar minder
belangrijk is geworden? Nee. Alleen maar dit: in 1952 telden de Verenigde Naties
ongeveer vijftig leden, nu ruim driemaal zo veel. En de premiers van al die landen
willen wel eens naar Washington. De Amerikaanse media kunnen niet aan de gang
blijven daarover te berichten.
Bovendien was de Koude Oorlog in 1952 op zijn hoogtepunt. De Verenigde Staten
koesterden, om zo te zeggen, iedere bondgenoot die ze krijgen konden in de strijd
tegen de Sovjet-Unie, en Nederland was een ‘trouwe bondgenoot’. Nu is de
internationale toestand veel diffuser geworden en is de Amerikaanse belangstelling
voor Europa veel geringer dan zij in 1952 was.
Nu lijkt het alsof de Amerikaanse president de Nederlandse minister-president
niet als bondgenoot tegen een extern gevaar nodig heeft, maar tegen zijn binnenlandse
tegenstanders. Met gretigheid onderstreepte president Clinton, die zijn bezoekers
bijna drie uur van zijn tijd gaf, Koks waarschuwingen tegen een hernieuwd
Amerikaans isolationisme, dat hij in het door de Republikeinen overheerste Congres
de kop zag opsteken.
Ik ben er niet bij geweest, maar uit de berichten over het ministeriële bezoek aan
Washington die ik in een aantal Nederlandse kranten heb gelezen, heb ik de indruk
gekregen dat onze minister-president zich niet helemaal heeft weten te onttrekken
aan die binnenlandse controverse.
Zo liet hij zich, volgens een verslag in Het Parool, ontvallen dat Clinton een besluit
tot opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië, waarvoor zich een meerderheid
in het Congres begint af te tekenen, zou tegenhouden met zijn veto - wat Kok kennelijk
zou toejuichen. Beseffend dat hij wat ver ging om op te treden als de officiële
woordvoerder van de president, voegde hij er haastig aan toe: ‘Eigenlijk moet u dat
president Clinton maar zelf vragen.’ Inderdaad.
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Trouwens, Kok was al aardig ver gegaan in zijn kritiek op de neiging tot
isolationisme die hij bij zijn Republikeinse gesprekspartners had gemeend te kunnen
bespeuren en op hun onwetendheid omtrent ‘wat er bijvoorbeeld in Bosnië aan de
hand is’. Een gesprek met senator Dole, die tien minuten voor beide ministers had
weten vrij te maken, had hen kennelijk ontdaan.
Terecht misschien, maar is het diplomatiek om voor het hol van de leeuw zo
openlijk partij te trekken tegen de leeuw? De verslaggever van het Algemeen Dagblad
schreef: Koks optreden ‘was gedurfd, maar of het ook verstandig was gekozen
vertegenwoordigers op een weliswaar nette wijze te kijk te zetten als domoren, zal
de tijd leren. Het is namelijk niet uitgesloten dat de rekening betaald moet worden
als de Republikeinen straks de president van de Verenigde Staten leveren’.
Het doet me een beetje denken aan Den Uyl, die tijdens de Amerikaanse
verkiezingscampagne van 1972 president Nixon een ‘stuitend alternatief’ noemde.
Het enige verschil is dat Den Uyl toen nog geen minister-president was, maar hij
zou het zes maanden later worden en dan met dat ‘stuitend alternatief’ te maken
krijgen.
Zeker, zo'n openhartigheid tegenover de groten der aarde doet het in Nederland
altijd goed. ‘Lekker de waarheid zeggen’ beschouwen velen als een verfrissend
alternatief voor diplomatie, maar of het ook zoden aan de dijk zet (behalve misschien
bij Nederlandse kiezers)? En hoe zouden wij het vinden als een Amerikaanse
president, op bezoek bij ons, openlijk kritiek zou leveren op Nederlandse
parlementariërs? Het is achteraf maar goed dat het Nederlandse bezoek aan
Washington zo weinig publiciteit in Amerika kreeg.
Overigens is isolationisme niet een juiste benaming voor wat de Republikeinse
leiders van het Congres bezielt. De Verenigde Staten moeten leiding geven, zei Newt
Gingrich, de leider in het Huis van Afgevaardigden, dezer dagen. ‘De afgelopen vijf
jaar is gebleken dat er geen vervanging is voor Amerikaans leiderschap. Er zijn geen
andere militaire machten die ertoe doen.’ Wel pleitte hij voor een betere
werkverdeling, waarbij bijvoorbeeld Bosnië meer tot de verantwoordelijkheid van
de Europeanen dan van de Amerikanen zou behoren. Wellicht zijn de heren Kok en
Van Mierlo het met dit standpunt ook niet eens, maar isolationisme kan het in elk
geval niet genoemd worden, op z'n hoogst unilateralisme. Waren de heren wel
voldoende gebrieft vóór hun vertrek? Of - wat waarschijnlijker is - hadden ze de tijd
gehad ampel kennis te nemen van de verstrekte informatie?
Gelukkig heeft Kok in Washington ook getoond staatsman te kunnen zijn. In zijn
rede voor de Nationale Persclub pleitte hij voor een ‘alomvattend politiek partnerschap
tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie op grondslag van gelijkwaardigheid’.
Hij volgde hier het spoor van andere Europese bewindslieden, zoals de Brit Rifkind,
de Duitser Rühe en zelfs de Fransman Juppé.
Een voortreffelijke gedachte. Helaas doet zij denken aan het woord van Goethe:
‘Juist waar begrippen ontbreken, daar biedt te rechter tijd een woord zich aan.’
Immers, nieuwe verdragen of overeenkomsten hebben weinig zin als partijen zo
verschillend denken over de inhoud. Ja, met Clinton zou Kok het misschien gauw
eens worden over zo'n partnerschap, maar ook met de eigenlijke machthebbers in de
Verenigde Staten?
NRC Handelsblad van 07-03-1995, pagina 11

De politieke wil van wie?
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Vandaag gaan we het hebben over ‘Europa en het belang van Nederland’. Wat?
Alweer Bolkestein? Nee, dat is het onderwerp van een artikel dat de historicus prof.
H.L. Wesseling, lezers van deze pagina welbekend, schreef voor Mees- Pierson Visie,
het maandblad dat cliënten van die bank gratis toegestuurd wordt. Aangenomen mag
worden dat Wesseling dit artikel geschreven had voordat Bolkestein zijn
geruchtmakende rede te Noordwijk hield.
Blijkbaar zit het nationaal belang in de lucht en heeft het Bolkestein geen
windeieren gelegd. Het verontwaardigde gerucht dat inderdaad na zijn rede is ontstaan,
bewijst dan ook dat vele politici niet alleen schijnheilig zijn - waarom mag je wel
over het belang van je partij, maar niet over dat van je land spreken? - maar ook
weinig bij de tijd. Het toppunt van onnadenkendheid is nationaal belang gelijk te
stellen met materieel belang.
Het is dus een actueel thema, maar dat wil nog niet zeggen dat degenen die er wèl
over durven spreken, het ook allen met elkaar eens zijn. Zo komen Wesseling en
Bolkestein tot verschillende conclusies. De eerste is, kort gezegd, meer federalist
dan de tweede, hoewel hij realist genoeg is te erkennen: ‘Het Europa van de
federalisten is er niet gekomen en zal er niet komen, in elk geval voorlopig niet.’
Voorlopig blijft dus de natie-staat de kern van Europa's politieke bestel. Maar,
zegt Wesseling, dat betekent niet dat de natie-staat altijd zal blijven bestaan. De
moderne natie-staat dateert van de negentiende eeuw. Daarvóór bestond hij niet.
Waarom zou hij dus het eeuwige leven hebben?
Bovendien zijn naties ‘scheppingen van de geest. Ze zijn geconstrueerd in een van
bovenaf opgelegd proces. De natie-staat ontstond niet spontaan, maar was het proces
van een politieke wil.’ Dat betekent dus ‘dat de naties zullen bestaan zolang de
mensen dat willen. Of ze dat willen, is voor een deel een kwestie van ideeën, voor
een deel van belangen.’
Wesseling acht de politieke wil dus beslissend voor het al dan niet voortbestaan
van de natie-staat. Maar de politieke wil van wie? Voor het ontstaan van de natie-staat
was de wil van een elite beslissend, want Wesseling spreekt van een ‘van bovenaf
opgelegd proces’. Maar voor het voortbestaan van de natie-staat acht hij de wil van
‘de mensen’ beslissend.
Inderdaad hebben we nu, in tegenstelling tot de ontstaansperiode van de natie-staat,
met volwassen democratieën te maken en gaat het dus om ‘de mensen’, althans de
meerderheid van de mensen in een natie-staat. Wil de meerderheid nu voortzetting
van de natie-staat of zijn opgaan in een groter geheel of zijn opsplitsing in kleinere
eenheden (Wesseling was, met Freddy Heineken, co-auteur van Eurotopia: het idee
voor een Europese Kleinstaaterei)?
De vraag naar de wil van ‘de mensen’ is belangrijk met het oog op de toekomst
van de Europese eenheid. Dat Europa niet bestaat omdat er geen Europese identiteit
bestaat, acht Wesseling een juist argument, ‘maar in het licht van de geschiedenis
verliest het argument iets aan waarde’. Immers:
‘Als de Europese naties, zoals wij steeds meer beseffen, produkten zijn van wil
en verbeelding, imagined communities, dan is het ook niet onredelijk om een andere
gemeenschap te wensen en te bedenken, de Europese. Zoals de Fransen hun
“Fransheid” voor een deel hebben bedacht en geconstrueerd, zo kunnen de Europeanen
een “Europeesheid” bedenken, als zij dat werkelijk willen.’
Als zij dat werkelijk willen! De vraag is dus of ze dat werkelijk willen. Wat dat
betreft, ben ik minder optimistisch dan Wesseling schijnt te zijn. Ja, in abstracto zijn
de meeste mensen voor de eenheid van Europa. Maar het gaat niet om een abstracte
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vraagstelling. Het gaat om heel concrete zaken: zijn ze nog voor die eenheid wanneer
dat zou betekenen dat ze meer geld moeten afdragen aan arme (Europese) landen of
dat hun taal geen voertaal meer zou zijn in Brussel of Straatsburg of dat ze onder
Duitse officieren zouden moeten dienen? Dat soort dingen.
In het ene land zullen de antwoorden anders uitvallen dan in het andere. In
Denemarken anders dan in Nederland. In Frankrijk anders dan in Duitsland. De
uitslagen van de referenda die in 1992 in Denemarken en Frankrijk zijn gehouden,
stemmen niet tot optimisme, en in Duitsland is volgens de peilingen een grote
meerderheid tegen het opgaan van de D-mark in een ecu, dat een voorwaarde is voor
een Europese eenheid.
Zelfs in Nederland, dat zich zo beroemt op zijn ‘Europeesheid’, is het allerminst
zeker dat een meerderheid, gesteld voor een vraag die een vitaal Nederlands belang
(of wat die meerderheid ervoor houdt) raakt, voor Europa zou stemmen. Van geestdrift
voor Europa is, blijkens de lage opkomst bij de Europese verkiezingen (de laagste
in Europa!), in elk geval geen sprake meer.
Als de politieke elites wèl voor een voortgang van de Europese eenheid zijn - en
daar ziet het over 't algemeen wel naar uit - dan hebben die elites er belang bij dat
‘de mensen’ niet geconfronteerd worden met zulke concrete vragen; dat de Europese
eenheid zich min of meer ongemerkt of langs een achterdeur voltrekt. Niet erg
democratisch, maar ja...
In dit opzicht is een uitlating die minister Van Mierlo onlangs in een interview
met Elsevier (4 maart) deed, om meer dan één reden interessant: ‘De buitenland-elite
komt tot de conclusie dat het communautaire concept Nederland uiteindelijk toch de
beste bescherming geeft.’
Ik weet niet wat Van Mierlo onder de ‘buitenland-elite’ verstaat, maar de politieke
elite in Nederland is altijd, op een enkele uitzondering na, zeer communautair-gezind
geweest, en het gaat om die politieke elite en niet om een paar denktanks of
commentatoren.
Maar interessanter, ja onthullend, is dat Van Mierlo niet het oordeel van de
meerderheid van de mensen als graadmeter hanteert, maar dat van een elite. Dat is
misschien wijs en realistisch, maar menig D66'er zal toch wel even moeten slikken.
Of moeten wij ook die partij onder de schijnheiligen gaan rangschikken?
NRC Handelsblad van 10-03-1995, pagina 7

Twee zielen in één borst
Hoewel ik mijzelf niet als liberaal beschouw, heb ik toch een steentje bijgedragen
aan de winst van de VVD (twee steentjes zelfs, want ik had volmacht om voor een
ander te stemmen). En ik moet bekennen dat ik dat niet gedaan heb om provinciale
redenen.
Wat was dan wel mijn reden? Geen andere dan die van vele anderen: Bolkestein
spreekt duidelijke taal en durft zaken in discussie te brengen waar andere partijen
met een grote bocht omheen lopen. Dat erkennen ook zijn politieke tegenstanders.
Die les moeten vooral PvdA en D66 zich aantrekken. Het CDA immers heeft altijd,
althans verbaal, om zaken heen gelopen. Maar PvdA en D66 hebben tijden gekend
dat ze wel het kind bij de naam durfden te noemen. Mij dunkt dat dit trouwens het
kenmerk is van het progressivisme, dat zij beide belijden.
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Het is waar dat Den Uyl zich al vaak in rookwolken hulde. Ik herinner me een
rede van hem in de Rotterdamse Dierentuin, waar kop noch staart aan zat. Maar D66
is toch opgericht om al die rookwolken, die ook wel inherent zijn aan het Nederlandse
bestel, weg te blazen en dat bestel op te blazen?
Van die frisse ambitie is weinig overgebleven. D66 is zelf deel van dat bestel
geworden. En dan wreekt zich toch wel de leegheid van zijn filosofie. Die is niet
verouderd, zoals die van de PvdA. Die is er helemaal niet. Het zijn aardige en nette
mensen, daar niet van. Maar zoals het Amerikaanse spreekwoord zegt: Nice guys
finish last. En wat we ook van Bolkestein mogen vinden, een nice guy is hij niet.
Moeten PvdA en D66 nu bij Bolkestein in de leer gaan: zijn succesformule volgen
en zich ook scherp profileren tegen hun regeringspartners? Minister Wijers (D66)
ried het al aan. Maar dan zal er wel gauw een eind komen aan het kabinet-Kok.
Bolkestein zal wel zo slim zijn om die zwarte piet aan zijn progressieve bondgenoten
door te spelen. Die gaan dan de verkiezingen in als brekers, wat hen bij de kiezers
niet populair zal maken.
In eigen partij is Bolkestein, die de liberalen voor het eerst sinds een eeuw de
meerderheid bracht, onaantastbaar. Maar populair is hij er niet. Daarvoor laat hij te
veel merken dat hij weinig geduld heeft met dwazen - He doesn't suffer fools gladly,
luidt de ditmaal Engelse uitdrukking - en zijn partij kent vele dwazen, zoals elke
partij trouwens.
En ook als het toevallig geen dwazen zijn die er het mikpunt van zijn, zal zijn
duidelijkheid hem niet altijd vrienden maken. Zo was de Friezin Jorritsma
begrijpelijkerwijs gegriefd toen hij het kabinet - en dus impliciet haar als meest
betrokken minister - van ‘randstedelijke arrogantie’ betichtte, omdat het besloten
had in Limburg een snelweg aan te leggen waar de Limburgers hem niet wilden.
Dat is Bolkesteins achillespees, maar zolang hij de partij overwinningen bezorgt,
zal hij er geen last van hebben. Pas wanneer de wind weer eens zou draaien, zullen
de messen in de VVD, zoals zo vaak in het verleden, geslepen worden. Voorlopig
kan hij een tijd vooruit.
In meer dan één opzicht is zijn opstijging in de VVD merkwaardig. Behalve dat
hij geen allemansvriend is in een partij die prat gaat op haar gezelligheid, is hij ook
geïnteresseerd in zaken die de meeste leden niets kunnen schelen en neemt hij daar
soms standpunten in die de enkele leden die er wèl belangstelling voor hebben,
overrompelen.
Dat was bijvoorbeeld het geval met zijn plotselinge afwijzing van het Europese
supranationalisme, dat zijn partij tot dusver trouw had beleden. Maar los van de
merites van zijn standpunten moet gezegd worden dat hij meer begrip heeft van de
internationale politiek dan de andere politici, de minister van buitenlandse zaken
incluis. Maar veel eer zal hij er in zijn in wezen ongeïnteresseerde partij niet mee
behalen.
Ook als intellectueel is hij een buitenbeentje in zijn partij. Nu ontkent Bolkestein
altijd bij hoog en laag dat hij een intellectueel is, en helemaal ongelijk heeft hij dan
niet. Immer, als politicus kun je geen intellectueel zijn (al ben je dat als persoon nog
zozeer). De normen van onbevooroordeeldheid, intellectuele integriteit en
afstandelijkheid zijn voor een politicus anders dan voor een intellectueel. Maar
helemaal kan Bolkestein de twee zielen in zijn borst niet scheiden.
Zo zou hij waarschijnlijk, als hij geen politicus was, de stellingen in zijn
geruchtmakende rede over het nationaal belang anders geformuleerd hebben dan hij
als politicus heeft gedaan - voorzichtiger, maar dan zou hij er de koppen in de kranten
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niet mee gehaald hebben (een legitiem streven voor een politicus). Een politicus
moet dus, ook als hij intellectueel is, een grotere vrijheidsmarge gegund worden,
zoals de dichter die ook heeft, dan de intellectueel sec.
Om die reden had de Teldersstichting, de liberale denktank, Bolkestein eigenlijk
niet als spreker mogen uitnodigen op een studieconferentie die zij in november hield
over het onderwerp ‘Liberalisme en communitarisme’. Van een partijman, hoe
intellectueel ook, mag je niet verwachten dat hij het belang van zijn partij uit het oog
verliest, en dat moet juist op een studieconferentie irrelevant zijn.
Of Bolkestein nu, zoals ik onlangs ergens betoogd zag, minder intellectueel is dan
Van Mierlo, is moeilijk uit te maken. Ik ben eerder geneigd een vraagteken achter
die stellingen te zetten. Van Mierlo is te zeer dilettant - dat heeft waarschijnlijk met
zijn journalistieke achtergrond te maken - om volbloed intellectueel genoemd te
kunnen worden.
Twijfelingen, waarmee hij zo graag worstelt, zijn zeker het begin van de wijsheid,
maar nog niet de wijsheid zelf.
Daarom steekt Bolkestein ook intellectueel met kop en schouders boven zijn
medepolitici uit, maar dat is in zijn singulier onintellectuele partij nauwelijks een
troef.
NRC Handelsblad van 14-03-1995, pagina 9

Een diabolische blauwdruk?
In het nucleaire tijdperk kunnen bondgenootschappen met meer dan één
beslissingscentrum in feite niet bestaan. Immers, dat zou dan betekenen dat iedere
bondgenoot zou kunnen beslissen over leven of dood van de anderen - ook van die
bondgenoot of bondgenoten die kernwapenmogendheden zijn.
Vandaar dat de Verenigde Staten nooit de beslissing over het gebruik van
kernwapens hebben willen delen met hun bondgenoten in de Noordatlantische
verdragorganisatie (NAVO) en Europese pogingen om een eigen kernmacht te vormen
altijd met wantrouwen bejegenden.
Al in 1962 noemde president Kennedy's minister van defensie, Robert McNamara,
Europese kernwapens ‘gevaarlijk, duur, onderhevig aan veroudering en te kort
schietend in geloofwaardigheid als afschrikwekkend wapen’. Voor een Brits
kernwapen wilden de Verenigde Staten nog wel een uitzondering maken, maar een
Frans kernwapen, of een Europees kernwapen onder Franse leiding, was voor hen
in feite niet verenigbaar met een bondgenootschap.
Trouwens, generaal De Gaulle dacht daar precies zo over. Hij wilde de soevereine
beslissing over het gebruik van het Franse kernwapen met geen enkele bondgenoot
delen, ook niet met de Verenigde Staten, en trok daar de consequentie uit door in
1966 uit de militaire organisatie van het Noordatlantische bondgenootschap te lopen.
Onder volgende Amerikaanse presidenten is dat wantrouwen jegens Europese
militaire pretenties die zich buiten de NAVO - dus buiten Amerikaanse controle zouden kunnen waarmaken, niet veranderd. De laatste president die daar niets van
moest hebben, was president Bush (1989-1993).
Toen zijn opvolger, president Clinton, in januari 1994 een ‘Europese veiligheidsen defensie-identiteit’ of een ‘Europese pijler’ in de NAVO plotseling verwelkomde,
was dat dus op z'n minst een teken dat er iets in Washington was veranderd. Maar
hoe moest die verandering worden geïnterpreteerd? De meeste Europeanen juichten:
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eindelijk zagen de Amerikanen de Europese eenheid voor vol aan en accepteerden
ze zelfs haar logische consequentie: Europa als zelfstandige militaire macht (al was
dat doel in de praktijk nog zo ver). Maar ook de Amerikaanse ‘bekering’ had haar
logica en kon als volgt uitgelegd worden: Aangezien niet aangenomen kan worden
dat de Amerikanen een Europese kernmacht plotseling niet meer als een gevaar voor
de NAVO zijn gaan beschouwen, moet uit hun ‘bekering’ opgemaakt worden dat ze
minder waarde zijn gaan hechten aan de NAVO. Hun aanvaarding van een Europese
‘veiligheids- en defensie-identiteit’ of ‘pijler’ zou dan, verre van een versterking van
de NAVO, eerder een verzwakking genoemd moeten worden.
Maar hoe zou dit dan kloppen met de plotselinge Amerikaanse geestdrift voor
uitbreiding van de NAVO met een nog onbekend aantal Middeneuropese landen?
Die geestdrift lijkt immers eerder te wijzen op een Amerikaanse bereidheid meer, in
plaats van minder, militaire verplichtingen ten opzichte van Europa te aanvaarden.
Eerst zien, dan geloven - is het eerste, cynische antwoord op deze vraag. Om te
beginnen zal het Congres, met een meerderheid van twee derden, die meerdere
verplichtingen moeten aanvaarden, en dan nog is het onwaarschijnlijk dat het ook
bereid zal zijn die Middeneuropese strijdmachten even genereus te bewapenen als
indertijd de Westeuropese - en alles met behoud van Rusland als gepriviligieerde
partner!
Maar er is een nog cynischer interpretatie van die Amerikaanse geestdrift voor
uitbreiding van de NAVO mogelijk. De Belgische oud-ambassadeur Jan Adriaenssen,
voormalig hoofd van de Belgische delegatie bij de ontwapeningsbesprekingen die
vóór 1989 jarenlang in Wenen voortsleepten, maakt zich daar tolk van in een artikel
in De Standaard van 15 maart.
De Verenigde Staten, schrijft hij, ‘willen met slinkende middelen hun greep op
een veranderend (Europees) vasteland behouden. Uitgaande van de bestaande militaire
“integratie” trachten ze daarom hun bondgenoten een eigen blauwdruk op te leggen
over de toekomstige organisatie van Europa’.
De plotselinge geestdrift voor uitbreiding van de NAVO brengt Adriaenssen tot
de conclusie ‘dat het er Washington om te doen is het schoorvoetende politieke
Europa het gras voor de voeten te maaien. De uitbreiding (van de NAVO) is in
werkelijkheid noch opportuun noch eerlijk, omdat het toekennen van dezelfde
waarborgen aan gewezen Oostbloklanden als aan de zestien oorspronkelijke leden
noch technisch noch politiek haalbaar is’.
Aan die laatste bedenkingen gaf ik ook, eerder in dit artikel, uiting. Maar dat is
nog iets anders dan daarachter een ‘regelrecht offensief tegen de Europese Unie die
haar eigen politiek voert’ te zoeken. Want dat is, volgens Adriaenssen, de bijna
diabolische opzet van de Amerikanen: door uitbreiding van de NAVO, met haar
militaire integratie en haar ‘permanent crisisberaad’ (in de vorm van de Atlantische
Raad), wordt de ‘schoorvoetende’ politieke en militaire eenheid van Europa gesmoord.
Waarschijnlijk overschat Adriaenssen het Amerikaanse vermogen tot
machiavellisme en onderschat hij de mate van improvisatie en het gebrek aan
coördinatie in de Amerikaanse politiek - en misschien zelfs de binnenlands-politieke
motieven van de Amerikaanse plannen met de NAVO -, maar dat er een tegenstelling
bestaat tussen Europese ambities en het behoud van de Noordatlantische alliantie is
wel zeker.
NRC Handelsblad van 17-03-1995, pagina 9
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Niet geheel ontoevallig
Vandaag beginnen we de taalrubriek met iets actueels: ‘Zelfs voormalige kritikasters
als Wiegel, Kroes en Nijpels, die vonden dat Bolkestein “te veel aan de zijlijn
intellectualiseerde”, zijn gisteren de mond gesnoerd.’ Zijn zij gesnoerd of is hun de
mond gesnoerd?
Actueel, maar niet nieuw. Immers: ‘Schrijvers, journalisten, wetenschappers,
mensen die ontwikkeld zijn en invloed hebben, worden de mond gesnoerd en
vastgezet.’
‘Wie staande houdt dat het woordenboek een spiegel moet zijn van wat leeft in
de samenleving, heeft een gelijk aan zijn zijde, maar een te gemakkelijk, ondoordacht
en schijnbaar gelijk.’ Hij heeft dus geen gelijk aan zijn zijde, want een schijnbaar
gelijk is geen gelijk.
‘...men moet toch vaststellen dat Van Dale slachtoffer is van zijn lange filosofische
verleden, die men de Prikkebeentraditie kan noemen.’ Waar slaat die op?
‘Afgaande op dit werk worden allerlei soorten recht goed beschreven.’ Wie gaat,
in deze zin, af op dit werk?
‘Meer gewend aan theoretische debatten dan aan spectaculaire daden, vormde zijn
aanpak een breuk met de heersende cultuur.’ Was die aanpak gewend? 't Is mogelijk.
‘Ze konden de dronkeman arresteren, maar niet nadat hij eerst nog over enkele
andere auto's was heengelopen.’ Ze hebben hem dus gearresteerd voordat (= niet
nadat) hij over die auto's was heengelopen.
‘Hij schaamt zich niet om iets essentieels onder woorden te willen brengen.’ Maar
brengt hij dat ook onder woorden?
‘Phlox plant je voor de kleur, voor de bloem, maar niet in het minst voor de geur.’
Stinken phloxen dan zo?
‘Pais weerlegt dat, op goede gronden.’ Als hij dat weerlegt, zijn die gronden per
definitie goed. Of was bedoeld: bestrijdt?
‘Het intiemste restaurant van Nederland ligt aan een zandweg op de grens van
Gelderland en het meest desolate deel van de Achterhoek.’ Ik dacht dat de Achterhoek
in Gelderland lag.
‘Het is niet de vraag of hij een fascistisch man was, maar of hij gerekend kan
worden tot één der grootste Nederlandse kunstenaars van deze eeuw.’ Wie zouden
nog meer tot die ene grote kunstenaar gerekend kunnen worden?
‘Trouw publiceerde enkele fragmenten uit de postume voordracht die hij op 23
september 1987 hield.’ Toen hij die voordracht hield, was zij nog niet postuum. De
publikatie was postuum.
‘De Staatsveiligheid geeft neonazi's praktijkoefeningen die resulteerden in moord!,
schreef de pers, die er, onbewezen, aan toevoegde dat de Staatsveiligheid de WVP
had opgericht om vuile klussen op te knappen.’ Bedoeld zal zijn: zonder bewijs.
‘Rottenberg maakt geen geheim van zijn wens de partijorganisatie zoveel mogelijk
opzij te willen zetten.’ Een wens om iets te willen.
‘Het is niet meer ondenkbeeldig dat het islamisme zich in de toekomst ontwikkelt
als nieuwe opposant van het Westers democratisch liberalisme.’ Het is dus
denkbeeldig.
‘Niet geheel ontoevallig ligt de datumgrens precies tussen “De Daphne” en het
eiland.’ Dus toevallig.
‘Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam met op de achtergrond de joodse
synagoge.’ Zijn er ook niet-joodse synagoges?
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‘Wat is of vergt het nationaal belang?’ (eigen werk). Hier is wat èn onderwerp èn
lijdend voorwerp. Dat kan niet.
Enkele voorbeelden van meervoudsvormen die enkelvoudsvormen hadden moeten
zijn: ‘Waarom zou de Bundesbank vrede nemen met een toestand waarin ze de
beslissingsmacht moeten delen met Europese kollega's en mee moeten opdraaien
voor mogelijke fouten in het gevoerd beleid?’
En: ‘“Ik vind het opvallend dat de Amerikaanse regering zeer open staat voor
denkbeelden van landen die ze min of meer vertrouwen”, zei Van Mierlo gisteren.’
En: ‘Tromp, en hetzelfde geldt voor Leijnse, weigeren serieus in te gaan op de
analyse waarop Rottenberg zich baseert.’
En: ‘Bij de vergrijzende bevolking betekent dit dat een steeds kleiner deel van de
Spanjaarden de lasten van de ouderenpensioenen moeten opbrengen.’
‘Hij voegt aan zijn schilderijen veel olie die hem in staat stellen langer aan één
schilderij door te werken en ook bedoeld is om een “verdoezelend” effect aan de
realistische voorstellingen te geven.’
‘Nederland staat nu voor de taak aan het electoraat te moeten verkopen dat we al
met al geen geld van Europa krijgen.’ Moeten ligt al in de taak besloten.
‘Wat gebeurt er als in ons land de bevolkingspiramide verandert en er meer mensen
bovenin zitten dan onderin?’ Dan is ze geen piramide meer.
‘Een systeem dat begin jaren zestig onder Franco werd opgezet en dan ook mank
gaat onder het euvel dat de Spaanse economie reeds sinds eeuwen treft: er wordt niet
gespaard.’ Als dat euvel al eeuwenoud is, begrijp ik dat ‘dan ook’ niet. Bovendien
gaat iets mank aan en niet onder.
‘Aansluitend op de algemene trend in de ouderenzorg wordt uitgegaan dat een
langere zelfstandigheid bij het wonen oplossing moet bieden.’ Er wordt van iets
uitgegaan.
‘In die omstandigheden transformeert hij tot koning Eenoog in het land der blinden.’
Wie transformeert hij?
‘Mijn voorvaderen (inclusief mijzelf) zijn nooit van plaats gewisseld.’ Mijzelf of
ikzelf?
‘...kwam ook het idee ter sprake bijeenkomsten te organiseren tussen prominente
Nederlandsers en Duitsers. Daar is toen niets van geworden’ (eigen werk).
Contaminatie van ‘Het is niets geworden’ en ‘Daar is niets van gekomen.’
‘Jonckbloet schreef een geschiedenis van de Nederlandse literatuur waarvan hij
het begin veel vroeger plaatste dan tot nu toe gebruikelijk en het hoogtepunt ervan
niet zag in Maerlant, maar in de oudere ridderepiek.’ Hier staat: ... literatuur waarvan
hij ... het hoogtepunt ervan niet zag.... (Ook zou ik een komma achter literatuur
hebben gezet.)
NRC Handelsblad van 21-03-1995, pagina 9

Kitsch en staat
Een van de brieven die een ontredderde minister-president Lubbers, die zijn partij
gemarginaliseerd zag worden, vorig jaar aan enkele partijgenoten schreef, eindigde
aldus: ‘Wat mij rest is bidden. Dat valt mij - ondanks al mijn zondigheid - niet zwaar.
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer.’ Wat een kitsch! De woorden
die de prins van Oranje tot zijn God en zijn volk spreekt op het ogenblik van zijn
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grootste nood (kort na de mislukte veldtocht van 1568), te gebruiken voor een
partijtwist, getuigt van bedroevend slechte smaak.
Er zijn er - en zij behoren tot Lubbers' eigen partij - die dit aan godslastering vinden
grenzen. Anderen zijn op z'n minst van mening dat je het volkslied, het Wilhelmus,
niet op zo'n manier mag degraderen. Het pathos van de aangehaalde woorden wordt
dan vals pathos.
Maar, pas op, dit betekent niet dat Lubbers niet meende wat hij schreef. Kitsch en
slechte smaak hebben niets met onoprechtheid te maken. Bovendien: de meeste
mensen houden van kitsch. En wie van ons heeft niet zichzelf er wel eens op betrapt
een traan weg te pinken bij een sentimentele passage in een tweederangs film?
Er zullen wel meer minister-presidenten zijn geweest over wier smaak viel te
twisten. En er zijn er geweest die het toneel niet schuwden (Van Agt bijvoorbeeld).
Maar dat behoorde tot het politieke spel, dat publiek vooronderstelt. Lubbers echter
uitte zich zo in een vertrouwelijke brief, bestemd voor slechts enkele lezers. Dit was
dus geen spel. Zo is de man. Le style est l'homme même. Het gebrek eraan ook.
Tja, je hebt nu eenmaal stijl of je hebt die niet, en als je hem hebt, verraadt hij zich
niet - ook niet in ogenblikken van grote spanning als die waarin Lubbers zich kennelijk
in het voorjaar van 1994, zoals al bleek uit zijn openbare optreden, bevond.
Dat openbare optreden van vorig jaar - zijn acties tegen de door hemzelf benoemde
kroonprins, de manier waarop hij het voorzitterschap van de Europese Commissie
probeerde te krijgen (niet de poging zelf!) - had al afgedaan aan de glans van zijn
bijna twaalfjarig minister-presidentschap. Het is jammer dat daar nu die kitscherigheid
bij komt.
Dat was niet nodig geweest, want de brief waarin hij zich zo had laten kennen,
was vertrouwelijk. De waarschijnlijkheid is groot dat Lubbers die zelf heeft laten
uitlekken en aldus heeft bijgedragen aan de verdere vergruizing van zijn beeld, terwijl
hij er juist mee bedoeld had aan te tonen dat hij alles gedaan had om het onheil voor
zijn partij af te wenden.
Het vermoeden dat Lubbers zelf de lekker is geweest, steunt op het feit dat op de
exemplaren van de brief die de heren Van Leeuwen en Deetman kregen, niet de met
de hand geschreven aantekening ‘cc HM’ (copie conform Hare Majesteit) stond. Op
de kopie van de brief die KRO's Brandpunt vrijdag toonde, stond zij wèl. De conclusie
kan moeilijk anders luiden dan dat Brandpunt die kopie van Lubbers zelf had
gekregen.
Maar dat brengt ons op een veel ernstiger zaak: de minister-president heeft het
staatshoofd gemengd in een interne partijtwist. Als hij dat zou hebben gedaan in het
wekelijks gesprek dat hij met de Koningin heeft, zou dat binnen vier muren zijn
gebleven en er geen haan naar hebben gekraaid. Maar nu dit, via de kopie van zijn
brief die Brandpunt bereikte, naar buiten is gekomen, is het ‘geheim van Noordeinde’
geschonden.
Dit is niet meer een kwestie van stijl of smaak, maar van staatsrecht. Maar ja,
kennis daarvan is nooit het sterkste punt van Lubbers geweest - zelfs nog niet, zoals
blijkt, na twaalf jaar minister-presidentiële praktijk. Ook dat verdoft enigszins zijn
glans. De toekomstige historicus zal moeten uitmaken of twaalf jaar niet net iets te
veel is geweest.
NRC Handelsblad van 24-03-1995, pagina 9

Eén troost: macht corrumpeert
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Eind februari 1981, iets meer dan twee maanden voordat in Frankrijk de
presidentsverkiezingen zouden worden gehouden die François Mitterrand aan de
macht zouden brengen, hield het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken
in Den Haag een colloquium over Frankrijk en de Nederlands-Franse betrekkingen.
Aanleiding daartoe was een pleidooi geweest dat L.J. Brinkhorst, toenmaals voorzitter
van de fractie van D66 in de Tweede Kamer, had gehouden voor een buitenlands
beleid dat zich minder op Washington en Bonn en meer op Parijs zou oriënteren.
Het colloquium was bedoeld om, onder andere, de mogelijkheden van zo'n beleid te
onderzoeken.
Welnu, die mogelijkheden bleken niet zo groot. Geen van de inleiders, onder wie
Brinkhorst zelf, kon, wat dat betreft, een erg hoopvol perspectief schetsen. Een van
de redenen was dat Frankrijk nooit blijk ervan had gegeven Nederland een interessante
partner te vinden. (Het interview met de Franse ambassadeur dat enige weken geleden
in deze krant stond, bevestigde die indruk.)
Waarom haal ik deze veertien jaar oude koe uit de sloot? Niet om opnieuw de
Frans-Nederlandse betrekkingen te overpeinzen. De reden is een andere. Alle sprekers
op dat colloquium - inleiders zowel als deelnemers aan de discussie - gingen ervan
uit dat de zittende president, Valéry Giscard d'Estaing, bij de aanstaande verkiezingen
herkozen zou worden. De geschiedenis zou een paar maanden later aantonen dat dit
een verkeerde premisse was geweest. De socialist Mitterrand werd president.
Die premisse was in februari 1981 echter niet zo gek. Ze was gebaseerd op
publieke-opiniepeilingen. Maar kennelijk hebben zich in de twee maanden daarna
verschuivingen in die Franse publieke opinie voorgedaan. De les die we daaruit
kunnen trekken, is dat de zege van Jacques Chirac, die nu voorspeld wordt op grond
van zulke peilingen, nog niet vaststaat. Trouwens, een maand geleden had Edouard
Balladur nog een grote voorsprong.
En Lionel Jospin, de socialistische kandidaat (en, tussen haakjes, de enige protestant
in de race)? Hij hinkt, met Balladur, achter Chirac aan. Maar dat kan veranderen. De
kiezers kunnen zo de buik vol krijgen van de schandalen die elke week onthuld
worden, dat ze - zij het zonder veel overtuiging - de man kiezen die er nog het minst
door besmet lijkt.
Daarvoor moet Jospin wel flink afstand nemen van het regime van zijn partijgenoot
Mitterrand, want daar hangt ook een waas van affaires over, waarvan sommige in
zelfmoord eindigden. Het wit voetje dat de sjoemelaar Bernard Tapie bij de president
had, bewijst ook dat deze niet kieskeurig was.
Jospin neemt die distantie dan ook, maar het is de vraag of dat wel genoeg is. De
socialistische partij als zodanig is in diskrediet geraakt, zoals de laatste
verkiezingsuitslagen hebben aangetoond. Haar kandidaat moet, in de korte tijd die
nog rest, wel heel bijzondere persoonlijke eigenschappen uitstralen, zoals gezag en
integriteit, om het te halen. Hij moet, met andere woorden, de Wim Kok van de Parti
Socialiste zijn.
Want het wantrouwen jegens de partij zelf is groot. Een schrijver in Le Monde
van 24 maart, een hoogleraar aan het Collège de France, maakt zich daar tolk van.
Hij is bereid op Jospin te stemmen, maar op enkele voorwaarden, waarvan er enkele
ook wel op onze PvdA passen.
‘De eerste voorwaarde is dat de oude socialisten proberen ideeën te hebben, want
daar hebben we lang niet van gehoord. We hebben hen alleen maar als - eerlijke of
oneerlijke - beheerders van het kapitalisme gezien. Een socialistische politiek bestaat
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niet. We hebben die nodig. Als ze die niet kunnen vinden, laten ze dan hun mond
houden.’
Andere voorwaarde (die overigens enigszins in tegenspraak is met de eerste): ‘Als
ze ernstig genomen willen worden, laat hun partij dan van naam veranderen. Voor
het beginsel. Laat zij ophouden zich socialistisch te noemen en een nieuwe naam
nemen. Want dat is voldoende om een traumatisch, chirurgisch effect te hebben op
de oude imbeciele getrouwen...’
Ook dat is wellicht niet voldoende. Op de PvdA heeft Felix Rottenberg zo'n
chirurgische ingreep toegepast (zonder overigens de naam te veranderen), maar in
plaats van de partijcongressen en de partijbaronnen bepaalt nu ‘een klein gezelschap
van professionals - dat zijn de lui die niks anders doen, maar daarom nog niet degenen
die het beter weten - wat er gaat gebeuren en wie eraan mee mogen doen’, zoals Bart
Tromp schreef in het februarinummer van Socialisme en Democratie. En het resultaat?
Zie de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
De crisis is dus meer dan een kwestie van naam of organisatie. Een onderzoek van
de Leidse politicoloog prof. R. Andeweg, waarvan de Volkskrant - een krant die niet
zonder sympathieën voor de PvdA is - uitvoerig melding maakte in haar nummer
van zaterdag jl., toont aan dat sociaal-economische en culturele verschuivingen eraan
ten grondslag liggen.
Zo blijkt dat het succes van de VVD niet moet worden uitgelegd als verrechtsing,
maar uit het feit dat de niet-kerkse middenklasse, waarvan zij het grotendeels moet
hebben, is gegroeid van 15 procent van de bevolking in 1956 tot 54 procent in 1994,
terwijl het verlies van de PvdA vooral te wijten is aan de afkalving van haar
natuurlijke achterban, de niet-kerkse arbeidersklasse. Nog maar 41 procent daarvan
heeft vertrouwen in de sociaal-democratie.
Dit fenomeen heeft zich al eerder voorgedaan. In 1955 vertelde de Labourleider
Hugh Gaitskell hoe hij bij de verkiezingscampagne van dat jaar een vrouw ontmoette
die hem zei: ‘O, meneer Gaitskell, ik wil u bedanken voor wat de partij (die van 1945
tot 1951 aan het bewind was geweest) voor ons soort mensen heeft gedaan!’ ‘Dan
mag ik zeker wel op uw stemmen rekenen?’, zei Gaitskell. ‘O, nee’, was het antwoord,
‘nu hebben we Labour niet meer nodig.’ De conservatieven wonnen dan ook in 1955.
Maar het kan verkeren, want Labour won weer in 1967 (Gaitskell was intussen
overleden) en in 1974, en nu, na ruim zestien jaar conservatief bewind, lijkt het erop
dat het spoedig weer zal winnen, maar wèl na heel veel oude socialistische ballast
overboord gegooid te hebben en dus voor de middenklasse aantrekkelijk te zijn
geworden.
Op dit ogenblik openen zich voor de PvdA, zelfs onder Kok (die wèl
aantrekkingskracht op de middenklasse uitoefent), zulke roze perspectieven niet. En
de Franse Kok lijkt, wat ook zijn persoonlijke ideologie moge zijn, te zeer gebonden
aan een partij die - zij het verbaal - nog de revolutionaire traditie aanhangt, om succes
te kunnen hebben.
Maar de troost (en waarschuwing) voor de PvdA - trouwens voor elke partij - is
dat macht op den duur corrumpeert en dus tot val leidt. Dat is zelfs in
niet-democratische samenlevingen het geval.
NRC Handelsblad van 28-03-1995, pagina 9

Anti-Europees federalisme?
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Soms kan de invoering van een nieuw woord wonderen doen. Die functie heeft enkele
jaren geleden het woord subsidiariteit gehad. Het is een woord waarmee tot dan toe
alleen de kenners van de rooms-katholieke sociale leer vertrouwd waren. Het stamde
dan ook uit de pauselijke encycliek Quadragesimo anno van 1931.
Anderen klonk het woord vreemd in de oren. Ja, ze hadden er zelfs moeite mee
het uit te spreken. Maar toch belichaamde het een beginsel waar ze het van harte mee
eens konden zijn, namelijk het beginsel dat zaken die door een lager orgaan kunnen
worden verricht, niet door een hoger ter hand behoren te worden genomen. Op dat
beginsel berust ook het federalisme, en zo ontdekten Europese federalisten, net als
monsieur Jourdan in Molières Le bourgeois gentilhomme, plotseling dat ze hun leven
lang proza hadden gesproken, terwijl tegenstanders van het Europese federalisme
geen bezwaar bleken te hebben tegen dat beginsel, mits het maar onder die voor hen
nieuwe naam subsidiariteit geïntroduceerd werd. Er wordt gezegd dat
minister-president Lubbers, als leerling van de jezuïeten natuurlijk vertrouwd met
die naam, deze in de Europese discussie heeft ingevoerd en daarmee, zij het tijdelijk,
federalisten en antifederalisten (zoals de Britten) met elkaar heeft verzoend. Zo ja,
dan heeft hij daarmee historische verdienste gehad. In elk geval heeft het woord de
voortgang van de Europese eenheid gediend (het beginsel deed dat, onder andere
naam, al lang).
Maar nu blijkt dat het beginsel zich ook tegen zichzelf kan keren. Althans: het
federalisme, een vorm van subsidiariteit, kan de voortgang van de Europese eenheid
ook fnuiken, in plaats van dienen. Dat met die mogelijkheid rekening moet worden
gehouden, heeft de geschiedenis onlangs getoond.
Wat is het geval? Sinds 1989 volgen de lidstaten van de Europese Unie de richtlijn,
genaamd ‘televisie zonder grenzen’, volgens welke hun televisiestations voor ten
minste 51 procent Europese programma's moeten vertonen - ‘waar mogelijk’ (een
clausule die natuurlijk gemakkelijk kan worden gebruikt om aan die verplichting te
ontkomen).
Hoe het ook zij - Frankrijk, dat zijn eigen filmindustrie graag wil beschermen
tegen de vloed van, vooral, Amerikaanse produkten, wil die richtlijn uit 1989 nu
verscherpen. Het bestaande quotum moet worden verhoogd, en de
uitzonderingsclausule moet verdwijnen.
Tot voor kort had Frankrijk weinig succes met dit streven. Op een recente
bijeenkomst van Europese ministers van cultuur in Bordeaux stond het tamelijk
alleen. Maar nu heeft ook de Europese Commissie zich vorige week, tegen de
verwachtingen in, uitgesproken voor verscherping van de richtlijn en zal zij een
daartoe strekkend voorstel voorleggen aan de Raad van Ministers van de EU, die op
3 april bijeenkomt.
Het is een nieuwe versie van de oude controverse tussen de meer protectionistisch
ingestelde staten, onder leiding van Frankrijk, en de andere Europese staten, die ook
op het gebied van cultuur en communicatie zo min mogelijk beperkingen willen
toelaten. Met de merites van de onderscheiden standpunten in casu zullen we ons
hier niet bezighouden, want die zijn niet relevant ten opzichte van de vraag of het
subsidiariteitsbeginsel altijd de Europese eenheid dient.
Wèl relevant is dat op dezelfde dag dat de Europese Commissie zich uitsprak voor
verscherping van haar audiovisuele richtlijn, het Constitutionele hof van de
Bondsrepubliek Duitsland oordeelde dat de bondsregering ongrondwettelijk had
gehandeld door in te stemmen met die Europese richtlijn. Immers, wat op de televisie
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al dan niet vertoond mag worden, behoort tot de bevoegdheid van de Länder (de
Duitse deelstaten) - niet van de bondsregering, laat staan van Europa.
Hier botst het federale beginsel, dat in de Duitse grondwet verankerd ligt, tegen
een poging om grotere eenheid in Europees beleid tot stand te brengen (of de
onderhavige poging al dan niet toegejuicht dient te worden, doet hier niet ter zake).
En er is geen enkele reden aan te nemen dat zo'n conflict zich niet ook eens zal
voordoen op een ander terrein dan dat van het audiovisuele.
Dat doet de vraag rijzen of er grenzen zijn aan de werking van het
subsidiariteitsbeginsel, dat indertijd met zoveel gejuich, althans opluchting, in Europa
ingehaald is. Dat een Europees orgaan - of dit nu de Commissie dan wel de
Ministerraad is, is hier onverschillig - niet zaken ter hand moet nemen die net zo
goed (of zelfs beter) door lagere organen, in casu de nationale staten, verricht kunnen
worden, wordt niet betwist. Maar als nòg lagere organen, zoals de Duitse Länder,
dat recht opeisen? Wat blijft er dan voor - en van - Europa over? Of is die
veelvuldigheid juist Europa?
NRC Handelsblad van 31-03-1995, pagina 9

Koud water op eigen wensen
Minister Van Mierlo heeft in zijn notitie over het gemeenschappelijk buitenlands,
veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, die hij vorige week de Tweede
Kamer heeft aangeboden, ‘wenselijkheid en haalbaarheid’ willen verenigen, zoals
hij zei in het interview dat op 29 maart in deze krant stond.
Is hij in dat streven geslaagd? Is hem die eenheid van wenselijkheid en haalbaarheid
gelukt? Die vragen kunnen we nu nog niet beantwoorden, want wensen zijn
gemakkelijk te uiten, maar of ze haalbaar zijn, kan per definitie slechts de praktijk
uitmaken.
Opmerkelijk is het aantal malen dat de notitie het werkwoord moeten (of een
equivalent) uitspreekt: de externe handelingsbekwaamheid van Europa moet worden
vergroot; het economische gewicht van de EU moet beter worden gereflecteerd in
het buitenlands en veiligheidsbeleid; het externe optreden dient te worden versterkt;
de EU zal de mogelijkheden die de OVSE biedt, zo volledig mogelijk moeten
benutten; voor het zelfstandig uitvoeren van militaire operaties zal Europa de nodige
instrumenten dienen te ontwikkelen. Enzovoort, enzovoort.
Allemaal wensen - wensen ook waar iedereen wel ja en amen op kan zeggen. Maar
zijn het meer dan vrome wensen - wensen die een goede kans hebben op
verwezenlijking? Wanneer we de notitie op dat aspect nalezen, is het resultaat sober.
Ja, menigeen zinkt dan de moed in de schoenen. Lees maar:
‘...in de praktijk is van een werkelijk gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid (GBVB) nog geen sprake.’ ‘Het instellen van het GBVB’ - hoe
kan een beleid ingesteld worden waarvan ‘nog geen sprake’ is? - ‘heeft verwachtingen
geschapen die in de dagelijkse werkelijkheid niet op korte termijn zijn te realiseren.’
Ook ‘lijkt de volledige integratie van de Westeuropese Unie (WEU) in de EU’ - een
wens van de regering - ‘niet op korte termijn realiseerbaar’.
Als de EU wordt uitgebreid, zal de ‘trage besluitvorming van het GBVB nog
zwaarder worden belast’. Communautisering zou deze situatie kunnen doorbreken,
maar ‘het staat buiten kijf dat de meeste lidstaten daartoe thans niet bereid zijn’. En
wat de parlementaire controle op het GBVB betreft, is het ‘bepaald niet zeker dat de
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IGC (de intergouvernementele conferentie die in 1996 moet beslissen over de
toekomst van de EU) zal instemmen met een vergrote rol van het Europese Parlement’
(ook een Nederlandse wens).
Kortom, de notitie stort koud water op de wensen die ze zelf uitspreekt. Wat de
notitie zegt over de mogelijkheid van integratie van de WEU in de EU - een op
zichzelf niet zo moeilijke operatie - geldt a fortiori voor het hele politieke
eenheidsproces: ‘indien deze (die eenheid) al tot stand komt’ - daar heeft ze dus ook
al twijfel over! - zal het ‘een geleidelijk proces zijn, dat in 1996 niet zal worden
voltooid, maar hoogstens in gang zal worden gezet’.
Maar geeft de notitie dan helemaal geen hoop op de haalbaarheid van haar wensen?
Ja, op één punt: na te hebben geconstateerd dat ‘de meeste lidstaten’ thans niet bereid
zijn tot communautisering van het GBVB, spreekt ze impliciet de hoop uit dat althans
Duitsland niet tot die meerderheid van de lidstaten behoort:
‘Duitsland lijkt in te zetten op vergroting van de effectiviteit van het GBVB door
meerderheidsbesluitvorming bij het GBVB, terwijl ook andere vormen van
beperkingen van de consensusregel op Duitse steun kunnen rekenen’ (let op het
verschil tussen lijkt en kunnen!) ‘Gelet op het accent dat Nederland legt op de
communautaire benadering, streeft de regering ernaar op dit punt aansluiting bij
Duitsland te zoeken.’
Een logisch streven, maar ook één dat kans op succes zal hebben? Misschien, maar
in 1991 had de Nederlandse regering, toen zij haar plan voor de structuur van de
Europese Unie aan haar partners voorlegde - een plan dat sterke communautaire
trekken had -, ook op Duitse steun gerekend. Die bleef uit - met het gevolg dat het
plan van tafel werd geveegd en Nederland een zware diplomatieke nederlaag leed.
Overigens: als het waar mocht zijn dat Duitsland deze keer serieus is wat betreft
zijn voornemen meerderheidsbeslissingen in het GBVB te introduceren, dan is die
Frans-Duitse as, waar Van Mierlo ook in zijn interview van 29 maart over spreekt,
niet zo sterk als algemeen aangenomen wordt. Immers, Frankrijk staat erop dat ‘het
GBVB vooralsnog intergouvernementeel van opzet zal blijven’, zoals Van Mierlo's
notitie zegt.
Spreekt Van Mierlo daarom, in dat interview, van de ‘holte van de Frans-Duitse
as’? Een as die hol is, is inderdaad niet erg sterk. Of bedoelt hij iets anders wanneer
hij zegt: ‘Wij (d.i. Nederland) zitten in de holte van de Frans-Duitse as’? In het eerste
geval zit Nederland, volgens hem, in een holle as. Dat is geen erg aantrekkelijke
positie. Beeldspraken verduidelijken de zaak niet altijd.
Maar misschien bedoelt hij met holte een kom waarin iets rust, zoals de holte onder
de arm. Daar wijst de opmerking op die hij korte tijd later laat vallen: ‘Een kopgroep
in de Unie zonder ons zal niet lukken.’ Met andere woorden: als Europa's verdere
integratie niet mogelijk is zonder een kopgroep (waarvan de Frans-Duitse as de kern
zou vormen), is Nederland onmisbaar.
Daar zit iets in, maar Van Mierlo ontkracht de effectiviteit van die stelling weer
wanneer hij daarop laat volgen: ‘Wij kunnen niet anders’ (dan ons aansluiten bij de
Frans-Duitse as). Nu, als dat zo is, dan is Nederland zijn onderhandelingspositie
kwijt. Een journalist kan zoiets zonder risico hardop zeggen, een minister niet.
Ook eigen kring blijkt Van Mierlo nog niet helemaal overtuigd te hebben. In de
Volkskrant van 31 maart schrijft B.R.A. van den Bos, woordvoerder buitenland van
de Tweede-Kamerfractie van D66, dat het ‘een machtspolitieke vergissing zou zijn
de as Bonn-Parijs niet naar Londen door te trekken’. Dan zou Nederland ‘zoveel
mogelijk aansluiting (kunnen) zoeken bij deze triangel’.
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Inderdaad zou zo'n triangel een dierbare Nederlandse wens vervullen. Zijn
mogelijkheden de een tegen de ander uit te spelen zouden dan vergroot worden. Maar
in tegenstelling tot de Frans-Duitse as, die - hol of niet - althans bestaat, bestaat die
triangel helemaal niet. Ook hier is er een kloof tussen wenselijkheid en haalbaarheid.
NRC Handelsblad van 04-04-1995, pagina 9

Het geheim van de leliën des velds
Met een zekere scepsis had ik de avond tevoren naar een programma van de BBC
zitten kijken dat de wereld van morgen schetste - een chaotische wereld, beheerst
door drugsbaronnen en bezocht door besmettelijke ziekten (het programma heette
dan ook The new Middle Ages) - toen dinsdagmorgen de krant meldde: ‘Russische
mafia hier actief’.
In de grote steden, aldus het bericht dat een rapport van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst samenvatte, doen criminele bendes uit de voormalige Sovjet-Unie
zich steeds meer gelden. Die bendes richten zich op immigratiesmokkel,
vrouwenhandel, prostitutie, grootscheepse autodiefstal en het witwassen van crimineel
geld. Voor moord schrikken ze niet terug.
Dat komt dan bovenop de Chinese en Turkse bendes, die al jarenlang hier actief
zijn. De laatste zijn overigens voornamelijk Koerden, zoals de Russen in de praktijk
vaak Tsjetsjenen zijn (in Moskou is de mafia in hun handen). Onze sympathie met
deze onderdrukte volken moet dus binnen de perken blijven.
Maar dit terzijde, want heeft dit nu met de ‘nieuwe middeleeuwen’ te maken?
Welnu, ook in de echte middeleeuwen was de macht vaak in handen van roofridders,
op z'n best leenmannen, waar het officiële gezag weinig tegen kon uitrichten. En de
‘zwarte dood’, waaraan in de middeleeuwen miljoenen ten slachtoffer vielen, doet
onvermijdelijk denken aan aids.
Dat beeld nu schetste het programma van de BBC, dat veertig minuten duurde.
Maar eerst kwam het ‘geestelijk lijden van onze tijd’ - om een woord aan Huizinga
te ontlenen - ter sprake. Ook hier chaos, onzekerheid, onvoorspelbaarheid, en dat
terwijl in de toekomstvisioenen van schrijvers uit de jaren '30, zoals Aldous Huxley,
H.G. Wells en George Orwell, de jaren '90 juist het summum van orde en
beheersbaarheid waren.
Toch zit er een zekere logica in het onvervuld blijven van die voorspellingen.
Immers, het tijdperk van het rationalisme, dat in de zeventiende eeuw was begonnen,
is geëindigd met de ondergang van het communistische experiment, dat, zogenaamd
de wetten der wetenschap volgend, in bepaalde zin het toppunt van het vleesgeworden
rationalisme is geweest.
De Fransman Alain Minc, schrijver van het boek Le nouveau moyen âge, betoogde
dit in het programma. En terecht - hoewel in de praktijk ook de rode machthebbers
niet zonder irrationele hulpmiddelen als vaderlandsliefde en persoonsverheerlijking
konden en de officiële planeconomie alleen daarom haar ondergang zo lang heeft
kunnen uitstellen doordat er daarnaast een zwarte economie bestond. En ook de
Sovjet-Unie kende haar baronnen of leenmannen, plaatselijke satrapen (Jeltsin was
er een).
Dat neemt niet weg dat, met de ondergang van de Sovjet-Unie, het rationalisme
op sociaal en staatkundig gebied buiten adem is gekomen. Het is nu de onvoorspelbare
en onbeheersbare markt die almachtig is, en daar kan - wat er ook overigens van
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gezegd kan worden - weinig inspiratie van uitgaan. Tot zover de ideologische impasse
van deze tijd.
Maar met de ondergang van de Sovjet-Unie is ook de macht gefragmentariseerd.
In haar plaats zijn nationalismen, ja tribalismen ontstaan, die op voet van oorlog met
elkaar staan. En er zijn, in onze eigen maatschappij, reusachtige gebieden - ‘grijze
zones’ noemt Minc ze - die buiten de wet staan. Voorsteden van Parijs en Birmingham
waar de politie zich nauwelijks waagt, werden als voorbeelden genoemd.
Ook wordt de mensheid bedreigd door ziekten waartegen nog geen kuur bestaat.
Aids is het eerste waar we dan aan denken, maar ook andere werden genoemd, zoals
antrax (miltvuur). Weer andere ziekten, zoals tuberculose, die als overwonnen waren
beschouwd, komen terug. De mens bouwt een resistentie tegen antibiotica op. Ook
hier dus onzekerheid wat de toekomst betreft. Voorspelbaarheid is niet langer de
norm, maar de uitzondering. We naderen de chaostheorie.
De vergelijking met de middeleeuwen ligt dus voor de hand. Maar het is de donkere
kant van dat tijdperk die dan als model dient. Er is ook een beloftevolle kant. Die
heeft Nikolai Berdjajev, in het begin van de jaren '20, ons als beloofde land
voorgehouden, in een boek dat, evenals dat van Minc, De nieuwe middeleeuwen
heet. Berdjajevs nieuwe middeleeuwen zouden een ‘nieuw collectivistisch religieus
tijdvak’ zijn, waarin de samenleving hiërarchisch geleed zou zijn.
Die kant hadden de oude middeleeuwen ook. Naast - en als complement van - alle
chaos, onvoorspelbaarheid en barbarij waren er de kathedralen en andere uitingen
van verheven kunst, was er ook het heimwee naar kosmos en harmonie, de muziek
der sferen. Die middeleeuwen hebben in latere tijden vaak aantrekkingskracht gehad,
bijvoorbeeld in de Victoriaanse tijd - als contrapunt tegen de dreigende ‘opstand der
horden’ van de industriële revolutie. (In Nederland, waar toen die revolutie nog
nauwelijks was ontstaan, was die heimwee meer rooms-geïnspireerd.) Maar ook nu
blijken er, zo toonde het programma van de BBC, mensen te zijn die geloven in de
kosmische eenheid van alle natuurverschijnselen, en dat leken geen geitewollen
sokken dragende dromers te zijn. Eén van hen, de theoretischfysicus Michio Kaku
(net als Francis Fukuyama kennelijk een Amerikaan van Japanse oorsprong), was er
zeker van dat eerlang de formule - zoiets als Einsteins E = mc - gevonden zou worden
die de sleutel is tot alle geheimen, zoals die van het weer, van de waterstromen, van
de bewegingen van vogelzwermen en, zo zei hij, van de ‘leliën des velds’.
Zolang de drugsbaronnen en de epidemieën ons in leven laten, hebben we nog iets
om op te hopen.
NRC Handelsblad van 07-04-1995, pagina 9

Niet specifiek op 4 mei
‘Waarom is het van belang de bezetting en bevrijding te herdenken en dat te blijven
doen? Daarvoor is slechts één geldig argument te geven, maar dat is dan ook
doorslaggevend. Het zich verdiepen in die periode maakt duidelijk dat vrijheid en
democratie geen natuurlijke gegevens of goedkope slogans zijn; ze kunnen, zoals
toen, verloren gaan, en als dat inderdaad gebeurt, worden groepen en individuen het
object van in potentie oneindige willekeur.’
Er is slechts één ding mis in deze redenering, die de aanhef is van een artikel van
Anet Bleich in de Volkskrant van 8 april: herdenken van een bepaalde periode is niet
hetzelfde als zich erin verdiepen. Hoeveel mensen die in deze dagen de jaren
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1940-1945 herdenken, verdiepen zich er ook in of hebben zich er ooit in verdiept?
De meesten kennen die jaren trouwens alleen maar door verhalen, zo niet mythen,
en het percentage van die herdenkers wordt met het jaar groter.
Is het van belang dat mythen voortleven? Nee - althans niet wanneer zij in conflict
komen met andere idealen of doeleinden van de Nederlandse gemeenschap. De
uitspraak van onze kroonprins dat het in de toekomst misschien wel wat minder kon
met de aandacht voor die jaren, was daarom niet zó gek.
Maar riskant was ze wèl. Hij werd dan ook onmiddellijk terechtgewezen door de
minister-president. En toen onlangs het Tweede-Kamerlid Van Walsem (D66), op
een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse parlementariërs, suggereerde te stoppen
met alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog, omdat die alleen maar
vijandbeelden levend hielden, kreeg hij van zijn Nederlandse collega's de wind van
voren.
Zelf heb ik ook zoiets ervaren, nadat ik in deze rubriek opgemerkt had dat de
herdenkingen langzamerhand soms bijna ridicule trekjes aannamen: met die oude
mannetjes in BS-uniformen en met stenguns. Het antwoord is dan steevast dat
herdenken nodig is om te voorkomen dat de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog
zich herhalen.
Maar doet het dit? De jaren na de Tweede Wereldoorlog hebben genoeg
massaslachtingen te zien gegeven - zij het misschien nog niet op de industriële schaal
van Auschwitz - om daaraan te doen twijfelen. Daarentegen is het herdenken zeer
geschikt om, zoals Van Walsem zei, vijandbeelden levend te houden - ook als het er
niet de bedoeling van is.
Een twaalfjarige jongen uit mijn directe omgeving had het boek van Jan Terlouw
Oorlogswinter, toch een braaf boek, gelezen (zelfs tweemaal) en zei tegen zijn
grootvader: ‘Die Duitsers zijn toch verschrikkelijk!’ Maakt zo'n kind een verschil
tussen de Duitsers van toen en die van nu? En welke conclusies met betrekking tot
de Duitsers van nu trekken die scholieren die onlangs, diep geschokt, van een bezoek
aan Auschwitz terugkwamen - een duizendmaal aangrijpender ervaring?
Minister Van Mierlo sprak vorige week wijze woorden in de Haagse Nieuwe kerk:
‘De herinnering aan strijd en bezetting werd en wordt nog steeds - al dan niet bewust
- in huiskamers aan de naoorlogse generaties gevoed.’ Maar ‘de feitelijke herinnering
wordt steeds vager en abstracter. (...) De gevoelens krijgen een legendarische wortel,
en daarmee komen ze los van de oorspronkelijke feiten te staan. (...)
Als beeld en feitelijke geschiedenis zo los van elkaar zijn komen te staan, is het
de vraag of die beeldvorming nog gecorrigeerd kan worden door nadere of intensere
verwerking van het verleden. Effectiever lijkt het dan het versteende beeld te toetsen
aan het Duitsland van nu en van de toekomst. (...)
De herdenking van onze bevrijding van de Duitse bezetters was natuurlijk
wezenlijk, maar verbonden aan de feitelijke beleving in het verleden en daarmee in
zekere zin tijdgebonden.’ Dat geldt niet, aldus Van Mierlo, voor de herdenking van
de ‘vernietigende slag die is toegebracht aan fascisme en nationaal-socialisme’, maar
daardoor zijn ook de Duitsers bevrijd, en daarom zou ‘het goed zijn als na vijftig
jaar het accent in die herdenking meer en meer komt te liggen op de bevrijding van
het gezamenlijk doorstane kwaad’.
Hier is een interruptie geboden: er is en was geen sprake van ‘gezamenlijk
doorstaan kwaad’. De meeste Duitsers hebben Hitler niet doorstaan als een kwaad.
Als zij aan een kwaad dachten - en velen nog denken - dat Duitsland doorstaan (dat
wil zeggen: lijden) moest, dan is het dat van de vlucht of verdrijving van miljoenen
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hunner uit de thans Poolse en Russische gebieden, in de barre winter van 1944/45,
gepaard gaande met massale verkrachtingen. De meeste Duitsers van nu denken aan
Hitler als een erkend kwaad. Laten we daar blij om zijn, maar geen nieuwe mythen
scheppen. Einde van interruptie.
En dan eindigt Van Mierlo (kennelijk met de beruchte enquête van Clingendael
in het hoofd): ‘Vooral jongeren zullen in hun eigen belang moeten ontdekken dat
Duitsland niet in de eerste plaats een achterland is met een vaag boosaardig verleden,
maar een land van nu, dat zich met grote kracht op de toekomst wil richten.’
Dit is niet alleen een kwestie van opportuun beleid of zelfs van rechtvaardigheid.
Het is ook een kwestie van zindelijkheid. Al sinds 1950 weten, zo zei ook Van Mierlo,
Duitsers en Nederlanders, ‘het op politiek, economisch, cultureel en op zoveel meer
terreinen meer dan goed met elkaar te vinden’.
In het genoemde jaar - vijf jaar na de oorlog! - secondeerde Nederland als eerste
Europese staat een Amerikaans voorstel West-Duitsland te herbewapenen, en dat
berustte op een consensus waarvan alleen de communisten uitgesloten waren.
Bovendien is Nederland steeds geestdriftig voorstander geweest van een verenigd
Europa waarvan Duitsland vol en gelijkgerechtigd lid zou zijn.
Instemming met zo'n beleid - en, zoals gezegd, die instemming was en is bijna
algemeen - schept verplichtingen en is in elk geval logisch niet verenigbaar met
daden, of zelfs met een gezindheid, die - bewust of onbewust, direct of indirect voedsel blijven geven aan een mythologie omtrent het Duitsland van vandaag.
Herdenken is trouwens een intens persoonlijke en dus onoverdraagbare daad. Zoals
een joodse die de scholieren op hun bezoek aan Auschwitz had begeleid zei: ‘Het
geeft mij een bevrijd gevoel op de plek te zijn waar mijn ouders hun laatste stappen
hebben gezet. Ik kan op die manier weer even bij ze zijn’ (Haagsche Courant, 8 april)
Zo herdenkt ieder op zijn eigen wijze. Zelf heb ik niet bij benadering meegemaakt
wat onze joodse landgenoten is overkomen, maar zoals bijna iedereen van mijn
generatie heb ik in de oorlog naasten uit de kring van familie en vrienden verloren,
omgekomen voor de goede zaak. Ik denk nog vaak aan ze - niet specifiek op 4 mei.
NRC Handelsblad van 11-04-1995, pagina 9

De onbeantwoorde vraag
Dit wordt een nogal rommelig - of, om een gewichtiger woord te gebruiken, eclectisch
- stuk. Maar misschien net geschikt voor Goede Vrijdag.
Ik begin met Eugen Kogon. Wie is - of liever: was - Eugen Kogon? Eugen Kogon
was een Duitse publicist, die al in 1946 een studie schreef over het
concentratiekampsysteem: Der SS-Staat. Zelf had hij van 1939 tot 1945 in zo'n kamp
gezeten. (Het wordt wel eens vergeten dat er ook Duitsers in die kampen zaten; van
1933 tot 1938 zelfs uitsluitend Duitsers.)
Welnu, van Eugen Kogon worden nu de Gesammelte Schriften uitgegeven. Van
deel I en II las ik onlangs een recensie in de Frankfurter Allgemeine. En daarin het
volgende citaat: ‘Bestaat er een god die de “vader van ons allen” is - de vader van
de joden en van de SS'ers -; of is het raadzaam de menselijke natuur te wantrouwen,
haar als tot het kwade geneigd te beschouwen - dus afscheid te nemen van de illusie
van het goede van de menselijke natuur?’
Met alle respect: dit is geen tegenstelling. Anders gezegd: het een sluit het ander
niet uit. Als er een god is die de ‘vader van ons allen’ is, dan betekent dat nog niet
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dat dus de mens goed is. Omgekeerd: als zo'n god niet bestaat, dan betekent dat nog
niet dat de mens dus tot het kwade geneigd is.
Wat weten we per slot van rekening van God? Zijn beschikkingen zijn
ondoorgrondelijk en zijn wegen onnaspeurlijk, zegt de bijbel. En in de apocriefe
boeken staat: ‘Wij kunnen de diepten van 's mensen hart niet peilen noch ontdekken
wat een mens denkt; hoe kunnen wij verwachten Gods bedoelingen te kunnen
uitvorsen - God, die al die dingen heeft gemaakt?’
Ik vond dit citaat in de bespreking van een ander boek, God: A Biography door
Jack Miles, in de International Herald Tribune. Ik haal mijn wijsheid veelal uit
besprekingen. Maar dit terzijde. De les die ik hieruit trek is dat degenen die in God
geloven, moeten ophouden te proberen Gods bedoelingen uit te leggen, maar dat zou
veel priesters en dominees overbodig maken.
Interessanter is de vraag - die Eugen Kogon in het citaat overigens niet stelde - of
er een god kan zijn die de vader van zowel de joden als de SS'ers is. Mij dunkt, vanuit
de christelijke opvatting wèl. Vanuit die opvatting was het dus niet zó vreemd dat
president Reagan, samen met bondskanselier Kohl, in 1985 een militaire begraafplaats
in Bitburg bezocht waar ook, zij het in een hoekje, SS'ers begraven lagen. (Overigens
heeft ook de Wehrmacht zich aan heel wat oorlogsmisdaden bezondigd, zoals een
tentoonstelling die op dit ogenblik in Hamburg te zien is, aantoont.)
Over God hebben ook François Mitterrand en de Nobelprijswinnaar Elie Wiesel
gesproken, en van die gesprekken, die zich over enkele jaren hebben uitgestrekt,
hebben beiden een boek gemaakt, dat zojuist is uitgekomen: Mémoire à deux voix.
Ik heb dit boek evenmin als de eerder genoemde gelezen, maar wèl een samenvatting
ervan in Le Monde van 11 april.
De jood Wiesel is gelovig gebleven; Mitterrand, rooms-katholiek opgevoed, niet.
Hij heeft zijn geloof in de oorlog verloren. De samenvatting in Le Monde vermeldt
niet waarom. Toch niet, hoop ik, omdat hij niet meer kon geloven in een God die
Auschwitz had toegelaten? Want dat is een non sequitur: uit de werkelijkheid van
Auschwitz volgt niet dwingend dat God niet bestaat. Misschien is Auschwitz wel
een van zijn ondoorgrondelijke beschikkingen geweest.
Wèl aanvaardt Mitterrand het bestaan van een onstoffelijk ‘beginsel’ en van een
‘verklaring’, hoewel hij niet weet welke die zijn. Zou de formule waar sommige
natuurkundigen naar op zoek zijn en die de verklaring zou zijn van geheimen als die
van het weer, de waterstromen, de bewegingen vogelzwermen en de ‘leliën des velds’
(ik schreef daarover op 7 april) - zou die formule hem bevredigen?
Hij is kennelijk op zoek naar een verklaring. Geen wonder, want hij lijdt aan kanker
en de dood is op zijn gelaat geschreven. Enkele weken geleden bezocht hij de meer
dan negentig jaar oude, rooms-katholieke filosoof Jean Guitton om met hem over
dood en hiernamaals van gedachten te wisselen. Pascal zou zeggen: ‘Gij zoudt mij
niet zoeken als gij mij niet gevonden had.’
Het is dezelfde Jean Guitton, lid van de Académie Française, die de doopvader
was van mr. J.W. Beyen, oud-minister van buitenlandse zaken, toen hij in 1961
toetrad tot de rooms-katholieke kerk (hij was toen ambassadeur in Parijs, en zijn
doop geschiedde in de Saint-Germain-des-Prés). Beyen besluit zijn boek Het spel
en de knikkers (1969) met deze woorden van Jean Guitton (die ik deze keer onvertaald
laat):
‘Chacun de nos actes recèle une pensée inexprimée. Et c'est à la fin de notre vie
que, considérant la chaîne obscure de nos actes, nous comprenons la pensée secrète
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de notre destin.’ In een brief die Beyen mij op 28 mei 1969 schreef, nadat ik zijn
boek in de toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant had besproken, schreef hij:
Dit citaat van Guitton ‘laat een vraag open, waarop ikzelf het antwoord niet weet
- nu niet, “vers la fin de ma vie”’, ik zal het, vrees ik, ook niet weten ‘à la fin de ma
vie’ ‘, want ook zijn overgang tot de rooms-katholieke kerk ‘licht geen tip van de
sluier op over de zin van mijn handelingen. (...) Naar de zin van de reeks mijner
handelingen vraag ik voortdurend en wacht, evenals Heines Narr, “auf Antwort”.’
Of hij, in de zeven jaar die hij nog te leven had, dit gevonden heeft, weet ik niet.
NRC Handelsblad van 14-04-1995, pagina 7

Waar is de politieke component?
Dat het kabinet de voorkeur heeft gegeven aan de Amerikaanse Apache boven de
Frans-Duitse Tigre als gevechtshelikopter voor de Luchtmobiele Brigade - ik heb er
geen traan om gelaten. De argumentatie was zakelijk en technisch overtuigend.
Misschien was zij zelfs een beetje te overtuigend. De Apache is kwalitatief beter,
werd er gezegd. Hoe kun je dat zeggen, vraagt de leek zich af, wanneer de Tigre pas
tegen het eind van dit decenium in dienst komt? Misschien zal de Tigre dan wel
blijken beter te zijn dan de Apache, die berust op een techniek die dan ongeveer
vijftien jaar oud, zo niet ouder, zal zijn.
Maar het kabinet heeft kennelijk het zekere voor het onzekere genomen: de kwaliteit
van de Apache is bekend; die van de Tigre moet nog blijken. Bovendien: de
Luchtmobiele Brigade kan niet wachten tot het eind van de jaren '90; ze heeft haar
gevechtshelikopters nu nodig.
De val van de dollar heeft de Apache ook aantrekkelijker gemaakt. De
compensatieorders van de Amerikanen en die van het Frans-Duitse consortium zullen
elkaar daarentegen wel niet veel ontlopen. Het facit valt dus globaal ten gunste van
de eersten uit.
De voorkeur van de luchtmacht zelf ging sterk uit naar de Apache. Daar zijn de
uitstekende relaties die vanouds tussen Nederlandse en Amerikaanse officieren
bestaan, zeker niet vreemd aan. De laatsten liepen in en uit bij Defensie, terwijl
Franse officieren zich zelden of nooit lieten zien. Het gebrek aan kennis van het
Frans bij de Nederlanders (en van het Nederlands of Engels bij de Fransen) zal een
amicale omgang ook wel moeilijk hebben gemaakt.
Dit alles bij wijze van verklaring van het besluit ten gunste van het Amerikaanse
en ten nadele van het Frans-Duitse wapen. Maar toch vertoont die verklaring een
leemte: de politieke component ontbreekt. Ja, minister-president Kok heeft dat zelf
bijna met zoveel woorden erkend: het was geen besluit ‘tegen Europa en voor
Amerika’.
Maar niet alleen ontbreekt de politieke component van het besluit. Dit lijkt ook in
strijd te zijn met het verklaarde voornemen van het kabinet-Kok zich te ‘concentreren
op zijn positie binnen Europa’ - een positie die, zoals minister Van Mierlo meermalen
heeft betoogd, ligt in de ‘holte’ of de ‘oksel’ van het Frans-Duitse duo.
Helemaal los van de merites van zo'n aangekondigd beleid en ook helemaal los
van de vraag of het verstandig is dat zo luid te verkondigen, moet vastgesteld worden
dat het besluit van 7 april er niet bepaald conform mee lijkt te zijn. Althans: dat zullen
de Fransen en Duitsers wel vinden.
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Van Mierlo's Franse collega, Alain Juppé, heeft dan ook al gezegd dat het tijd
wordt de vraag te stellen of de Nederlandse verklaringen over Europese solidariteit
wel in overeenstemming zijn met besluiten in de praktijk. Helemaal ongelijk heeft
hij niet. Om tot zo'n conclusie te komen hoef je niet per se het besluit van 7 april te
betreuren.
We mogen dan ook nieuwsgierig zijn naar het lot van de twee Frans-Nederlandse
werkgroepen - één over de toekomst van de Europese defensie - waartoe beide
ministers in september in New York besloten hebben, volgens een nogal
triomfantelijke verklaring van onze minister, die toen sprak van een ontwikkeling
met ‘het hoogste noviteitsgehalte’. Beantwoordt het besluit van 7 april van die
hooggestemde verwachtingen?
Hoe dan ook: hier botsen weer de, in dit geval politieke, culturen van de Fransen
en de Nederlanders. De laatsten denken besluiten van zo'n importantie te kunnen
nemen op grond van de technische en economische merites van de zaak, en dan op
ieders begrip te kunnen rekenen. Voor de Fransen is het ondenkbaar dat aan zo'n
besluit geen politieke motieven of voorkeuren ten grondslag liggen.
En zo krijgen we in de internationale pers verklaringen te lezen die het Nederlandse
besluit toeschrijven aan hetzij Nederlandse ‘stille antipathie’ jegens Duitsland, hetzij
zijn ‘traditionele argwaan’ jegens Frankrijk, hetzij de ‘sterke banden van de
Nederlandse militairen met de NAVO en de Verenigde Staten’. Waarschijnlijk is in
dit geval alleen het laatste een factor, en niet eens een beslissende, geweest. Maar
maak dat de Fransen maar eens duidelijk!
Ook hier hebben de Fransen, althans in beginsel, het gelijk aan hun kant. Natuurlijk
is de aankoop van dertig gevechtshelikopters, tegen de prijs van bijna een miljard
dollar, een zaak die mede op grond van haar politieke merites beslist dient te worden,
zo zij al niet uit een politieke conceptie dient voort te vloeien.
Ook de beslissing ten gunste van de Amerikaanse Apache had dit dienen te doen,
maar de minister-president heeft gezegd dat het geen besluit ‘tegen Europa en voor
Amerika’ was, dus dat er geen politieke voorkeur uit gelezen mag worden.
Ongetwijfeld was Kok oprecht, maar wie gelooft dat in deze door de wol geverfde
wereld - behalve de Nederlanders?
De Duitsers hebben minder kabaal gemaakt over de Nederlandse beslissing dan
de Fransen (zoals ze ook in hun werving voor de Tigre meer op de achtergrond zijn
gebleven). Misschien is dat daaraan toe te schrijven dat zij zich in een zelfde spagaat
tussen Frankrijk en de Verenigde Staten bevinden en daarom wel enig begrip kunnen
hebben voor de Nederlanders, op wie zij trouwens om andere redenen niet graag
openlijk pressie uitoefenen.
Blijft echter het feit dat minister Van Mierlo er, na het besluit van 7 april, een nog
zwaardere dobber aan zal hebben zijn politiek van aankruipen tegen het Frans-Duitse
duo geloofwaardig te maken. (Ik gebruik bewust het bolkesteiniaanse ‘aanschurken’
niet - dat trouwens niet in Van Dale staat.)
Ja, als de Britten in juli ook voor de Apache opteren en maar liefst negentig van
die toestellen bestellen, dan zou het wel eens de ironie van het lot kunnen zijn dat
Nederland nog veel meer verwijderd raakt van de verwezenlijking van Van Mierlo's
voorkeur. Ook dat zou dan zonder onderliggende politieke conceptie gebeuren.
NRC Handelsblad van 18-04-1995, pagina 9

De heilige Sint Anna
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Minister-president Kok is niet in het minst geïnteresseerd in het behoud van onze
culturele identiteit. Immers, onlangs zei hij in Brussel: ‘De kleinere lidstaten (van
de Europese Unie) doen er verstandig aan elkaar goed vast te houden en samen op
te trekken voor het verdedigen van hun belangen en het behoud van de eigen identiteit,
niet in het minst de eigen culturele identiteit.’
Curieus is ook dat hij de uitdrukking gebruikt ‘elkaar goed vasthouden’. Ik dacht
dat dat een typisch christelijke uitdrukking was, en dan meer in het bijzonder van
ethisch bevlogen christenen. Overigens is daar puur taalkundig gezien niets op aan
te merken. Andere taalcuriositeiten van de afgelopen vier weken:
‘Maar het debat van gisteren heeft tevens duidelijk gemaakt dat als die
omstandigheden maar even wijzigen, toch niet ondenkbeeldig, alle onderliggende
meningsverschillen weer naar boven zullen komen.’ Het is dus denkbeeldig, ‘niet
ondenkbeeldig’, dat er wijzigingen in die omstandigheden zullen optreden. (Het
gebruik van wijzigen als onovergankelijk werkwoord is overigens een novum. Een
anglicisme?)
‘...kwam ook het idee ter sprake op gezette tijden bijeenkomsten te organiseren
tussen prominente Nederlanders en Duitsers’ (eigen werk). Een lezer schreef mij:
het is bijeenkomsten van en ontmoetingen tussen.
‘...dat zijn eenheid in 1940 te laat kwam om, zeer tot zijn spijt, aan de gevechten
te kunnen deelnemen.’ Het tussenvoegsel zeer tot zijn spijt staat op een verkeerde
plaats in deze zin.
‘De VVD moest gisteren in de Kamer op verschillende punten terugkomen. Het
terugsturen van vluchtelingen naar gebieden waar de rust is weergekeerd gebeurt al
enige tijd, gaf Bolkestein toe. En van plannen tot aanscherping van het
toelatingsbeleid, die werden geopperd door zijn fractiegenoten Remkes en Rijpstra,
is volgens Bolkestein geen sprake.’ De VVD kwam dus niet alleen op die punten
terug; belangrijker is dat zij van die punten terugkwam.
‘Erotiek lijkt het leven van alledag meer en meer te beheersen. Zo voelt beeldend
kunstenares Danny Linden dat ook en opende daarom in Amsterdam een winkel vol
erotisch vormgegeven accessoires.’ Kan dit eigenlijk wel? (Ik bedoel niet: ethisch,
maar taalkundig.)
‘Geboren te Amsterdam 15 maart 1865 leefde de familie Egidius op zekere afstand
van de “eerste cotterie” en kregen de dochters Thora en Munda hun vorming aan een
Duitse kostschool.’ Zijn die allemaal op 15 maart 1865 geboren? (Overigens is het
coterie (met één t), maar in die tijd spraken de mensen wel meer Frans dan nu, maar
schreven ze het vaak slecht. Het citaat kan dus goed zijn.)
‘Maar ook zonder feestdagen snakt de hoofdstad naar ruimere mogelijkheden om
mensen te kunnen opsluiten.’ Mogelijkheden om te kunnen: dubbelop.
‘Zij wilde een beroemde schrijver worden, niet de heilige Sint Anna.’ Zijn er ook
onheilige sinten?
‘Hier, bij het grootste heiligdom van de joden, bevindt zich het episch centrum
van religieuze en politieke aardbevingen in het Midden-Oosten.’ Wat is een episch
centrum? Of is soms epicentrum bedoeld?
‘Hij is in ruste zeer actief gebleven. En uitermate kritisch, zoals het een historicus
past en trouwens menig ouder wordende mens steeds meer eigen wordt.’ Wat wordt
menig ouder wordend mens steeds meer eigen? Het uitermate kritisch blijven? Zo
ja, dan klopt het kritisch blijven niet met het steeds meer worden.
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‘Zijn schilderijen zaten, als het ware, bij zijn vriend Lütjens ondergedoken, teneinde
ze niet in nazihanden te laten vallen.’ De bijzin beginnend met teneinde vooronderstelt
een onderwerp dat dat doel heeft. Zo'n onderwerp is niet in deze zin te vinden.
‘Als u het meest optimale uit uw tuin wilt, is het 't beste om goed voorbereid aan
de gang te gaan.’ Optimaal betekent op zichzelf al meest.
‘Dat zal alleen lukken als Frankrijk en Duitsland hun nauwe samenwerking nog
intensiveren. Of ze daarvoor de politieke voorzienigheid en energie op zullen brengen,
zullen we moeten afwachten.’ Nou, nou, vooruitziendheid is al voldoende.
‘Dit opaalglas hoort dus helemaal niet in de glasbak thuis, maar kunt u beter in de
restafvalcontainer gooien.’ Zelfde constructie als: ik hoor hier niet thuis en kunt u
beter naar huis sturen.
Idem: ‘Vergelijkbare verschijnselen horen al lang tot het verleden en zal men in
de boekhandel nog nauwelijks kunnen vinden.’
Idem: ‘Kleine gebruiksartikelen, als aangepast bestek schaar, afgietdeksel,
knieleesplank etc. zijn in het Rode Kruisgebouw en kunt u 14 dagen te leen krijgen,
alvorens zelf tot aanschaf over te gaan.’
‘Zijn eerste preek hield hij in Utrecht en ging over Johannes 17:3.’ Zelfde contructie
als: mij hield het slechte weer tegen en bleef daarom thuis.
Idem: ‘Een analyse die Koper overigens, gezien zijn eigen artikel, ruimschoots
deelt en eigenlijk gemeengoed is.’
‘Die dreigende overcapaciteit werd veroorzaakt door warmte/krachtopwekking,
een van de hangijzers in de elektriciteitswereld die de afgelopen vijf jaar gloeiend
heet is geworden.’ Is warmte/krachtopwekking een gloeiend heet hangijzer?
‘Twintig jaar geleden waren de kinderen in het theater veel ontvankelijker.’
Waarvoor?
NRC Handelsblad van 21-04-1995, pagina 7

Het mooist in Praag
Van 1922 tot 1932 was Nederland in de Tsjechoslowaakse hoofdstad
vertegenwoordigd door dr. H.P.N. Muller, een zwaarlijvige man met een baard. In
die dagen staken de diplomaten bij officiële gelegenheden zich nog in ambtsgewaad.
Daarbij hoorde een witte broek.
Op een goede dag ging Muller op audiëntie bij president Masaryk - natuurlijk in
ambtsgewaad. Terwijl hij stond te antichambreren, giechelden een paar secretaressen
over zijn uiterlijk. Hierover ontstemd zei Muller bestraffend tegen hen: ‘Quand je
porte le pantalon blanc je suis la Reine des Pays-Bas.’
In die tijd had Muller een gezantschapssecretaris - ambassades had Nederland nog
niet -, die plotseling zijn koffers moest pakken. Wat was er gebeurd? Zijn vrouw had
aan een diner tegen haar tafelheer, wiens naam zij niet verstaan had, onaardige dingen
over het Tsjechische volk gezegd. Die tafelheer bleek de zoon van president Masaryk
te zijn.
Deze lang vergeten anekdotes kwamen bij mij op toen ik vorige week in Praag
was. Ik heb niet gecontroleerd of het nu met onze diplomatieke vertegenwoordiging
in die stad beter gesteld is. Ik was er als simpele toerist - met tienduizenden andere
toeristen.
Wat daar de gevolgen van zijn, heeft Frans van Hasselt onlangs op de Achterpagina
geschetst aan de hand van een poging het joodse kerkhof in de binnenstad te bezoeken.
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Inderdaad, het was daar een heksenketel, een desacralisatie. We weigerden daaraan
mee te doen.
Maar wie die interessante plaats toch wil zien, kan ik een tip geven. Ga naar het
aanpalende Museum voor kunstnijverheid - op zichzelf een bezoek waard -, begeef
u naar de achterzaal op de tweede verdieping (Empire en Biedermeier). De ramen
daar kijken uit op het joodse kerkhof, dat je vandaar in alle rust kunt overzien.
Frans van Hasselt zei in zijn artikel nog een waar ding: zodra je je begeeft buiten
de toeristische routes (als zodanig in de gidsen aangegeven), zie je geen toerist en
kun je - weer in alle rust - van de schoonheid van Praag genieten. Want het is waar
wat iedereen zegt: Praag is een van de mooiste steden van Europa.
Maar het is ook van een architectonische variëteit als je, geloof ik, in geen enkele
andere grote Europese stad aantreft: gothiek, barok, rococo, het negentiende-eeuwse
eclecticisme, Jugendstil, de strenge zakelijkheid van de Weense school van Otto
Wagner en Adolf Loos (overigens in het Tsjechische Brno geboren) - alles vind je
bij, ja vaak door elkaar.
Het geheel doet erg aan Wenen denken. Geen wonder, want tot 1918 was Praag
onder de Habsburgers. Maar terwijl Wenen zwaar onder het oorlogsgeweld geleden
heeft, is Praag vrijwel ongeschonden gebleven. Bovendien heeft het niet - nog niet
- het kraakzindelijke en opgepoetste van de oude Duitse en Zwitserse steden. Het
bevindt zich in een charmant stadium tussen communistisch verval en kapitalistisch
herstel.
Voor mij was, om verscheidene redenen, de architectuur van de negentiende en
begin twintigste eeuw de grootste verrassing. Die vind je door de hele stad heen,
maar het best kun je daarvan genieten aan de Moldaukaden. Daar heb je namelijk de
ruimte om de façades van top tot teen te bekijken, terwijl je in de smallere straten je
hoofd wel erg ver in je nek moet gooien om ook de bovenverdiepingen te kunnen
zien. En ook hier: nauwelijks een toerist te bekennen.
Hier zijn sublieme voorbeelden van Jugendstil (vele ervan gerestaureerd) en,
daartussendoor, specimina van de architectuur die daaraan voorafging: ‘les plus
beaux exemples du mauvais goût du siècle’, zoals ik een Fransman eens heb horen
zeggen van een namaak-gotisch kasteel. Bij de architecten van die huizen is de
fantasie werkelijk volstrekt op hol geslagen, met al die torentjes, erkertjes, beelden
en plateaus.
Praag moet in die tijd - globaal 1870-1914 - een heel welvarende stad zijn geweest,
van een welvaart die niet beperkt was tot de adel, die haar paleizen heeft achtergelaten
(in een ervan is de Nederlandse ambassade gevestigd). Er moet ook een - veel
uitgebreidere - rijke en zelfbewuste bourgeoisie zijn geweest, joods en niet-joods.
Die welvaart blijkt ook uit de opera's en musea die in die tijd gebouwd zijn eveneens van een, in Nederland onbekende, exuberantie. Voorwaar, de Tsjechen
moeten toen, onder Oostenrijks regime, niet slecht geboerd hebben. En dat regime
kan, getuige de opschriften in het Tsjechisch en de vele beelden van Tsjechische
helden, kunstenaars en geleerden (allemaal uit die tijd), moeilijk erg onderdrukkend
zijn geweest.
Waarom zijn ze dan in 1918 in opstand tegen de Oostenrijkers gekomen? Domme
vraag! Juist omdat hun cultuur en welvaart zich volledig hadden ontplooid, konden
de Tsjechen een vreemde voogdij, hoe mild ook, niet dulden. Maar dat ze weinig
wrok toonden, blijkt onder andere uit het immense bronzen borstbeeld van de
voorlaatste Habsburgse keizer, Frans Jozef, dat in het Museum voor kunstnijverheid
praalt.
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Inderdaad heeft die Oostenrijkse voogdij het veelvolkige Midden-Europa
overtrokken met één cultuur, die, voor zover niet weggebombardeerd, nog zichtbaar
is in steden zo ver van elkaar liggend als Wenen van Lemberg (nu Oekraïne) en Praag
van Ljubljana (Slovenië), met Boedapest daartussenin.
De Franse historicus en politicus Jacques Bainville (1879-1936) heeft het als een
grote fout van de Franse politiek veroordeeld dat zij in 1918 het Habsburgse rijk
heeft opgesplitst om van de successiestaten bondgenoten te maken, die alle zwak
waren. Misschien had hij gelijk, maar het proces van nationale emancipatie was toen
al te ver voortgeschreden.
En toen die staten in 1989 zich vrijmaakten van een heel wat tiranniekere voogdij
dan de Oostenrijkse, was er weer even een heimwee naar dat ene Midden-Europa.
Het kreeg gestalte in het akkoord van Viségrad tussen Tsjechoslowakije (toen nog
één), Polen en Hongarije. Maar nu wil Tsjechiës sterke man, premier Klaus, het
woord Viségrad niet meer horen. Onder hem gaat zijn land zijn eigen gang met
succes, naar het lijkt.
Midden-Europa is verleden - het mooist in Praag.
NRC Handelsblad van 02-05-1995, pagina 9

Wat leren we van herdenken?
Laten we hopen dat er met de redevoering van de Koningin op 5 mei voorlopig een
punt gezet kan worden achter al de herdenkingen, want met mijn collega Hofland
voelde ik de laatste weken mijn weerstand ‘tegen de obligate grootschaligheid van
het moderne herdenken’ groeien. ‘Nog even, en het is weer voorbij’, verzuchtte
hoofdredacteur Jos Palmen in het Historische Nieuwsblad, mijn gevoelens vertolkend.
Aan die gevoelens heb ik trouwens hier al vaker uitdrukking gegeven.
Als ik het bij mijzelf naga, is die weerstand ingegeven door drie overwegingen.
In de eerste plaats strookt van wat er over de oorlog de laatste tijd gezegd en
geschreven is, slechts weinig met wat ik er mij van herinner (toegegeven: het geheugen
kan een onbetrouwbare en selectieve getuige zijn).
Zeker, we beschrijven onszelf niet meer als een volk van helden (dat is al een
vooruitgang), maar aan de mythe dat we collectief geleden hebben, houden we nog
vast. Als dat waar zou zijn, hoe moeten we dan kwalificeren wat de joden hebben
moeten ondergaan? Het is een devaluatie van het begrip lijden als we het over de
hele natie uitstrekken.
Er is veel individueel geleden - om zeer verscheiden redenen overigens -, en hier
en daar is er, in de hongerwinter bijvoorbeeld, sprake geweest van een collectief
lijden, hoewel zelfs dat niet vergelijkbaar is met het joodse lijden. Maar de mythe
van het nationale lijden hebben we ons al in de oorlog aangepraat, en naarmate er
minder mensen overblijven die èn de oorlog bewust hebben meegemaakt èn de
waarheid onder ogen durven te zien, wordt die mythe onverwoestbaarder.
In de tweede plaats: het georganiseerde herdenken wordt vaak gerechtvaardigd
met het argument dat het nageslacht ervan doordrongen moet worden dat het kwaad
van de Tweede Wereldoorlog zich niet mag herhalen. Ik geloof niet in de kracht van
dit argument, omdat ik niet geloof dat tolerantie erin gestampt kan worden. Eerder
vrees ik dat zoiets op den duur averechts werkt. Ook het verbodene trekt aan.
Trouwens, ‘op grond van het ontbreken van dagelijks geweld valt er niets gunstigs
te zeggen over het potentieel aan wreedheid van een samenleving. De kern is voor
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mij steeds dat het zeer naïef is te denken dat slechtheid er is omdat sommige mensen
slecht zijn’. Aldus de Pools-joodse socioloog Zygumt Bauman in de krant van 4 mei.
Een derde bezwaar tegen het obligate, georganiseerde herdenken is dat het bij
onvolwassen geesten - de jeugd bijvoorbeeld - tot anti-Duitse gevoelens, althans
uitingen leidt. Daar zou op zichzelf misschien nog niet zo'n bezwaar tegen zijn, ware
het niet dat we die zelfde Duitsers als bondgenoten en mede-Europeanen omarmen.
Daar klopt dus iets niet.
Aan die moeilijke Nederlands-Duitse relatie wijdde de Duitse zender WDR vorige
week een programma van ruim een uur (merkwaardig dat het niet in de Selectie op
de televisiepagina aangekondigd was). Aan dat programma, waarin overigens deze
Nederlandse inconsequentie niet ter sprake kwam, namen Nederlanders en Duitsers
deel.
Een van de Nederlanders werd aangekondigd als de bekende journalist Willem
Broeksma, mij onbekend. Maar toen de camera zich op hem richtte, bleek het een
journalist te zijn die hier beter bekend staat als W.L. Brugsma. Hij zei een paar
cynische, maar niet noodzakelijkerwijs onjuiste dingen over de Nederlands-Duitse
relatie.
Buurlanden zijn nooit vrienden van elkaar, en zeker wantrouwen kleine landen
altijd hun grote buren. Hij citeerde De Gaulle, die gezegd zou hebben dat landen
geen vrienden hebben, alleen maar belangen. (Was het niet Palmerston die zoiets
gezegd heeft? Maar De Gaulle zou het zeker gezegd kunnen hebben.)
Er was, aldus Brugsma, slechts één uitzondering: Frankrijk en Duitsland waren
vrienden, en daar had diezelfde De Gaulle die vriendschap tussen landen onmogelijk
zou hebben genoemd, voor gezorgd - een tegenspraak die niet uitgelegd werd. Die
vriendschap werd onder andere in leven gehouden door een intense Frans-Duitse
jeugduitwisseling.
Het is een algemene dwaling te menen dat De Gaulle verantwoordelijk is voor de
Frans-Duitse ‘vriendschap’. Zeker heeft hij deze verstevigd door grootse gebaren,
die in de herinnering blijven, zoals de gemeenschappelijke mis in de kathedraal van
Reims (later door Mitterrand geëvenaard op de slagvelden van Verdun), maar die
speciale relatie bestaat al sinds Robert Schuman, dat wil zeggen: acht jaar voordat
De Gaulle aan de macht kwam.
Laten we dus niet nòg een mythe toevoegen aan de vele mythen die we al moeten
slikken. En laten we vooral niet als een onschokbare zekerheid aannemen dat de
Frans-Duitse ‘vriendschap’ eeuwig is. We doen er inderdaad beter aan uit te gaan
van een parallelliteit en synchroniteit van de Franse en Duitse belangen als basis van
die relatie. Maar belangen - en vooral de perceptie van belangen - kunnen veranderen.
Intussen is het waar dat de Fransen, juist omdat ze veel meer gewend zijn van
belangen uit te gaan dan de Nederlanders zich wijsmaken te doen, veel volwassener
- om niet te zeggen: veel minder schijnheilig - met hun vroegere vijand (die bovendien,
anders dan bij ons, hun erfvijand was) omgaan dan wij. Daar kunnen we nog iets
van leren.
NRC Handelsblad van 09-05-1995, pagina 9

Waarheen Frankrijk?
Frankrijk krijgt dus voorlopig niet zijn tweede protestantse president. (Want Lionel
Jospin zou, indien gekozen, de tweede protestant in het Elysée zijn geworden, en
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niet de eerste, zoals onze correspondent in Parijs onlangs schreef. Terecht herinnerde
een lezer eraan dat Gaston Doumergue, die van 1924 tot 1931 president was, de
eerste was. Ik herinner het mijzelf zo goed, omdat mijn grootouders van moederszijde
zelf Franse protestanten waren en trots erop waren dat een geloofsgenoot president
van de Republiek was.)
Zou het veel uitgemaakt hebben? Jospin zelf reageerde korzelig toen onze
correspondent hem die vraag stelde, en voor de televisie herinnerde hij aan de film
La kermesse héroïque van Jacques Feyder uit 1935, waarin protestantse vrouwen als
zeer levenslustige wezens worden voorgesteld, daarmee de mythe logenstraffend dat
protestanten geen levensgenieters zijn. (Hij vergat dat die film in Vlaanderen speelde,
nu niet bepaald een protestants land...)
Het is waar dat Jospin de reputatie heeft streng en sober te zijn. Daarmee bevestigde
hij het beeld dat de Fransen van de protestanten hebben. (Het is daarom dat ze zo
verbijsterd zijn door het Nederlandse drugbeleid en de Nederlandse permissiviteit.
Die kloppen zo helemaal niet met het beeld dat ze van de Nederlanders, die volgens
hen allemaal calvinisten zijn, hebben.)
Jacques Chirac, de winnaar van de presidentsverkiezingen, is een heel ander type
dan Jospin, maar zoals het oppervlakkig zou zijn Jospins eigenschappen voornamelijk
toe te schrijven aan zijn godsdienstige achtergrond, zo zou het ook oppervlakkig zijn
Chiracs contactuele vaardigheden en vooral zijn onstandvastigheid toe te schrijven
aan de zijne (die wel katholiek zal zijn; zijn vrouw is dat in elk geval, en wel
praktizerend).
Het is meer die onstandvastigheid - wat ook haar oorsprongen mogen zijn - die
onrust baart bij de man die straks Frankrijks president zal zijn. Hij heeft meer beloofd
dan hij ooit zal kunnen waarmaken. Dat op zichzelf voorspelt niet veel goeds in het
land met het hoogste werkloosheidspercentage van West-Europa. De euforie zal niet
van lange duur zijn.
Dit gaat Frankrijks partners in Europa direct aan, want een Frankrijk in beroering
zal geen gemakkelijke partner zijn. Maar ook los daarvan: hoe zal Chirac ooit de
werkloosheid drastisch kunnen verlagen, zoals hij beloofd heeft, en tegelijkertijd
kunnen voldoen aan de stringente voorwaarden die verbonden zijn aan de toetreding
tot de Europese monetaire unie?
Daarbij komt dat hij onder grote druk staat van de anti-Maastrichtvleugel van zijn
aanhang. Daaraan is toe te schrijven dat hij in zijn verkiezingscampagne zo geslingerd
heeft; nu eens verklaarde hij een monetaire unie aan een referendum te zullen
onderwerpen, dan weer trok hij dat idee terug, om ten slotte aan te kondigen de
herziening van het akkoord van Maastricht aan het volk te zullen voorleggen. Wie
zich de krappe uitslag van het referendum over dat akkoord zelf in september 1992
herinnert, slaat de angst om het hart.
Maar Frankrijk heeft geen andere keus dan, samen met Duitsland, voort te gaan
op de Europese weg, zo wordt geruststellend gezegd. 't Is mogelijk, maar een volk
reageert in een referendum wel eens anders dan zijn belangen - of liever: wat door
anderen als zijn belangen wordt gezien - voorschrijven; vooral als dat Duitsland, dat
toch al groter en rijker is dan Frankrijk, zelfbewuster en minder meegaand gaat
optreden dan de Fransen sinds 1945 gewend waren.
President Mitterrand is erin geslaagd de verslechtering van Frankrijks geopolitieke
positie, die het gevolg was van Duitslands hereniging en de instorting van het
Sovjetrijk, grotendeels te maskeren. Hij kon dit door zijn magistraal optreden, dat
soevereine rust en gezag uitstraalde. Welk een schouwspel! De onstuimige Chirac,
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wiens macht over rechts ook minder groot is dan Mitterrands macht over links, zal
dit kunststuk moeilijk kunnen evenaren. Nu Mitterrand van het toneel - en
waarschijnlijk uit het leven - verdwijnt, lijkt hij nog losser te zijn geraakt van de
zorgen om wat de mensen van hem denken. Zijn openhartige onthullingen over zijn
pétainistisch verleden wezen al in die richting. En nu heeft hij maandag in Berlijn
een rede gehouden die geheel onthecht was aan politieke overwegingen. En daarin
deze uitspraak:
‘Ik ben hier (in Berlijn) niet gekomen om (Duitslands) nederlaag te onderstrepen,
omdat ik weet dat er iets sterks schuilt in het Duitse volk, zijn deugden, zijn moed.
En dan kan mij zijn uniform weinig schelen; ja zelfs kan mij de gedachte weinig
schelen die die soldaten bezielde die in zo groten getale gingen sterven. Die soldaten
waren moedig, zij aanvaardden het verlies van hun leven, voor een slechte zaak,
maar zij hielden van hun vaderland.’
Mitterrand sprak over zijn krijgsgevangenschap in Duitsland in de eerste jaren
van de oorlog. Toen had hij, zei hij, de Duitsers leren kennen. Zou een Nederlands
politicus zo'n uitspraak ooit over de lippen komen? Voorwaar, er gaat van Duitsland
een fascinatie op vele Fransen uit, die bijvoorbeeld ook blijkt uit Mitterrands
vriendschap met Ernst Jünger, die in ons land als een halve fascist wordt beschouwd.
Maar ook hierin vindt Mitterrand zijn voorganger in generaal De Gaulle, de man
die hij altijd bestreden heeft en die hij zelden noemt. In een rede in juli 1962 zei deze
tot bondskanselier Adenauer, die met pracht en praal in Parijs ontvangen werd, dat
‘zelfs, ja zelfs in de hartstocht waarvan, in de laatste wereldoorlog, een misdadig
regime zich bediende om het Duitse volk mee te slepen, de grootse herinneringen
aan de caesaren, aan het christendom, aan Karel de Grote hebben meegespeeld’. Van
zulke Fransen zijn de Duitsers bereid de leiding te aanvaarden. Zal Jacques Chirac
zich ook zo'n Fransman betonen?
NRC Handelsblad van 12-05-1995, pagina 9

Hoe optimaliseren wij onze invloed?
Minister Van Mierlo's redevoeringen en artikelen zijn beter dan, tot nu toe, zijn
optreden in de Kamer. Daar leest hij stukken van zijn ambtenaren voor of verliest
hij zich in eindeloze beschouwingen, die men van het Kamerlid Van Mierlo zo
interessant vond, maar van de bewindsman te vrijblijvend. Van een bewindsman
verwacht de Kamer daden of uitzicht op daden.
In redevoeringen voor een breder publiek en in artikelen daarentegen kan hij zijn
neiging tot filosoferen straffeloos botvieren. Bovendien zijn ze in de informele stijl
geschreven die de journalist verraadt die hij - overigens maar kort - geweest is. Als
hij ze niet zelf schrijft - wat nauwelijks van een drukbezet man verwacht kan worden
- heeft hij in elk geval een tekstschrijver die in zijn huid kan kruipen.
Het artikel dat hij in de Volkskrant van zaterdag over de verdieping en de
verbreding van de Europese Unie heeft geschreven, draagt ook die kenmerken. Niet
dat er zoveel opzienbarends in staat, maar het is duidelijk en vrijwel van ambtelijk
jargon gespeend, en dat is ook belangrijk, want het onderwerp is te belangrijk om
aan een kleine kring van ingewijden voorbehouden te blijven. Gebeurt dat, dan zou
het effect wel eens averechts kunnen zijn.
Overigens staat er niet veel in wat zijn voorganger Kooijmans ook niet, zij het
misschien in enigszins andere bewoordingen, gezegd zou hebben. Geen abrupte
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koerswijzigingen dus, geen geheel nieuwe vergezichten. Het herijkte buitenlandse
beleid zal, kortom, niet veel anders zijn dan het vroegere. Dat kan ook moeilijk
anders, gezien de smalle marges van Nederlands handelingsvrijheid.
Het communautaire stelsel ‘biedt nog steeds de beste basis om zowel effectiviteit
als democratie te verzekeren. (...) Om de effectiviteit van de Unie te handhaven, zal
veelvuldiger besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid nodig zijn’. Maar: ‘het
wenselijke mag ons zeker niet het zicht op het haalbare ontnemen. (...) Pragmatisme,
niet dogmatisme moet hier het motto zijn’.
Ja, Van Mierlo schrijft zelfs: ‘Voor mij heeft de Europese gedachte nooit betekend
dat de nationale staat zou vervallen’. Dus toch een ‘Europa der staten’, zoals dat
generaal De Gaulle steeds voor ogen heeft gestaan, maar waartegen Nederland zich
altijd verzet heeft? Zou dat het nieuwe zijn in Van Mierlo's buitenlandse politiek?
In een Europa waarin de nationale staat niet zou komen te vervallen, kan Nederland
niet alles aan de Europese Commissie overlaten. Van Mierlo schrijft dan ook:
‘Opereren in Europees verband betekent in de eerste plaats’ - let wel: in de eerste
plaats! - ‘voeling houden met de gedachtenvorming bij onze partners, zoeken naar
medestanders en per onderwerp de mogelijkheden van coalities aftasten’.
Minister Kooijmans had indertijd ook zoiets gezegd en zelfs van ‘wisselende
coalities’ gesproken. Van Mierlo noemt in de eerste plaats België en Duitsland als
mogelijke medestanders. Frankrijk daarentegen niet, wat nogal verrassend is na alle
ophef die gemaakt is over de betere betrekkingen met dat land die Van Mierlo zou
inluiden. Hij noemt Frankrijk slechts in verband met de Frans-Duitse samenwerking,
waarvan we de ‘bijzondere betekenis’ en ‘trekkracht’ voor Europa moeten erkennen.
Even verrassend is in dit licht dat hij wèl het Verenigd Koninkrijk apart vermeldt.
De ‘intergouvernementele benadering’ van de Britten is weliswaar niet de onze,
‘maar dat betekent niet dat het Verenigd Koninkrijk voor ons geen interessante partner
meer is. Met betrekking tot een aantal financieel-economische dossiers, zoals het
streven naar vrijhandel en deregulering, zitten wij juist op één lijn met de Britten’.
Kortom, waarin verschilt Van Mierlo's Europese beleid in wezen van dat van zijn
voorgangers? Er zullen nogal wat mensen zijn - niet in de laatste plaats in zijn eigen
partij - die meer van de nieuwe minister van buitenlandse zaken hadden verwacht.
Anderen kunnen alleen maar blij zijn met deze continuïteit in de hoofdzaken.
Intussen moet steeds, bij welk beleid Nederland ook voert of wil voeren, de vraag
gesteld worden naar de invloed ervan. Van Mierlo noemt dit zelfs de ‘beslissende
vraag’: ‘Wij zullen ons erop moeten instellen dat in toenemende mate de beslissende
vraag niet meer die van de nationale regelgeving is, maar veeleer de vraag: welk
standpunt brengen wij in Brussel in en hoe optimaliseren wij dáár onze invloed?’
Met andere woorden: gelijk hebben is niet genoeg, we moeten ook gelijk zien te
krijgen. Hoe overtuigen wij onze Europese partners - aan te nemen is dat Van Mierlo
die met Brussel bedoelt - van ons gelijk, ja krijgen we hen ertoe ons standpunt over
te nemen?
Jammer genoeg beantwoordt Van Mierlo, afgezien van een zinspeling op
samenwerking in Beneluxverband ‘om invloed uit te oefenen’, die vraag niet. En
toch is dat inderdaad de beslissende vraag. We kunnen er immers niet mee volstaan
ons standpunt te verkondigen en dan maar af te wachten?
Over welke instrumenten of troeven beschikt Nederland die kunnen maken dat
anderen met onze wensen en inzichten rekening houden? Eerste voorwaarde is:
eenheid van beleid. Die is, al om te beginnen, moeilijk te bereiken in een land waarin
de zelfstandigheid van de afzonderlijke ministers grondwettelijk vastligt. Onze
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minister-president heeft niet dezelfde bevoegdheden als de Duitse bondskanselier,
de Britse premier en de Franse president.
In ons land is er zelfs binnen het ministerie van buitenlandse zaken geen eenheid
van beleid. De minister van ontwikkelingssamenwerking voert een ander beleid dan
zijn collega van buitenlandse zaken. Of moeten wij, met minister Pronks eenzijdige
optreden in Rwanda in gedachten, zeggen: de minister van
ontwikkelingssamenwerking bepaalt, bij passiviteit van de minister van buitenlandse
zaken, het beleid? Toegegeven: dat zou dan ook een soort eenheid van beleid zijn...
Zonder eenheid van beleid zijn zelfs de mooiste bedoelingen tot falen gedoemd.
Meedogenloos buiten onze partners zo'n verdeeldheid uit. Nederland zou er eens
ernstig over moeten nadenken of het zijn grondwet niet zou moeten aanpassen aan
de eisen die het bereiken van onze doeleinden in Europa stelt.
En dan: de instrumenten. Minister Luns placht te zeggen dat een land dat over de
grootste zeehaven ter wereld beschikt en de zetel is van vijf grote multinationale
ondernemingen, vanzelf een land is waarmee rekening gehouden moet worden. Ja mits de regering van dat land deze troeven kan uitspelen in haar onderhandelingen
met anderen, en dat is niet of nauwelijks het geval.
Een land dat niet over grote bataljons beschikt of tientallen miljoenen inwoners
heeft, moet het van de kwaliteit van zijn intellectuele produkt hebben en dit zó weten
te verkopen, dat anderen daarvan onder de indruk zijn. Daar ontbreekt nogal wat
aan. Elitevorming is in ons land taboe. Het is sterk de vraag of ons onderwijsstelsel
nog een concurrerend produkt aflevert. Het is ook nooit in dit licht beoordeeld
geweest. Het is tijd dat dit wèl gebeurt, maar ook dat kan pas gebeuren als één
conceptie het hele regeringsbeleid beheerst.
Hoe dit ook zij - minister Van Mierlo zou er goed aan doen een volgende
beschouwing eens te wijden aan de door hemzelf beslissend genoemde vraag: hoe
optimaliseren wij onze invloed?
NRC Handelsblad van 16-05-1995, pagina 9

Opa vertelt
Naarmate iemand ouder wordt, krijgen zijn verhalen een hoger ‘Opa vertelt’-gehalte.
De verteller mag al blij zijn als zijn toehoorders niet gillend weglopen, maar hem
beleefd aanhoren, zij het met een blik van verveling. Slechts weinigen zijn bereid in
zijn verhalen een niet oninteressante voetnoot bij de geschiedenis te ontdekken.
In de krant van 13 mei stonden twee artikelen over gebeurtenissen die ikzelf, zij
het vanaf de zijlijn, heb meegemaakt. In elk geval wekten zij herinneringen in mij
wakker, en de verleiding ervan te getuigen is mij te groot geworden. Wie bij het
lezen van die getuigenissen gaat gapen, is gewaarschuwd.
Het eerste artikel is dat van Ben van der Velden over de annexatiekoorts waarvan
ons land na de oorlog bevangen werd. Vanaf mei 1945 verschenen er tal van
brochures, die annexatie van grote stukken Duitsland bepleitten - zonder Duitsers
natuurlijk: die moesten hun heil zoeken in het gebied dat zou overblijven nadat
Russen en Polen in het oosten en Nederlanders in het westen hun pound of flesh
zouden hebben geïnd.
Veel van die brochures waren kennelijk al in de bezettingsjaren geschreven. Zelf
herinner ik me een - natuurlijk clandestiene - bijeenkomst op het Leidse Steenschuur
in februari of maart 1945, waar de Leidse meelfabrikant De Koster (vader van de
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latere minister) pro annexatie sprak en de historicus dr. Th.J.G. Locher (leerling en
opvolger van Huizinga) anti. Het gehoor, voornamelijk bestaande uit academici, van
wie velen in het verzet (ik herinner me, onder anderen, de ouders van het Kamerlid
Maarten van Traa), was overweldigend tegen. Dat gehoor was niet representatief. In
elk geval had de regering-Gerbrandy toen al besloten annexatie te eisen. Minister
van buitenlandse zaken Van Kleffens was er groot voorstander van geworden, nadat
hij in het begin van de oorlog zich ertegen had uitgesproken, mede met het argument
dat Nederlands katholieke volksdeel dan zo groot zou worden (het was toen kennelijk
nog de bedoeling de Duitse bevolking mee te annexeren). De vernielingen van het
laatste oorlogsjaar hadden Van Kleffens evenwel bekeerd: uit een verslagen Duitsland
zou geen andere vergoeding te halen zijn dan grondgebied.
In het artikel van Van der Velden worden vele namen van brochureschrijvers
genoemd - de meeste ervan volstrekt onbekend of vergeten. Tot de bekende
voorstanders behoorden mr. G.B.J. Hiltermann en mr. A.J.P. Tammes (schrijver van
de Toestand-rubriek van de NRC, later hoogleraar). Voorzitter van het comité pro
annexatie was ir. F. Bakker Schut, directeur van het Nationale Plan (een generatie
later zou een andere Bakker Schut ook iets met Duitsland hebben, nl. als verdediger
van terroristen van de Rote Armee Fraktion).
Een herinnering van grote relevantie is deze: het moet in 1945 of 1946 zijn geweest
dat een Amsterdams bankier en lid van de Eerste Kamer mij vertelde dat hij tegenover
minister-president Schermerhorn zijn verontrusting had uitgesproken over de
annexatiepolitiek van de regering. Schermerhorn had hem toen geantwoord: ik vind
het ook buitengewoon griezelig, maar Hare Majesteit wil het.
Grote verbazing bij mijn gespreksgenoot - niet omdat koningin Wilhelmina
voorstandster van annexatie zou zijn, haar wraakgevoelens jegens de Duitsers waren
wel bekend - maar omdat de verantwoordelijke minister-president zich verschool
achter het onschendbare staatshoofd. Maar ja, Schermerhorn was een kind in de
zonde van de politiek.
Nederlands eisen werden overigens steeds bescheidener. De Westerse bezetters vooral de Britten - piekerden er niet over zich nog meer zorgen op de hals te halen
dan ze al hadden in het uitgehongerde en vernielde Duitsland met zijn miljoenen
vluchtelingen. Ten slotte werden Nederland gebiedjes rond Elten en Tudderen
toegewezen.
Maar die werden dan ook in april 1949 met militair vertoon bij Nederland gevoegd
alsof het een zwaarbewapende vijand gold, op wie ze veroverd moesten worden. De
Belgen deden het slimmer: ook zij maakten aanspraak op Duits grondgebied, maar
zagen er op het laatste ogenblik van af deze eisen te realiseren - zonder ze overigens
op te geven.
Zo stond Nederland alleen te kijk als landjepikker. België dacht waarschijnlijk
toen al aan het toekomstige Europa, waarin, hoe dan ook, met de Duitsers
samengewerkt zou moeten worden. Tenslotte heeft Nederland na ongeveer vijftien
jaar die gebieden moeten teruggeven.
Het tweede artikel in de krant van 13 mei dat herinneringen bij mij wakker riep,
was dat van Mark Kranenburg. Daarin herinnerde hij, naar aanleiding van de toespraak
van koningin Beatrix op Bevrijdingsdag, aan de redevoeringen die haar moeder in
april 1952 had gehouden tijdens haar officiële bezoek aan de Verenigde Staten.
Daar ben ik, als Nederlands voorlichter in de Verenigde Staten, nogal nauw
betrokken bij geweest. Het was de ambassade in Washington niet ontgaan dat de
toespraken die koningin Juliana bij bezoeken aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
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had gehouden, tamelijk zwevend waren geweest (in Londen was zelfs gedempt gelach
onder het gehoor te horen geweest). Zoiets mocht in Amerika, op het hoogtepunt
van de Koude Oorlog (de oorlog in Korea was in volle gang), niet gebeuren.
En zo toog al heel vroeg een groep mensen onder leiding van ambassadeur J.H.
van Roijen aan het werk. Het resultaat was een stuk of vijftien ontwerp-toespraken,
die naar Den Haag werden gestuurd. Deze legde minister van buitenlandse zaken
Stikker aan Hare Majesteit voor, die - zo gaat het verhaal - daarop een la van haar
werktafel opentrok en een stapel door haarzèlf gemaakte teksten te voorschijn haalde.
Een ander verhaal is dat zij, na lezing van de in Amerika geschreven teksten, tegen
Stikker zou hebben gezegd: ‘Het bier is weer best’ - een toespeling op een
reclametekst van Heineken's Brouwerij, waarvan Stikker, voordat hij minister werd,
president-directeur was geweest.
Hoe dan ook - de regering had grote bezwaren tegen de teksten van de koningin,
die zij te pacifistisch van toon vond. De koningin wist echter van geen wijken en zou
zelfs gedreigd hebben niet naar Amerika te zullen gaan. Zo'n crisis durfde de regering
natuurlijk niet aan, en zo hield de koningin redevoeringen waarin de tekstschrijvers
die onder Van Roijen gezwoegd hadden, slechts gedeelten herkenden als hun
bijdragen.
Ze hielden dan ook hun hart vast voor de reactie bij het Amerikaanse publiek.
Maar waar ze geen rekening mee hadden gehouden, was dat dat publiek, zoals overal
elders, zelden kritisch luistert naar de inhoud van een rede, zeker als die nogal abstract
is. Dat doen pas diegenen die de tekst van de rede lezen, en dat zijn er maar weinigen.
Wat koningin Juliana's Amerikaanse toehoorders zagen, was een duidelijk oprechte
en oprecht bewogen vrouw, die geen formeel, kennelijk door anderen geschreven
tekst voorlas. En zo kwamen zij toch onder de indruk van onze koningin en werd
haar bezoek een groot succes.
En de reactie in Nederland? Slechts Het Parool vroeg zich, het leerstuk van de
ministeriële verantwoordelijkheid respecterend, af of de regering misschien en retraite
was geweest en daar stemmen had gehoord, die haar opdracht hadden gegeven de
koningin zulke pacifistische geluiden te laten horen. De andere kranten waren toen
nog niet zo vermetel.
NRC Handelsblad van 19-05-1995, pagina 7

Ook hier: eigen volk eerst
Er was eens iemand die van zichzelf beweerde dat hij zich nog nooit vergist had. Of
toch wel, één keer: toen dacht hij dat hij zich vergist had, maar dat bleek achteraf
niet het geval te zijn geweest. In deze anekdote begin ik mezelf enigszins te herkennen.
Niet dat ik ooit zal beweren me nooit vergist te hebben, maar van ten minste één
vergissing vraag ik me af of dat wel een vergissing was. Wat is het geval? Lange tijd
heb ik beweerd dat het CDA nooit tot stand zou komen. Daarvoor waren, naar mijn
overtuiging, de ‘bloedgroepen’ te verschillend, de culturen van de rooms-katholieken
en de protestanten (en van de protestanten onderling) te uiteenlopend.
Welnu, ik heb me vergist. Het CDA is niet alleen, in 1980, tot stand gekomen
(nadat de drie constituerende partijen al gezamenlijk onder die naam aan de
verkiezingen van 1977 hadden deelgenomen), maar het is ook in de eerste tien jaar
van zijn bestaan een groot succes gebleken. Zijn percentage steeg van 30,8 procent
bij de verkiezingen van 1981 tot 35,3 procent bij die van 1989.
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Maar sinds kort begin ik me af te vragen of ik me indertijd werkelijk vergist heb.
In de crisis waarin het CDA terecht is gekomen na de nederlaag van 1994 (een val
van 13,1 procent) steken de ‘bloedgroepen’ weer hun kop op. Voorzitter Helgers
heeft gezegd dat er meer rooms-katholieken in de fractie moeten komen, en het
Limburgse Kamerlid Van der Linden heeft al gedreigd met een roomse afsplitsing.
Het protestantse tegengeluid heeft zich natuurlijk dadelijk laten horen.
Misschien is het een storm in een glas water. Helgers heeft zijn woorden alweer
moeten inslikken, en iedereen doet alsof er niets aan de hand is. Maar het blijft
rommelen in die partij, en het zou een wonder zijn als die rommelingen zich niet ook
langs de oude breuklijnen zouden voortzetten.
De gedachte om bij de volgende verkiezingen niet met één lijsttrekker te komen,
wijst er al op dat het bestaan van verschillende culturen binnen de partij ernstiger
wordt genomen dan toegegeven wordt. Het was inderdaad naïef te menen dat de
gereformeerde Fries Heerma enige aantrekkingskracht op Brabanders en Limburgers
zou hebben.
Maar nu denken ze erover, las ik ergens, om het Kamerlid De Hoop Scheffer in
het zuiden in te zetten. Die is weliswaar toevallig rooms-katholiek, maar het
protestantse - in dit geval: doopsgezinde - karakter van zijn geslacht straalt van hem
uit - tot zelfs in spraakgebruik en stemgeluid. Een voortreffelijk man overigens, maar
zouden de zuiderlingen zo dom zijn in hem een der hunnen te herkennen? Het tekent
de verwarring waarin de partij zich bevindt.
Een ander teken van verwarring is het artikel dat mr. J.J.A.M. van Gennip,
voorzitter van het wetenschappelijk instituut voor het CDA en lid van de Eerste
Kamer, in de krant van 13 mei schreef. In dat artikel komt niet één keer het woord
christelijk voor. Tja, als je zo weinig voor je inspiratie durft uit te komen, dan is falen
natuurlijk gegarandeerd.
In plaats daarvan wollige vroomheden, die - het zij zonder enig disrespect gezegd
- hun roomse oorsprong verraden. Voor mij het bewijs dat die ‘bloedgroepen’ nog
zo levend zijn als ooit. ‘Durf onversneden idealistisch te wezen’, schrijft hij, ‘maar
stel concrete doelen.’ Maar daar ontbreekt het juist aan in dit artikel. Concreter dan
zondagsrust en afwijzing van bezuinigingen op de kinderbijslag te eisen wordt hij
niet.
Typerend voor het abstracte niveau is de passage die ook de redactie eruit heeft
gehaald als kern van Van Gennips betoog: ‘Politiek die een echt antwoord wil
formuleren op de onvrede, de onzekerheid, moet een radicale keuze maken voor het
streven naar de realisering van waarden.’ Wat betekent dat nu precies? Het antwoord
op die vraag is ook niet te vinden in het vervolg:
‘Dat streven kan alleen succes boeken wanneer voor een deel aangesloten wordt
bij waarden die latent bij burgers aanwezig zijn. Het gaat dan niet om het handig
gebruik maken van onvrede, maar om de achtergronden van die onvrede. Elke onvrede
komt voort en dient geïnterpreteerd te worden vanuit waarden.’
Goed, laten we eens een concreet voorbeeld nemen. Er heerst grote onvrede over
het aantal allochtonen in onze samenleving. Die onvrede komt, volgens Van Gennips
eigen zeggen, voort uit waarden. Immers: ‘Elke onvrede komt voort (...) vanuit
waarden.’ Uit welke waarden komt nu die onvrede over allochtonen voort? Laat hij
dat eens concreet zeggen.
Ik kan slechts één waarde bedenken: eigen volk eerst. (We hoeven het niet met
een waarde eens te zijn om te erkennen dat zij voor anderen een waarde is.) Welnu,
als ‘eigen volk eerst’ de waarde is die achter de onvrede over allochtonen steekt, hoe
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denkt Van Gennip die concreet te kunnen verzoenen met de waarden van zijn
christelijke inspiratie?
Concreter hierover is een andere CDA'er, mr. J.P.H. Donner (die dan ook tot de
gereformeerde ‘bloedgroep’ behoort). Op het CDA-symposium van 13 mei, waarvoor
Van Gennip de rede uitsprak waarvan zijn artikel van dezelfde datum een uittreksel
was, zei Donner:
‘We hebben de staat te vaak gezien als de “goede herder”, die 99 schapen in de
wildernis achterlaat om één schaap te redden. De overheid is er echter in de eerste
plaats om die andere 99 schapen uit de wildernis te halen. Dat is het verschil tussen
christelijke ethiek en christen-democratische politiek.’
De commentator Willem Breedveld trekt hieruit in Trouw van 19 mei deze
conclusie: ‘Anders gezegd: het is de allereerste taak van de overheid ervoor te zorgen
dat de Nederlandse schaapjes niet in de wildernis omkomen. Pas als zij daarvan zeker
is, ontstaat er ruimte zich om die andere schaapjes te bekommeren. Dat is geen
vrolijke conclusie.’
Inderdaad, maar wèl een juiste conclusie. We kunnen het ook anders zeggen: iedere
regering - van welke, al dan niet bevlogen, signatuur ook - handelt naar de leus ‘eigen
volk eerst’. Dat is haar plicht. Trouwens, zou zij niet volgens deze ‘waarde’ handelen,
dan zou zij bij de eerste de beste verkiezingen een gloeiende nederlaag lijden. Kortom,
verontwaardiging over de door het Vlaamse Blok bedachte leus ‘eigen volk eerst’ is
volstrekte schijnheiligheid.
Moet ik er nog aan toevoegen dat ik de kracht van dat Vlaamse Blok - ruim 12
procent in Vlaanderen, 27 in Antwerpen - verontrustend vind? (Voor slechte
verstaanders als de dames D'Ancona en Maij-Weggen blijkbaar wel.) Waar het om
te doen is, is dat we bij de bestrijding van dat soort uitwassen niet kunnen volstaan
met, zoals Donner ook zei, ‘bevlogenheid, ethiek en verontwaardiging over de
slechtheid van de wereld’ - en zeker niet met schijnheiligheden.
NRC Handelsblad van 23-05-1995, pagina 9

Hoe vaak deze rite herhalen?
In de algemene euforie tijdens en na het bezoek van bondskanselier Kohl aan
Nederland klonk er één waarschuwend geluid. Het kwam van het Tweede-Kamerlid
Van Traa: ‘Ik kan me herinneren dat na het bezoek van bondspresident von
Weizsäcker ook wel is gezegd dat de relaties beter zouden worden.’
Inderdaad. Dat was precies tien jaar geleden. Maar ik kan het nog sterker vertellen:
hetzelfde werd ook gezegd na het bezoek van bondspresident Heinemann in 1969.
Dat werd toen ook een groot succes genoemd, dat zou bijdragen tot de verbetering
van de Duits-Nederlandse betrekkingen (die trouwens op officieel niveau toen al
voortreffelijk waren).
Dus: òf ons geheugen is gebrekkig, òf om de zoveel jaar moet een Duitse
bondspresident of bondskanselier ons komen vertellen dat het hem vreselijk spijt
dat, thans ruim vijftig jaar geleden, hun landslieden ons zo slecht behandeld hebben.
Deze keer was het het woord misdadig, dat Kohl gebruikte voor het bombardement
op Rotterdam, dat ons verzoende.
Maar voor hoe lang? Straks komt bondspresident Herzog op bezoek. Moet hij zich
ook, plaatsvervangend, in het stof wentelen, voordat wij hem in genade aannemen,
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zoals we dat nu met Kohl gedaan hebben? Hebben wij deze rite nodig voor ons eigen
zelfvertrouwen?
Eén ding is zeker: In al die jaren hebben de Duitsers niets gedaan om onze vrees
voor hen aan te wakkeren. Goed, Kohl is vorig jaar minder aardig geweest tegen
Lubbers, maar waren we zelf ook niet een beetje op Lubbers uitgekeken? En heeft
Kohl anders gehandeld dan bijvoorbeeld president Mitterrand in andere gevallen en misschien ook in dit geval - gehandeld heeft?
Afgezien van deze rimpeling in de betrekkingen tussen beide landen - een rimpeling
zoals die zich dagelijks tussen andere landen voordoet - heeft Duitsland zich na de
Tweede Wereldoorlog als een Musterknabe gedragen: Europeser en Atlantischer dan
zelfs Nederland. Objectief viel de naoorlogse Duitse regeringen niets te verwijten.
Het probleem is dus niet een Duits, maar een Nederlands probleem, misschien wel
het probleem dat de historicus Kernkamp bijna honderd jaar geleden al kenmerkte
als ‘de prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden’ - een
prikkelbaarheid die zich na de oorlog jegens Duitsland uitte, met als alibi de Duitse
bezetting van 1940-1945 (die, opnieuw objectief gesproken, hier niet erger was dan
in sommige andere landen, die minder prikkelbaarheid vertonen).
Terecht schreef J.M. Bik dan ook in de krant van 23 mei: ‘De kanselier is dat nu
nog eens van dichtbij komen verzekeren voor een Nederlands gehoor, dat daarover
nu zó tevreden is dat de vraag kan opkomen waar het zijn oren en ogen voorheen
had. Maar ook dat kan een historische vraag zijn, zij het vooral een Nederlandse.’
Dat het probleem van de Duits-Nederlandse betrekkingen meer psychisch (aan
Nederlandse kant dan) dan politiek is, bleek ook uit de bijval die Kohl kreeg voor
de Europese geloofsbelijdenis die hij in de Rotterdamse Erasmus Universiteit uitsprak.
Hier verschilt het Nederlandse standpunt in niets van het Duitse.
Dat was trouwens al bekend. Dáárvoor had Kohl niet naar Nederland hoeven te
komen, maar het was natuurlijk voor de Nederlandse bewindslieden wel prettig om
te horen. ‘Wat Kohl zegt over Europa zei ik tien jaar geleden al’, zei een geestdriftige
Van Mierlo.
Maar ook Van Mierlo's geheugen is kort - geen wonder van de leider van een partij
die zich erop beroemt geen geschiedenis te hebben -, want ook Kohl heeft hetzelfde
tien jaar, en langer, geleden gezegd. En Van Mierlo's voorgangers deden dat toen
ook al.
Tegenover de euroscepsis van een Bolkestein, die niet in het federale Europa
gelooft omdat er geen Europees volk is, kan Van Mierlo echter Kohls steun wel
gebruiken. Als hij er maar niet te veel op vertrouwt. Per slot van rekening vertrouwden
in september 1991 Lubbers, Van den Broek en Dankert ook op die steun. En wat
gebeurde? Ze kregen die steun niet, en Nederland leed zijn zwaarste diplomatieke
nederlaag sinds Nieuw-Guinea.
De kardinale vraag is dus of Kohl ook tegenover president Chirac van zijn federale
geloof zal getuigen en - beslissender nog - daaraan vast zal houden. Hier is zeker
enige scepsis gerechtvaardigd. De Nederlandse ambassadeur in Bonn is niet de enige
die gelooft dat, als het er echt op aankomt, Duitsland toch weer de kant van het
antifederale Frankrijk zal kiezen.
Dat is dan geen kwestie van onbetrouwbaarheid, maar van genoegen nemen met
de op één na beste oplossing. Zonder Frans-Duits akkoord komt geen enkel Europa
tot stand, en wanneer Frankrijk een federaal Europa blijft afwijzen - wat het zeker
zal doen - staat Duitsland voor de keus: òf een niet-federaal Europa, òf helemaal
geen Europa. Het zal dan zeker het eerste kiezen. Wie niet?
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De mensen mogen zeggen wat ze willen
Een culturele revolutie - zo worden de jaren zestig van deze eeuw wel genoemd. En
niet ten onrechte, want die jaren zestig - die overigens pas in de tweede helft van de
echte jaren zestig begonnen - hebben wel de zeden van de samenleving op hun kop
gezet. En de reactie die in de loop van de jaren zeventig inzette, heeft die revolutie
nauwelijks ongedaan gemaakt.
Maar het merkwaardige is dat die revolutie zo weinig beklijvende staatkundige
veranderingen heeft achtergelaten. Na de revolutie van mei 1968 heeft De Gaulle
een klinkende verkiezingsoverwinning behaald, en in het staatkundig stelsel dat hij
ingevoerd had, heeft ook de socialist Mitterrand zich wonderwel thuis gevoeld.
Idem idem in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Ook daar hebben
de meer linkse regeringen, die zo nu en dan geacht konden worden te sympathiseren,
althans te koketteren, met de doeleinden der revolutionairen, het bestaande bestel
niet aangetast. Die linkse regeringsperiodes waren overigens slechts intermezzo's in
een conservatieve conti- nuïteit.
En in Nederland? Daar is zelfs een politieke partij ontstaan die nog altijd, in haar
naam, herinnert aan haar oorsprongen in de jaren zestig. Zij had grote staatkundige
veranderingen in de zin, maar haar succes bij de kiezers was wisselvallig, en van die
veranderingen is niet veel terechtgekomen.
Hoe komt dat? Zelfs sociologen staan hier voor een raadsel. Althans de socioloog
J.E. Ellemers. In de afscheidsrede die hij op 11 april uitgesproken heeft bij zijn
heengaan als hoogleraar in de empirische sociologie te Groningen, spreekt hij van
‘een paradox en een puzzel’. Ik laat de desbetreffende passages uit zijn rede hier
volgen (niet altijd in volgorde):
‘Waarom hebben veranderingen, die in Nederland in tal van maatschappelijke
sectoren vrij ingrijpend en krachtig zijn geweest en betrekkelijk snel zijn verlopen,
zich in veel geringere mate in de politiek gemanifesteerd? Dit is des te opvallender
omdat de contestatie van de jaren zestig zich aanvankelijk vooral richtte op de
bestaande machtsstructuur en de veronderstelde “regentenmentaliteit”, die nu eenmaal
het sterkst waren geïnstitutionaliseerd in de politiek.
Dertig jaar later moeten we vaststellen dat van de politieke veranderingen en
staatkundige vernieuwing betrekkelijk weinig is terechtgekomen. Er is nog steeds
geen gekozen kabinetsformateur of minister-president, en ook zijn er geen gekozen
burgemeesters. Er is alleen nog maar een Wet Openbaarheid van Bestuur en een
Nationale Ombudsman.
Van de vier nieuwe partijen uit de jaren zestig functioneert nog slechts één als
zelfstandige partij (D66). De meeste partijen hebben nog steeds een oligarchische
structuur, die voor die van de jaren vijftig nauwelijks onderdoet. Men kan hoogstens
zeggen dat een deel van de contestanten van weleer thans belangrijke machtsposities
bezetten in bestaande politieke partijen, een deel van het landsbestuur, maar ook ten
dele in besturen van grotere gemeenten, van universiteiten en van sommige
non-profitorganisaties, die vroeger door “de regenten” werden ingenomen.
Echter vaak zonder de distantie die regenten destijds ook kenmerkte. Nog sterker:
ze zijn in veel opzichten de nieuwe regenten. Het zijn ook de oligarchische structuren
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in het nationale politieke bestel die de overblijfselen van de verzuiling - met name
in het onderwijs, het omroepbestel en de welzijnszorg - deels nog in stand houden.
En de pendant hiervan is dat de reserves van de “burgers” ten aanzien van de
politiek aan het begin van de jaren negentig niet minder lijkt te zijn dan in de jaren
zestig - hoogstens zijn de burgers “mondiger” geworden.’ Deze constateringen doen
opnieuw de vraag rijzen: hoe komt dat? Ellemers pretendeert niet het antwoord op
die vraag te kennen, maar oppert vragenderwijs enkele suggesties:
‘Zijn machtsstructuren wellicht taaier dan die van vele andere instituties? Of
berustte de gepropageerde politieke vernieuwing toch voor een belangrijk deel op
retoriek? Of zijn de betrekkelijk geringe politieke veranderingen wellicht inherent
aan een ook in de Nederlandse politieke cultuur aanwezige specifieke vorm van
tolerantie? En zou deze vorm van tolerantie niet luiden: Mensen mogen denken en
doen wat ze willen, want belangrijke zaken worden toch aan de top beslist.
Anders gezegd: de ontzuiling mag wel ver voortgeschreden zijn, maar de politieke
cultuur die met de verzuiling is geprofileerd, doet in vele opzichten haar invloed nog
gelden. Dit ziet men bijvoorbeeld aan de wijze waarop allerlei ambten nog steeds
worden verdeeld, de wijze waarop de universiteiten functioneren, de wijze waarop
het minderhedenbeleid in Nederland vorm heeft gekregen en zo veel meer. De
maatschappelijke krachten die hier aan ten grondslag liggen, zijn veel taaier dan vaak
wordt verondersteld.
Laat ik dat nog kort trachten te illustreren aan de hand van nog een puzzel: de
betrekkelijk bescheiden voortgang van de emancipatie van vrouwen in Nederland,
vergeleken met veel andere westerse landen. De emancipatiebewegingen waren in
Nederland aanvankelijk vrij krachtig. De principes van de emancipatie werden in
brede kring onderschreven, niet alleen door actiegroepen, maar ook door nagenoeg
alle politieke partijen. Toch heeft het in veel maatschappelijke sectoren vaak slechts
geleid tot “token women” in hogere functies.
In de meest krasse vorm zien we dit aan de universiteiten, waar - anders dan in de
meeste andere Westerse landen - de afgelopen decennia het aandeel vrouwen in
hogere functies eerder is afgenomen dan toegenomen. Nota bene de institutie waar
de intelligentsia er de meest progressieve denkbeelden op na houdt. (...) Zou dit ook
niet met enkele van de zojuist genoemde aspecten van de verzuiling te maken kunnen
hebben? Vrouwen mogen doen wat ze willen, als ze maar binnen hun eigen domein
blijven.’
Ik zal Ellemers niet met een engel vergelijken, maar wanneer een hoogleraar in
de sociologie slechts aarzelend mogelijke verklaringen van dit verschijnsel aanstipt,
zal ik niet rush in where angels fear to tread. Maar zou een verklaring niet óók kunnen
zijn dat revolutionairen, eenmaal aan de macht gekomen, zich meestal wonderwel ik noemde het voorbeeld van Mitterrand al - thuis voelen in de bestaande
machtsstructuren en daarom weinig aandrang meer voelen ze te veranderen?
Die verklaring is niet erg origineel, want een oude Franse volkswijsheid zegt al
dat een revolutionair die minister is geworden, nog geen revolutionair minister is.
De afscheidsrede van prof. Ellemers, waaraan de geciteerde passages ontleend
zijn, staat, met twaalf artikelen van zijn hand, in de bundel die hem bij zijn afscheid
aangeboden is: Modernisering, macht, migratie: opstellen over maatschappij en beleid
(uitg. Boom, Amsterdam/Meppel).
NRC Handelsblad van 30-05-1995, pagina 9
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Oranje en de Patriotten
Zelden heeft een koninklijk woord zoveel commentaar gewekt als de rede die koningin
Beatrix op 5 mei heeft uitgesproken, en dan meer in het bijzonder deze passage: ‘Er
zijn tekenen die wijzen op een reëel gevaar van langzaam afglijden naar een
egocentrisch denken en handelen, dat de vrijheid van de medemensen aantast. We
zien verschijnselen van onverdraagzaamheid en ontbrekend medegevoel.’ Ja, we
staan tegenover ‘de dreiging van een maatschappij die in ontbinding raakt’.
Op zichzelf is het niet vreemd dat het staatshoofd oproept tot eenheid,
saamhorigheid en gemeenschapsgevoel. Dat vloeit zelfs uit zijn functie voort: symbool
van nationale eenheid te zijn, boven de partijen te staan. De grootmoeder van het
tegenwoordige staatshoofd zag, terugkomend uit Londen, de partijen 't liefst
afgeschaft.
Zo gezien vallen koningin Beatrix' woorden niet uit de toon. Maar zij hebben een
paradoxaal effect gehad: velen hebben ze toegejuicht, anderen daarentegen voelen
zich ermee op de vingers getikt. Een andere paradox is dat links, dat traditioneel
meer republikeins-gezind is, over 't algemeen tot de juichers behoort, terwijl rechts
- althans niet-confessioneel rechts - staat te mokken. Een steen in de paarse vijver.
Ja, hoe linkser, hoe monarchistischer. Minister Pronk stelt koningin Beatrix ‘op
één lijn’ met Willy Brandt en Nelson Mandela - twee bij uitstek politieke figuren.
En minister Sorgdrager, iets minder links maar op even gespannen voet met het
staatsrecht, juicht de ‘impact’ toe die zo'n rede van het staatshoofd zou hebben. Zo
spande ieder de koningin voor zijn karretje. Was dat de bedoeling?
En was het de bedoeling dat de VVD, menend dat de schoen haar paste, ging
mopperen? Haar politieke leider Bolkestein kanaliseerde handig die opstandige
gevoelens in goede banen door zich het koninklijk pleidooi voor meer
saamhorigheidsgevoel eigen te maken en er de naam patriottisme aan te geven.
Wie kan daar bezwaar tegen hebben? Patriottisme betekent immers
vaderlandsliefde, burgerzin? Ja, maar in de Nederlandse geschiedenis betekent het
ook nog iets anders. Daar verwijst het ook naar de Patriotten van de achttiende eeuw,
en die waren tegen Oranje - evenals trouwens vele regenten, met wie de tegenwoordige
liberalen ook wel eens vergeleken worden. Het volk, daarentegen, was vurig
Oranjegezind. Hebben de koninklijke woorden die oude tweedeling onbedoeld nieuw
leven ingeblazen?
Of Bolkestein, die zijn geschiedenis kent, zich bewust was van de dubbelzinnigheid
van het woord patriottisme? We weten het niet, maar pikant is het wel. We moeten
echter voorzichtig zijn met historische parallellen: de grondvester van onze monarchie,
koning Willem I, was volgens de historicus J.C. Boogman op sociaal en economisch
gebied een voortzetter van de Patriotse en Bataafse traditie.
Zo was hij, evenals de Patriotten waren geweest, voorstander van Nederlands
industrialisatie, maar hij stuitte op onbegrip bij de oude regentenklasse, die puur
mercantiel dacht en liever in het buitenland belegde. Zijn poging de orangistische
en patriotse tradities te verzoenen mislukte. Bij de Belgen vond hij meer respons, al
bedierf hij het ook bij hen, zij het om andere redenen.
Maar het woord patriot heeft nog oudere papieren. Oldenbarnevelt sprak op het
schavot, waartoe hij mede door toedoen van een Oranje was veroordeeld, deze laatste
woorden: ‘Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben; ik heb oprecht en vroom
gehandeld als een goed patriot, en die zal ik sterven.’
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In zijn politieke of ideologische betekenis is het woord evenwel via Engeland tot
ons gekomen. Het had zich dus ‘verschoven uit de sfeer van liefhebbende gehechtheid
aan het vaderland tot die van politiek streven naar volksvrijheid, rechtsgelijkheid,
hervorming van de staat, vooruitgang der maatschappij en...revolutie’ (aldus Huizinga
in zijn Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der
19e eeuw, 1940).
In Engeland werd patriot genoemd hij die de rechten van het parlement tegen die
van de Kroon verdedigde. De Amsterdamse historicus prof. J.Th. Leersen meent dan
ook dat ‘patriottisme eerder als een voorloper van het liberalisme dan van het
nationalisme moet worden gezien: middenklasse, verlicht, economisch verzekerd
(zo niet zelfvoldaan), de gedachte van individuele vrijheid verbindend met die van
sociale consensus en van een verantwoordelijke regering’ (in een artikel in een Iers
tijdschrift, 1988).
Maar ook: ‘...met het doel stabiliteit te waarborgen en vervreemding te verhinderen
of te verzachten door de belangen van de staat en van de samenleving met elkaar te
verzoenen’. In deze formule kunnen Oranje en Patriotten elkaar vinden.
Als onze kroonprins een serieuze student in de geschiedenis is geweest, zal hij
zich ongetwijfeld bewust zijn van de - meestal latent blijvende - spanning tussen
deze twee polen in ons bestel; en als hij niet de eerzucht koestert net zo goed te zijn
als zijn ‘al te volmaakte moeder’, zoals Le Monde de koningin gisteren noemde in
een paginalang artikel, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
NRC Handelsblad van 02-06-1995, pagina 7

God zegene de greep
Nadat NAVO-vliegtuigen munitiedepots in de buurt van Pale, de regeringszetel van
de Bosnische Serviërs, hadden aangevallen, vergolden dezen op 25 mei deze actie
door een beschieting van Tuzla, één van de door troepen van de Verenigde Naties
zogenaamd beschermde vrijplaatsen in Bosnië. Hierbij werden 67 merendeels jonge
mensen gedood.
In een advertentie in Trouw riep het Interkerkelijk Vredesberaad de kerken op om
tijdens de Pinksterdagen de namen van deze slachtoffers te noemen in de vieringen,
om vervolgens aldus te besluiten: ‘We zijn ervan overtuigd dat we de nabestaanden
het beste steunen door te pleiten voor een daadwerkelijke bescherming van Tuzla
door de internationale gemeenschap.’
Maar dat is het 'm juist: er bestaat geen internationale gemeenschap. Ook de
Verenigde Naties kunnen niet als zodanig gelden. Zij zijn een organisatie van
soevereine staten. De zelfstandigheid ligt bij die staten, niet bij de organisatie. Zo'n
uitspraak van het IKV is dus - het wordt met alle sympathie gezegd - zinloos.
Ja, meer dan zinloos: zelfs gevaarlijk. Immers, ze versterkt bij de mensen de
gedachte dat er ergens een zelfstandige organisatie bestaat, die beslissingen neemt
over oorlog en vrede, maar deze keer, in Bosnië, toevallig heeft gefaald. De schuld
zoeken de mensen dan niet bij zichzelf, of althans bij de staten waarvan zij de burgers
zijn, maar bij een niet-bestaande zondebok. Op die manier gebeurt er nooit iets
beslissends.
Hetzelfde geldt voor Europa, welks falen in Bosnië ook vaak wordt gehekeld.
Maar Europa, als zelfstandig handelende politieke eenheid, bestaat niet. De
verantwoordelijkheid ligt bij de afzonderlijke Europese staten. Als die falen, dan
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kunnen wij niet een niet-bestaande als zondebok aanwijzen en zelfs, zij het
jammerende, de handen in onschuld wassen.
Dat hebben we dan ook niet helemaal gedaan. Vele staten, Europese en
niet-Europese, hebben soldaten naar Bosnië gestuurd, maar niet met de opdracht een
eind te maken aan de oorlog aldaar. Ze hadden een drieledige taak: humanitaire
opdrachten uit te voeren (zoals voedsel vervoeren), als waarnemers op te treden en
de zogenaamde vrijplaatsen te beschermen. Die drie taken waren overigens niet
scherp van elkaar gescheiden, wat tot verwarring aanleiding gaf.
Het verste waartoe de buitenwereld in Bosnië is durven gaan is het bombarderen
van Servische stellingen vanuit Italiaanse vliegvelden. Eén keer heeft dat
machtsvertoon succes gehad: in begin 1994. Toen hebben de Bosnische Serviërs zich
een tijd koest gehouden. Het bombardement van eind mei echter heeft averechts
gewerkt: niet alleen werd de vrijplaats Tuzla beschoten, maar ook werden er enkele
honderden VN-soldaten gijzelaar gemaakt.
De reactie daarop vertoonde iets meer tanden. Enkele Europese landen - dus niet
een internationale gemeenschap - hebben zaterdag besloten ongeveer tienduizend
man vechttroepen naar Bosnië te sturen, weliswaar niet om de vrede op te leggen
aan de diverse Serviërs, Bosniërs en Kroaten - daarvoor zouden een paar
honderdduizend man nodig zijn - maar om de op z'n hoogst licht bewapende
VN-troepen in Bosnië te beschermen.
Al is die opdracht beperkt, er moet niet licht over gedacht worden. Immers, bij de
uitvoering van hun taak zullen ze allicht in botsing komen met de Bosnische Serviërs.
Dezen beschouwen nu al de licht bewapende VN-soldaten als hun vijanden, dus
hoeveel te meer niet de zwaarder bewapende troepen die de blauwhelmen komen
beschermen?
De hele operatie, hoe lofwaardig ook, maakt de indruk van een gok, waarvan het
eigenlijke motief was: we moeten toch iets doen? Wordt hier de militaire wagen niet
voor het politieke paard gespannen? Het is dan ook moeilijk om het in korte tijd eens
te worden over het politieke doel van de operatie. Dus: troepen sturen en dan zien
we wel verder? Of: God zegene de greep?
Ook de militaire opdracht lijkt niet helemaal duidelijk, en zeker niet gemakkelijk
uit te voeren. De twee brigades die uitgezonden worden - voornamelijk Britten en
Fransen en enkele honderden Nederlandse mariniers (mits de Kamer het groene licht
geeft) - staan onder dubbel, Brits-Frans bevel - ook al niet een recept voor uiterste
efficiëntie.
Het is dus geen wonder - en tegelijkertijd een veeg teken - dat de Britse minister
van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, het een operatie vol risico's noemde en: ‘Het
zou wel eens niet kunnen werken’ (It might not work). Nu, dat is niet erg
bemoedigend. Vandaar dat de verdenking voor de hand ligt dat het achterliggende
doel van de operatie is de VN-troepen uit Bosnië te krijgen - een mogelijkheid die
Hurd trouwens uitdrukkelijk noemde (ingeval het inderdaad niet zou werken).
Maar daarmee worden de ongeveer 260 gijzelaars die zich in Bosnisch-Servische
handen bevinden, nog niet bevrijd. Daarvoor worden diplomatieke middelen in het
werk gesteld: druk op Jeltsin, de slachter van Tsjetsjenië, en op Milosevic, die ook
geen frisse jongen is. Of die druk succes zal hebben, moet afgewacht worden. Zonder
prijs zal dat succes in elk geval niet behaald worden. En wat zal die prijs zijn?
Hier wreekt zich het voorbarige besluit om Bosnische Serviërs voor een
oorlogsmisdadentribunaal te dagen. Ook premier Karadzic en generaal Mladic zullen
zich, zo is de bedoeling, moeten verantwoorden. Welke prikkel hebben deze mensen
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nu om het Westen of de VN ter wille te zijn? Geen enkele. Het is de winnaar van
een oorlog die oorlogsmisdadigers aanwijst en vervolgt, en het is nog lang niet zeker
wie de winnaar van de oorlog in Bosnië zal zijn.
NRC Handelsblad van 06-06-1995, pagina 7

Goddank, die zijn we kwijt
Enige weken geleden stond in een Amsterdams ochtendblad een door burgemeester
en gemeentesecretaris getekende overlijdensadvertentie met deze aanhef: ‘De
Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
gedenken in dankbare herinnering het overlijden van...’ Letterlijk staat daar dus:
goddank, die zijn we kwijt.
Kennelijk was de fout al gauw ontdekt, want in een avondblad van dezelfde dag
werd dezelfde overledene herdacht in een advertentie met deze aanhef: ‘Het
Gemeentebestuur van Amsterdam gedenkt in dankbare herinnering...’ (Overigens is
‘gedenken in herinnering’ dubbelop.)
Andere taaleigenaardigheden die de afgelopen zeven weken mijn aandacht trokken:
‘Onder de Engelse critici waren twee artsen met veel ervaring in de
stervensbegeleiding van ALS-patiënten. Vanuit Nederland weerlegde minister Borst
toen de kritiek. Prof. Vermeulen: “Maar de Engelse critici hadden gelijk”.’ Waaruit
blijkt dat minister Borst die kritiek niet weerlegd, maar op z'n hoogst bestreden had.
‘De principes van het jodendom zijn geweld aangedaan.’ Zijn die principes
aangedaan of is hun geweld aangedaan?
‘Ineens had de officier naast mij, evenals de andere aanwezige officieren, hun
wapens in de hand.’ Daar staat dat die officier niet zijn, maar hun wapens in de hand
had.
‘Veel van deze nieuwelingen waren een kort leven beschoren.’ Waren die
nieuwelingen beschoren of was hun een kort leven beschoren?
‘De premier, die er duidelijk allergisch voor is als deze kwestie wordt aangeroerd...’
Aan te nemen valt dat hij altijd allergisch is voor deze kwesties, en niet alleen maar
wanneer ze aangeroerd worden.
‘Morgen worden zonnige perioden afgewisseld door enkele wolkenvelden, maar
het zijn er minder dan vandaag en gisteren.’ Minder zonnige perioden of minder
wolkenvelden?
Uit de brief van een verzekeringsmaatschappij: ‘U heeft nog niet gereageerd op
dit tijdelijke aanbod, waarmee u uw nabestaanden grotere financiële zekerheid
verschaft.’ Waar slaat waarmee op? Niet op het niet-reageren kennelijk, maar evenmin
op het aanbod. Pas door het aannemen van het aanbod verschaft u uw nabestaanden
(misschien) grotere financiële zekerheid, maar dat staat er niet.
‘Afgezien van de risico's die de uitbreiding naar het oosten voor de interne markt
met zich meebrengen...’ Brengen de risico's die uitbreiding met zich?
‘Ik vind euthanasie een groot goed. Er zijn situaties waarin je het echt moet doen
en waarin ik het ook heb gedaan, maar niet na op de juiste manier het lijden te hebben
verlicht.’ In de handen van deze arts val ik liever niet, want hij pleegt euthanasie
voordat (= niet na) hij het lijden op de juiste wijze heeft verlicht.
‘...en had hij het merkwaardige vermogen met zijn mond allerlei
muziekinstrumenten na te kunnen doen.’ Het vermogen iets te kunnen: dubbelop.
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‘Aan de Koningin wordt grotere zeggenschap toegedacht dan strikt genomen het
geval is.’ Dan wat het geval is?
‘De tuinen van Beeckestijn zijn, samen met die van Paleis Het Loo, een van de
weinige overgebleven barokke tuinen in Nederland.’ Is het nou één tuin of zijn het
er meer?
‘De veteranen van het 1ste Regiment Huzaren-Motorrijder - zonder s erachter,
zoals wij zaterdag ten onrechte schreven -...’ Hadden wij zaterdag die s er nu wel of
niet achter gezet?
‘Ook het extreem-rechtse Vlaams Blok ging vooruit, maar veel minder dan was
gevreesd.’ Gevreesd door wie? Toch niet door de velen die op het Vlaamse Blok
hadden gestemd? (Strikt genomen is dit geen taalkundige opmerking.)
‘Die dreigende overcapaciteit werd veroorzaakt door warmte/krachtopwekking,
een van de hete hangijzers in de elektriciteitswereld die de afgelopen vijf jaar gloeiend
heet is geworden.’ Waar slaat dat die op? Toch niet op elektriciteitswereld, want die
is niet gloeiend heet geworden. Op hangijzers dus? Maar dan had er ‘...heet zijn
geworden’ moeten staan, want op het hangijzer kan die niet slaan.
‘Honderd procent perfect is het niet, maar het scheelt niet veel: het ijskastwitte
nieuwe stadhuis in Den Haag.’ Ik dacht dat perfect altijd honderd procent was.
‘Toen in 1968 op een vergadering van de senaat van de universiteit een aantal
aanwezigen durfde te zeggen dat binnenkort ook wel eens een delegatie van studenten
op dergelijke bijeenkomsten aanwezig zou kunnen zijn, werd hun duchtig de oren
gewassen door een belangrijke functionaris.’ Waar slaat het enkelvoud werd op?
‘Of er was van ontevreden personen uit de Wehrmacht sprake, die het duivelspact
met Stalin veroordeelden en een gruwelijk toekomstbeeld van een gebolsjewiseerd
Duitsland voor ogen stond.’ Hetzelfde woordje, die, gebruikt in eerste èn in derde
naamval. In het tweede geval zou het trouwens wie moeten zijn.
‘“Die zin heeft men in een koffer gedaan en reist mij nog steeds achterna”, zegt
Rihm in zijn riante huis in Karlsruhe.’ Dat heeft Rihm bijna zeker niet zo gezegd,
want Duitsers houden vierde en eerste naamval doorgaans goed gescheiden. Zoals
het er nu staat, is het dezelfde constructie als: mij heeft men in een koffer gedaan en
reis hem nog steeds achterna.
‘Aan de vooravond van de oorlog werd de BWP verscheurd tussen voorstanders
van regeringsdeelname “à tout prix” en tussen hen voor wie deelname synoniem was
met het opgeven van de idealen.’ Verscheurd tussen Jan en tussen Piet?
‘In feite ontsnapten de ernstigste zaken aan het oordeel van de commissie door te
vluchten of eenvoudigweg door zich uit eigen beweging terug te trekken.’ Vluchtten
die zaken of trokken zij zich terug?
‘De Industriële Revolutie had veeleer die “Verelendung” doorbroken en een
zodanig einde bereid dat de arbeidende stand tot een echt klasse bewustzijn kon
komen.’ Hier fungeert ook hetzelfde woord, in dit geval Revolutie, èn als eerste èn
als derde naamval.
‘Is er verband met het feit dat Stutterheim zoals in de lijn der verwachtingen lag,
geen “school” gevormd heeft?’ Wat lag nu in de lijn der verwachtingen: dat hij wèl
of geen school gevormd heeft? (Overigens zou een komma vóór zoals logisch zijn
geweest.)
‘Als u het meest optimale uit uw tuin wilt, is het 't beste om goed voorbereid aan
de gang te gaan.’ Deze zin citeerde ik in mijn vorige taalstuk, en ik tekende daarbij
aan: ‘Optimaal betekent op zichzelf al meest.’ Dat is niet waar, schrijft mij een lezer,
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maximaal is het meest; optimaal is het best mogelijke, het gunstigst mogelijk, zoveel
mogelijk. Akkoord.
Deze lezer merkt ook op dat in het midden wordt gelaten wàt de tuinbezitter zoveel
of zo goed mogelijk uit zijn tuin wil: rendement, genoegen, fruit?
En ten slotte: er staat niet: ...uit uw tuin wilt halen. Zonder halen zou je kunnen
lezen dat u zoveel mogelijk uit uw tuin wèg wilt hebben.
‘Op de lege stoelen van rij 13 zegt Pierre Mauroy...’ Dit doet denken aan wat
Churchill eens over zijn opponent Attlee zou hebben gezegd: voor Downing Street
10 stopte een lege taxi, en Attlee stapte eruit.
‘De beperkte invloed die een klein land kan uitoefenen, gevoegd bij het verlies
aan autonomie van alle actoren in het internationale speelveld vragen om een zo
effectief mogelijk beleid.’ Waarom dat meervoud vragen? (Ook zou een komma na
speelveld logisch zijn geweest.)
NRC Handelsblad van 09-06-1995, pagina 7

Opa vertelt verder
Wanneer opa vertelt, dan vertrouwt hij meestal op zijn geheugen, en dat is niet
onfeilbaar. Toen ik hier op 19 mei een paar herinneringen ophaalde met betrekking
tot het naoorlogse streven van Nederland delen van Duitsland te annexeren, heb ik
ook een paar dingen gezegd die achteraf correctie behoeven. Iemand die nauw bij
deze politiek betrokken is geweest, wijst mij erop.
Maar eerst een opfrisser. Tegen het eind van de oorlog en in de eerste jaren daarna
waren er heel wat Nederlanders - en vaak niet de eersten de besten - die van mening
waren dat Duitsland, bij wijze van vergoeding voor de Nederland tijdens de bezetting
toegebrachte schade, delen van zijn grondgebied aan ons moest afstaan. De eisen
varieerden van gebied tot aan de Eems tot gebied tot aan de Wezer.
De regering was die mening ook toegedaan, al waren haar eisen minder ambitieus.
Maar zelfs deze kregen geen kans bij de bezettende mogendheden, die al genoeg
zorgen aan hun hoofd hadden in het door hen bezette, totaal vernielde en hongerende
Duitsland om niet ook nog, door toe tegeven aan de Nederlandse eisen, voedsel te
geven aan een Duits irredentisme.
En zo schrompelden de Nederlandse eisen allengs in tot enkele grenscorrecties,
waarvan vooral die om Elten en Tudderen tot gevolg hadden dat ongeveer tienduizend
Duitsers binnen ons staatsverband werden opgenomen, zonder overigens gedwongen
te worden Nederlanders te worden. (De oorspronkelijke eisen hadden voorzien in de
verdrijving van de Duitse bevolking.)
Die grenscorrecties nu werden op 23 april 1949 uitgevoerd, met een militair vertoon
‘alsof het een zwaarbewapende vijand gold, op wie ze (de betrokken gebieden)
veroverd moesten worden’, zo schreef ik. Maar ik schreef ook dat de Belgen het
slimmer deden: ‘ook zij maakten aanspraak op Duits grondgebied, maar zagen er op
het laatste ogenblik van af deze eisen te realiseren - zonder ze overigens op te geven’.
Deze laatste bewering nu behoeft correctie. Mr. J.H. Burgers, die in de jaren
1958-1963 - toen Nederland en de Bondsrepubliek onderhandelden over een
Generalbereinigung, waarbij ook die grenscorrecties weer ter sprake kwamen - op
Buitenlandse Zaken de ambtenaar was die de kwestie van die correcties behandelde,
schreef mij hoe de vork werkelijk in de steel zat.
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Het was niet zo dat België ervan afgezien heeft alle grenscorrecties te
verwezenlijken. Het nam - ook op 23 april 1949 - zelfs het grootste deel van het
toegewezen Duitse gebied (20 vierkante kilometer van de toegewezen 27 vierkante
kilometer) in beslag, maar daarop woonden maar ongeveer vijfhonderd mensen,
tegenover vierduizend op de niet in bezit genomen 7 vierkante kilometer. Nederland
daarentegen kreeg er, zoals vermeld, tienduizend Duitsers bij.
Dat punt is niet onbelangrijk, want voor de Duitsers was vooral het afstaan van
bewoonde grenscorrectiegebieden moeilijk te slikken. Zoals Burgers schrijft: ‘... de
Duitsers in hun legalistische geest hadden zichzelf wijs gemaakt dat dit voor de
toekomst een belangrijk precedent zou zijn voor het lot van de Duitse gebieden die
door Polen en de Sovjet-Unie waren geannexeerd.’
Ze juichten het Belgische besluit dus toe. ‘Dit is een bijdrage voor de geest van
een nieuw Europa’, zei Karl Arnold, minister-president van Noordrijn-Westfalen,
en de latere bondskanselier Adenauer zei: ‘Deze gebeurtenis betekent een voortzetting
van de keten van gunstig nieuws, waardoor de Westelijke geallieerden Duitsland
opnieuw voegen in de Europese gemeenschap.’
Ook op leden van de Eerste Kamer, die op 21 april over de grenscorrecties
debatteerde, maakte de Belgische zelfbeheersing enige indruk. Er bestond in die
Kamer sowieso weinig geestdrift voor die correcties. Minister van buitenlandse zaken
Stikker was zelfs gedwongen de kabinetskwestie te stellen. Ten slotte werd het
betrokken wetsontwerp met 25 stemmen tegen zeventien aangenomen (de Eerste
Kamer had toen vijftig leden).
Tot zover de toedracht van zaken in 1949. Toen, negen jaar later, was Luns minister
van buitenlandse zaken, en over die onderhandelingen weet Burgers het volgende te
vertellen:
‘In het voorjaar van 1958 besloot Luns, tot verrassing van zijn ambtenaren, de
kwestie van de schadevergoeding voor nazislachtoffers “prealabel” te stellen.
Gedurende bijna een jaar lagen alle andere besprekingen stil. In de loop van dat jaar
kwam de Bondsregering met een aanbod van 40 miljoen DM. Het Nederlandse
antwoord was: “Neen, 125 miljoen!”
Na een aantal maanden en na overleg in de Duitse ministerraad verscheen de Duitse
onderhandelingsleider, Rolf Lahr, in Den Haag met een “laatste bod”: 100 miljoen.
Weer werd hij teruggestuurd met de boodschap: “125 miljoen!” In april 1959 zwichtte
Bonn eindelijk voor de Nederlandse eis. Pas toen werden de ingewikkelde
besprekingen over alle kwesties - dus ook over de grenscorrecties - hervat. Ze werden
uiteindelijk geregeld in een stel op 8 april 1960 ondertekende verdragen, waarbij
onder andere Elten en Tudderen aan Duitsland teruggegeven werden.
Wij begrepen op BZ heel goed waarom men het in Bonn zo moeilijk had met de
Nederlandse claim. Als de Bondsrepubliek de Nederlandse eis inwilligde, zou zij
alle Westeuropese landen met nazislachtoffers op dezelfde voet moeten behandelen.
Wij hadden uitgerekend dat dit haar in totaal ongeveer een miljard DM zou kosten.
(Dat was in 1959 nog een groot bedrag.)
Nadat Bonn aan Nederland toegegeven had, sloot het inderdaad een reeks
akkoorden met andere Westeuropese landen over schadevergoeding voor
nazislachtoffers, en zie: het totaal bedrag bedroeg inderdaad ongeveer een miljard.
Ik heb weinig sympathie voor Luns, maar zijn “prealabel stellen” van de bewuste
claim was inderdaad een geniale zet. Hij besefte wat geen van zijn adviseurs had
ingezien, namelijk dat de Bondsregering het zich nooit zou kunnen veroorloven de
onderhandelingen met Nederland op deze kwestie stuk te laten lopen.
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Merkwaardig dat niemand binnen of buiten Nederland weet dat Nederland aldus
door middel van Elten en Tudderen een bedrag van ruim 850 miljoen DM heeft
binnengehaald voor nazislachtoffers in Noorwegen, Denemarken, Griekenland,
Frankrijk en Italië.’
Burgers voegt hier nog een persoonlijke waarneming aan toe: ‘Bij die
onderhandelingen van 1959-1960 trof het mij dat wij Nederlanders en de Duitsers
veel meer op elkaar lijken dan Nederlanders en Belgen. Zo zijn we allebei
perfectionistisch’ (en legalistisch, had hij er wel bij hebben kunnen zeggen na de
Duitsers legalistisch genoemd te hebben). Hij illustreert deze stelling als volgt:
‘Bij het verdrag hoorde een heel pak kaarten. Die zijn in samenwerking tussen het
kadaster in Maastricht en het Landesvermessungsamt in Aken gemaakt, een tijdrovend
werk. Daarbij zijn o.m. alle woorden aan de Nederlandse kant van de nieuwe grens
in het Nederlands geschreven en aan de andere kant in het Duits. Natuurlijk keken
wij destijds eerst hoe een en ander in het Belgisch-Duitse verdrag van 1956 gedaan
was. Wel, dat bleek uiterst eenvoudig: de daar gebruikte formules strookten geheel
met het Duitse standpunt, en de kaarten waren puur Duitse kaarten! De Belgen hadden
er kennelijk geen enkel probleem van gemaakt en gewoon door de Duitsers zowel
de verdragstekst als de kaarten laten leveren. Voor ons was dat een precedent dat we
niet konden gebruiken.’
Zo geeft deze petite histoire - want wereldschokkend is een en ander niet - behalve
enkele correcties op mijn weergave, ook een aardig inzicht in de verschillende wijzen
van denken en handelen van enige Europese buurvolken èn in het instinct van de
door links Nederland nog altijd onderschatte Luns.
Nog een correctie: ik schreef op 19 mei ook dat ir. F. Bakker Schut voorzitter was
van het comité dat zich beijverde voor annexatie van Duits grondgebied (werkelijke
naam: Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding). Een oud-lid van dat comité,
dr. mr. L. de Gou, oud-burgemeester van Haarlem en oud-lid van de Eerste Kamer,
deelt mij mee dat Bakker Schut secretaris was. Voorzitter was eerst jhr.ir. O.C.A.
van Lidth de Jeude, later ir. J. van den Broek, beiden oud-minister. De Pyttersen's
Almanak van die jaren vermeldt dit comité niet.
NRC Handelsblad van 13-06-1995, pagina 9

Een korzelige relatie
Wanneer een natie zich afvraagt wat er mis is in haar verhouding tot twee andere
naties, dan ligt het vermoeden voor de hand dat de oorzaak van die misverstanden
bij haarzelf te zoeken is, en niet bij die andere. Maar als die natie het standpunt
huldigt: de hele wereld loopt uit de pas behalve ik, blijft alles bij het oude.
Nederland heeft nog maar pas ontdekt dat zijn korzeligheid ten opzichte van
Duitsland het meer schaadt dan baat en trouwens überhaupt geen rechtvaardiging
meer vindt in de tegenwoordige realiteit, of het is tot het besef gekomen dat ook zijn
verhouding tot Frankrijk voor verbetering vatbaar is.
Over Duitsland en onze verhouding tot dat land volgt nu in snel tempo de ene
conferentie op de andere, zodat je het gevoel krijgt: het is hollen of stilstaan. En nu
is er, zo hebben we in de kranten kunnen lezen, onlangs ook over Frankrijk en de
Nederlands-Franse betrekkingen een conferentie geweest.
Dat moet een serieuze zaak zijn geweest, want het was een studieconferentie, en
zij is gehouden op het ministerie van buitenlandse zaken zelf. We mogen dus wel
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aannemen dat de minister van buitenlandse zaken in eigen persoon het nodig vond
dat er iets aan de zaak gedaan moest worden.
Ja, één krant wist te melden dat het woord ‘korzeligheid’, dat hierboven in verband
met de Nederlands-Duitse verhouding gebruikt werd, van minister Van Mierlo zelf
afkomstig is, die het gebruikt zou hebben om de Nederlands-Franse verhouding te
kenschetsen. Ik durf dat niet te bevestigen, maar het woord past wel in het
Mierlovingische taalgebruik. Trouwens, heeft hijzelf niet enige tijd geleden openlijk
gesproken over de ‘eeuwen achterstand’ die die verhouding zou hebben opgelopen?
Dat is erg overdreven, maar evenmin getuigt het van een juist inzicht om, zoals
sommige deelnemers aan die conferentie hebben gedaan, te beweren dat het sinds
de ‘ruzie’ tussen de Gaulle en zijn ‘aartsvijand’ Luns nooit meer goed is gekomen
tussen Den Haag en Parijs.
In de eerste plaats was er in de jaren '60 helemaal geen ruzie tussen de Gaulle en
Luns. Beide staatslieden waren het alleen niet eens over de Europese samenwerking
en de houding tegenover Amerika. De Gaulle begreep Luns' standpunt heel goed en
had daar zelfs waardering voor: hij zag in Luns een reïncarnatie van koning-stadhouder
Willem III, die coalities tegen Lodewijk XIV smeedde. Zoals hijzelf Frankrijks
continuïteit belichaamde, deed Luns dat, in zijn ogen, met de Nederlandse.
De sterk in historische termen denkende de Gaulle had daar zelfs enige bewondering
voor. Nee, ruzie heeft Luns in die tijd alleen maar met bondskanselier Adenauer
gehad, die het niet kon hebben dat het kleine Nederland dwarsboomde wat Frankrijk
en Duitsland bekokstoofd hadden, Adenauer heeft toen zelfs geprobeerd Luns'
partijgenoten ertoe te krijgen hem een beentje te lichten, zoals zijn opvolger Schmelzer
later wist te melden.
En Luns? Beschouwde die de Gaulle als zijn ‘aartsvijand’? Welnee, Luns was
francofiel en bovendien een bewonderaar van de autoritaire de Gaulle. Ik heb wel
eens beweerd (en beweer dat nog) dat Luns de enige Gaullist in Nederland was en
om die reden zich juist tegen de politiek van de Gaulle moest keren. Die politiek was
immers in strijd met de nationale belangen, die, zowel in de ogen van Luns als die
van de Gaulle, het enige werkelijke motief van een buitenlandse politiek waren.
Tegenover Luns wordt wel eens zijn voorganger, Beyen gesteld. Onder deze
francofiel zouden de Frans-Nederlandse relaties goed zijn geweest. Francofiel was
Beyen inderdaad. In 1953 hield hij in Parijs een strooplikkende rede over de ‘Invloed
van de Latijnse geest op een noords land’, die de historicus Geyl, die meer van de
geschiedenis wist, ‘een caricatuur van de Nederlandse beschavingsgeschiedenis’
noemde.
Maar diezelfde Beyen kon ruim een jaar later wel het bloed van de toenmalige
Franse minister-president, Mendès-France, drinken. Waarom? Mendès-France had,
in zijn ogen, Europa om zeep geholpen en zich bovendien uiterst onbetrouwbaar
betoond. Hier week in Beyen de francofiel voor de traditionele reactie van de
Nederlanden op de Franse politiek.
Want ook vóór Beyen reageerde de Nederlandse staatkunde vaak zo op de Franse
politiek - ook in de tijd toen de diplomaten nog vloeiend Frans spraken (wat Luns
en Beyen trouwens ook deden), ja toen ze nog in het Frans aan hun minister
rapporteerden. Omgekeerd was de Gaulle's minister van buitenlandse zaken, Couve
de Murville, een strenge protestant (en zwager van een Nederlandse), maar dat belette
hem niet een Nederland onwelvallige politiek te bedrijven (wat, op zijn beurt, geen
beletsel was voor een vriendschappelijke relatie met zijn collega Luns).
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Er is blijkbaar iets in de achtergronden of gesteldheid, niet van de betrokken
bewindslieden, maar van de naties die zij vertegenwoordigen, dat wederzijds begrip
vrijwel onmogelijk maakt. Komt het doordat Frankrijk nog altijd een politiek van
grote mogendheid voert, bovendien sterk centralistisch geleid; terwijl Nederland een
traditie heeft van schikken en plooien, wat de helderheid niet ten goede komt, en
bovendien aarzelt of het aan zijn economische belangen dan wel aan zijn morele
beginselen het primaat moet geven - iets wat de Fransman helemaal niet begrijpt en
op z'n best schijnheilig vindt?
Of komt het doordat wij, met ons verleden van protestantse zelfgenoegzaamheid,
altijd met een zeker wantrouwen alles bejegenen wat zich bezuiden onze grote rivieren
afspeelt? Een combinatie van dit alles waarschijnlijk. In elk geval maakt ons steeds
groter wordende gebrek aan kennis van het Frans de kansen op wederzijds begrip er
niet beter op.
En ook moeten we afstappen van het geloof dat de persoonlijkheid of gezindheid
van de minister van buitenlandse zaken er veel toe doet. Van Van Mierlo wordt nog
steeds verwacht dat hij, hetzij op grond van zijn francofilie hetzij - nog belachelijker
- omdat hij een Bourgondisch type is en een roomse achtergrond heeft, beter met de
Fransen zal kunnen opschieten dan zijn voorgangers (van wie Van den Broek,
Schmelzer en Luns trouwens ook rooms waren en Beyen het werd). Tot dusver is
daar niet veel van gebleken. Integendeel eerder. Onze aankoop van de Amerikaanse
Apache, in plaats van de Frans-Duitse Tigre, heeft de Franse overtuiging dat
Nederland, als het erop aankomt, voor de centen en voor Amerika kiest, alleen maar
versterkt. Frankrijk heeft onmiddellijk geantwoord met de stopzetting van de
werkzaamheden van de twee Frans-Nederlandse werkgroepen, die Van Mierlo
indertijd met fanfare had aangekondigd. En minister-president Kok kreeg vrijdag de
wind van voren van president Chirac wegens het Nederlandse drugbeleid.
De Fransen beoordelen - terecht overigens - ons naar onze daden, niet naar onze
woorden. Kok heeft aangekondigd zijn drugsbeleid aan Chirac te zullen gaan
uitleggen. Daar zal hij geen succes mee hebben. Dat beleid mogen wij nog zo redelijk
en menselijk vinden, de Fransen hebben er last van, en dat is wat voor hen telt.
We verwijten de Fransen dat zij Europa hun model willen opleggen. Maar wij
doen niet anders. Het verschil is alleen dat zij meer macht - en wellicht ook meer
hardnekkigheid - hebben om hun wil door te drijven. Het is een teken aan de wand
dat nu juist drie ministers van D66-huize, tegen hun partijprogramma in een
drugsbeleid bepleiten dat aan de Franse eisen tegemoet komt.
NRC Handelsblad van 16-06-1995, pagina 7

Louvre en Rijksmuseum
Ruim een jaar geleden was ik weer eens in Parijs, en bij die gelegenheid bezocht ik
voor het eerst de nieuwe vleugel van het Louvre. Daarover schreef ik hier op 7 juni
1994 het volgende:
‘Het ene meesterwerk na het andere natuurlijk, maar je vraagt je af of door die
kwantiteit een museum niet zijn doel voorbij schiet. Je wordt er doodmoe van, want
als amateur beperk je je niet tot één school of één schilder (wat hier gemakkelijk zou
kunnen), maar wil je zoveel mogelijk zien. Nee, geef mij dan Boymans of het
Mauritshuis maar.’
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Nu ik deze passage na een jaar overlees, word ik getroffen door een tegenspraak:
als amateur en, zo zou ik er nu aan toevoegen, als toerist die maar een paar dagen in
de desbetreffende stad vertoeft, wil je zoveel mogelijk zien, maar tegelijkertijd wordt
die amateur/toerist doodmoe van de kwantiteit die het Louvre biedt.
Wat wil die amateur/toerist nu eigenlijk: zoveel mogelijk zien in een museum of
slechts een keuze uit de verzameling, waarvan de bezichtiging hem minder moe
maakt? En in het laatste geval, wat moet het doel van die keuze zijn: de bezoeker
een indruk geven van de tijd die de getoongestelde kunst produceerde, of hem alleen
het allerbeste uit die tijd voorschotelen? Dit dilemma behandelt de
Amerikaans-Nederlandse kunsthistoricus Gary Schwartz in een artikel in de
Frankfurter Allgemeine Zeitung van 8 mei jl., en hij illustreert het aan de hand van
de verschillende filosofieën op grond waarvan enerzijds het Louvre, anderzijds het
Amsterdams Rijksmuseum hun schilderijen uit de Nederlandse Gouden Eeuw
vertonen.
Kort samengevat komt het hierop neer: het Louvre laat zoveel mogelijk zien:
vierhonderd schilderijen van 230 schilders uit de zeventiende eeuw, terwijl het
Rijksmuseum ongeveer 350 schilderijen van rond 180 schilders uit hetzelfde tijdperk
vertoont. Aangezien het depot aan zeventiende-eeuwse schilderijen van het
Rijksmuseum veel groter is dan dat van het Louvre, kan de keuze van het eerste
museum meer kwaliteit tonen.
Maar de vraag is of die keuze ook een juiste indruk geeft van de Nederlandse
cultuur van die tijd. Jacques Foucart, conservator van het Louvre, vindt van niet: ‘De
(Amsterdamse) hoofdgalerij is geen nationale collectie, want ze bevat te weinig
kleine meesters.’ Ook Gary Schwartz is van mening dat het getentoonstelde ‘het
vleiendste en minst verwarrende beeld van de Nederlandse schilderkunst’ - dus niet
noodzakelijkerwijze het meest representatieve beeld - geeft.
De heren van het Rijksmuseum daarentegen hebben, zoals te verwachten is, kritiek
op de filosofie van het Louvre. Directeur Van Os is ‘na een paar zalen volledig
uitgeput’ (zoals ik ook was). En conservator Wouter Kloek vindt de keuze van het
Louvre te onkritisch. Waarom moeten, bijvoorbeeld, zelfs kopieën van originelen
die zich elders bevinden, getoond worden?
Dat laatste zal het Louvre wel verdedigen met het argument dat je het
getentoonstelde moet tonen in de context van zijn tijd, en als het Louvre, met zijn
kleiner depot, toevallig geen materiaal heeft om die context te schetsen, welnu,
waarom dan geen kopieën?
Ook hier schijnt Schwartz eerder aan de Franse kant te staan: ‘Die schilderijen
mogen de toerist bij zijn bezoek van één uur misschien vervelen, maar de
geïnteresseerde bezoeker geven zij gelegenheid te vergelijken en ontdekkingen te
doen die in het Rijksmuseum niet mogelijk zijn.’ Bovendien: zouden de vierhonderd
schilderijen in het Louvre de gewone bezoeker meer vermoeien dan de 350 in het
Rijksmuseum?
Hier komen we op de vraag voor wie een museum eigenlijk is: voor de toerist, de
‘geïnteresseerde bezoeker’ (sluit de ene categorie de andere uit?) of de kenner, die
wil kunnen vergelijken en ontdekkingen wil kunnen doen? En een andere vraag: wie
geven een beter beeld van de Gouden Eeuw: Rembrandt, Vermeer en Hals of de
duizenden kleine meesters die ook in die eeuw werkten? Of naar onze tijd
overgebracht: Mondriaan of het hertje van Van Meegeren?
Maar zijn principieelste kritiek bewaart Schwartz voor het eind van zijn artikel:
‘Hollandse schilderijen uit de zeventiende eeuw of drukken, landkaarten en tegels
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uit die tijd zijn de zichtbaarste bijdrage van de Nederlandse cultuur aan de Europese.
De wisselwerking van deze voortbrengselen met kunst en samenleving van de rest
van Europa is de beste maatstaf voor de rang en de betekenis van de cultuur van
Holland.’
Welnu, ‘het Rijksmuseum heeft sinds zijn opening in 1985 de Hollandse
schilderkunst meer en meer geïsoleerd, niet alleen van andere kunstvormen, maar
ook van andere schilderscholen. De nieuwe schilderijenafdeling, waaruit de rest van
Europa en zelfs de zuidelijke Nederlanden verwijderd werden, heeft deze ontwikkeling
tot het extreme gevoerd.
In het Louvre voltrekt zich een tegengestelde beweging. Daar wordt de Hollandse
schilderkunst, die vroeger geïsoleerd en naar de rand gedrongen was, op dezelfde
rang met de Vlaamse, Franse en Italiaanse schilderkunst getoond.’ En daaraan knoopt
Schwartz dan een overweging vast die het enge gebied van de kunstgeschiedenis of
de museologie verre te buiten gaat:
‘En toch kan de mate van isolering of integratie van de Hollandse cultuur in Europa
in de toekomst belangrijker worden dan museologische kwesties. Wanneer men het
Nederlandse en het Franse nationale museum als maatstaf neemt, dan onderscheidt
zich het beeld dat de Hollanders zich van het Hollandse verleden maken, beslissend
van dat der Fransen: zij zien zichzelf in volledige isolering.’
Dit oordeel verschilt wel radicaal van het oordeel dat wij Nederlanders van onszelf
hebben. In dat oordeel zijn wij degenen die zoals Huizinga schreef, ‘al de vensters
van ons huis hebben openstaan en die er de zeewind en de landwind vrij laten door
blazen’; en zijn het juist de Fransen die zichzelf isoleren. Maar komend van iemand
die van huis uit geen Nederlander is, maar de Nederlandse cultuur op z'n duimpje
kent, mag dit oordeel niet zo maar van tafel geveegd worden. Anderen zien ons
anders dan wijzelf doen.
NRC Handelsblad van 20-06-1995, pagina 11

Een mutatie in de staat
‘Heb jij ooit een houtsnijdend antwoord gelezen op de vraag waarom Europa al drie
jaar besluiteloos toekijkt in Bosnië?’ Zo vraagt mij een emeritus professor in het
volkenrecht in een brief.
Goeie vraag - vooral op een ogenblik dat de blauwhelmen de - toch al niet
waterdichte - bewaking van de depots waarin de oorlogvoerende partijen in februari
1994 binnen een straal van 20 kilometer om Sarajevo hun zware wapens hadden
moeten neerleggen, hebben opgeheven en dat secretaris-generaal Boutros-Ghali heeft
erkend dat de missie van de Verenigde Naties in Bosnië is mislukt. Waarom dus kijkt
Europa al drie jaar besluiteloos toe? Het meest voor de hand liggende antwoord op
die vraag, en een antwoord dat ik hier al meermalen gegeven heb, is dat Europa niet
bestaat als politieke eenheid die slagvaardig wil en kan optreden. Maar met dit
antwoord kunnen we ons er niet mee van afmaken: Europa bevat immers enkele
grote, goedbewapende, ja nucleaire staten?
Waarom maken die geen eind aan de slachting in Bosnië? ‘Is de diepste oorzaak
niet’, zo oppert mijn geleerde briefschrijver, ‘dat geen enkele staat openlijk wil kiezen
tussen twee kwaden: een sterk, verenigd Servië met alle bijbehorende Russische
invloed in het hart van Europa enerzijds; een islamitische staat, die een doorn in ons
vlees kan worden, anderzijds?’
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Het is waar dat het Europese statelijke systeem (of non-systeem) van na de Koude
Oorlog nogal wat trekken vertoont van het systeem dat tussen 1871 en 1914 heerste,
toen Rusland en Oostenrijk-Hongarije elkaar de Balkan betwistten - met als gevolg:
de Eerste Wereldoorlog -, maar toch zijn er ook verschillen.
Zo is het tegenwoordige Rusland, trouwens van de Balkan gescheiden door de
onafhankelijke Oekraïne, nauwelijks handelingsbekwaam, en is het de vraag of Servië
werkelijk een soort satelliet van Rusland is. En zou, omgekeerd, Bosnië zich ooit als
een satelliet gedragen van een of andere fanatieke islamitische staat?
‘Europa’ of de Europese staten zouden zich waarschijnlijk evenmin
gewapenderhand in het Balkanese wespennest hebben gemengd als er helemaal geen
Russische of islamitische factor in het spel zou zijn geweest. Volgens mij moet dan
ook de oorzaak van de Europese besluiteloosheid elders gezocht worden.
Die oorzaak is tweeërlei. In de eerste plaats is het belang dat de Europese staten
- en dan voornamelijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, omdat die militair de
sterksten zijn en bovendien grote-mogendheidsallures hebben - bij rust op de Balkan
menen te hebben, niet zo groot dat zij bereid zijn de offers te brengen die nodig
zouden zijn om daar orde op zaken te stellen.
De tweede oorzaak is daar nauw mee verbonden. De schrijver Edward N. Luttwak,
die verbonden is aan het Center for Strategic and International Studies te Washington,
heeft daar meermalen op gewezen - laatstelijk in een artikel in The Times Literary
Supplement van 16 juni.
Zijn betoog komt, kort samengevat, op het volgende neer. De grote mogendheden
zijn geen grote mogendheden meer, zelfs de Verenigde Staten niet. Waarom niet?
Onder andere omdat zij niet meer bereid zijn om een paar honderd soldaten te
verliezen in een of andere expeditie of een paar duizend in een plaatselijke oorlog.
Daartoe zijn ze, evenals de kleinere staten, op z'n hoogst nog bereid als het om
zelfverdediging te doen is.
Oorzaak daarvan is dat, terwijl vroeger de gezinnen graag bereid waren hun vierde,
vijfde, zesde en zevende zoons door leger en vloot van de soeverein te laten voeden
en kleden, die bereidheid er niet meer is, nu de gezinnen hun hele emotionele kapitaal
in slechts 2,2 kinderen hebben geïnvesteerd.
Daarom moest op den duur zelfs een staat als de Sovjet-Unie, die geen parlement
kende en geen vrije massamedia, rekening houden met de onvrede die de bloedige
en eindeloze oorlog in Afghanistan bij de bevolking wekte. Politburo en generale
staf kwamen ten slotte tot de conclusie dat de Sovjet-Unie zich uit dat land moest
terugtrekken - zonder er één van haar politieke doelen te hebben bereikt. Dat de
Verenigde Staten hunnerzijds hun interventie in Vietnam hebben moeten opgeven,
mede als gevolg van de berichten erover in pers en op televisie, is welbekend. Maar
het voorbeeld van de aftocht van de Sovjet-Unie uit Afghanistan is nog sprekender,
omdat daar de publiciteit geen enkele rol heeft gespeeld. Maar toch moest zij inbinden.
Het is daarom dat er tegenwoordig overal hevige wanorde kan ontstaan, met de
nodige slachtpartijen en afschuwelijkheden, die wij rustig in onze huiskamers op de
televisie kunnen aanschouwen, zonder dat de betrokken regeringen zich gedwongen
voelen, hetzij uit zichzelf, hetzij door een geëmotioneerde bevolking, er een beslissend
einde aan te maken.
Omdat, zoals Luttwak zegt, de strijdkrachten niet meer over de onmisbare brandstof
beschikken van soldaten die misbaar zijn, zijn ze als dure, elegante automobielen
geworden die niet kunnen rijden. In Bosnië bleken hun soldaten niet in staat de
slachtoffers te beschermen op de enige manier waarop dat daar mogelijk was, namelijk
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door de moordenaars te doden (in het Engels staat het er effectiever: to kill the killers).
En dat hebben de strijdende partijen ter plaatse gauw doorgekregen.
Maar de prijs die de Europese staten voor deze mutatie in hun aard en gestel zullen
moeten betalen, zal niet gering zijn. Zelfs de materiële schade (van ongewenste
immigranten tot verloren exportkansen) zal niet gering zijn, terwijl de schade aan
onze ‘morele economie’, alleen al als gevolg van Bosnië, nu al enorm is.
Tot zover Luttwak (die overigens wel de grote uitzondering van de Falklandoorlog,
toen het Verenigd Koninkrijk nog wèl als ouderwets grote mogendheid reageerde,
had mogen noemen). Wat de gevolgen van deze mutatie zullen zijn is niet moeilijk
te voorzien. Meer chaos.
Heimwee naar Koude Oorlog en ouderwets imperialisme is zinloos, maar toch
moeten we vaststellen dat deze, ieder op eigen, niet altijd zachtzinnige wijze, een
zekere orde wisten te scheppen en handhaven. Marx en Engels, die waardering hadden
voor de functie die het Britse imperialisme in India en het Franse in Algerije
vervulden, zouden het met die vaststelling eens zijn.
P.S. Op 20 juni stond op deze plaats een artikel van mijn hand over ‘ouvre en
Rijkmuseum’. Dat was grotendeels gebaseerd op een artikel van Gary Schwartz dat
ik de de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 8 mei had aangetroffen. Het was mij
ontgaan dat hetzelfde artikel eerder in NRC Handelsblad had gestaan, en wel in het
Cultureel Supplement van 13 januari jl.
NRC Handelsblad van 23-06-1995, pagina 9

Einde van de democratie?
Degeen die mij het naast is, heeft indertijd enkele aandelen Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij geërfd. Daardoor ben ik, zijdelings en op minischaal,
betrokken bij het wel en wee van Shell. Dat verklaar ik maar vooraf. Ieder mag dan
het zijne denken over wat ik nu, op mijn beurt, over de Brent Spar en zijn
nevenverschijnselen ga zeggen.
Veel is het niet, want, zoals prof. H. Achterhuis zaterdag op deze pagina schreef,
‘de kruitdampen lijken nog te weinig opgetrokken om hier op dit moment veel zinnigs
over te zeggen’. Maar toch zijn er een paar dingen die mij dwarszitten, wat betekent
dat ik er het precieze antwoord niet op weet.
Zo was het belangrijkste argument tegen het afzinken van de Brent Spar dat
daarmee de zee nog meer vervuild zou worden met zware metalen. Maar hoe zit het
dan met die mangaanbollen die al miljoenen jaren op de bodem der zee liggen?
Moeten die niet hoognodig naar boven gehaald worden?
En hoe zit het met de honderden, zo niet duizenden, vrachtschepen die, meestal
beladen met wapentuig, in beide wereldoorlogen, vooral door Duitse onderzeeboten
getorpedeerd werden? Vervuilen hun wrakken niet al sinds vijftig jaar en langer de
zee? Weliswaar is dit geen argument voor het afzinken van de Brent Spar, en tegen
het protest ertegen, maar het relativeert het belang van de zaak wel.
Maar ging het eigenlijk wel om de Brent Spar? Was het doel niet veeleer te tonen
dat een goed georganiseerde actiegroep in staat was tot wat geen regering en geen
politieke partij kan: een multinationale gigant tot capitulatie dwingen en, als
onverwachte bonus, de minister-president van een groot Europees land tot wankelen
brengen?
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Staat dit gelijk aan een sociale revolutie? De marxistische historicus Eric
Hobsbawm ontkent dit in een vraaggesprek in de Frankfurter Allgemeine van zaterdag:
‘De groene politiek is de - overigens volledig gerechtvaardigde - politiek van degenen
die zich geen zorgen over hun eigen bestaan hoeven te maken.’ Maar ‘daarom juist
kan zij zich op de wereldomvattende en lange-termijn-problemen concentreren. En
juist daarom ziet ze ook soms het feit over het hoofd dat deze problematiek de
gemiddelde Zwitser veel meer zal interesseren dan de gemiddelde Indiaër.’
Daargelaten of het voorbeeld van de gemiddelde Zwitser nu zo gelukkig gekozen
is - waar is dat in de zogenaamde ontwikkelingslanden niemand zich stoort aan
milieuvervuiling. Daar wordt het als een luxeprobleem beschouwd. Ihre Sorgen
möchte ich haben, zeggen zij tegen de rijke landen, ook als kan worden aangetoond
dat het opheffen van miljarden Chinezen en Indiaërs (om ons daartoe te beperken)
tot ons welvaartspeil tot een milieuramp moet leiden, waarbij vergeleken het afzinken
van de Brent Spar het plasje van een baby in een zwembad zou zijn. Maar daarover
hebben we Greenpeace nog niet gehoord.
Ook dit is geen argument tegen de actie van Greenpeace, en zijn succes wordt er
zeker niet minder door. Zijn grootste succes ligt overigens niet in de capitulatie van
Shell, maar hierin dat het erin geslaagd is regeringen in zijn protest mee te krijgen,
in de eerste plaats de nu niet bepaald progressieve Duitse regering.
Niet dat de conservatieve ministers Kohl en Waigel gedreven werden door zorg
voor het milieu. Het waren motieven van binnenlands-politieke aard die hen lieten
protesteren: de Groenen zijn in Duitsland een politieke macht geworden die ontzien
moet worden. Dezelfde Kohl en Waigel verzetten zich met hand en tand tegen een
snelheidsbeperking op de autosnelwegen: die zou de Duitse economie schaden.
Aan huichelarij in de politiek zijn we evenwel gewend. Bedenkelijker is dat een
actiegroep, die geen enkele democratische legitimering bezit, erin slaagt om, door
demonisering van één object, in dit geval Shell, een volk ertoe te brengen zijn verstand
stop te zetten. Wie ertoe overgehaald was Shell te boycotten, ging bij Esso tanken,
dat net zo goed verantwoordelijk is voor de Brent Spar. Maar daarover hebben we
Greenpeace evenmin gehoord.
Wanneer een land als Nederland zijn zinnen kwijtraakt, heeft dat geen verdere
gevolgen dan een ietwat verwonderd schouderophalen van de buitenwereld, zoals
dat het geval was tijdens de rakettencrisis in de jaren '80, maar wanneer in Duitsland,
een land van 80 miljoen inwoners, zoveel mensen zo gemakkelijk beïnvloedbaar
blijken, dan wordt het griezelig - om welke zaak het ook te doen is.
Behalve Shell en de Britse regering is er één grote verliezer in deze episode: de
politieke democratie. Immers, de krachtmeting ging geheel buiten de politiek om;
die hobbelde erachter aan. Het was een duel tussen twee tegenstanders die geen van
beiden verantwoording verschuldigd zijn aan een democratisch gekozen parlement.
Tot dusver werden de multinationals beschouwd als dè actoren op wie de regeringen
der wereld geen greep hadden. Nu heeft een hunner zijn meerdere moeten erkennen
in een eveneens politieke actiegroep. De politiek staat erbij en kijkt ernaar, voor
zover zij zich niet laat meeslepen.
De acties van Greenpeace zijn nog vrij onschuldig. Maar wie zegt dat minder
onschuldige actiegroepen niet op een goed ogenblik zijn voorbeeld zullen volgen?
Maar ook zonder zo'n schrikbeeld op te roepen kunnen we de Franse filosoof
Jean-Marie Guéhenne gelijk geven wanneer hij zegt dat de macht van de
gelegitimeerde staten steeds meer ondermijnd wordt door wat hij noemt: ‘tijdelijke
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belangengroeperingen’. Het boek waarin hij dit schrijft heet: Het einde van de
democratie.
NRC Handelsblad van 27-06-1995, pagina 9

Merkwaardige lankmoedigheid
Jaren geleden vertrouwde Henry Kissinger eens een interviewster toe dat hij in zijn
dromen het liefst een eenzame sheriff in het Wilde Westen was. Alom groot gelach
natuurlijk. Maar wanneer onze Bolkestein in een interview in de Nieuwe Revu zegt:
‘Ik was het liefst Napoleon geweest’, dan kikt niemand in Nederland. Nee, dan valt
het halve land bloedserieus over hem heen om wat hij over die arme ex-communisten
heeft gezegd (hoewel dat slechts 34 regels bevat van de 355 die het hele interview
beslaat). En wat heeft hij dan wel over hen gezegd?
‘Ik vind dat de mensen die in Nederland het communisme actief hebben
ondersteund, door voor de Waarheid te schrijven of lid van de CPN te zijn,
onvoldoende rekenschap is gevraagd (...). Terwijl mensen die ook maar een klein
beetje met de NSB te maken hebben gehad, maar verder niets hebben gedaan, hun
hele verdere leven erop worden aangekeken.’
Nu was die vergelijking tussen oud-NSB'ers en ex-communisten niet erg gelukkig.
Zeker, beiden hebben ze totalitaire regimes gesteund (of, op z'n minst, goedgepraat)
die zich aan volkenmoord schuldig hebben gemaakt. Hun verleden is dus belast, en
van hun eventuele bekering tot democratie en mensenrechten dragen zij lange tijd
de bewijslast.
Maar er zijn verschillen, die, althans in theorie, ten gunste van het communisme
uitvallen (niet in de praktijk, want het communisme heeft meer slachtoffers gemaakt
dan het fascisme). Het communisme is een universele leer, die niet discrimineert
tussen mensen. Het fascisme (om deze onwetenschappelijke verzamelterm te
gebruiken) verheerlijkt één staat of één volk, ten nadele van de andere.
En wat de Nederlandse fascisten, de NSB'ers, betreft: die hebben, door met de
vijand van hun land te heulen, op z'n minst technisch landverraad gepleegd, ook als
ze meenden daardoor hun vaderland te dienen. De communisten kan dit niet ten laste
worden gelegd, al was het alleen maar omdat Nederland nooit door de Sovjet-Unie
of de DDR bezet is geweest.
Bolkesteins vergelijking was dus onzorgvuldig. Maar het protest ertegen was
overdreven. Zo zegt Rosenmöller van GroenLinks dat Bolkesteins beschuldiging des
te meer steekt ‘omdat juist de CPN zo'n prominente rol heeft gespeeld in het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Ja, maar Bolkestein had het niet over die
communisten, die trouwens bijna allen dood zijn; hij had het over de volgende
generaties, waarvan velen nog actief zijn. Hier wordt het nageslacht niet door de
zonden der vaderen bezocht, maar door de deugden. Het collectivistische bloed kruipt
waar het niet gaan kan.
En Wolffensperger van D66 weet ook niet waarover hij het heeft wanneer hij
Bolkestein vergelijkt met ‘McCarthy in de jaren vijftig, toen er heksenjacht op
communisten werd gemaakt’. Inderdaad was er toen een sfeer van heksenjacht in
Amerika, maar het waren grotendeels denkbeeldige communisten of ex-communisten
waarop McCarthy jaagde.
Dit alles wast Bolkestein niet helemaal schoon, maar is wel tekenend voor een
soms bijna hysterische sfeer. Tekenend ook voor de lankmoedigheid waarmee politiek
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Nederland de misstappen van communisten of ex-communisten tegemoet treedt lankmoedig vergeleken met, bijvoorbeeld, de onverzoenlijkheid die het tot voor kort
jegens Zuid-Afrika ten toon spreidde.
Zo herinner ik me dat in 1984 Aad van den Heuvel mij in zijn toenmalig
televisieprogramma kapittelde omdat ik durfde te pleiten voor culturele betrekkingen
met Zuid-Afrika (juist met het doel het apartheidsdenken te ondermijnen). Het was
dezelfde Van den Heuvel die enige jaren tevoren van de filmer Joris Ivens, die elk
stalinistisch regime verheerlijkt had, gezegd had dat hij ‘altijd aan de goede kant’
had gestaan.
En wie herinnert zich niet dat de Tweede Kamer een zaal vernoemde naar de
communist Marcus Bakker, die - getuige zijn ‘rode boekje’, dat dissidente
partijgenoten van verraad en collaboratie beschuldigde - deze partijgenoten zou
hebben geliquideerd als hij de macht had gehad? En wie herinnert zich niet dat de
Nederlandse Vereniging van Journalisten zich jarenlang liet vertegenwoordigen door
W. Klinkenberg, die nog een aanhanger was van het Sovjetregime toen de CPN
ermee gebroken had?
Niets kwaads verder over Bakker en Klinkenberg, die ongetwijfeld respectievelijk
een voortreffelijk parlementariër en een even voortreffelijke administrateur zijn
geweest, maar deze lankmoedigheid jegens mensen die niet bepaald principiële
democraten en voorstanders van een vrije pers waren, is toch merkwaardig - zeker
in het overigens zo verschrikkelijk principiële Nederland. Niets kwaads ook over de
twee ex-communisten die Bolkestein bij name noemde: Ina Brouwer,
oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, en Gijs Schreuders,
medewerker aan de Volkskrant (en oud-hoofdredacteur van De Waarheid). Hun
tegenwoordige positie zij hun gegund.
Schreuders heeft zelfs op waardige wijze Bolkestein van repliek gediend in de
Volkskrant van 28 juni. Terecht wijst hij erop dat vele ex-communisten, anders dan
Bolkestein beweert, rekenschap hebben afgelegd van hun verleden, nl. in de bundel
Alles moest anders, hijzelf in zijn boek De man die faalde. Niet alle bijdragen waren
even overtuigend - sommige toonden meer zelfbeklag dan mij lief was - maar aan
de plicht tot rekenschap hebben ze voldaan.
Wat mij betreft, mogen ze dus met alle liefde ‘volop aan de bak komen’ (om
Bolkesteins woorden te gebruiken) - mits ze daar de kwaliteiten voor hebben.
Schreuders heeft die, zoals blijkt uit zijn stukken in de Volkskrant. Of Ina Brouwer
de kwaliteiten had om (over de hoofden van vele anderen heen, neem ik aan) tot
topambtenaar bij Sociale Zaken benoemd te worden, weet ik niet. Uit haar optreden
in de Tweede Kamer is dat niet gebleken.
Het enige ongemak dat ik wel eens voel, is wanneer ex-communisten gaan optreden
als politieke of andersoortige zedenmeesters. Dan voel ik, ook wanneer ik het met
hen eens ben, de neiging opkomen te denken: nou, vader (of: moeder), met jouw nog
vrij recente verleden zou ik er een tijdje overheen hebben laten gaan alvorens ons
wijze lessen te geven; bepaal je voorlopig liever tot analyses. Maar verder geen
bezwaar. Alleen enige verwondering over de lankmoedigheid van de vele vriendjes
in pers en politiek - een soort wereldje - die anders zo gauw met pek en zwavelzuur
klaar staan wanneer het gaat om - al dan niet gewezen - afwijkelingen.
Veel belangrijker evenwel dan deze storm in een glas water is wat Bolkestein in
het interview zegt over een eventueel premierschap: ‘Ik word geen premier. Nee dat
wil ik niet. Zo denk ik er althans op dit moment over, en de kans lijkt me klein dat
ik van gedachten verander.’
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Bolkestein zal wel van gedachten veranderen zodra de kans zich voordoet.
Waarom? Om de Europese factor. Als Nederland in de Europese Raad zich laat
vertegenwoordigen door een minister-president die niet tevens de politieke leider is
van zijn partij, dan is Nederlands invloed nog kleiner dan hij nu al is. Daarom denk
ik dat Bolkestein, met zijn gevoel voor macht en plicht, wel van gedachten zal
veranderen, als het ogenblik daar is. P.S. In mijn artikel van 27 juni stond dat Shell
‘zijn meerdere (heeft) moeten erkennen in een eveneens politieke actiegroep’
(Greenpeace). Ik had geschreven: ‘...een eveneens parapolitieke actiegroep’. Het
verschil is wezenlijk, want mijn betoog draaide om de stelling dat de actie van
Greenpeace zich juist bezijden de politiek had voltrokken. De politiek had het laten
afweten, zo zij zich er niet had door laten meeslepen. Vandaar mijn vraag: einde van
de democratie?
NRC Handelsblad van 30-06-1995, pagina 7

Een goed rapport, maar ook welkom?
Een buitenstaander zal het merkwaardig vinden dat een regering aan een onafhankelijk
orgaan vraagt wat nu eigenlijk haar buitenlandse beleid moet zijn. Weet zij dat zelf
niet? Heeft zij niet voldoende expertise in eigen huis? Blijkt uit zo'n verzoek niet
een grote onzekerheid, die de onderhandelingspartners van die regering meedogenloos
zullen uitbuiten?
Zeker, de regering is niet gebonden aan het advies dat zij gevraagd heeft, maar
een advies dat officieel gevraagd is, krijgt op z'n minst een semi-officiële status. Het
legt - ook in de ogen van die onderhandelingspartners - meer gewicht in de schaal
dan het meest serieuze hoofdartikel in de meest serieuze krant.
Ten slotte: de regering is wèl gebonden het advies te beantwoorden. Moet de
regering nu, ingeval het advies bijvoorbeeld zou luiden: u moet uw beleid voortaan
meer op Frankrijk, en minder op Engeland, richten, antwoorden: dat is een goed
idee? Dat is toch niet serieus! Bovendien zou zij haar onderhandelingspositie, in dit
geval ten opzichte van Frankrijk, door zo'n openbare reactie verzwakken.
Deze risico's zijn verbonden aan een openbare adviesaanvraag, waarop openbaar
antwoord gegeven moet worden. De democratie kan ook te ver doorgevoerd worden.
Trouwens: de regering heeft altijd nog het parlement als gesprekspartner. Of verkeert
dat ook in grote onzekerheid over de koers van het buitenlands beleid? Zo ja, dan is
onderhandelen met Nederland - want over dit land hebben we het - helemaal een
makkie in de ogen van het buitenland.
Deze kritische opmerkingen doen niets af aan de intrinsieke kwaliteit van het
advies zelf. Dáár is de regering niet verantwoordelijk voor. Hoe staat het nu met de
kwaliteit van het advies dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) op verzoek van de regering heeft uitgebracht over de gevolgen die het einde
van de Koude Oorlog voor Nederland heeft?
Welnu, de kwaliteit van dat rapport, getiteld Stabiliteit en veiligheid in Europa:
het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid, is voortreffelijk. Het
bevat een uitvoerige en heldere analyse van de veranderingen sinds 1989, geschreven
in een zeer leesbaar, niet-ambtelijk Nederlands.
Over de aanbevelingen zullen de meningen verschillen. Gelukkig, want zo'n rapport
is niet bedoeld om iedereen te vriend te houden. Zo zullen sommigen vinden dat het
te gemakkelijk het ideaal van de communautisering van Europa opgeeft en zich
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neerlegt bij een ‘Europa der staten’; anderen zullen het betreuren dat het in de NAVO
niet meer dan een ‘traditionele alliantie’ ziet. Weer anderen zullen dit realisme
verwelkomen.
In de publiciteit heeft tot dusver het meest de aandacht getrokken het advies te
kiezen voor een ‘versterkte inzet op een Europese Unie onder Duits-Franse leiding’
boven een beleid dat ‘ervoor kiest de handen vrij te houden’. Ook die aanbeveling
zal niet iedereen voetstoots willen aanvaarden, te minder omdat zij - volstrekt logisch
- ‘aanpassingen (zal) vergen, van inhoudelijk beleid, maar wellicht vooral van
politieke mores’. Asiel- en drugsbeleid worden als voorbeeld genoemd, en als het
rapport wat later zou zijn uitgekomen, zou ook minister De Boers steun aan een
boycot van Franse produkten wegens de hervatting van kernproeven genoemd zijn.
(Wat zal Kok blij zijn met die uitspraak van zijn collega-partijgenote!).
De keuze voor een ‘versterkte inzet op de EU onder Duits-Franse leiding’ wordt
vrij overtuigend beredeneerd, maar roept toch enkele vragen op. Zo wordt
herhaaldelijk - meer in 't bijzonder met betrekking tot de Economische en Monetaire
Unie (EMU) - betoogd dat Nederland een sterke onderhandelingspositie tegenover
Duitsland en Frankrijk heeft, maar dat anderzijds ‘in elk geval bij de EMU voor
Nederland weinig te kiezen valt’. Welnu, als dat laatste het geval is, waar blijft dan
die sterke onderhandelingspositie?
Die vraag geldt overigens niet alleen voor Nederlands positie tegenover de EMU.
Meer in het algemeen verdedigde minister Van Mierlo hetzelfde, innerlijk
tegenstrijdige standpunt met betrekking tot onze algemene positie tegenover Frankrijk
en Duitsland: ‘Een kopgroep in de Unie zonder ons zal niet lukken’, om daar bijna
onmiddellijk op te laten volgen: ‘Wij kunnen niet anders, en dat is goed’ (interview
in NRC Handelsblad van 30 maart).
Een andere kanttekening die bij deze aanbeveling gemaakt kan worden is deze: is
die Frans-Duitse samenwerking wel zo hecht en duurzaam, dat Nederland daar al
zijn kaarten op moet zetten? Voor de samenstellers van het rapport zelf ‘staat het
uitzicht - laat staan “blijvend uitzicht” - op een bestendig Duits-Frans leiderschap
wellicht niet vast’. En prof. M.C. Brands, voorzitter van de projectgroep die het
rapport heeft voorbereid, legt daar nog een portie twijfel bovenop in een interview
met Het Parool (28 juni):
‘Wat gaat Chirac doen? Zijn banenplan maakt het moeilijker om straks aan de
voorwaarden van de EMU te voldoen. Zie verder Chiracs flirt met de Britten. Als
Frankrijk onder hem besluit de kont tegen de krib te gooien, dan hebben we de
centrifuge in Europa pas goed aan het draaien. Dan zou Parijs weer op zoek kunnen
gaan naar coalities, als tegenwicht voor Duitsland. (...) Dan zou Parijs wel eens iets
kunnen doen dat tegen de EU indruist.’
Sindsdien - althans sinds afsluiting van het rapport - heeft Chirac in Halifax een
opmerkelijke lofrede gehouden op ‘de zeer grote Russische natie’ en ‘het zeer grote
Russische volk, dat men niet moet onderschatten’, nog minder ‘vernederen’. Ook
het Tsjetsjeense drama, een ‘oud conflict’, is uit de geschiedenis verklaarbaar, evenals
de sympathie van de Russen voor de Serviërs. Wie denkt hierbij niet aan die coalities
tegen Duitsland waarover Brands sprak? En daarna hebben we de top in Cannes
gehad. Nauwelijks was die voorbij of Chirac overrompelt zijn partners met een nieuw
uitstel van ‘Schengen’. Le Monde vreest een ‘heroriëntering van Frankrijks Europese
politiek’ - ‘een lijn die, zo niet “eurosceptisch”, dan toch op z'n minst “eurohuiverig”
genoemd zou kunnen worden’.
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Welnu, als dat zo is, zou er dan toch niet iets te zeggen zijn voor ‘een beleid van
open opties’, dat het rapport van de WRR verwerpt, een beleid dat ‘ervoor kiest de
handen vrij te houden’ of, met andere woorden, de kat uit de boom te kijken? Zeker,
ook zo'n beleid heeft smalle marges, maar heeft in elk geval het voordeel dat
Nederland dan niet als demandeur optreedt.
Over het rapport is nog veel meer te zeggen en zal, in de komende tijd, zeker meer
gezegd worden. Hier nog slechts één opmerking: over de samenwerking met België
en Luxemburg wordt slechts in de conclusies en aanbevelingen iets gezegd. Dat is
compositorisch niet fraai: in conclusies moeten geen onderwerpen aangesneden
worden die niet eerder uitvoeriger behandeld zijn geweest.
Daarom ontbreekt een uitvoerige redenering waarom ‘een Benelux-blok al vaak
geen realiteit gebleken’ is (wat een op zichzelf juiste vaststelling is). Wèl is voor
hooghartige Nederlanders de opmerking zeer behartigenswaard ‘dat de Belgen en
Luxemburgers zich veelal gemakkelijker en met meer effect in de Europese
samenwerking bewegen en dat Nederland daar een en ander van zou kunnen leren’.
Wij van de Belgen leren? Dat is nog de meest revolutionaire suggestie van het hele
rapport.
Ten slotte nog één opmerking, die met de inhoud van het rapport niets te maken
heeft: de voorzitter van de WRR biedt het aan de minister-president aan met de
opmerking dat het nog vóór de zomer is uitgebracht ‘met het oog op de discussie
over de “herijking” van het buitenlands beleid’. Nu, dan zal minister Van Mierlo dat
rapport niet verwelkomen, want hij heeft spijt als haren op zijn hoofd over dat woord
herijking, omdat het - overigens conform de regeringsverklaring - de suggestie wekt
dat het ook om de inhoud van het buitenlands beleid te doen is.
NRC Handelsblad van 04-07-1995, pagina 7

Een ‘zootje ongeregeld’ herijken
‘De regering is van mening dat de internationale positie van Nederland opnieuw in
perspectief moet worden gebracht. Doel van deze herijking is niet alleen de prioriteiten
voor het buitenlands beleid in brede zin opnieuw vast te stellen, maar evenzeer om
de instrumenten van internationaal beleid in onderlinge samenhang toe te passen;
zowel beleidsmatig en organisatorisch als financieel.’ Aldus de regeringsverklaring
van 31 augustus 1994, die daarmee tot beleid verhief wat de fractieleiders van PvdA,
VVD en D66 in het regeerakkoord van 13 augustus hadden vastgelegd: ‘In een
samenhangende beoordeling door het kabinet van de totale Nederlandse inbreng in
de internationale samenwerking, zowel ten aanzien van de inhoud van het beleid als
de financiële en organisatorische consequenties daarvan, zullen prioriteiten en
posterioriteiten, gelet op de veranderende internationale verhoudingen, nader worden
bepaald.’
Hieruit blijkt dat, als het waar is dat minister Van Mierlo het woord herijking nu
betreurt omdat het de suggestie zou wekken dat het ook om de inhoud van het beleid
te doen is, hij dat aan zichzelf te wijten heeft. Immers, zowel in regeerakkoord als
regeringsverklaring, waarvoor hij medeverantwoordelijkheid draagt, staat dat ook
het beleid zal worden herijkt dan wel nader bepaald.
Intussen zou het wel begrijpelijk zijn als Van Mierlo daar nu spijt van zou hebben:
als één beleid afhankelijk is van factoren buiten onze wil en macht, dan is het wel
het buitenlands beleid. Dit te herijken suggereert een armslag, ja soevereiniteit die
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een land als Nederland helemaal niet heeft. Grote delen van dat beleid liggen vast,
niet alleen als gevolg van internationale akkoorden, maar ook als gevolg van nog
vastere gegevens, zoals 's lands ligging en economie.
Daardoor alleen al zal de hele herijkingsprocedure wel voornamelijk beperkt
blijven tot beslissingen van organisatorische en financiële aard. Als dat zo is, betekent
dit dan dat het rapport dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) over Stabiliteit en veiligheid in Europa dezer dagen uitgebracht heeft (ik
schreef hierover op 4 juli) en dat over het buitenlands beleid in een veranderend
krachtenveld gaat, eigenlijk voor niets geschreven is? Nu, niet helemaal. Het blijft
een interessant rapport, waarin dat krachtenveld helder geanalyseerd wordt en de
opties die Nederland heeft binnen de smalle marges waarin het moet opereren,
duidelijk geschetst worden. Maar of minister Van Mierlo het geduld zal hebben het
ongeveer 125 bladzijden beslaande rapport te lezen (plus nog de eveneens verschenen
voorstudies en achtergronden, samen een 130 bladzijden beslaande)? Die vraag mag
wel gesteld worden, zeker als hij tot de conclusie zou zijn gekomen dat het
voornamelijk om de organisatie en de financiën gaat?
Voor een reorganisatie valt overigens veel te zeggen, nu steeds meer ministeries
zich met buitenlands beleid bezighouden: niet alleen Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking, maar ook Algemene Zaken, Defensie, Financiën,
Economische Zaken, Milieu, Landbouw, ja ook Binnenlandse Zaken, Justitie en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja, wie niet?
Het schijnt de bedoeling te zijn dat het beleid van al die ministeries meer
gecoördineerd zal worden en dat daarmee een onderraad ingesteld zal worden onder
leiding van de minister van Buitenlandse Zaken. Heel mooi, maar coördinatie betekent
niet: zeggenschap, en onafhankelijke ministers zijn meestal weinig geneigd zich te
laten gezeggen.
Prof. J.G. Siccama schrijft dan ook in Atlantisch Perspectief (nr. 4/5, 1995): ‘Hoe
meer ministeries bij de operatie worden betrokken, hoe geringer de kans op een
betekenisvol resultaat. Het voorstel een onderraad in te stellen is een compromis.
Een ander gevolg van de bureaucratische behoudzucht is dat de neiging om de
“herijkingsoperatie” slechts financieel af te wikkelen steeds weer de kop op steekt.’
Tja, als, na het beleid, ook de organisatie niet herijkt wordt, dan blijven alleen de
financiën over.
De grote vraag is of die eenheid van beleid, die zo dringend nodig is, wel bereikt
kan worden binnen ons staatsrechtelijk systeem, waarin ook de minister-president
niet de lijn kan vastleggen waaraan alle ministers zich te houden hebben, zoals zijn
onderhandelingspartners Chirac, Kohl en Major dat wèl kunnen. In ons systeem kan
een ongeleide raket als minister De Boer straffeloos zeggen een eventuele
consumentenboycot van Franse produkten ‘een goede zaak’ te vinden, en daarmee
de Nederland-Franse relatie, die haar collega Van Mierlo na aan het hart ligt, schaden.
(Haar verweer dat zij op een hypothetische vraag heeft geantwoord, maakt de zaak
er alleen maar slechter op: ministers hebben zich niet met hypothetische vragen bezig
te houden.)
Zolang degeen, die voor Nederlands belangen in het buitenland moet opkomen,
rekening moet houden met zo'n zootje ongeregeld in de rug, kan het geen partij zijn
voor landen die, behalve machtiger, ook nog het voordeel hebben eenheid van
buitenlands beleid te kennen. De beste coördinatie kan dat niet wezenlijk verbeteren.
Er moet leiding zijn, en die kan alleen maar van de minister-president komen.
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Nu is ons staatsrechtelijk systeem ook niet uit de lucht komen vallen. Het is
gegroeid en beantwoordt aan de behoeften en tradities - de WRR spreekt van de
‘politieke mores’ - van het land. Als verandering ervan al kans maakt, dan zal de
noodzaak eenheid van buitenlands beleid te bewerkstelligen waarschijnlijk niet de
hefboom zijn. Bovendien zou zo'n - naar Nederlandse maatstaven gemeten:
revolutionaire - verandering heel wat jaren vergen. Het krachtenveld om ons heen
wacht daar niet op.

Eén correctie:
Op 4 juli schreef ik dat het bovengenoemde rapport van de WRR op verzoek van de
regering was geschreven. Dat is niet juist: de WRR heeft op eigen initiatief het
desbetreffende project gelanceerd; de regering heeft de WRR alleen maar verzocht
het rapport nog vóór de zomer uit te brengen, met het oog op de discussie over de
herijking van het buitenlands beleid.
NRC Handelsblad van 07-07-1995, pagina 7

Een vriendenclub, meer niet
Vroeger placht de boodschapper van slecht nieuws gedood te worden. Maar wat
deden ze met de boodschapper die helemaal niets te melden had? Dat vroeg ik me
af toen ik het interview met Gerrit Jan Wolffensperger, fractieleider van D66 in de
Tweede Kamer, in het laatste nummer van Vrij Nederland (8 juli) las.
Dat is toch een gulden gelegenheid - zo'n interview, dat bovendien twee volle
pagina's beslaat? Maar nee, niets wordt ervan gebakken, hoewel de kop zo
veelbelovend luidt: ‘Gerrit Jan Wolffensperger gaat in de aanval’.
Onvermijdelijk gaat het gesprek voor een groot deel over Bolkestein. Zijn politieke
tegenstanders - en vooral die van links - zijn gefascineerd, ja gebiologeerd door die
man. Hij is het die het politieke discours bepaalt, en dat is hoogst ergerlijk voor
progressieven, die zich in een positie verplaatst zien die niet overeenkomt met hun
zelfbeeld: te moeten reageren in plaats van te initiëren.
Evenmin past het in het progressieve zelfbeeld dat iemand van rechts hen
intellectueel allemaal in zijn zak steekt. Links matigde zich immers vanouds het
monopolie van intellectualiteit aan? En die aanspraak was, althans in Nederland,
lange tijd niet geheel ongegrond.
Wat stelt Wolffensperger daar nu tegenover? Opmerkelijk is dat wat hem vooral
in Bolkestein tegenstaat, is ‘dat hij alles wat naar idealisme zweemt, afwijst’. Nu
zijn idealen heel mooi, maar je moet er wel bij zeggen wat de inhoud van die idealen
is. Per slot van rekening werden ook heel wat communisten, ja zelfs fascisten door
idealen gedreven.
Idealisme op zichzelf zegt dus niets - net zomin als visie of engagement op zichzelf
een aanbeveling is. En nu is het opvallend hoe vaak Wolffensperger het woord idealen
of idealisme in zijn interview gebruikt - zonder aan te geven wat het inhoudt. Op z'n
minst acht keer neemt hij het in de mond. Een bloemlezing: ‘Ik heb zelf in de jaren
zeventig bij de generatie gehoord die nieuwsgierig naar de wereld achter het IJzeren
Gordijn was. (...) We werden door idealisme voortgedreven.’ Welke idealen? Dat
zegt hij er niet bij. We zijn nu twintig jaar later - twintig jaar waarbinnen dat IJzeren
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Gordijn is verdwenen (niet als gevolg van idealisme) - maar dat onbepaalde idealisme
geeft hem kennelijk nog steeds een warm gevoel.
Belangrijker is wat hij over de progressieve partijen zegt: ‘We moeten ons eigen
gezicht meer laten zien. (...) Onze kiezers verwachten van ons niet alleen standpunten,
maar ook een visie. Iets van een ideaal.’ (Blijkbaar heeft hij dit met nadruk gezegd,
want het woord is cursief gezet.) ‘We formuleren onze idealen niet duidelijk genoeg.’
Alweer dat lege woord idealen, voor de gelegenheid aangevuld met het even lege
visie. Interessant is ook dat hij - bij gebrek aan inhoud? - het vooral zoekt in de
formulering, de presentatie. Dat doet de Britse premier John Major ook na elke
nieuwe nederlaag: we hebben een boodschap, maar kennelijk slagen we er niet
voldoende in die over te brengen.
Op dat thema van de presentatie borduurt hij nu voort. Hij heeft voor zijn partij
een notitie geschreven over de consequenties van een halfjaar paars. ‘Daarin werd
gesignaleerd dat we er niet in geslaagd zijn voldoende uit de verf te komen’ (ook
weer gecursiveerd). Er kwam een discussie, en de conclusie ‘luidde dat de fractie
van nu af aan een meer beeldbepalende rol moet gaan spelen’. Het gaat dus om het
beeld, niet om de inhoud.
Daarop werd afgesproken ‘dat er een notitie zal verschijnen waar de eigen identiteit
van D66 wordt gedefinieerd. Waarin de idealen’ - daar heb je dat woord weer! - ‘van
de oprichters aan de moderne tijd worden getoetst’. Een identiteit heb je of heb je
niet. Die wordt niet per notitie gedefinieerd. Vooral nu D66 in het kabinet zit, is het
‘gedwongen onze eigen plaats in het politieke spectrum te bepalen’. Daarvóór bestond
die dwang blijkbaar niet en mocht er onzekerheid over die plaats bestaan. ‘Wij willen
een idealistische partij zijn.’ Heel sympathiek, maar op zichzelf zegt het helemaal
niets.
Maar... ‘wij zijn geen overspannen idealisten. We hebben een ander begrip van
solidariteit’ - ook al weer zo'n leeg woord: solidariteit met wie? - ‘dan de PvdA’. Ha,
nu komt het, denkt de lezer. Een identiteit laat zich immers alleen bepalen in het
verschil, het contrast met iets anders. Wat is het verschil dus tussen D66 en PvdA?
‘Ik heb wel eens gezegd: de PvdA richt zich op de bevolkingsgroepen die
solidariteit nodig hebben. D66 vertegenwoordigt de mensen die solidariteit met de
zwakken in de samenleving willen opbrengen.’ De PvdA vertegenwoordigt dat soort
mensen dus niet? Dat lijkt me sterk. In elk geval lijkt het verschil te dun om er een
identiteit aan te kunnen ontlenen, en een hels karwei voor D66 om dat ‘duidelijk naar
buiten (te) gaan brengen’ (opnieuw cursief).
Deze leegheid, die woorden niet kunnen maskeren, is, zo valt te vrezen, kenmerkend
voor D66. Immers, in een interview in Het Parool (6 juli) zegt het Tweede-Kamerlid
voor D66 mr. Marijn de Koning - toch niet een van de domsten -: ‘Je hoort wel dat
de positie van D66 moeilijk te herkennen is. Maar dat geldt toch vooral voor
buitenstaanders.’ Nu, van die buitenstaanders moet D66 het toch bij de verkiezingen
hebben! Of wil het een vriendenclub blijven, voor wie de gezelligheid belangrjker
is dan de groei?
NRC Handelsblad van 11-07-1995, pagina 5

Frustratie en irritatie
Voor eenieder komt een tijd van verantwoording. Zo vraag ik mij, na de val van
Srebrenica, af of ik in deze rubriek wel voldoende aandacht heb gewijd aan de oorlog
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in ex-Joegoslavië. Het antwoord is: nee. In de vier jaar dat de oorlog woedt, heb ik
niet meer dan een stuk of tien artikelen erover geschreven.
Dat is niet veel. De vraag die dan rijst is: waarom zo weinig? Wanneer ik dat bij
mijzelf naga, dan is dat, naast andere motieven, vooral een gevoel van machteloosheid.
Daar schrijf je niet graag over. In elk geval: daar telkens lucht aan te geven gaat
vervelen, zo niet ergeren.
Al heel gauw was ik ervan overtuigd dat het scheppen van orde en rust in een land
dat ook Hitler nooit helemaal onder de knie had weten te krijgen, een grootscheepse
militaire operatie zou vergen, en ik geloofde niet dat iemand - een land of een coalitie
van landen - daartoe bereid zou zijn.
Maar het besef was algemeen, ook (zo niet vooral) bij de publieke opinie, dat er
iets gedaan moest worden, vooral nadat de beelden van Servische concentratiekampen
en verkrachte vrouwen op het televisiescherm waren verschenen. Er werd dan ook
iets gedaan, maar zonder dat er overeenstemming was over het doel van de operatie.
‘Bezint eer gij begint’, luidde de weinig heroïsche kop boven een artikel van mij uit
augustus 1992, en twee keer - op 11 februari 1994 en 6 juni 1995 - kreeg mijn artikel
de kop: ‘God zegene de greep.’
Het is duidelijk dat ik, om het zachtjes te zeggen, vraagtekens plaatste achter de
roep om een ‘robuuster’ optreden, die, op verschillende tijden en om ons tot eigen
land te bepalen, kwam van zo uiteenlopende mensen als Mient Jan Faber,
minister-president Lubbers, toekomstig minister van defensie Voorhoeve en minister
Pronk.
Maar om daar nu de vloer mee aan te vegen - daar voelde ik ook niet voor. Hun
motieven waren in elk geval onberispelijk, en het optreden waartoe zij opriepen, zou
volstrekt rechtmatig zijn geweest en bovendien in overeenstemming met de traditie
van een land dat op de bres staat voor de internationale rechtsorde. Vandaar
waarschijnlijk mijn huiver telkens op die oorlog terug te komen. Trouwens: wat had
ik voor positiefs te stellen tegenover hun voorstellen of zelfs tegenover wat de
Verenigde Naties, de Europese Unie of de Noordatlantische verdragsorganisatie in
ex-Joegoslavië deden, al was dat minder dan wat de voorstanders van een ‘robuuster’
optreden wensten?
Het is dan ook zonder enige voldoening of gevoel van ‘zie je wel?’ dat ik nu
vaststel dat de ramp die zich nu over Bosnië voltrekt - woorden die minister
Voorhoeve woensdag in alle eerlijkheid gebruikte - beantwoordt aan mijn somberste
voorgevoelens.
Wat nu? Wat er moet gebeuren - beter gezegd: eigenlijk zou moeten gebeuren weet iedereen. Maar het gebeurt niet. Het zal wel op een terugtrekking van de
blauwhelmen en de ‘snelle reactiestrijdmacht’ èn een Amerikaanse opheffing van
het wapenembargo op Bosnië uitdraaien. De twee zijn overigens nauw met elkaar
verbonden, want als de Bosniërs bewapend worden, lopen de blauwhelmen nog meer
gevaar.
Frankrijk heeft dan wel gezegd dat het bereid is te vechten teneinde Srebrenica te
heroveren, indien de Veiligheidsraad daartoe de toestemming zou geven; maar die
voorwaarde maakt dit aanbod tot een loos gebaar: Frankrijk weet immers dat de
Veiligheidsraad, waarin Rusland het veto heeft, daartoe nooit toestemming zal geven.
Volgens het vorige maand verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid Stabiliteit en veiligheid in Europa ‘is de oorlog in het
voormalige Joegoslavië helaas geen op zichzelf staand incident, maar meer een
voorbode van situaties die zich nu mogelijk vaker gaan voordoen’. (...) In de luttele
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jaren sinds 1989-1990 is al komen vast te staan dat (burger)oorlogen van dit type,
wanneer zij eenmaal zijn uitgebroken, zeer moeilijk zijn te beheersen of te
beëindigen.(...)
‘Kortstondig optimisme over de mogelijkheden tot effectief optreden van de
Verenigde Naties is teloorgegaan in de straten van Mogadishu (en Sarajevo). Het is
nu eenmaal één ding om, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, vooral binnen de CVSE
(nu OVSE) ‘spelregels’ af te spreken voor de wijze waarop aan rechten van
minderheden gestalte kan worden gegeven binnen de nationale staatsstructuur, maar
het is heel iets anders om dergelijke elementen van een internationale
veiligheidsordening daadwerkelijk af te dwingen waar overredingskunst tekort schiet.
‘Daarvoor is actie vereist - het opleggen van “vrede” ofwel herstel van wet en orde
buiten het eigen land en/of verdragsgebied in derde landen - waarvan de draagwijdte
en tijdsduur niet gemakkelijk zijn te overzien en waarvoor de animo toch al aan
nauwe grenzen is gebonden. Ook in West-Europa, dat toch van nabij betrokken is,
blijkt de bereidheid vredesopleggende taken te aanvaarden waarbij de strijdende
partijen moeten worden “gepacificeerd” door geloofwaardig gebruik van geweld (of
het dreigement daartoe) vrijwel nihil.’
Ook deze sombere schets is na enige weken bewaarheid. Zeker is slechts dat de
ramp in Bosnië onherstelbare schade heeft toegebracht aan de geloofwaardigheid
van de VN als vredesinstrument. Wie zal nu nog troepen willen afstaan aan Van
Mierlo's VN-legertje? Zelfs Nederland niet.
En wat het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese
Unie betreft - het minst wat daarvan gezegd kan worden is dat de sfeer daarvoor niet
bepaald gunstig is. Getuige de Franse verwijten over de passiviteit, zo niet
medewerking aan etnische zuivering, van de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica.
In plaats van vereende actie zal, naar te vrezen valt, zich eerder een gevoel van
irritatie, frustratie, machteloosheid en cynisme meester maken van de mensen - niet
alleen van vernederde veteranen. Uit zo'n gevoel is nooit iets goeds voortgekomen.
NRC Handelsblad van 14-07-1995, pagina 7

Belang is iets vanzelfsprekends
Laten we hopen dat, na de nota van het ministerie van buitenlandse zaken over de
‘herijking’, er een eind komt aan de discussie over het nationaal belang. Want die
discussie is een discussie over niets. Er bestaat namelijk niet een objectief vaststaand
nationaal belang. Alles is een kwestie van interpretatie.
Er is een tweede reden waarom we een einde aan die discussie moeten
verwelkomen. In Nederland is de traditie hardnekkig dat nationaal belang iets
onzedelijks is en dat Nederland daarboven verheven is. We kunnen dit de
Vanvollenhoviaanse traditie noemen, naar de Leidse hoogleraar C. van Vollenhoven
(1874-1933), die betoogde dat Nederland belangeloos was en dat anderen die
belangeloosheid ook niet in twijfel trokken.
Vandaar, aldus Van Vollenhoven, dat Nederland, meer dan andere landen, geroepen
was om voorop te lopen of, zoals hij schreef, de Jeanne d'Arc van de wereld te zijn.
Kortom, het gidsland avant la lettre.
Van Vollenhovens invloed op het denkend deel der natie is groot geweest en werkt
nog door. Wanneer minister Voorhoeve onlangs een Wilsoniaan is genoemd (naar
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de Amerikaanse president Woodrow Wilson), dan is dat niet onjuist, maar waarvoor
het voorbeeld zo ver van huis gezocht?
Ook minister-president Den Uyl was, vermoedelijk onbewust, een
Vanvollenhoviaan. In een debat - hij was geen minister-president meer - protesteerde
hij eens hevig toen een opponent zei dat het kabinet-Den Uyl over 't algemeen het
nationaal belang goed behartigd had, en hij haalde, om zijn protest kracht bij te zetten,
het beleid van zijn kabinet ten aanzien van Chili, Zuid-Afrika en de
ontwikkelingslanden aan.
Den Uyl meende, ongetwijfeld oprecht, dat dit beleid belangeloos was geweest.
Maar ook zo'n beleid kon toch, zeker wanneer het de steun heeft van de meerderheid
van het parlement (wat het geval was), als in overeenstemming met het nationaal
belang uitgelegd worden!
Ja, een politiek van verzet tegen de apartheid en generaal Pinochet en van steun
aan de ontwikkelingslanden was toen per definitie in het nationaal belang (zoals dat
toen door de meerderheid van de volksvertegenwoordiging uitgelegd werd). Alleen:
de beleidsmakers dachten dat dit niet zo was en, als ze het wèl dachten, durfden ze
het niet te zeggen: nationaal belang was immers iets vies. Laten we hopen dat de
nota over de herijking ook aan die schijnheiligheid een eind heeft gemaakt. Zij schrijft
hierover:
‘In Nederland bestaat traditioneel enige schroom om het buitenlands beleid expliciet
in het teken van nationaal belang te stellen. De voorkeur ging vaak uit naar
formuleringen die boven het directe eigenbelang uitstegen. Daarmee is niet gezegd
dat Nederland zijn belangen uit het oog verloor. Het tegendeel is het geval. Het
spreekt dan ook vanzelf dat het buitenlands beleid het nationaal belang beoogt te
dienen. Dat is niet het discussiepunt. Het gaat erom hoe je die belangen definieert,
en dat kan op verschillende manieren...’
Heel goed. In 't kort wordt hier neergezet waarom het te doen is. Het nationaal
belang zelf is geen discussiepunt. Dat wordt en werd altijd beoogd. Het is alleen
maar hoe dat nationaal belang gedefinieerd wordt, en daarover zullen de meningen
altijd verschillen.
Met andere woorden: Bolkestein, die gevraagd heeft om meer aandacht voor het
nationaal belang in het buitenlands beleid, had dit niet hoeven te doen. Hij had
hoogstens kunnen verlangen dat er niet meer zo schijnheilig over gedaan wordt. En
die schijnheiligheid bleek weer uit de reacties op Bolkesteins interventie. De reacties
waren puur Vanvollenhoviaans: Nederland is belangeloos, gepraat over nationaal
belang is dus on-Nederlands.
Terecht rangschikt de herijkingsnota ook Nederlands streven naar ‘een goed
geordende internationale omgeving in Europa en ook in wijder verband’ onder het
nationaal belang. Immers, ‘als klein land’ hebben wij daar ‘duidelijk belang’ bij. De
groten hebben dat ook wel, maar beschikken ook nog over andere middelen om de
wereldorde naar hun beeld en belangen te helpen vormen. (Overigens is het interessant
dat de nota Nederland op z'n minst vijf keer een ‘klein land’ noemt. Is de droom van
‘middelgrote mogendheid’ nu definitief voorbij?)
Maar hoezeer het streven naar een internationale rechtsorde ook een nationaal
belang is, we moeten de werkelijkheid niet uit het oog verliezen die de liberaal Van
Riel eens aldus onder woorden bracht: ‘..wanneer wij volkomen rechtmatig met
rechtsnormen werken, dan ziet een ander daarin toch niet veel anders dan de projectie
van wat misschien feitelijke machteloosheid is. Op dàt ogenblik heeft het gebruik
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van rechtsargumenten belangrijk aan waarde verloren’. (Ik zou zeggen: niet aan
waarde, maar aan kracht).
En als we nog relativerender willen zijn, kunnen we eraan herinneren dat
Nederlands pionierschap op het gebied van het internationale recht ook wonderwel
overeenstemde met een ander belang. Het is niet voor niets dat het pleidooi voor een
‘vrije zee’ van de Nederlander Grotius kwam: Nederland had daar immers als
zeevarende, handeldrijvende mogendheid belang bij (zijn pleidooi gold overigens
alleen voor de Europese wateren). Dus laten wij vrijmoedig en zonder complexen
over zoiets vanzelfsprekends als ons belang spreken.
NRC Handelsblad van 18-07-1995, pagina 7

Een elkaar aanvullend beeld
‘Teleurgesteld in de overwegingen van het college, is het naar de mening van de
NVVE onaanvaardbaar dat de patiënt de dupe wordt van het uitblijven van
inhoudelijke wetgeving.’ Deze zin zou ik normaliter ongetwijfeld in mijn taalrubriek
gesignaleerd hebben, omdat de bijzin die met Teleurgesteld begint, niet overeenkomt
met het onderwerp van de hoofdzin. Wie immers is, in deze zin, teleurgesteld?
Maar in Onze Taal van juli/augustus zie ik dat de Taaladviesdienst van het
gelijknamig genootschap een soortgelijke zin goed vindt: ‘Bij het Spui aangekomen
viel me ook op dat er groepjes waren die iets zongen.’ Volgens die dienst klinkt die
zin goed, omdat ‘we de beknopte bijzin “bij het Spui aangekomen” moeiteloos
aanvullen met het juiste onderwerp ik’, hoewel dat woord helemaal niet in de zin
voorkomt.
De dienst beroept zich onder andere op wat de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) daarover zegt: ‘Is de beknopte bijzin zinsdeel, dan moet in het algemeen het
“geïmpliceerd onderwerp” ervan (...) identiek zijn met het onderwerp of het indirect
object (mee werkend voorwerp of bepaling van belang) van de hoofdzin.’
Welke niet-taalkundige dit begrijpt mag het zeggen. Niet mijn taalgevoel verzet
zich tegen de gesanctioneerde constructie (want taalgevoel is een onzeker kompas,
net zo goed als het goed klinken van een zin een onzeker criterium is), maar mijn
taalratio. Maar nu zulke gezaghebbende organen de constructie goed vinden, zal ik
haar niet meer in mijn rubriek signaleren. Immers wie ben ik? Andere
taaleigenaardigheden:
‘Hoe lang kan dat nog goed gaan met deze politieke leider, die als het erop aankomt
weliswaar het kabinetsbeleid steunt, maar niet nadat hij er eerst min of meer afstand
van heeft genomen?’ Hij steunt het dus, voordat (= niet nadat) hij er afstand van heeft
genomen? Of is bedoeld: niet dan nadat? Ja.
‘Volgens het Schengenakkoord hebben de verdragspartners recht op
grensoverschrijdende achtervolging, maar Frankrijk heeft dit steeds geweigerd met
beroep op een wet die nog moet worden goedgekeurd door het parlement.’ Je kunt
je niet beroepen op een wet die nog geen wet is; je kunt je wèl erop beroepen dat er
nog geen wet is (wat Frankrijk dan ook doet).
‘De dader zijn de epauletten van zijn uniform gescheurd en is voor het leven
gebrandmerkt.’ Zelfde constructie als: hem zijn de epauletten van zijn uniform
gescheurd en is voor het leven gebrandmerkt.
‘De twijfelaars zijn de mond gesnoerd.’ Zijn zij gesnoerd of is hun de mond
gesnoerd?
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‘Voorts is Nederland een van de wenige landen die de internationale norm haalt.’
Waar slaat die op? Op landen? Maar dan moet het halen zijn. Of op een (land)? Maar
dan moet het dat zijn.
Het besef dat niet in het minst precies het tegenovergestelde is van niet het minst
(namelijk respectievelijk helemaal niet en vooral), schijnt langzamerhand door te
dringen, maar er heerst nog wel, onzekerheid getuige deze zinnen:
‘Dat is dan een afloop waar niemand tevreden over kan zijn. Major in het minst.’
En: ‘In de aanloop van de Statenverkiezingen heeft een aantal zaken ons parten
gespeeld. Dat was niet in het minst de uitslag van de Kamerverkiezingen.’ Die
heilzame twijfel - heilzaam, omdat hij het begin van alle wijsheid is - kent de volgende
zin nog niet. Daar staat ouderwets en verkeerd:
‘Zo wordt de 46ste Biennale aangegrepen om reputaties te bevestigen en te
onderhouden, die van de Biennale zelf niet in het minst.’ Het kan toch niet de
bedoeling van de Biennale zijn haar eigen reputatie niet in het minst (= helemaal
niet) te bevestigen en te onderhouden?
‘Zeker wie de moeite neemt deze briefwisseling samen met de eerder verschenen
correspondentie door te werken, krijgt een prachtig, elkaar aanvullend beeld.’ Hoe
kan een beeld elkaar aanvullen?
‘Je kunt niet uitsluiten dat een land als de Verenigde Staten zichzelf beheersen.’
Het onderwerp is land, dus: beheerst.
‘Een bescheiden teken aan de wand is dat het land nog steeds niet zijn eerste
rapport heeft overlegd aan het Comité.’ Komt dat misschien doordat het niet lang
genoeg overgelegd heeft?
‘In elk geval wekten zij herinneringen in mij wakker’ (eigen werk). Dubbelop.
‘Zelfbeschikking kun je omschrijven als het recht om zelf te mogen uitmaken wat
er met je gebeurt.’ Als je iets mag, heb je het recht. Dus ook dubbelop.
‘Dat is erg overdreven, maar evenmin getuigt het van een juist inzicht...’ (eigen
werk). Evenmin betekent ook niet, maar hier gaat er geen ontkenning aan vooraf.
‘Na één dag vallen de bloemblaadjes af en groeit de zaaddoos uit tot de “peperbus”,
waarin u, eenmaal rijp geworden, de zaadjes kunt horen rammelen.’ Zit u dan in die
peperbus?
‘Uiterst links staat de Kristus-de-Heiland-kathedraal, die op bevel van Stalin werd
opgeblazen en nu weer heropgebouwd.’ Voor de hoeveelste maal heropgebouwd?
‘Ook in Frankrijk, een land dat we graag beschouwen als gemakkelijk en slordig,
blakert een universiteitsstad als Montpellier van gezondheid.’ Dat de zon er blakert
wisten we, maar ook de stad zelf?
‘Het is moeilijk te geloven dat dit eens een wereld met bossen en weilanden was.
Maar toch is dit blijkbaar onherbergzame gebied rijk aan flora en fauna.’ Dus is het
niet blijkbaar, maar schijnbaar onherbergzaam.
‘Documentaire over de Rode Zee, die met zijn koraalriffen en andere organismen
tot een van de meest spectaculaire wateren ter wereld behoort.’ Wat behoort nog
meer tot dat ene spectaculaire water?
‘Opdrachten of een agenda van een Nederlander aanvaarden Belgen niet eerder
dan dat er een basis voor een sociale band is gelegd.’ Niet eerder dan nadat?
‘Ik heb bewondering voor zij die deze strijd voeren.’ ‘Heel veel dingen zijn mij
bekend, maar vind ik toch elke keer weer erg.’ ‘Pogingen in die richting heeft DASA
wel ondernomen, maar hebben nog niet tot succes geleid.’ Deze zinnen klinken ook
heel goed, maar zijn het niet.
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‘Ter plaatse maken wij regelmatig gebruik van openbaar vervoer. Dit biedt ons
de mogelijkheid om plaatsen te bezoeken die moeilijk met de bus te bereiken zijn of
een aantasting van het leefklimaat veroorzaken’ (uit een vakantiebrochure). Het kàn
natuurlijk de bedoeling zijn plaatsen te bezoeken die een aantasting van het leefklimaat
veroorzaken, maar ìs het ook de bedoeling? Dan ga ik maar liever niet mee.
‘Praatprogramma's waarin het publiek zich met het gesprek mag bemoeien, zijn
zelden een lang leven beschoren.’ Zijn die programma's beschoren of is hun geen
lang leven beschoren?
NRC Handelsblad van 21-07-1995, pagina 7

Rijp voor de psychiater?
In 1971 gingen koningin Juliana en prins Bernhard op officieel bezoek naar Indonesië.
Groot succes. Aan beide zijden werd het bezoek gezien als een bezegeling van de
normalisering tussen twee volken die zich nog geen kwart eeuw tevoren hadden
beoorlogd en tien jaar tevoren bijna opnieuw elkaar naar de keel gevlogen waren.
Nu, 24 jaar later, lijkt het alsof dat bezoek van koningin Juliana helemaal niet heeft
plaatsgevonden en de Nederlands-Indonesische betrekkingen niet al lang zijn
genormaliseerd. Nu immers wordt het bezoek dat koningin Beatrix straks aan
Indonesië gaat brengen, aangekondigd als het bezoek der bezoeken, van welks
welslagen alles afhangt.
Deze keer heeft het bezoek, anders dan dat van 1971, veel voeten in de aarde.
Moet de Koningin überhaupt wel gaan? En zo ja, moet ze zich dan namens Nederland
gaan verontschuldigen voor driehonderd jaar kolonialisme of twee politiële acties?
Moet zij van de gelegenheid gebruik maken om Soekarno, de grote tegenstander van
weleer, te eren? Moet het bezoek wel of niet samenvallen met de verjaardag van
Indonesiës onafhankelijkheidsverklaring?
Wat is er allemaal gebeurd dat iets wat in 1971 geen enkele rimpeling in de
Nederlandse publieke discussie veroorzaakte, nu een geweldige ophef teweegbrengt?
Eén ding is zeker: aan Indonesische kant is er niets veranderd; zelfs het staatshoofd
is dezelfde gebleven. Er moet dus iets in Nederland veranderd zijn. Maar wat?
Die vraag kon ook gesteld worden na het bezoek van bondskanselier Kohl aan
Nederland in mei van dit jaar. Eveneens groot succes. Een mijlpaal in de geschiedenis
tussen beide volken werd het genoemd. Maar vergeten was dat hetzelfde gezegd was
na de bezoeken van de bondspresidenten von Weizsäcker (1985) en Heinemann
(1969), terwijl een eerder bezoek van bondskanselier Erhard eveneens in alle
vriendschappelijkheid was verlopen en geen commotie had veroorzaakt.
Wat was er dan intussen gebeurd dat Kohls bezoek met zoveel spanning werd
afgewacht? Niets. Althans: niets aan Duitse kant. Het was dezelfde Bondsrepubliek
waarmee we zowel in de jaren '60 als in de jaren '90 te maken hadden: niet minder
democratisch, niet minder vredelievend. Conclusie (alweer): er moet dus iets in
Nederland veranderd zijn. Maar wat?
Als Indonesië en Duitsland al tientallen jaren geleden als normale landen
beschouwd werden waarmee hartelijke betrekkingen mogelijk waren en er sindsdien
in die landen niets gebeurd is wat tot een andere conclusie zou kunnen leiden, dan
moet het Nederland zijn dat in die tussentijd van de norm is afgeweken, met andere
woorden: een abnormaal land is geworden.
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Maar is het dat in de ogen van het buitenland niet al lang? Oud-minister Kooijmans
van buitenlandse zaken, toch de normaalste man die men zich denken kan, zegt in
een interview in de Haagsche Courant van 22 juli: ‘Ik had vaak het idee dat de andere
(Europese) ministers dachten: “Ojee, daar begint'ie weer”.’ Hij wilde toen een
resoluter optreden tegen de Serviërs dan zijn collega's. Maar ze volgden hem niet.
Hij viel dus buiten de norm.
Achteraf kunnen we zeggen: hij had gelijk. Maar dit gelijk wordt, in de ogen van
dat buitenland, grotendeels te niet gedaan door de capitulatie van de Nederlandse
blauwhelmen in Srebrenica. We weten wel: ze konden niets anders, want ze waren
niet uitgestuurd en uitgerust om te vechten.
Maar ik moet bekennen dat toen ik, als eenvoudige televisiekijker, die Nederlandse
blauwhelmen na de val van Srebrenica de orde zag handhaven tussen de bevolking,
eenzelfde reactie bij mij opkwam als bij de Franse minister van buitenlandse zaken
- een reactie die de woede opwekte van de minister-president en de minister van
buitenlandse zaken (de laatste had een extra reden, omdat hij de verbetering van de
Nederlands-Franse relatie juist tot een zijner prioriteiten had verheven).
Dat de Franse minister niet de enige was die een - misschien verkeerde - indruk
kreeg van Nederland, dat altijd om een robuuster optreden geroepen had, bleek toen
ik enkele dagen later een correspondent in Sarajevo op het programma Newsnight
van de BBC hoorde zeggen dat de Nederlanders in Srebrenica hadden besloten ‘to
cut and run’ (= 'm smeren), en een correspondent van de Financial Times in dezelfde
stad spreekt op 22 juli van de ‘catastrofale capitulatie en vlucht’.
Der Spiegel van deze week vertelt, een Bosnische vluchtelinge citerend, dat de
Serviërs ‘samen met de Nederlanse blauwhelmen’ door de straten van Srebrenica
trokken. Sommige van die Nederlanders waren door de Serviërs ‘tot op hun
onderbroek’ uitgekleed. Juist of niet - het geeft een enigszins ander beeld dan dat
hetwelk de Nederlandse media ons verschaffen.
En in hoeveel van onze kranten heeft de foto van overste Karremans gestaan die,
weliswaar ietwat beteuterd, het glas heft met generaal Mladic? In Time, dat door
miljoenen gelezen wordt, stond die foto. Zijn prijzende opmerkingen over het optreden
van de Serviërs tijdens zijn persconferentie te Zagreb tasten ook het beeld aan dat
de buitenwereld van de Serviërs heeft - een beeld dat minister Voorhoeve twee dagen
tevoren nog eens had bevestigd door hen, in het voetspoor van zijn collega Pronk,
van ‘genocide’ te beschuldigen.
Wie moeten we geloven? Vertelt de buitenlandse pers leugens en lijden Karremans
en zijn mannen, die ook meer op de Servische dan op de Bosnische hand schijnen
te zijn, allemaal aan het zogenaamde Stockholmsyndroom (identificatie van gijzelaar
met gijzelnemer)? Of stappen politici, net als andere mensen, niet graag van een
beeld af dat ze hebben helpen scheppen?
Eén ding weet ik: de aanblik van die terugtrekkende Nederlandse soldaten - laten
we de beelden uit Srebrenica of Potocari maar even vergeten - heeft mij nu niet
bepaald de borst van nationale trots doen zwellen.
De Nederlanders in Srebrenica hebben, laten we hopen, binnen de beperkingen
van hun opdracht en de mogelijkheden ter plaatse, hun plicht gedaan, maar moeten
we ze ook dadelijk als helden bestempelen - een kwalificatie die minister Voorhoeve
hun al vorige week gaf? Wordt het woord daarmee niet gedevalueerd? Hoe moeten
straks dan niet de Nederlandse mariniers, die wèl als vechtsoldaten zijn uitgezonden,
genoemd worden - ingeval zij van hun wapens gebruik hebben moeten maken?
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Hier liggen ingrediënten voor een collectieve psychose: gevoelens van vernedering
(of althans frustratie), verongelijktheid en een beginnende heldenverering. Intussen
wordt, in overeenstemming met onze zieligheidscultuur, wèl een leger van
psychologen en welzijnswerkers op die helden losgelaten. Zou niet eerder het hele
Nederlandse volk op de sofa van de psychiater moeten gaan liggen?
NRC Handelsblad van 25-07-1995, pagina 7

Merkwaardige bondgenoten
In de Volkskrant van 26 juli heeft W.L. Brugsma het over de ‘Wehkampcatalogus
der goede bedoelingen onder redactie van Jan Pronk, Mient Jan Faber en de Leoniekes
van Bladel en Sipkes’, die ‘allemaal tegen de Golfoorlog’ waren, maar nu, ‘van achter
de microfoon of het schrijfmachinegeweer’, willen dat er in Bosnië wordt ‘ingegrepen’
(cursivering van Brugsma).
Voor niet-Volkskrantlezers behoeft deze opmerking enige toelichting. Wat hebben
de vier genoemden gemeen? Ze zijn allen links. Wie Jan Pronk is weet waarschijnlijk
iedereen. Mient Jan Faber zal menigeen zich nog wel herinneren als de grote man
van ‘De kernwapens de wereld uit’.
Maar wie zijn die twee dames? Leonie van Bladel herinner ik mij als omroepster
bij de IKON (geloof ik), die altijd boos keek. Nu is zij socialistisch lid van het
Europese Parlement. Leonie Sipkes is lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks
en zij heeft zich bij haar collega's geliefd gemaakt door, in haar maiden speech, te
eisen dat zij haar als deskundige zouden beschouwen op grond van haar studie
(polemologie).
Wat hebben die vier nog meer gemeen? Zij zijn - het blijkt al uit Brugsma's
woorden - voorstander van militair optreden in Bosnië. Faber heeft zelfs zijn haren
aangepast aan zijn neo-havikisme, zoals ik onlangs op de televisie zag. (Pronk had
dat al veel eerder gedaan. Een nieuwe Norbert Elias zou zich eens moeten buigen
over het kapsel als uitdrukking van de tijdgeest.)
Over de merites van hun militantisme wil ik het hier niet hebben, evenmin als over
hun ‘bekering’ (die overigens niet zó in strijd is met hun vroegere standpunt als lijkt).
Ik wil slechts het interessante feit constateren dat zij nu, objectief gesproken (ik
gebruik hier objectief in de marxistische zin; dus: los van hun intenties), bondgenoten
zijn van de gaullist en nationalist Jacques Chirac.
De nieuwe president van Frankrijk is immers ook voorstander van een militanter
optreden in Bosnië. Het is zo goed als zeker dat hij onlangs een bom heeft laten
gooien op Pale, Karadzic' hoofdstad, bij wijze van vergelding voor de dood van twee
Franse militairen. (Er zijn trouwens al meer dan veertig Franse militairen in Bosnië
gesneuveld.)
Er zijn er (en ik bevond mij onder hen) die Chiracs oproepen loos vonden, omdat
hij het militantere optreden afhankelijk maakte van een beslissing van de
Veiligheidsraad, waarin Rusland zeker van zijn vetorecht gebruik zou maken. Anderen
wezen erop dat dit optreden afhankelijk was van Amerikaanse logistieke steun - in
de vorm van Apaches, de gevechtshelikopter die de grote concurrent is van de
Frans-Duitse Tigre (die nog niet klaar is) -, en die steun weigeren de Amerikanen.
Minister-president Kok bestempelde Chiracs wapengekletter dan ook als
spierballenvertoon, wat niet zo'n diplomatieke opmerking is - hoeveel waarheid zij
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misschien ook mag bevatten. Je moet je bondgenoot nooit nodeloos prikkelen; je
tegenstander trouwens ook niet.
Maar wat daarvan zij - Chirac heeft met zijn optreden en met zijn dreigen dat hij
anders het aanzienlijke Franse contingent uit Bosnië zou terugtrekken, in elk geval
bereikt dat het Westen iets meer besluitvaardigheid heeft getoond dan eerder het
geval was geweest. De conferentie te Londen van vorige vrijdag zou zonder zijn
aandringen en gedreig waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden. Zeker, er moet
nog blijken wat er van die meerdere besluitvaardigheid komt. De uitwerking van de
Londense besluiten door de NAVO is tergend langzaam gegaan, maar gelukkig heeft
Boutros-Ghali, niet het toonbeeld van standvastigheid, de beslissing over militair
ingrijpen in handen gegeven van zijn militairen in Bosnië.
Weliswaar kan het besluit van het Amerikaanse Congres het wapenembargo op
Bosnië op te heffen nog roet in het eten gooien, maar als het niet door een veto van
president Clinton ongedaan gemaakt kan worden, duurt het nog op z'n minst een
halfjaar voordat het geëffectueerd kan worden - tijd genoeg dus voor het Westen om
te tonen of zijn nieuwe besluitvaardigheid echt is.
Wel is bedenkelijk dat het Britse onderdeel van de ‘snelle interventiemacht’ blauwe
helmen draagt en witte voertuigen en tanks heeft, terwijl het Franse normaal - dat
wil zeggen: gecamoufleerd - uitgerust is. Dat wijst niet op eenheid van conceptie,
die onmisbare voorwaarde voor iedere succesrijke actie is.
Chiracs optreden heeft dus wel iets in gang gezet, al mogen we aannemen dat het
niet uitsluitend humanitaire motieven had. Ongetwijfeld wil hij ermee tevens
aanspraak maken op het militaire leiderschap van het toekomstige Europa. Hij kan
dit te gemakkelijker doen omdat Duitsland, dat er de economische leiding al van
heeft, op militair gebied de grote afwezige is.
Om op onze eigen linkse pleiters voor een militant optreden in Bosnië terug te
komen: zij zijn dus ‘objectief’ bondgenoot van Chirac, maar delen zij ook de politieke
motieven van zijn militantisme? En steunen zij de politieke ambities die hij daarmee
hoopt te dienen? Of ontbreekt ook hier eenheid van conceptie? Sterker nog: Chiracs
aanspraak op het militaire leiderschap van Europa berust tevens op het Franse
kernwapen, voor welks perfectionering hij straks proeven in de Stille Oceaan laat
uitvoeren. Weliswaar heeft het bezit van kernwapens getoond geen enkel
afschrikwekkend effect te hebben in crises als de Bosnische, maar niettemin kan aan
het Franse denken een zekere logica niet ontzegd worden: als Europa gelijkwaardig
wil zijn aan de Verenigde Staten, Rusland en China, dan zal het over een kernwapen
moeten beschikken dat up to date is.
We mogen wel aannemen dat Chiracs ‘objectieve’ bondgenoten in links Nederland,
als ze al zijn militantisme in Bosnië zouden verwelkomen, het niet eens zijn met zijn
kernwapen en allerminst met zijn proeven in Mururoa. En toch vormen die wezenlijk
onderdeel van zijn conceptie, waaruit ook zijn militantisme in Bosnië, dat zij delen,
voortvloeit.
NRC Handelsblad van 28-07-1995, pagina 7

Een briefkaart naar Karadzic
Koningin Emma, de overgrootmoeder van onze huidige vorstin en degeen die, na de
dood van de nauwelijks toerekeningsvatbare koning Willem III, de monarchie gered
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heeft, - koningin Emma dan heeft het Nederlandse volk de boodschap nagelaten dat
dit alles moet doen waarin een klein volk groot kan zijn.
Nu, in één ding zijn we ongetwijfeld groot: we zijn grote briefkaartenschrijvers
of liever: briefkaartenstuurders, want de tekst wordt ons voorgekauwd. En die
voorgekauwde tekst ondertekenend, koesteren we onszelf in zelfvoldaanheid over
eigen braafheid, die een compensatie is voor eigen kleinheid.
Twee jaar geleden stuurden tienduizenden, opgejut door een radiozender,
briefkaarten met de tekst ‘ik ben woedend’ naar Bonn wegens een brandstichting in
Solingen, waarbij vijf Turkse vrouwen en kinderen waren omgekomen. Achteraf
werd bekend dat zelfs de toenmalige minister van justitie, Hirsch Ballin, zo'n briefkaart
had gestuurd. Zoiets konden wij doen, met ons sinds eeuwen onbesmet blazoen.
Nu worden wij opnieuw opgeroepen briefkaarten te sturen, nu naar de leider van
de Bosnisch-Servische republiek, Radovan Karadzic. Deze keer is de tekst minder
primitief, maar hij gloeit niet minder van morele verontwaardiging. Hij luidt: ‘Wij
zijn geschokt door de schending van mensenrechten die door alle partijen in het
conflict in Bosnië-Herzegovina worden begaan. De laatste weken worden we
geconfronteerd met berichten over mensenrechtenschendingen waaraan de bevolking
is blootgesteld in die gebieden die zijn ingenomen door uw troepen. U kunt ervoor
zorgen dat deze schendingen ophouden. Daarom doe ik een dringend beroep op u
om het uiterste te doen om deze wandaden te stoppen.’
Het is een gematigde tekst. De enige schoonheidsfout is dat hij eerst spreekt van
berichten over mensenrechtenschendingen, in het midden latend of die berichten
juist zijn, om dan stilzwijgend over te gaan tot het constateren van deze schendingen
en deze wandaden. Deze tekst verdient, los van zijn strekking, geen eerste prijs.
Maar het is ons hier niet om tekstkritiek te doen. Belangrijker is de vraag welk
effect hij op Karadzic zal hebben - op een ogenblik dat er berichten binnenkomen
over de verdrijving van vijftienduizend Bosnische Serviërs uit de door de Kroaten
veroverde gebieden in West-Bosnië. Zal die tekst enig effect op hem hebben? Want
dat is toch de bedoeling? We mogen toch niet aannemen dat de bedoeling
zelfbevrediging is?
Het toeval wil dat ik dezer dagen net zat te lezen in Henry Kissingers Diplomacy,
en wel het hoofdstuk dat de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie in de laatste dagen van en de eerste dagen na de Tweede Wereldoorlog
behandelt.
De Verenigde Staten maakten zich zorgen over de wijze waarop de Sovjet-Unie
in de bevrijde dan wel veroverde gebieden van Oost-Europa - voornamelijk Polen,
Roemenië en Bulgarije - de vrije meningsuiting onderdrukte ten voordele van de
plaatselijke communistische partijen. Dat was, in Amerikaanse ogen, in strijd met
wat enige maanden tevoren in Jalta was afgesproken, waar de Sovjet-Unie had beloofd
vrije verkiezingen in die landen te zullen toelaten.
Kissinger schrijft hierover dat ‘Stalin oprecht niet begreep waarom Amerikaanse
leiders zich zo druk maakten over de interne structuur van de Oosteuropese staten,
waarvoor zij geen enkel strategisch belang hadden getoond. Het hameren van de
Amerikanen op beginselen, zonder verband met enige concrete belangen (...), maakte
dat Stalin er andere motieven achter zocht.’
Nu helpt het niet erg om Karadzic met Stalin te vergelijken, maar Karadzic zal
waarschijnlijk wel als volgt redeneren: het Westen heeft niet getoond enig strategisch
belang bij Bosnië te hebben - want anders zou het er wel krachtiger zijn opgetreden
- waarom maken ze dan zo'n ophef over de schending van mensenrechten?
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Zo'n oproep aan Karadzic gaat ervan uit dat hij dezelfde moraal heeft als wij,
althans dat hij in zijn hart ook vindt dat zijn belangen of die van zijn volk
ondergeschikt behoren te zijn aan die moraal. Maar is dat wel zo? Dat is helemaal
niet zeker. Wordt hier niet eigen denken geprojecteerd op iemand uit een geheel
andere biotoop?
Gied ten Berge, van de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi, die, met
enkele andere organisaties, ons oproept een briefkaart naar Karadzic te sturen, zegt
in Trouw van 28 juli: ‘Waarom zou je iemand die zich volstrekt misdraagt niet op
zijn geweten mogen aanspreken?’ Maar dat is het 'm juist: als Karadzic al een geweten
heeft, is het een volstrekt ander dan dat van Ten Berge. Waarschijnlijk vindt hij
helemaal niet dat hij zich misdraagt.
Tot de eer van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) moet gezegd worden dat het
niet aan die briefkaartenactie meedoet. Maar zijn redenering is, zij het om andere
redenen, even gebrekkig als die van Pax Christi. Zijn secretaris, Mient Jan Faber,
zegt (ook in Trouw): ‘Met mensen als Karadzic moet je geen zoete broodjes bakken
- die moet je hardhandig tot de orde roepen.’ En hij vergelijkt hem met Pol Pot, Idi
Amin en Hitler.
Waarom is deze redengeving onbevredigend? In de eerste plaats stoelt zij niet op
de realiteit, omdat de westerse landen kennelijk niet bereid zijn Karadzic hardhandig
tot de orde te roepen. En waarom zijn ze daartoe niet bereid? Omdat hun strategische
belangen daar kennelijk niet om vragen.
Daarom zullen zij, als zij tenminste willen dat er een eind aan de oorlog in Bosnië
komt, ten slotte toch gedwongen zijn met mensen als Karadzic aan één tafel te gaan
zitten - iets wat ze trouwens vroeger al gedaan hebben. Een andere mogelijkheid is
natuurlijk: het veld ruimen en helemaal overlaten aan dat soort mensen.
In de tweede plaats is Fabers redenering ook door een moreel motief ingegeven:
je bakt geen zoete broodjes met Karadzic. Het gevaarlijke van zo'n moreel standpunt
is dat het leidt tot de keus: alles of niets, totale oorlog of capitulatie. In elk geval
maakt het schikkingen met mensen die onze moraal niet delen, moeilijker.
Zo zal ook het feit dat het tribunaal dat Karadzic wegens oorlogsmisdaden wil
berechten, in Nederland gevestigd is, die man bepaald niet ontvankelijker maken
voor de oproep van die briefkaarten uit datzelfde Nederland.
NRC Handelsblad van 01-08-1995, pagina 7

‘De samenhang van het wereldgebeuren’
In het begin van de jaren '50 werkte ik bij de Nederlandse voorlichting in de Verenigde
Staten, en in die functie moest ik wel eens de tekst schrijven van redevoeringen die
Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, op bezoek in dat land, moesten afsteken.
Zo ook met minister-president Drees.
Zijn bezoek viel midden in de oorlog die in Korea woedde. In zijn rede kon een
woord over die strijd niet uitblijven. Ik probeerde aan dat woord een dramatisch
effect te geven, en zo liet ik Drees spreken over de soldaten die ‘in the bleak hills of
Korea’ voor de vrijheid vochten. Drees sprak die woorden ook uit, zij het zonder het
drama dat ik erin had willen leggen.
Ik werd hieraan herinnerd toen ik dezer dagen een stuk las dat Drees in de
bezettingsjaren - waarschijnlijk in de zomer van 1944 - had geschreven over ‘De
samenhang van het wereldgebeuren’. Het was bedoeld als eerste hoofdstuk van een
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boek, dat toen nooit verschenen is, en verschijnt binnenkort als artikel in de
Internationale Spectator.
Waardoor herinnerde dit hoofdstuk mij aan die gebeurtenis in begin 1952? Doordat
bleek dat die ogenschijnlijk zo dorre man wel degelijk in staat was tot dramatiek misschien niet in zijn dictie, maar wèl in zijn proza. In het begin van het hoofdstuk
betoogt hij dat de oorlog niet alleen totaal is doordat ‘de burgers niet minder dan de
militairen alles aan het oorlogsdoel ondergeschikt hadden te maken’, maar ook ‘in
zijn wereldomspannende uitgebreidheid’, en dan volgen deze woorden:
‘In alle werelddelen, op alle oceanen, alom in de lucht is de vreselijke strijd
gevoerd. In de verzengende hitte van de Libische woestijn en in de felle kou van de
Noordelijke IJszee, bij de koraalriffen in de Stille Oceaan en bij de zandbanken in
de Noordzee, aan de kusten van Californië en op de nevelige Aleoeten hebben mensen
van alle rassen, van elke huidskleur, van alle godsdiensten met de middelen der
modernste techniek elkander bestreden en vernietigd.’ Daar waren mijn ‘bleak hills
of Korea’ niets bij.
Maar ook in ander opzicht verrast dit hoofdstuk. De politicoloog prof. H. Daalder
en de historicus J.H. Gaemers, onder wier redactie Drees' boek van 1944 dit najaar
zal verschijnen, schrijven terecht dat het ‘het vaak geschetste beeld van Drees als
vooral ‘de wethouder van Nederland’, ‘de provincialigere Drees’ (M. van der Goes
van Naters), die wanneer hij ‘het Albertkanaal overgaat, (...) op een andere planeet’
kwam (S.L. Mansholt) logenstraft.
Drees blijkt wel degelijk, lang vóór zijn minister-presidentschap, diep nagedacht
te hebben over het ‘wereldgebeuren’, en zijn artikel getuigt van een gedegen kennis
van de geschiedenis. Natuurlijk moet wat hij schrijft gezien worden in het licht van
de tijd waarin hij dit schreef en moet het niet beoordeeld worden naar wat er in de
vijfitg jaar daarna allemaal is gebeurd.
De tijd waarin hij schreef was optimistisch: de bevrijding kondigde zich in 1944
aan (hoewel zij, wat het grootste deel van Nederland betreft, nog bijna een jaar op
zich zou laten wachten). De ‘tweespalt der wereldrijken’, zoals prof. B.H.M. Vlekke
de Koude Oorlog noemde, was nog niet zichtbaar. Drees' conclusie is dat, ondanks
alles, ‘de eenheid der wereld groeiende is’.
Wel ziet hij een verschuiving van zwaartepunt van het ‘Britse Rijk, dat (...) de
kapitaalkracht (heeft) moeten offeren die een zo belangrijk element vormde van zijn
macht’, in de richting van de Verenigde Staten, die ‘thans wel voorgoed actief in de
wereldpolitiek (zijn) betrokken’. Niet iedereen in het Nederland van 1944 zag dit
toen zo.
Wat Rusland betreft (Drees spreekt niet van ‘de Sovjet-Unie’): nu het ‘zich
volkomen beveiligd kan voelen, is het denkbaar dat in dat land een zekere ontspanning
intreedt’. Hier volgde hij het algemene gevoelen, maar helemaal zeker is hij niet:
‘De houding van Rusland tegenover Polen en andere buurstaten geeft helaas reden
tot grote ongerustheid.’ Hier laat het wantrouwen van de oude sociaal-democraat
jegens de communisten zich even zien.
Maar als het aankomt op het ‘organiseren van de (internationale) verhoudingen’
zegt hij: ‘de oorlog kan niet worden voorkomen enkel door een pacifistische
gezindheid.’ Dit aan het adres van die partijgenoten die het besluit van 1937 om de
nationale ontwapening af te zweren, nog altijd moeilijk kunnen verwerken. Het ideaal
is een ‘internationale politiemacht’; een ‘internationale luchtmacht’ zou de eerste
stap kunnen zijn.
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Ook over Europa heeft Drees nagedacht. Hij blijkt minder negatief dan zijn
reputatie op dit punt. Maar bevlogen is anders: de ‘gedachte aan een economisch in
vele opzichten verenigd Europa zal niet duurzaam ter zijde zijn te stellen’. Later
spreekt hij van een tolunie en een muntunie, maar... met behoud van het ‘recht van
elk volk om in vrijheid te beslissen over wat met zijn wezen samenhangt’.
Ook zouden ‘Groot-Brittannië en Sovjet-Rusland betrokken moeten worden’ bij
‘de regelingen te treffen in en door een gereorganiseerd Europa’. En Duitsland? Hij
spreekt nauwelijks over de toekomstige status van dat land, maar vindt wel ‘dat ons
land, welke ook op het ogenblik zijn gezindheid tegenover Duitsland is, niet kan
worden gedacht buiten verband met ook Centraal-Europa’. Het is per slot van rekening
‘doorvoerland ten aanzien van Duitsland en Europa in het algemeen’.
Van iemand die spoedig als bewindsman medeverantwoordelijk zou worden voor
twee militaire acties in een voormalige kolonie, is het natuurlijk interessant te weten
wat Drees van de relatie met Indonesië denkt. Het is de bekende - en ten slotte
tragische - spagaat van geven en niet kwijt willen raken.
Voorop staat dit: Nederland ‘ontleent zijn betekenis in de wereld voor een groot
deel aan zijn verbinding met de overzeese gebiedsdelen’, maar toch weer niet zó
voorop dat niet, ‘welke ook de belangen van Nederland zijn, die van Indonesië zelf
de doorslag moeten geven en (...) elke koloniale overheersing van volkeren, zo vatbaar
voor ontwikkeling als velen van de Indonesiërs, ten slotte zal moeten eindigen’.
Drees hoopt dat ‘Indië en Nederland als gelijken en gelijkwaardigen in een federatief
staatsverband’ met elkaar verbonden zullen blijven.
Kortom, een typisch Nederlands standpunt: eerbaar, maar vrij ver van de realiteit.
Dat laatste kan overigens Drees nauwelijks verweten worden. De grote meerderheid
van zijn landgenoten stond daar nog verder van af. Gegeven de tijd en de
omstandigheden - Nederland na vier jaren bezetting geïsoleerd van de wereld - is
Drees' kijk op de wereld juist verrassend bij de tijd en - maar dat zal niemand verbazen
- nuchter.
NRC Handelsblad van 04-08-1995, pagina 7

Niet de andere kant opkijken
Frankrijks besluit om kernproeven te houden in de Stille Oceaan zou aanleiding
moeten zijn tot een nadenken over het gemeenschappelijke buitenlands en
veiligheidsbeleid dat de vijftien landen van de Europese Unie, naar eigen zeggen,
nastreven.
‘Zou aanleiding moeten zijn’ - maar de verleiding is groot om het bij morele
protesten tegen die proeven te laten of, anders, gewoon de andere kant op te kijken
en te doen alsof de nucleaire factor helemaal niet bestaat. In beide reacties zijn vooral
Nederlanders sterk.
Beide reacties zijn begrijpelijk; de tweede is echter ook dom. Immers, een
gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid, dat ook Nederland zegt te willen, is
niet denkbaar zonder Frankrijk, dat over kernwapens beschikt en niet van plan is die
te laten schieten.
Zeker, ook het Verenigd Koninkrijk houdt vast aan zijn kernwapens, maar
Nederland heeft dat land eigenlijk al opgegeven als bondgenoot in de Europese
samenwerking en beschouwt nu Duitsland en Frankrijk eerder als de motor daarvan.
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Vandaar dat we niet onder het Franse kernwapen uit kunnen, wanneer we willen
nadenken over een gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid.
Dit is niet alleen een kwestie van zich aanpassen aan een bestaande situatie:
Frankrijk heeft nu eenmaal kernwapens, hoe passen we die in ons gemeenschappelijk
veiligheidsbeleid? Nee, de vraag is fundamenteler: heeft het verenigd Europa
kernwapens nodig? Die vraag gaat over de rol die Europa zich in de wereld toedenkt.
Nederlanders die zich het Europa van de toekomst niet anders kunnen voorstellen
dan als een ‘groter Nederland’ - twintig jaar geleden bedacht het kabinet-Den Uyl
de conceptie van het ‘civiele Europa’ - zijn geneigd de vraag of Europa kernwapens
nodig heeft, ontkennend te beantwoorden.
Zolang de Koude Oorlog aan de gang was, konden zij daarbij als extra argument
aanvoeren dat de Amerikaanse bondgenoot voor de nucleaire factor zorgde, zodat
Europese kernwapens overbodig, zo niet storend en schadelijk waren. Lange tijd
hoefde Nederland dus helemaal niet over de nucleaire factor na te denken.
Maar die tijd is voorbij. De Verenigde Staten zijn nog wel bondgenoot, maar, nu
de grote vijand in het oosten is verdwenen, veel minder betrokken bij de veiligheid
van Europa. Daarbij komt dat er in de Verenigde Staten, op z'n minst tot 1997, een
gezagsvacuüm is. Niemand weet precies wat het Amerikaanse beleid eigenlijk is.
Ook dat zou Nederland moeten doen nadenken over een Europees veiligheidsbeleid
dat onvermijdelijk een Europese nuclaire component zou bevatten. Ook moeten
bevatten? Europa bestaat niet alleen uit Nederlanders. Andere volken hebben andere
concepties en kunnen zich Europa niet anders voorstellen dan als een mogendheid
die op voet van gelijkheid met het (nucleaire) Rusland en de (nucleaire) Verenigde
Staten verkeert.
Nu kunnen we, op grond van de wezenlijke verschillen in conceptie omtrent de
rol van Europa in de toekomst, tot de conclusie komen dat een gemeenschappelijk
Europees buitenlands en veiligheidsbeleid een doodgeboren kind is. In elk geval is
veiligheid niet iets wat met meerderheid van stemmen wordt vastgesteld, want
veiligheid is in de allereerste plaats een gevoel.
Maar wie niet zo cynisch of defaitistisch is - en regeringen mogen dat nooit zijn
- is gedwongen hierover na te denken en, in het Nederlandse geval, de tegenstelling
onder ogen te zien die er bestaat tussen enerzijds het nastreven van een
gemeenschappelijk veiligheidsbeleid met het nucleaire Frankrijk en anderzijds ertegen
protesteren wanneer datzelfde Frankrijk probeert zijn kernwapens te perfectioneren.
Zeker minister Van Mierlo, die ‘Europeser’ is dan zijn vier directe voorgangers, zou
dit moeten doen.
Ook Duitsland bevindt zich in die positie, ja formeel in een nog moeilijkere positie,
want in 1955 heeft het zich bij verdrag ertoe verplicht nooit kernwapens te zullen
produceren of gebruiken. Zo'n verplichting lost alleen op als Duitsland, als soevereine
factor op buitenlands en veiligheidsgebied, oplost in een groter geheel. Maar dan
nóg blijven er morele en andere bezwaren, die in Duitsland op z'n minst even groot
zijn als in Nederland.
Niettemin wordt er in Duitsland over nagedacht, zoals onder andere blijkt uit een
interview dat Wolfgang Schäuble, fractievoorzitter van de CDU in de Bondsdag en
gedoodverfde opvolger van bondskanselier Kohl, onlangs in Le Monde had. We
mochten willen dat zijn Nederlandse collega Heerma blijk kon geven van eenzelfde
beheersing van de materie.
Schäuble ontkent niet dat de aankondiging van de Franse kernproeven het debat
over een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid gecompliceerd heeft,
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maar ‘wij moeten de problemen tussen Parijs en Bonn, waarvan de posities op dit
gebied zo verschillend zijn, miniseren’. Eerst moeten we de Europese
defensie-identiteit zoeken op het non-nucleaire gebied. Het debat over de nucleaire
component is iets van lange termijn.
Hier spreekt de politicus die al half bewindsman is en dus niet de
verantwoordelijkheid op zich wil laden de Frans-Duitse betrekkingen nog verder te
vertroebelen. Hij is dan ook bereid te erkennen dat Duitsland geprofiteerd heeft van
het bestaan van het Franse kernwapen, dat ‘op bepaalde ogenblikken een additionele
verzekering’ was, maar wèl vindt hij dat die Franse proeven het debat over het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid moeilijker maken.
Schäubles voorzichtigheid hoeft anderen er niet van te weerhouden dat debat te
voeren (niet dan na er grondig over nagedacht te hebben). Dat debat heeft Jacques
Chirac trouwens, toen hij nog presidentskandidaat was, verwelkomd. ‘We moeten
bereid zijn (...) het debat (over de nucleaire doctrine) te openen met andere grote
Europese partners’, zei hij in maart.
Weliswaar heeft, aldus Le Monde, de president, door de kernproeven aan te
kondigen zonder consultatie of zelfs informatie van zijn bondgenoten, getoond een
‘merkwaardige conceptie van de dialoog’ te hebben en weliswaar klinkt dat ‘andere
grote Europese partners’ wat omineus in Nederlandse oren, maar ook dat ontslaat
ons niet van de verplichting hierover na te denken - als we tenminste oprecht zijn in
ons streven naar een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
NRC Handelsblad van 08-08-1995, pagina 7

Verschil in niveau
Eigenlijk zou ik, wanneer ik in mijn rubriek namen van mensen noem, er niet vanuit
mogen gaan dat iedere lezer wel weet wie dat zijn of waren. Bij de tegenwoordige
stand van het geschiedenisonderwijs schijnen hele volksstammen geen flauw idee
te hebben wie, bijvoorbeeld, Talleyrand, Bismarck, Thorbecke of Drees was. Maar
als ik dat allemaal zou gaan uitleggen, zou mijn rubriek een encyclopedie worden.
Ook nog levende personen zijn niet altijd van het lot der vergetelheid gevrijwaard.
Wie weet nog wie Max van den Berg is, die onlangs van zich heeft doen horen door
moord op Karadzic, Mladic en Milosevic aan te bevelen als bijdrage tot de oplossing
van de crisis in ex-Joegoslavië?
Hij was voorzitter van de PvdA van 1979 tot 1986, dus een machtig man, die de
macht ook niet schuwde (nu nòg niet, want in een interview zei hij ‘pissig’ te zijn
geweest dat hij niet tot burgemeester van Amsterdam was benoemd). Sommigen
zullen hem zich nog misschien herinneren als een man met een baard (die hij nu
afgeschoren heeft), die daarom wel de ‘ayatollah uit het noorden’ (hij kwam uit
Groningen) genoemd werd.
Wat zou de bedachtzame sociaal-democraat W. Drees sr., van wie we eigenlijk
ook moeten vertellen wie hij was: tien jaar lang (1948-1958) minister-president,
gezegd hebben van de primitieve wanhoopsoplossing van Van den Berg, die zich
overigens liever socialist dan sociaal-democraat noemde? Laten we het er voorlopig
op houden dat er een verschil in niveau tussen beiden is.
Van het niveau van Drees heeft de lezer onlangs nog kennis kunnen nemen, toen
ik (op 4 augustus) passages citeerde uit een hoofdstuk van een boek dat Drees in het
laatste oorlogsjaar geschreven had en dat binnenkort, onder redactie van prof. H.
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Daalder en drs. J.H. Gaemers, voor het eerst verschijnt. (Het hoofdstuk waaruit ik
citeerde, verscheen in het juli/augustusnummer van de Internationale Spectator.)
In dat hoofdstuk behandelt Drees ‘de samenhang van het wereldgebeuren’ en het
is - in aanmerking genomen de beperkingen van de tijd - opmerkelijk met hoeveel
scherpzinnigheid, nuchterheid en kennis van zaken hij een schets geeft van de wereld
die het bevrijde Nederland te wachten staat. Op z'n minst logenstraft hij ermee de
benaming ‘wethouder van Nederland’, die een latere generatie hem gaf.
In mijn artikel merkte ik op dat Drees in dit hoofdstuk nauwelijks over de toekomst
van Duitsland spreekt. Ik zou die opmerking niet gemaakt hebben als ik de inleiding
van Daalder en Gaemers beter gelezen had, want daarin staat dat Drees in zijn boek
een apart hoofdstuk wijdt aan ‘Hoe te handelen tegenover Duitsland’.
Dat hoofdstuk, dat ik intussen gelezen heb, ademt dezelfde geest van bezonkenheid,
zeldzaam in het laatste oorlogsjaar. Zeker, het gehele Duitse volk zal ‘de gevolgen
moeten dragen van wat het onder nationaal-socialistische leiding heeft aangericht’,
en het zal ‘ditmaal afdoende (moeten) worden ontwapend’. Maar we moeten niet
vergeten dat nooit ‘het héle Duitse volk achter Hitler (heeft) gestaan’. ‘De
gevangenissen en concentratiekampen (...) spraken een andere taal.’ (Inderdaad waren
die tot 1939 uitsluitend door Duitsers en Oostenrijkers bevolkt.)
‘Wraaknemingen tegen het Duitse volk als geheel’ veroordeelt Drees dus.
Annexaties van Duits grondgebied ‘zouden zeker op den duur, maar vermoedelijk
reeds binnen zeer korte tijd, noodlottig blijken’. En als de Duitse bevolking uit die
gebieden verdreven zou worden, zou het in het overgebleven Duitsland ‘een nog
veel erger heksenketel’ worden. (Voor annexaties door Polen, vooral in Oost-Pruisen,
maakt Drees een uitzondering).
Kortom, ‘men moet onschuldigen, men moet vooral komende generaties niet meer
dan uit onvermijdelijke gevolgen voortvloeit doen boeten voor wat misdaan werd
door wie vóór hen over Duitsland heersten. Dat is een eis van menselijkheid en recht.
Het is ook een eis van welbegrepen eigenbelang.’ Dat belang eist ook dat ‘Duitsland
zich kan herstellen en weer ingeschakeld wordt. Economisch ingeschakeld, in de
hoop dat het ook geestelijk weer zal zijn in te schakelen’.
Drees heeft in het eerste naoorlogse kabinet, het kabinet Schermerhorn-Drees, zijn
inzichten kennelijk niet kunnen laten prevaleren. Het sprak zich voor annexatie van
Duits grondgebied uit, maar onder volgende kabinetten schrompelden de eisen steeds
verder in, totdat er ten slotte slechts een paar grenscorrecties overbleven, die dan nog
in de jaren '60 voor het grootste deel ongedaan gemaakt werden. Maar Drees had
wèl gelijk.
Minder gelijk zou hij krijgen met zijn wens dat Duitsland ontwapend zou blijven.
Het is zelfs ironisch dat al in 1950, onder het eerste kabinet waarvan hij voorzitter
was, Nederland een Amerikaans voorstel om Duitse herbewapening mogelijk te
maken secundeerde. Maar toen was de Koude Oorlog op een hoogtepunt, en die had
Drees niet voorzien.
Of toch wel? In een apart hoofdstuk over ‘De verhoudingen tot het communisme’
spreekt hij de hoop uit dat ‘Rusland aan de wenselijkheid van samenwerking met
andere mogendheden in de internationale politiek het steunen van de communistische
agitatie in andere landen opoffert. Maar het kan ook heel anders lopen.’
Immers: ‘De gestegen macht van Rusland en zijn toegenomen prestige kunnen
voor de Sowjetleiders ook een aansporing te meer zijn om te trachten het bolsjewisme
in zoveel mogelijk landen te doen zegevieren. Dan staat de wereld weer tijden te
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wachten van de grootste gevaren in de verhoudingen binnen de volkeren en tussen
de volkeren.’
Een volgende generatie heeft Drees wel gebrek aan bevlogenheid verweten en de
volgende sociaal-democratische minister-president, Den Uyl, om die kwaliteit de
hemel in geprezen. Maar aan bevlogenheid sec - die bij Drees overigens, onderhuids,
heel goed bespeurbaar is - hebben we niets. Het gaat om het verstaan van de tekenen
van de tijd en van de komende. En daarin was Drees de meerdere van Den Uyl.
Bovendien was hij niet iemand op wie het woord van een Franse politicus past: ‘Ik
ben hun leider, daarom moet ik hen volgen.’
Nota bene: Fragmenten van het hoofdstuk over Duitsland werden opgenomen in
het door Paul van 't Veer geredigeerde boek Drees: neerslag van een werkzaam leven
(Assen, 1972).
NRC Handelsblad van 11-08-1995, pagina 7

De Nederlandse zomer van 1995
Gijs van Aardenne heb ik slechts tweemaal ontmoet, en dan nog vluchtig. Toch had
ik een band met hem (waarvan hij zich, geloof ik, niet bewust was): het Dordtse huis
waar hij woonde, had vóór hem ongeveer een halve eeuw behoord aan de vader en,
later, de broer van mijn schoonvader. Ik heb er vaak gelogeerd en er dierbare
herinneringen aan overgehouden.
Het ligt (bijna had ik geschreven: lag) in een straatje vlak bij de Grote Kerk, met
een voor- en een overtuin. Maar in de overlijdensannonce zag ik dat het adres
tegenwoordig anders luidt: wat vroeger de achterzijde van het huis was. Die lag aan
een kade, met een glorieus uitzicht op de Merwede.
De herinneringen die ik aan dat oude huis heb, hebben mij altijd enigszins voor
Van Aardenne ingenomen: iemand die zo'n huis als zijn woning kiest, kan niet
helemaal mis zijn. Het was een volstrekt onpolitiek vooroordeel, maar ik zie in de
beschouwingen die na zijn dood in de kranten verschenen, dat het oordeel over hem
over 't algemeen erg lovend is - ook in die kranten die niets van de VVD moeten
weten.
Dit is des te merkwaardiger omdat Van Aardenne niet verheelde te behoren tot de
rechtervleugel van zijn partij. Zo zei hij in 1990 dat de VVD weer ‘een klassiek
rechtse partij’ moest worden. Maar misschien is die sympathie toch niet zó
merkwaardig: eerlijkheid wordt op prijs gesteld - van welke kant die ook komt.
Merkwaardig is wèl dat er nu ook veel begrip blijkt te zijn voor zijn optreden, nu elf
jaar geleden, in de RSV-zaak, weswege hij toen werd verguisd. Nu schrijft Jan Tromp,
bepaald geen vriend, in de Volkskrant: ‘Zeker achteraf gezien, moet worden
vastgesteld dat Van Aardenne tot zondebok werd verheven in een gecompliceerde
affaire, waaraan veel partijen schuld droegen.’ (Wèl kan Tromp het niet laten te
herinneren aan de ‘bekakte stem’ van Van Aardenne. Als deze plat had gepraat, zou
hij dat ook een vermelding waard hebben gevonden?)
Ook Willem Breedveld, evenmin een liberalenvriend, schrijft (in Trouw) dat ook
anderen boter op hun hoofd hadden, dat in 't bijzonder de Kamer Van Aardenne
‘telkens weer tot ruimhartigheid jegens het bedrijfsleven dwong. Er vielen
massa-ontslagen, en daar waren de Kamerleden niet tegen bestand. Er moest
gesubsidieerd worden tegen beter weten in.’ En toen het RSV-debâcle volgde, bleef
Van Aardenne met de zwarte piet zitten.
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Het is ironisch dat de Kamer nu in een soortgelijke positie staat tegenover een
andere liberale minister. Minister Voorhoeve is weliswaar veel linkser dan Van
Aardenne - in 1987 (hij was toen fractievoorzitter) zei hij dat de VVD zich ‘niet door
grote broer CDA naar rechts moest laten drukken’ - maar de verhouding tussen hem
en de Kamer is niet ongelijk aan die tussen Van Aardenne en de Kamer. Immers, nu
opnieuw een debâcle. Deze keer van het Dutchbat in Srebrenica, gevolgd door pijnlijke
onthullingen over de janboel op Defensie en militairen die de minister telkens op het
verkeerde been zetten, waardoor hij gedwongen werd verklaringen te herroepen die
hij enkele dagen tevoren had gedaan. Wat hiervan de minister persoonlijk toegerekend
kan worden, is nog niet duidelijk - de organisatie op Defensie heeft hij geërfd -, maar
hij is politiek wèl verantwoordelijk.
Maar ook hier gaat de Kamer niet helemaal vrijuit. Zij is het geweest die, al onder
Voorhoeves voorganger, voortdurend heeft aangedrongen op het sturen van
blauwhelmen naar ex-Joegoslavië - ook wanneer de politieke doelstelling onduidelijk
was en de militaire middelen onvoldoende. Dat kon niet schelen: als Nederland maar
in de eerste rij stond voor de handhaving van internationale rechtsorde en
mensenrechten.
Dus ook hier heeft de Kamer boter op haar hoofd. Zal dit haar remmen in het ter
verantwoording roepen van de minister? En hoe zal Bolkestein de geestverwante
Voorhoeve bejegenen? Hij kan erop wijzen dat hij al vóór Srebrenica de positie van
de Nederlandse blauwhelmen ter discussie heeft gesteld, wat toen de verontwaardiging
van velen, incluis Voorhoeve en andere liberalen, wekte. Zal Bolkestein nu zijn gelijk
halen, eventueel met beroep op de door hem gehuldigde Carrington-doctrine, die wil
dat de bewindsman de consequenties trekt uit de fouten van zijn ministerie, ook als
hij daar persoonlijk part noch deel aan had? Met Voorhoeves populariteit zal
Bolkestein ook rekening moeten houden. Die was in elk geval ten tijde van Srebrenica
groot, toen hij helder en zakelijk de posities toelichtte, terwijl zijn collega van
buitenlandse zaken er zwijgend en uitgeblust bij zat. Bij het grote publiek, dat geen
weet heeft van staatsrechtelijke finesses, zal dat beeld van Voorhoeve nog wel zijn
blijven hangen. Het ten val brengen van een partijgenoot-minister oogst nooit
dankbaarheid - zeker niet wanneer hij een populair man is.
De Nederlandse zomer van 1995 is nog door een andere beroering gekenmerkt:
de beroering in de krantenwereld. Veel kranten zijn in onzekerheid geraakt over wie
hun toekomstige eigenaar is, ja over hun voortbestaan zelf. Ik zal me niet over de
merites van deze belangrijke zaak uitlaten, maar wil wel enkele kanttekeningen
maken.
Zo heb ik mij erover verbaasd dat de redactie van één krant, die dreigt te worden
gefusioneerd met haar concurrent, staking als middel van actie heeft gehanteerd. Dat
lijkt mij een averechts werkend middel. Immers, daarmee verliest een krant sympathie
bij haar lezers, die erop rekenen de krant elke dag in de bus te krijgen (en daarvoor
betaald hebben).
Een ander middel, zo hoorde ik een lid van de desbetreffende redactie voor de
televisie zeggen, is misschien het voeren van ludieke acties. Ludieke acties! Zeker
met gekke petjes op en daaronder vrolijke gezichten. Als collega-journalist heb ik
altijd een plaatsvervangende gêne gevoeld bij die aanblik. Belangrijker is evenwel
dat de toeschouwer niet bepaald de indruk krijgt dat de redacteuren het water tot de
lippen is gestegen, hoewel dat misschien wel het geval is.
Ook wordt vaak het argument gebruikt van de identiteit van de krant, die koste
wat het wil gehandhaafd moet worden. Dat kan in vele gevallen waar zijn, maar ik
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heb het vroeger ook wel horen bezigen door kranten die kort tevoren hun hele uiterlijk
(tot en met de kop) drastisch hadden veranderd, zodat zij onherkenbaar waren
geworden. Trouwens, je identiteit kan nooit door jezelf worden bepaald. Kortom,
zorgvuldigheid in argumentatie en strijdmethode is geboden.
Zorgvuldigheid is sowieso een criterium waarnaar een krant gemeten mag worden.
Nog iets over de journalistiek. Ik zag dat het zondagse praatprogramma Het Capitool
vervangen zal worden door een forum van, vooral linkse, journalisten. Ik heb daar
een paar bedenkingen tegen. In de eerste plaats behoren journalisten te schrijven,
niet te praten. In de tweede plaats is de kans groot dat het een zaak wordt van
ouwe-jongens-krentenbrood, met vliegenafvangerij en in-crowdgrapjes.
En de Duitse, gelijktijdige Presseclub dan, waar ik graag naar kijk? Tja, Duitsland
is een belangrijk land. Elke informatie daarover, ook door pratende journalisten, is
mij welkom. Bovendien is het een groot land, dat daarom over meer expertise op
velerlei gebied beschikt dan Nederland. Ten slotte wisselt het Duitse forum elke
week van samenstelling, wat een waarborg is tegen kliekjesgeest. Dat is het verschil.
NRC Handelsblad van 30-07-1996, pagina 7

Veluwse en andere spookverhalen
Is onze cultuur wel zo rationalistisch als beweerd en soms betreurd wordt? Welnee,
zolang, zoals in deze eeuw gebeurd is, miljoenen ontvankelijk blijken voor volstrekt
en gewild irrationele ideologieën als nationaal-socialisme of fascisme, moeten we
aannemen dat het rationalisme slechts een vernis is over een baaierd van
onberekenbaarheden.
Ook het marxisme, dat, anders dan de eerder genoemde ideologieën, een beroep
deed op de ratio, ja van zichzelf beweerde een wetenschap te zijn, had zijn massale
aanhang te danken aan het geloof der kameraden - geloof vaak tegen beter weten in.
Als dat zo is, moeten we er dan raar van opkijken wanneer er op de Veluwe nog
mensen zijn die geloven in reuzen, kobolden en witte wieven? Of die ‘lang verdwenen
klokken’ horen luiden, die ‘ooit in een klooster hingen waar monniken hun ziel aan
de duivel hadden verkocht en wilde feesten hielden met heksen in het woud’?
Ook spookachtige figuren laten zich aan sommigen zien: ‘een van verdriet
gestorven freule die geen rust kan vinden, een duivelse processie in een nachtelijk
bos, een onschuldig veroordeelde die terugkeert na zijn dood’. Althans dat lees ik in
het Algemeen Dagblad van 17 augustus.
Het toeval wilde dat ik ongeveer terzelfdertijd zat te lezen in de herinneringen van
een Gelderse predikant uit de eerste helft van de vorige eeuw. De man was, naast
een heleboel andere dingen, een amateur-archeoloog en had geleerd dat, als hij op
het spoor wilde komen van verborgen oudheden, hij moest vragen naar de plaatsen
waar het, volgens de bevolking, spookte. Of zoals hij het zelf beschrijft:
‘Hoorden wij verhalen die in den mond des volks leefden, over dwalende lichtjes
en witte juffers of over den grappigen Stuup, die onder duizend vormen den stillen
avondganger verontrusten en die des winters bij den gezelligen haard van den landman
altoos het geliefkoosd onderwerp van den verteller zijn, die er in den regel bij weet
aan te wijzen waar die verschijningen hier of daar tusschen de overblijfselen eener
oude nabijzijnde burcht in het holle van den nacht nog te zien zijn, dan waren die in
den regel onze wegwijzer.
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Op geheel onbekende plaatsen luidde gewoonlijk onze eerste vraag waar het
spookte in het dorp, of wie spoken gezien had. Kwamen wij zoo soms op een verkeerd
spoor tot oudheden, dan maakten wij toch altoos kennis met het van eeuwenher
ingeroeste bijgeloof.’ En aan dat laatste wijdt de goede dominee dan nog een hele
passage:
‘Het volk leeft in den waan dat sommige menschen bij wijze van straf door den
booze ter middernacht veranderen, de mannen in de gedaante van een wolf, bekend
onder den naam weerwolf, ook wel stuup, de vrouwen in die van eene zwarte of
grijze kat. Zij zijn alomtegenwoordig, de eersten meestal des avonds bij den weg,
de laatste door de nauwste spleet, het sleutelgat of door den schoorsteen in de
huiskamer.
De heksen, die eenmaal in eene zeef, ook wel in een leêgen eierdop over de rivier
gekomen zijn’ (dominee spreekt over de Veluwzoom) ‘kunnen zich en anderen in
een weerwolf of kat veranderen en den armen landsman, zijn kind, akker of vee
beheksen. Men vindt die verhalen zoo veelvuldig en vast ingeroest bij het volk, dat
zij bijna niet te bestrijden zijn.
Dit allertreurigst bijgeloof heb ik bij den rijksten boer, in de armste hut, ja zelfs
bij kinderen aangetroffen. Hun geheele phantasie leeft in de grilligste beelden van
heksen en spokerijen, en zij worden er dag en nacht door vervolgd en geplaagd.
Arm volk! dacht ik zoo dikwijls, wanneer ik des avonds dien starrenhemel aanzag,
die in lieflijk en helder licht boven mij schitterde, arm volk! bij al uw werken,
zwoegen en tobben kunt gij niet eens des avond vrij rondwandelen! Hoe treurig is
uw lot! Niets op aarde kwelt u erger dan de verschijnselen uwer verbeelding, die u
elke stille wandeling vergallen. Nooit zijt gij alleen op weg of gij beeft: eene kat,
een hond is voor u gevaarlijker dan een tijger of leeuw voor den Indiaan. Deze kan
zijn vijanden nog bestrijden, gij niet!
Diep bewogen heb ik er dikwijls over nagedacht; en dan daartegenover ook over
den geest onzer eeuw, die zoo gaarne wil afbreken. Wat afbreken? Dit bijgeloof?
Ach! met zulke beuzelingen bemoeit zich de rationalist niet. Neen, hij tast den Bijbel
aan...’ En dan gaat de predikant, die zeker Isaäc da Costa's Bezwaren tegen den geest
der eeuw uit 1823 gelezen heeft, door over zijn diepste zorgen. Maar dat weerhoudt
hem er niet van het bijgeloof te bestrijden. Immers, ‘hoe vaak vond ik het verbonden
aan bedrog en slavernij des geestes; hoe dikwijls wekt het de allertreurigste
hartstochten op; hoe leerde het mij de vrees als een der verschrikkelijkste vijanden
van den mensch kennen!’
En hij heeft het bestreden in talloze geschriften ‘in de taal van het volk zelf’. Of
die strijd succes heeft gehad? Het artikel in het AD laat daar twijfel over opkomen.
Of zouden die spookverhalen op de Veluwe alleen nog maar ter wille van de toeristen
levend gehouden worden? De ‘gezellige haard van den landman’ zal ook op de
Veluwe wel door het televisietoestel vervangen zijn.
Maar dat neemt niet weg dat het bijgeloof elders nog welig tiert. Maar wat is
bijgeloof? Dat is volgens de rationalist elk geloof, en volgens de gelovige elk ander
geloof dan het zijne. Nu, in die betekenissen is het nog springlevend, hoewel inderdaad
veelal onderschat door een ‘verlichter’ publiek, dat geneigd is eigen concepties te
projecteren op volstrekt andere culturen, zoals democratie, mensenrechten,
ontwikkeling.
Over die onderschatting is vorig jaar een bundel artikelen verschenen onder de
titel Religion: the Missing Dimension of Statecraft (Oxford University Press). Die
artikelen behandelen meestal casussen (de Frans-Duitse verzoening, Nicaragua,
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Nigeria, Rhodesië, Zuid-Afrika, de Filippijnen, de DDR). Het interessantste echter
is van Edward Luttwak, die enkele algemene opmerkingen maakt over ‘the missing
dimension’.
Uit zijn artikel blijkt nergens dat hijzelf gelovig is, maar dat hoeft ook niet: ook
een ongelovige kan de betekenis van (bij)geloof erkennen. Omgekeerd kan een
zichzelf gelovig noemend iemand die betekenis volkomen misschatten. Dat hebben,
volgens Luttwak, de Verenigde Staten (die zichzelf als een gelovig land beschouwen)
gedaan ten aanzien van de fundamentalistische revolutie in Iran. Voordat het te laat
was hebben zij uitsluitend aandacht geschonken aan de politieke, economische en
sociale motieven van de revolutie. Vanuit hun Verlichtingsgedachte van strikte
scheiding tussen kerk en staat konden zij geen begrip hebben voor de betekenis van
het religieuze motief in de Iraanse revolutie. En dit onder de zelf diep gelovige
president Jimmy Carter! Onder minder gelovigen zal dat begrip in andere gevallen
- Afrikaanse culturen bijvoorbeeld, die doortrokken zijn van (bij)geloof - dan wel
niet groter zijn. Ontwikkelingswerkers doen daar daarom vaker kwaad dan goed.

Correctie.
In mijn rubriek van 15 augustus schreef ik over het Dordtse huis waar wijlen
oud-minister Van Aardenne heeft gewoond. Ik schreef dat de achterzijde van dat
huis uitkijkt op de Merwede. Dat had moeten zijn: Oude Maas.
NRC Handelsblad van 22-08-1995, pagina 7

Verschil in beschaving
Jaren geleden kreeg ik van iemand een oude Javaanse kris cadeau. Enige tijd later
kwam een Javaanse student, aankomend diplomaat, bij mij op bezoek. Aan het eind
van het gesprek zei ik tegen hem: ‘O, meneer A., ik wil u eens laten zien wat ik
onlangs heb gekregen’, en ik pakte de kris uit de schrijn waarin zij opgeborgen zat,
zoals ik een opscheplepel uit een keukenla zou halen.
Op dat ogenblik merkte ik dat ik een grote flater had begaan. Niet dat mijn Javaanse
bezoeker iets zei, maar hij nam de kris van mij over op een zo eerbiedige manier,
dat ik onmiddellijk besefte dat de kris een heel bijzondere betekenis moet hebben in
de Javaanse cultuur.
Wist ik veel van die Javaanse cultuur, hufter die ik was? Want zelden heb ik mij
zo een hufter gevoeld - tegenover een vertegenwoordiger van een ‘oude en
hoogontwikkelde beschaving’, zoals de koningin maandag in Jakarta zei - een veel
oudere en verfijndere beschaving dan de mijne. En ik dacht: en wij hufters hebben
driehonderd jaar over die mensen geregeerd, hen op z'n best als kinderen behandelend!
Ik moest aan dit beschamend voorval denken toen ik las dat president Soeharto
aan koningin Beatrix een kris had gegeven. Intussen wist ik dat de kris niet alleen
maar een wapen is, maar in de eerste plaats een teken van gezag en waardigheid, een
symbool dat bij de Indonesische bevolking - niet alleen op Java - in hoge eer staat.
Een zeer bijzonder geschenk dus.
En wat was het geschenk dat koningin Beatrix voor haar gastheer had meegebracht?
Een ets van Rembrandt? De schatten van Lombok? (Dat zou een sigaar uit eigen
doos zijn geweest, en zó bot is Den Haag nu ook weer niet.) Nee, het was een zilveren
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replica van een Holsteiner fokstier, die president Soeharto kreeg in afwachting van
het levende exemplaar, dat nog in quarantaine was.
Zelden is het verschil tussen de twee beschavingen beter geïllustreerd geweest!
Nederland bewijst ermee dat de stereotype die de buitenwereld van ons heeft - een
boer op klompen - niet ver van de werkelijkheid is. Jaren van cultuurbeleid, toch al
karig bedeeld (want cultuur kost geld), zijn voor niets geweest.
Dit gebrek aan savoir-vivre - een begrip waarvoor, kenmerkend, geen Nederlands
woord bestaat - uit zich, in het groot, in een ander aspect van het koninklijk bezoek
aan Indonesië: de parallelle missie van een zestigtal captains of industry onder leiding
van de minister van economische zaken.
Het is prachtig dat zo'n missie naar Indonesië gaat, nog prachtiger dat zij - na de
flaters van minister Pronk - daar welkom is. Maar moest dit nu beslist tegelijkertijd
met het bezoek van de koningin, dat toch heel andere, minder materiële bedoelingen
had?
Of toch niet? Minister Brinkman heeft de cultuur eens een ‘glijmiddel’ voor de
export genoemd. Heeft een berekenend kabinet Hare Majesteit een soortgelijke
functie toegedacht? Nu ze toch naar Indonesië gaat, kan ze meteen als trekpaard voor
onze industrie dienen? Ook als deze bedoeling niet heeft voorgezeten, is er sprake
van gebrek aan waardigheid, ja van hufterigheid - niet tegenover de Indonesiërs
ditmaal, maar tegenover de Majesteit.
Er is gezegd dat het koninklijk bezoek aan Indonesië niet vier dagen na de viering
van 's lands onafhankelijkheid had moeten plaatsvinden, maar òf op die dag zelf òf
enkele maanden later. Daarover kunnen we van mening verschillen, maar zeker zou
er veel voor hebben gepleit de parallelle missie niet met het koninklijk bezoek te
laten samenvallen.
Maar ja, hier blijkt weer uit dat de monarchie in Nederland eigenlijk een vreemd
element is - hoe geliefd en geëerbiedigd koningin Beatrix, evenals haar voorgangsters,
ook is. Niet voor niets is Nederland als republiek begonnen en heeft het zijn gouden
eeuw als republiek beleefd - een republiek waarin de kooplieden voornamelijk de
lakens uitdeelden. Gevoel voor waardigheid, voor majesteit was niet hun meest in
het oog lopende kenmerk.
We kunnen het ook, met het vaak aangehaalde woord van Huizinga uit Nederland's
geestesmerk (1935), anders zeggen: ‘De eenheid van het Nederlandsche volk is
bovenal gelegen in zijn burgerlijk karakter. Of wij hoog of laag springen, wij
Nederlanders zijn allen burgerlijk, van den notaris tot den dichter en van den baron
tot den proletariër. Onze nationale cultuur is burgerlijk in elken zin dien men aan het
woord hechten wil.’
En dan gaat Huizinga verder: ‘Onze gansche geschiedenis weerspiegelt die
burgerlijke aspiraties. Om burgervrijheid’ - inderdaad: niet om staatkundige
onafhankelijkheid - ‘hielden onze voorouders het verzet tegen Spanje vol.’ Maar
ook: ‘Uit een burgerlijke sfeer sproten onze weinig militaire geest, de overwegende
handelsgeest.’ Onze militaire prestaties te land in 1940, in 1942 en nu weer in 1995
bevestigen Huizinga's uitspraak. De handelsgeest behoeft geen nadere toelichting.
In zo'n burgerlijke natie is de monarchie dus eigenlijk een Fremdkörper. Zo'n natie
is ook nauwelijks in staat tot klassiek imperialisme. Eeuwenlang heeft het Nederlandse
gezag over Oost-Indië zich dan ook beperkt tot enkele havensteden en hun directe
omgeving. Pas later is het de lege gebieden gaan ‘opvullen’ - lees: onderwerpen -,
en dan nog voornamelijk teneinde te voorkomen dat anderen zich die zouden gaan
toeëigenen. Daar zat weinig imperiale roeping achter.
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Toegegeven: voor de onderworpen bevolking maakte het weinig uit of die
onderwerping nu geschiedde uit preëmptieve beweegredenen of handelsmotieven
dan wel ter meerdere glorie van de Nederlandse natie. Of toch wel een beetje? Het
is opmerkelijk dat in landen die door andere mogendheden, zoals Groot-Brittannië,
Frankrijk, ja zelfs Portugal, gekoloniseerd zijn geweest, de taal van de ex-kolonisator
nog de lingua franca is; in Indonesië niet meer.
Hoe het ook zij - ons geestesmerk verraadt zich ook bij het koninklijk bezoek aan
Indonesië niet. Daarom zullen ook de affronten waaraan de koningin van hoogste
Indonesische zijde blootgesteld is geweest, wel geslikt worden. Zeker zullen de
erfgenamen van onze zeventiende-eeuwse regenten ze op de koop die zij in Indonesië
hopen te sluiten, toe nemen. Een volk dat geen majesteit kent, kent ook geen
majesteitsschennis.
NRC Handelsblad van 25-08-1995, pagina 7

Nòg een onderste steen
Er is, behalve de onderste steen van Srebrenica, nog een andere naar boven te halen,
en dat is die van het koninklijk bezoek aan Indonesië. In de krant van 29 augustus
betoogde Hans Moll op deze pagina, met kracht van argumenten, dat Nederland in
Indonesië ‘verpletterend vernederd’ is, wat velen van ons al vermoedden.
De reeks van subtiele en minder subtiele tekenen van Indonesische ontstemming
is te lang en langzamerhand te bekend om nog eens in de herinnering geroepen te
worden. In elk geval is de tegenstelling met de glorieuze ontvangst die koningin
Juliana en prins Bernhard in 1971 ten deel viel, opmerkelijk.
Zelfs minister van buitenlandse zaken Van Mierlo kan daar niet helemaal onderuit.
Dat president Soeharto een dejeuner met koningin Beatrix op het laatste ogenblik
afzegde, ‘knarste even’, zei hij. (Hij grossiert in zulke opmerkingen: Nederlands
betrekkingen met Frankrijk noemde hij onlangs ‘korzelig’ - ook al geen bewijs dat
alles botertje tot de boom is.)
En zijn conclusie over het hele bezoek is: ‘het is behoorlijk goed gegaan’ (aldus
de Haagsche Courant van 29 augustus). Nu, dat is ook niet bepaald een schitterend
judicium - waarbij we er rekening mee moeten houden dat het een oordeel is dat hij
in zekere zin over zichzelf geeft en dat hij er belang bij heeft de zaken eerder mooier
dan minder mooi voor te stellen dan zij zijn. Hier zal evenwel de onderste steen nog
moeilijker naar boven te krijgen zijn dan in de analyse van het debâcle van Srebrenica.
Immers, hier is het staatshoofd in het geding. De Indonesische ontstemming gold het
Nederlandse beleid, waar het kabinet verantwoordelijk voor is, maar de beledigingen
zijn wèl haar aangedaan. Natuurlijk hebben zij onderwerp van beraad tussen de
koningin en de meereizende minister van buitenlandse zaken - en waarschijnlijk ook,
per telefoon, de minister-president - uitgemaakt, maar de inhoud van dat beraad
zullen wij nooit te weten komen, want die behoort tot het ‘geheim van het
Noordeinde’.
Daarom zullen wij ook niet vernemen of de voor de hand liggende gedachte ooit
is opgekomen en besproken om, na het bezoek aan Jakarta, de rest van het bezoek
af te zeggen. Het diplomatieke arsenaal bevat voldoende smoezen voor zo'n besluit.
Te vrezen valt dat de eeuwige twijfelaar Van Mierlo Hare Majesteit hierbij van weinig
steun is geweest. In elk geval heeft althans één onbevangen televisiekijker, de
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vernederingen indachtig, met stijgende weerzin de vrolijke taferelen van de laatste
week van het bezoek aanschouwd.
Bij het bezoek heeft kennelijk de opperste wijsheid van de kool en de geit gegolden
- te beginnen met de rede van de koningin op de eerste dag. Was het werkelijk nodig
om tout le monde et son père - alle strijdige gevoelens van belangengroepen èn van
de gastheer - te ontzien? Een krachtige hand heeft hier ontbroken.
Maar, zoals gezegd, dit blijft grotendeels gissen. Vastere grond hebben wij onder
de voeten wanneer wij ons baseren op een tekst. Gelukkig heeft minister Van Mierlo
veel met de pers gesproken (of dat altijd verstandig was, is iets anders). Zo heeft hij,
in een interview met Jan Tromp van de Volkskrant (26 augustus), zijn relatie tot zijn
Indonesische collega, Alatas, te berde gebracht.
Het ging natuurlijk over de mensenrechten. Kritiek op de wijze waarop Indonesië
die naleeft, kunnen de Indonesiërs het minst van de Nederlanders verdragen, zei Van
Mierlo, die daar alle begrip voor had. Terecht, want wij hebben het per slot van
rekening met die rechten ook niet zo nauw genomen tijdens ons driehonderdjarig
bewind over Indonesië.
Dat is iets wat de Nederlandse politici en hun achterbannen gewoonlijk uit het oog
verliezen. Heeft de Tweede Kamer niet kamerbreed geprotesteerd tegen het optreden
van het leger in Oost-Timor? En behoorde Van Mierlo, toen nog Kamerlid, niet zelf
tot die protesteerders? Iedereen valt nu over minister Pronk heen om zijn
schoolmeesterig gedrag in Indonesië in 1992, maar deed hij veel anders dan de mening
van de Kamer vertolken?
Nu is Van Mierlo kennelijk van gedachten veranderd, waaruit weer eens blijkt dat
un jacobin ministre n'est pas un ministre jacobin. Niettemin wil hij Alatas, in diens
pogingen de mensenrechtensituatie zo snel mogelijk te verbeteren, steunen ‘waar ik
kan’, zei hij tegen Tromp. Hoe klopt dat met zijn verse inzicht dat Nederlanders zich
daar juist het minst van allen mee moeten bemoeien?
Over zijn verhouding tot Alatas geeft Van Mierlo overigens blijk van een roerende
naïveteit. Op de vraag waarom hij deze vertrouwt antwoordt hij: ‘Hoe moet ik dat
zeggen? Je vertrouwt iemand in zijn bedoelingen. Mijn vertrouwen in Den Uyl school
niet in het feit dat hij altijd zo eerlijk was, want dat was hij helemaal niet. Maar ik
wist waar hij voor stond. Daardoor nam ik veel van hem. Een soortgelijk gevoel heb
ik met Alatas.’
Nu, het voorbeeld van Den Uyl is niet gelukkig: die heeft Van Mierlo ruim twintig
jaar geleden een loer gedraaid door de Progressieve Volkspartij, waarover zij het
eens waren geworden, niet door te laten gaan. (’Verraad’ noemt W.L. Brugsma dat
in het nummer van Socialisme en Democratie dat deze week uitkwam.) En toch bleef
Van Mierlo hem vertrouwen. Als ik iedereen zou vertrouwen van wie ik wist ‘waar
hij voor stond’, zou ik voortdurend het lid op de neus krijgen. Dát kan geen criterium
voor vertrouwen zijn.
Trouwens: vertrouwen in de politiek is een uiterst betrekkelijk begrip. Politici van
verschillende partijen kunnen de beste vrienden zijn, maar als het om de belangen
gaat die ze door hun partij of hun kiezers geacht worden te verdedigen, laten ze elkaar
vallen als een baksteen. Zie Den Uyl ten opzichte van Van Mierlo.
In de buitenlandse politiek is dat nog sterker, want daar gaat het om de belangen
van landen. Daarom was de opmerking (in het ‘Hollands dagboek’) van (toen) minister
van buitenlandse zaken Van den Broek over ‘mijn vriend Douglas Hurd’, zijn
toenmalige Britse collega, zo belachelijk. Hurd is een honorable man, maar hij zou
zijn ‘vriend’ Van den Broek, als het Britse belang dat zou eisen, in de kou laten staan.
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We mogen hopen dat, in het omgekeerde geval, Van den Broek dit ook met Hurd
zou hebben gedaan.
Dat wil niet zeggen dat goede persoonlijke betrekkingen tussen ministers van
buitenlandse zaken de betrekkingen tussen de betrokken staten niet zo nu en dan
kunnen oliën, maar verstandig is het daar niet van uit te gaan, ja het standpunt in te
nemen dat vriendschap in de internationale politiek niet bestaat, althans niet iets is
waarop je kunt vertrouwen.
Dat is het standpunt dat de door de wol geverfde politicus François Mitterrand
inneemt, blijkens een interview dat hij twee dagen vóór zijn aftreden aan de historicus
François Bédarida gaf (Le Monde van 29 augustus): ‘...men moet, in de praktijk,
niets van iemand verwachten, dus niet onderhevig zijn aan de wisselingen van humeur,
aan de trouw of ontrouw, aan het verraad of het omgekeerde.’
Daarbij moet, wat minister Alatas betreft, er nog rekening mee worden gehouden
dat deze niet meer dan de loopjongen van president Soeharto is en dat hij er elk
ogenblik uit kan liggen, zodra hij de wil van zijn baas trotseert. Kortom, Van Mierlo
moet nog veel leren.
A propos: is hij er al achter gekomen dat zijn ongebruikelijk felle protest tegen
het oordeel van zijn Franse collega over het optreden (of beter: niet-optreden) van
Dutchbat in Srebrenica op z'n minst voorbarig was? Ook het antwoord op die vraag
behoort tot de ‘onderste steen’.
NRC Handelsblad van 01-09-1995, pagina 9

Een structureel falen
Tussen twee vakanties even thuis, merk ik dat de Franse kernproeven nog steeds
hoge golven doen opgaan - hoger dan in Mururoa zelf. Het is verwonderlijk, en ook
enigszins beangstigend, hoe ogenschijnlijk redelijke mensen hun hoofd kwijt kunnen
raken en ongevoelig worden voor hun onwelgevallige informatie.
Dat hebben we, eerder deze zomer, gezien met de actie tegen dat booreiland.
Afzinken ervan zou de zee helemaal niet ernstig bevuilen, en dat erkent Greenpeace,
dat de actie leidde, nu ook achteraf. Zal het dat straks ook doen als blijkt dat er door
die Franse proeven geen radioactiviteit vrijkomt? En zo ja, zou dat dan iets uitmaken
voor degenen die zich hebben laten meeslepen? Waarschijnlijk niet. Die zien in de
actie haar eigen rechtvaardiging en krijgen, net als ex-communisten, nog altijd een
‘warm gevoel’ wanneer ze aan de geestdrift denken waarmee ze zich overgegeven
hebben aan een zaak die achteraf niet loepzuiver blijkt te zijn geweest.
Nederlandse actievoerders protesteerden in overeenstemming met onze nationale
tradities van waardigheid en goede smaak. Zo liet een hunner haar blote achterwerk
zien aan de Franse politie in Papeete. Zij bleek later een verslaggeefster van de
Volkskrant te zijn. We weten nu waar we terecht moeten wanneer we objectieve
informatie willen.
De lezer denkt intussen vermoedelijk in mij een verwoed voorstander van die
Franse kernproeven te kunnen zien. Dat is dan een verkeerde conclusie. Ik vind ze
overbodig, tenzij ze bedoeld zijn voor miniaturisering van kernwapens - wat de
Fransen nadrukkelijk ontkennen.
Die proeven zijn nodig, omdat een eventuele vijand zich niet laat afschrikken door
kernwapens die niet getest zijn, zo zei president Chirac op de televisie tegen zijn
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interviewster Anne Sinclair (die, behalve mooi, ook intelligent is - wat een verschil
met haar collega Maartje van Weegen, die alleen maar bewogen kan zijn!).
Nu, dat argument van de Franse president is niet steekhoudend. Immers, een
niet-geteste atoombom is niet noodzakelijkerwijs een blindganger. Dat wil dus zeggen
dat de eventuele vijand rekening moet houden met het reusachtige risico dat ook een
niet-geteste Franse atoombom hem onaanvaardbare schade kan berokkenen. Ook
een niet-geteste bom is dus afschrikwekkend.
Merkwaardig dat dit argument zo weinig gehoord is in het debat. Ook in Santander
hebben de Europese ministers van buitenlandse zaken het, voor zover ik weet, hun
Franse collega niet voorgehouden. Als ze niet uit diplomatieke redenen er de voorkeur
aan gaven te zwijgen, beriepen ze zich op hun publieke opinies. Meer volgers dan
leiders dus.
Ondertussen moet president Chirac wel gemerkt hebben dat, terecht of ten onrechte,
zijn Europese partners weinig onder de indruk zijn van het Franse argument dat het
Franse atoomwapen er ook voor Europa is. De Zweedse minister van buitenlandse
zaken zei zelfs dat haar land, evenals Denemarken en Oostenrijk, niets moest hebben
van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid (wat merkwaardig is, want Zweden
heeft het verdrag van Maastricht, dat zich voor zo'n beleid uitspreekt, aanvaard).
Kortom, er is minder overeenstemming tussen de Europeanen over een
gemeenschappeljk buitenlands veiligheidsbeleid dan ooit mogelijk leek. Daar zijn
de Franse proeven niet de oorzaak van, maar ze hebben het wèl onthuld. Zelfs tussen
Frankrijk en Duitsland, de zogenaamde motor van de Europese eenheid, is die eenheid
ver te zoeken. Dat juist in Duitsland de protesten tegen de Franse proeven zo hevig
waren, is een verschijnsel waar Chirac waarschijnlijk wel zijn conclusies uit zal
trekken - hoezeer ook bondskanselier Kohl de emoties heeft proberen te sussen.
Bosnië heeft al het geloof in Europa als zelfstandig en op grond van één conceptie
optredend acteur danig geschokt. Pas nadat de Verenigde Staten eindelijk de leiding
in handen hadden genomen, ontstond er een zekere mate van Europees optreden.
Heel mooi, maar het zelfstandig genomen besluit van Chirac die proeven te laten
houden en de reacties die dat besluit in Europa heeft ontketend, tonen aan dat het
Europese falen in Bosnië niet incidenteel was. Het is structureel.
Het is structureel, omdat van vijftien landen, met zo verschillende historische
achtergronden en geografische liggingen (dus ook strategische belangen), niet
verwacht kan worden dat ze eenheid van conceptie bereiken op een gebied dat zo
gevoelig is en zich daarom zo weinig leent voor geven en nemen. Slechts een
gemeenschappelijk gevoel bedreigd te zijn kan in zekere mate zo'n eenheid
bewerkstelligen, maar dat gevoel bestaat op het ogenblik niet.
Dat wil niet zeggen dat zo'n bedreiging niet bestaat of elk ogenblik kan ontstaan.
En dan zou het nuttig zijn als Europa zou beschikken over een kernwapen, want pas
dan zouden andere kernwapenmogendheden Europa enigszins ernstig nemen als
partner. Zo zit de boze wereld nu eenmaal in elkaar.
Maar wiens kernwapen zou dat dan moeten zijn? Van Europa? Maar dat heeft
geen uniforme veiligheidsconceptie. Veel Europese landen willen zelfs niets van een
Europees kernwapen weten. Moet het dan het kernwapen van afzonderlijke Europese
landen - in de praktijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - blijven? Maar hoe
weten we dat het dan ter beschikking zal staan van de hele Europese Unie, ook in
gevallen die die twee kernwapenmogendheden geen nucleair ingrijpen of dreigen
waard achten?
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Bolkestein komt dan ook, in een rede die hij deze week voor Nederlandse en Duitse
parlementariërs in Groningen heeft gehouden, tot de conclusie (volgens een artikel
op de Opiniepagina van 13 september): ‘Misschien is het toch maar beter ons te
verlaten op de NAVO, waaraan d(i)e Europese defensie-identiteit ondergeschikt
blijft.’
Dat ligt inderdaad voor de hand. Het vervelende is alleen dat het de vraag is hoe
lang we nog kunnen rekenen op een actieve Amerikaanse belangstelling voor Europa
(waar de NAVO mee valt of staat). Na heel veel aarzelen was president Clinton nog
bereid tot de missie-Holbrooke (waarvan het succes nog moet blijken). Zal een
president Dole (of een andere Republikein) gretiger zijn het initiatief in Europa te
nemen?
NRC Handelsblad van 15-09-1995, pagina 9

Voer voor gepensioneerden
Er zijn, geloof ik, nooit zoveel rapporten verschenen over Nederlands buitenlandse
en veiligheidspolitiek als in het afgelopen jaar. Hele boekwerken waren daaronder,
waarvan de kroon spant het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) Stabiliteit en veiligheid in Europa, dat op zichzelf weer
vergezeld ging van een hele reeks ‘voorstudies’ en ‘werkdocumenten’.
Een toonbeeld van ijver en tierischer Ernst waarmee wij in Nederland die zaken
aanpakken. Eén vraag kwelt mij evenwel: wie leest al die rapporten? Er zal wel
ergens op Buitenlandse Zaken een ambtenaar zijn die dat allemaal tot zich neemt,
en misschien dat er iets van zijn bevindingen langs hiërarchische weg naar boven
doordringt, naar minister Van Mierlo, wiens afkeer van het lezen van lange stukken
notoir is.
Maar anderen? Kamerleden zouden er ook profijt van kunnen trekken, maar die
hebben er gewoon geen tijd voor die honderden bladzijden te lezen. Andere werkenden
ook niet. Blijven over enkele geïnteresseerde gepensioneerden, die men dan ook
vaak ziet op conferenties waar dat soort rapporten worden besproken. Kortom, niets
dan lof voor aller toewijding, maar wat is het rendement? Daarbij komt dat de
opstellers van die rapporten ze soms zo belangrijk vinden dat ze die in het Engels
hebben laten vertalen. Dan wordt de vraag: wie leest die rapporten allemaal? nog
klemmender. Is hier niet sprake van een schromelijke overschatting, zo niet van
zichzelf, dan toch van de betekenis van Nederland of van het debat dat zich, in kleine
Nederlandse kring, afspeelt?
Het doet mij denken aan een conferentie in 1981 waarin oud-minister Schmelzer
met trots vertelde hoe kort tevoren Nederlandse christen-democraten en Franse
geestverwanten, van wie de eersten intégration hadden bepleit en de tweeden
indépendence, het eens waren geworden over de formule interdépendence. Nu, zei
degeen die de discussie op die conferentie samenvatte, toen zal er wel een zucht van
verlichting op de Quai d'Orsay zijn opgegaan.
Van directe invloed van zulke rapporten - er zijn er meer dan die van de WRR op het beleid is, zo ooit, in elk geval nu nog weinig bespeurbaar. In de onlangs
verschenen Memorie van Toelichting van Buitenlandse Zaken zijn er geen sporen
van te vinden. De tijd die lag tussen het verschijnen van die rapporten en dat van de
Memorie van Toelichting was daar, als we de vakantie daar nog van aftrekken, alleen
al te kort voor.
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En dan nog: regeringen erkennen niet graag de invloed van anderen te hebben
ondergaan, als ze hun raad al hebben gevolgd. Dat doet me denken aan een andere
anekdote: een Texaanse duvelstoejager, die overal zaakjes opknapte - in Somalië,
Cambodja, Tsjetsjenië (waar hij onlangs vermoord werd) - zei eens: ik laat me altijd
voor mijn adviezen betalen, want naar gratis advies luisteren regeringen niet.
Maar terug naar de Memorie van Toelichting van Buitenlandse Zaken, want daar
gaat het per slot van rekening om. Daar is het beleid te vinden, dat zovele instituten,
raden en organisaties proberen te beïnvloeden. Laten we al dadelijk zeggen dat deze
Memorie van Toelichting zich gunstig van vele harer voorgangsters, die vaak plachten
met de deur in huis te vallen, onderscheidt door te beginnen met een analyse van ‘het
veranderende wereldbeeld’.
Het is een zeer leesbaar hoofdstuk, dat de hand, althans de invloed, verraadt van
de journalist die de minister eens was. Ik weet wel: er zijn Nederlandse ambassadeurs
die een beetje ongeduldig worden bij het aanhoren van de wereldomvattende visies
die de minister pleegt te ontvouwen. Wat, zo reageren ze, betekent dat allemaal in
concreto? Ze willen boter bij de vis. Dat ongeduld is begrijpelijk, maar in een Memorie
van Toelichting misstaat zo'n min of meer filosofische inleiding niet.
Ook wat de inhoud betreft, valt er weinig op die inleiding aan te merken. Curieus
is alleen dat de minister, die zo'n fervente aanhanger van integratie is, zo de nadruk
erop legt dat ‘wij leven in een wereld van staten’. Er is, zo gaat hij door, ‘voorshands
geen alternatief voor de staat als bouwsteen van de internationale orde. Multilaterale
organisaties worden door hun lidstaten gedragen. Om tot hechtere internationale
samenwerking te komen heeft men het stevige bouwmateriaal van de staten nodig.’
Of is die passage niet van de hand van minister van Mierlo, maar van zijn collega
Pronk? Opmerkelijk is dat zij niet voorkomt in de alinea's die aan Europa zijn gewijd
- hoewel ook Europa voorlopig nog een ‘wereld van staten’ is -, maar in dat gedeelte
van de inleiding dat over ‘Afrika en andere probleemgebieden’ gaat. Hier schijnt de
integratie tussen beide delen van het ministerie - Ontwikkelingssamenwerking en de
rest - nog niet helemaal gelukt. Dat is opmerkelijk, want het doel van de hele
herijkingsoperatie - waarover ook al talloze rapporten en nota's zijn verschenen was juist om het hele beleid naar buiten toe te integreren. Het was een idee van Pronk,
al neergelegd in zijn nota (ook een heel boekwerk) Een wereld in geschil uit 1993.
Daar verschijnt ook voor het eerst het woord herijking.
Het idee is beleid geworden, maar de verwezenlijking ervan is, als we de nog niet
geheel geslaagde integratie van de inleiding van de Memorie van Toelichting als
maatstaf nemen, nog moeilijk; en zeker is Pronk niet de man ernaar zich de kaas van
het brood te laten eten door een man als Van Mierlo. De werkelijke integratie van
beleid zal dus waarschijnlijk moeten wachten totdat beiden van het toneel zullen zijn
verdwenen, wat, alleen al op grond van de vooruitzichten van beider partijen, in
1997, of al daarvóór, te verwachten is.
NRC Handelsblad van 10-10-1995, pagina 9

Het vergruisde beeld
Meestal wijkt het beeld dat een natie van zichzelf heeft, nogal af van dat hetwelk de
buitenwereld van haar heeft. Ook Nederland ontkomt niet aan die tegenstrijdigheid.
‘We dachten altijd, en sommigen denken nog, dat Nederland een witte engel in een
duistere wereld is’, zei het Tweede-Kamerlid Hoekema (D66) onlangs.
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En A. van Staden, directeur van het Instituut Clingendael, zei: ‘We geloven altijd
van onzelf dat we erg menslievend en goed zijn’. Beiden zeiden dit tegen een
verslaggever van de New York Times, die hier kwam informeren naar het gedrag
van de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica.
Want het was langzamerhand ook tot de Amerikaanse pers doorgedrongen dat hun
rol, al dan niet gedwongen, minder heroïsch was geweest dan de Nederlandse regering,
minister Voorhoeve in de eerste plaats, oorspronkelijk had rondgebazuind. Die
correctie klopte niet met het beeld dat de Nederlanders graag van zichzelf geven.
Het is overigens een beeld waarin vele Amerikanen graag geloven, sinds generaties
opgevoed als ze zijn met de verhalen over het jongetje met zijn vinger in de dijk en
Hans Brinker met zijn zilveren schaatsen - verhalen die, tussen haakjes, ontsproten
zijn aan Amerikaanse en niet aan Nederlandse fantasie. Maar ze hebben ons wèl een
beeld in Amerika bezorgd dat anderen ons benijden.
Dat beeld nu dreigt, om met Jan Romein te spreken, vergruisd te raken door de
verhalen over Srebrenica. Trouwens, er was de laatste decennia al enigszins de klad
in gekomen door verhalen over onze verregaande permissiviteit, die zelfs kinderporno
zou dulden. Of die verhalen allemaal juist waren, doet er niet toe: het gaat om het
beeld.
Europese volken zijn doorgaans cynischer dan het Amerikaanse, en die hebben
altijd de verhalen over onze braafheid met een korrel zout genomen. Als u wilt: zoals
de waard is vertrouwt hij zijn gasten. In elk geval kunnen ze de Nederlandse
zedenpreker nu met een zeker leedvermaak Srebrenica en ons uit de hand gelopen
drugbeleid voorhouden.
Dat laatste is trouwens geen verhaal. Het is de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat
onder regie van justitie en politie enkele honderdduizenden kilo's softdrugs en enkele
honderden kilo's harddrugs op de markt terechtkomen, dan is dat een werkelijkheid
die alle verbeelding tart. Welke Nederlander kan dat nog aan het buitenland uitleggen?
In elk geval kan een Europees land dat zoiets gedoogt, door zijn partners nauwelijks
als een serieuze partner beschouwd worden. Het is niet alleen dat ze niet meer geloven
dat Nederland een ‘witte engel in een duistere wereld’ is - voor onze morele praatjes
haalden ze toch al hun schouders op -, het is dat ze überhaupt niet meer naar zo'n
land luisteren.
In een vorig artikel heb ik de vraag gesteld naar het rendement van alle ijver die
wordt gestoken in het denken over onze, al dan niet herijkte, buitenlandse politiek.
Wie leest al die rapporten die de vrucht van die ijver zijn, vroeg ik. In Nederland
zelf zullen er al weinigen zijn die daar de tijd voor hebben. Maar het buitenland zal
vinden dat we eerst onze eigen huishouding maar op orde moeten hebben, alvorens
het aandacht wil besteden aan onze - misschien prachtige - ideeën.
Dat geldt niet alleen voor al die rapporten maar ook, zo moeten we vrezen, voor
de voorstellen van de regering zelf, bijvoorbeeld in verband met de
Intergouvernementele Conferentie van 1996 (Maastricht II). Te denken dat die op
hun merites beschouwd zullen worden, is een illusie. Ze plegen voornamelijk te
worden beoordeeld naar het prestige van het land dat ze indient, en het Nederlandse
prestige is, terecht of ten onrechte, op het ogenblik niet zo groot. Maar dat schijnt
niet iedereen te deren. Onlangs hoorde ik een Nederlandse europarlementariër
bepleiten dat Nederland opnieuw in Europa het voortouw zou nemen, zoals minister
van buitenlandse zaken Beyen dat in 1955 samen met zijn Belgische collega Spaak
had gedaan, daarmee de stoot gevend tot de Europese Economische Gemeenschap
(die later Europese Gemeenschap zou heten en nu Europese Unie heet).
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Dat is inderdaad Beyens, zo men wil: Nederlands, historische verdienste geweest.
Maar iemand moet wel in een soort broeikas leven om te denken dat zoiets zich laat
herhalen. Veertig jaar geleden had ‘Europa’ zes lidstaten, waarin Nederlands invloed
omgekeerd evenredig groter was dan in een Europa van vijftien lidstaten.
Bovendien stond Frankrijk toen nog niet onder gaullistisch regime en was het dus
gevoeliger voor een beroep op Europese solidariteit. Duitsland hield zich toen - het
was nog maar tien jaar na de oorlog - grotendeels koest en liet het initiatief graag
over aan anderen, in de praktijk vaak aan Nederland. Die omgeving is nu totaal
anders, waarbij we nog niet eens spreken over de rol van het Verenigd Koninkrijk
en de neutrale mogendheden, die toen nog geen lid waren. Het idee van de
europarlementariër doet denken aan het plan voor ‘civiel Europa’, waarmee het
kabinet-Den Uyl zo'n twintig jaar geleden op de proppen kwam: een Europa dat zich
voornamelijk zou bepalen tot het betrachten van civiele deugden en de zorg voor de
veiligheid aan de Amerikanen zou overlaten. Een Nederlandse zelfprojectie op
Europa, die er totaal geen rekening mee hield dat andere, en belangrijkere, Europese
landen uit een volstrekt andere traditie denken. We hebben dan ook niets meer over
dat plan vernomen.
Nu, in 1995, komt daar nog bij dat Nederlands reputatie - ik herhaal: terecht of
ten onrechte - niet van dien aard is dat anderen onmiddellijk bereid zullen zijn naar
ons te luisteren. En nu de ‘witte engel’ ook zelf is gaan twijfelen aan zijn reputatie
- getuige het zelfonderzoek over Srebrenica en de enquête-Van Traa - zal die
bereidheid nog geringer zijn.
Er is een parallel met het parket waarin secretaris-generaal Claes is terechtgekomen.
Niemand zal ontkennen dat dit niet alleen de NAVO, maar ook de reputatie van zijn
land van herkomst, België, kwaad doet. Zijn schuld is nog niet bewezen, maar al in
een vroeg stadium hebben Nederlandse ministers zich afgevraagd of hij wel kon
aanblijven. Ook onze reputatie is niet meer brandschoon. Zouden wij er niet goed
aan doen ons, hangende een eindoordeel (dat, als het gunstig uitvalt, als een oordeel
in eigen zaak zal worden uitgelegd), op z'n minst een beetje gedeisd te houden?
NRC Handelsblad van 13-10-1995, pagina 7

Een huis tegen zichzelf verdeeld
Meestal heeft het buitenlands beleid van Nederland kunnen rekenen op een brede
steun in de Staten-Generaal - ook bij de oppositie. Ja, soms steunde de oppositie dat
beleid sterker dan de eigen partij van de minister van buitenlandse zaken dat deed.
Dat was het geval tijdens het kabinet-Den Uyl (1973-1977), toen minister Van der
Stoel voortdurend tirailleursvuur van partijgenoten moest ondervinden, maar gesteund
werd door de oppositionele VVD. Onder het kabinet dat op Den Uyl volgde, Van
Agt I, kwam het veiligheidsbeleid - een afgeleide van het buitenlands beleid systematisch onder vuur te liggen. Nu was de oppositie (PvdA) mordicus tegen het
kabinetsbeleid en vond zij steun bij een minderheid binnen het CDA, de zogenaamde
loyalisten. Bovendien liet zij zich door een extraparlementaire oppositie overheersen.
Zo'n verdeeld Nederland kon geen overtuigend buitenlands beleid voeren.
Allengs werden de tegenstellingen minder. Dat kwam ook wel doordat de PvdA
haar wilde haren begon te verliezen en, na twaalf jaar bijna ononderbroken oppositie,
weer aansluiting bij het midden zocht. Als de kabinetten-Lubbers (1982-1994) wel
eens een slecht figuur in het buitenland sloegen, zoals op ‘zwarte maandag’ (30

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

september 1991) of met de kandidatuur van Lubbers voor het Europese
voorzitterschap, dan lag dat aan eigen falen, niet aan de oppositie (in beide genoemde
gevallen was dat de VVD).
En nu? Is in het paarse kabinet ook alles koek en ei wat de buitenlandse politiek
betreft? Nee. Er heerst verdeeldheid, en wat erger is: die verdeeldheid heerst binnen
het kabinet. Deze keer is de oppositie, het CDA, vrij mak. De scheidslijn loopt
voornamelijk tussen D66, de partij van de minister van buitenlandse zaken, en de
VVD. De PvdA lijkt nog geen definitief standpunt te hebben ingenomen.
Kort gezegd: minister Van Mierlo is veel ‘Europeser’ dan Bolkestein, de politieke
leider van de VVD. Van Mierlo gelooft in een supranationaal Europa en wil, in
afwachting daarvan, aansluiting bij de Frans-Duitse as (of ‘oksel’, zoals hij die ook
wel eens genoemd heeft). Bolkestein is sceptisch jegens de supranationaliteit, zeker
wat het buitenlands en veiligheidsbeleid betreft, en moet van een aansluiting bij
Frankrijk en Duitsland niets weten.
De zaak wordt pikant doordat Van Mierlo een liberale staatssecretaris, M. Patijn,
onder zich heeft, die juist Europese zaken moet doen. Dus de verdeeldheid over het
buitenlands beleid heerst niet alleen binnen het kabinet, althans tussen de
regeringspartijen, maar ook binnen het ministerie van buitenlandse zaken zelf.
Persoonlijk deel ik - het zal de lezer niet verbazen - Bolkesteins scepsis. Maar daar
gaat het niet om. Belangrijk is niet of Bolkestein gelijk heeft (nog minder: of ik hem
gelijk geef), belangrijk is dat hij er andere meningen op na houdt dan Van Mierlo.
Daarom is het interessant in te gaan op een toespraak die hij onlangs over het
buitenlands - en vooral het Europese - beleid heeft gehouden.
Bolkestein begint, een beetje overbodig, met de vraag wat precies de Europese
cultuur is. Hij neemt dus aan dàt er een Europese cultuur is (wat op zichzelf al een
kwestieuze stelling is). Hij zoekt de kenmerken van die cultuur in de Latijnse vorm
van het christendom, de Renaissance en het humanisme. Die bronnen hebben de
landen van West- en Midden-Europa gemeen, maar niet de gebieden daarbuiten.
En hoe zit het dan met de Amerika's, Australië en Nieuw-Zeeland? Hebben die
niet deel, via West-Europa, aan die bronnen? De Verenigde Staten zijn, als produkt
van de Verlichting, daar zelfs een typisch voorbeeld van. Zij zouden dus ook tot de
Europese cultuur gerekend moeten worden. Maar dan wordt het begrip zinledig.
Vandaar dat Bolkesteins stelling kwestieus is.
Hoe dan ook, op grond van zijn stelling vindt hij dat de landen die ten oosten van
de lijn St. Petersburg-Triëst gelegen zijn, niet tot de Europese Unie moeten behoren.
Immers, zij hebben niet de invloed van het Latijnse christendom, de Renaissance en
het humanisme ondergaan. Voor Roemenië en Bulgarije maakt hij, nogal
inconsequent, een uitzondering; maar de Oekraïne en de Balkan moeten buiten blijven.
Rusland natuurlijk ook. En ook Turkije.
Wel wil hij aan die landen ‘negatieve integratie’ aanbieden. Dat wil zeggen dat
de economische barrières tussen hen en de Europese Unie afgebroken kunnen worden.
Maar samen met die landen beleid maken (‘positieve integratie’) wijst hij van de
hand. Trouwens, het zal sowieso onmogelijk zijn 24 landen te integreren in dezelfde
mate als tussen minder landen wèl mogelijk is. (Met de bestaande vijftien is het al
zo moeilijk!)
Dat doet de vraag rijzen wat onder integratie verstaan wordt. Een Europese
monetaire unie acht Bolkestein nog wel mogelijk, maar dan moet wèl aan de strikte
voorwaarden van Maastricht voldaan worden, en dat doet Nederland niet. ‘Als wij
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toegelaten zouden worden, welk argument hebben we dan om de Italianen en de
Belgen eruit te houden?’
Het integratiebegrip strekt zich, volgens Bolkestein, niet uit over het politieke
domein. Daarom begrijpt hij bondskanselier Kohls voorwaarde niet dat een politieke
unie vooraf moet gaan aan een monetaire. In elk geval: een Europese federatie zit er
niet in, want er is geen Europees volk, geen Europees rechtsstelsel, geen Europese
taal en geen Europese openbare mening.
Dus: ‘Een gemeenschappelijke buitenlandse politiek ontsnapt ons. Er is geen
gemeenschappelijk doel, en er is geen gemeenschappelijke wil.’ Dat geldt in nog
veel sterkere mate voor een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. Trouwens, als dat
geen kernwapens zou mogen hebben (zoals de meeste Nederlanders, Duitsers en
Scandinaviërs willen), zou het weinig indruk maken op een land als Rusland. We
kunnen beter op de NAVO blijven vertrouwen, zegt Bolkestein. Tja, maar hoe
duurzaam is dat bondgenootschap?
Bolkestein gaat daar niet op in, maar wèl vindt hij dat de NAVO zich niet moet
uitstrekken over de landen van Midden- en Oost-Europa. Zij worden thans niet
bedreigd, en als ze dat wèl zouden zijn, ‘zijn wij bereid Polens oostgrens te
verdedigen? Zijn de Amerikanen bereid hun nucleaire garantie over Polen en
Slowakije uit te strekken?’ Allemaal gegronde vragen, al bestaat er überhaupt niet
zoiets als een ‘nucleaire garantie’.
Bolkestein vindt dat de Midden- en Oosteuropese volken, wat hun veiligheid
betreft, voldoende zullen hebben aan het lidmaatschap van de Europese Unie. Zelf
zullen die landen dat niet vinden, zeker niet wanneer die Unie zich, zoals Bolkestein
wil, niet met veiligheidszaken mag bemoeien. Maar dat het onverstandig is Rusland,
welks medewerking het Westen nodig heeft voor nucleaire en andere zaken, te
prikkelen door de NAVO tot aan zijn grenzen uit te breiden - daar heeft Bolkestein
gelijk in.
Ten slotte: Nederland moet zich niet aansluiten bij een ‘zogenaamde as
Bonn-Parijs’. Uit het woord zogenaamde blijkt al dat Bolkestein twijfelt aan de
duurzaamheid van die as. Terecht. Trouwens, er zijn meer assen in Europa, en de
belangrijkste is de ‘vrijhandels-as’, die ‘de Middellandse-Zeestaten, met een sterke
katholieke en mercantilistische inspiratie, scheidt van de Noordwesteuropeanen, die
de vrijhandel toegedaan zijn’. En als Nederland zich toch zou moeten aansluiten bij
die Frans-Duitse as, dan moet het die intentie zeker niet luid proclameren - een raad
die minister Van Mierlo, gesteund door de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, niet overneemt.
Nogmaals: het gaat er niet om of Bolkestein gelijk heeft. Het gaat erom dat de
politieke leider van de op één na grootste regeringspartij, die zich zeker niet zal laten
remmen door een of twee mopperende fractieleden en nog minder door een hele
mopperende liberale eurofractie, er deze visie op na houdt en dat deze visie niet
gedeeld wordt door de minister van buitenlandse zaken. En het gaat erom dat een
buitenlands beleid dat niet berust op een consensus tussen de regeringspartijen, geen
indruk op het buitenland kan maken. ‘Een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt’,
zegt de Statenbijbel.
NRC Handelsblad van 17-10-1995, pagina 9

Een Duitse verademing
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Anders dan Fransen en Britten, wie de mening van de wereld niets kan schelen, zijn
de Duitsers er doorgaans zeer gevoelig voor. Ze willen geliefd worden. Dat maakt
hen kwetsbaar, en die kwetsbaarheid kan wel eens in het omgekeerde omslaan: ‘Und
willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein.’
Wat een verademing dus wanneer we een Duitser ontmoeten die zijn schouders
ophaalt over de ongeliefdheid van zijn landgenoten. Zoals bondspresident Roman
Herzog, die dezer dagen hier te gast was. Enquêtes die uitwijzen dat Duitsers bij
Nederlanders niet zo bijster populair zijn, neemt hij ‘niet zo vreselijk serieus’, zei
hij meermalen.
Weliswaar trekt hij daarmee een niet onbelangrijk deel van een zelfbeeld in twijfel,
dat immers grotendeels berust op de mythe van het lijden dat heel Nederland meer
dan vijftig jaar geleden door Duitsland is aangedaan, maar verfrissend is deze
‘onderkoelde stijl, die zich soms op de rand van onverschilligheid lijkt te bewegen’
(zoals de correspondent van Trouw in Bonn dat uitdrukt), wèl.
In elk geval is die stijl anders dan die van zijn voorganger, bondspresident Von
Weizsäcker, door de correspondent van de Volkskrant een ‘Pruisische aristocraat’
genoemd (wat niet juist is, want de Weizsäckers zijn (jonge) Württembergse adel),
die aan die enquêtes, zoals hij (dit keer waarschijnlijk wèl terecht) schrijft,
‘ongetwijfeld een diepzinnige, moreel zwaar aangezette verhandeling’ zou hebben
gewijd.
Ook in dit opzicht is Roman Herzog een verademing. Met alle waardering voor
zijn voorganger, moet ik bekennen dat zijn mooie redevoeringen mij langzamerhand
op de zenuwen gingen werken. In zoverre ben ik blijkbaar een typische Nederlander,
want Ernst Zahn schrijft in de bundel Kannitverstan? Deutschlandbilder aus den
Niederlanden (Munster, 1995) dat ‘grote redevoeringen, die in Duitsland indruk
maken, aan welker tekst gevijld is om de grote gedachten te baren en te verdiepen’,
bij ons impopulair zijn.
Mij is Herzog liever, die bij een herdenking in Auschwitz zei dat er plaatsen zijn
waar slechts zwijgen past. Was dat een steek onder water aan het adres van zijn
voorganger? Hoe dat ook zij - voor Duitse Schöngeisterei ben ik altijd enigszins
allergisch geweest. Ik weet wel dat vele Schöngeister in de tijd van Hitler aan de
‘goede’ kant hebben gestaan, maar velen hebben zich - zeker aanvankelijk - ook juist
tot hem aangetrokken gevoeld.
De dichter Stefan George (1868-1933) had leerlingen in beide kampen. Claus von
Stauffenberg was een van hen en oorspronkelijk een geestdriftige aanhanger van de
man op wie hij op 20 juli 1944 de mislukte aanslag zou plegen, en de eed die hij zijn
medesamenzweerders had willen laten zweren, zwelgt van gevoelens en gedachten
die de Nederlander volkomen vreemd zijn.
Het is ook geen wonder dat een andere samenzweerder, Adam von Trott zu Solz,
die van het begin af aan tegenstander van Hitlers regime was geweest, in Engeland,
waar hij gestudeerd had en vele vrienden had, toch in laatste aanleg gewantrouwd
werd wegens zijn verheven idealisme, dat, in het Engels vertaald, een warhoofdige,
zo niet komische, indruk maakte.
Thomas Mann schreef eens: ‘De Duitser denkt niet politiek, maar tragisch,
mythisch, heroïsch’, en dat gold zowel voor voor- als voor tegenstanders van Hitler.
Gold, want in de halve eeuw die sinds 1945 is verstreken, hebben de Duitsers de
heilzame, nuchtere invloed van vooral Amerika ondergaan.
Oud-president von Weizsäcker en gelijkgezinden, die hun spreekbuis vooral in
het weekblad Die Zeit vinden, mogen we dus niet over één kam scheren met degenen
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die Thomas Mann op het oog had. Niettemin zijn de diepe waarheden die hij placht
(en nog wel pleegt) te verkondigen, in zekere zin ‘typisch Duits’.
Maar ze zijn dan ook voor een Duits publiek bedoeld. Met zijn klassieke rede voor
de Bondsdag op 5 mei 1985 is hij voor het buitenland de belichaming van de ‘goede
Duitser’ geworden. In Duitsland zelf had die rede een gemengde ontvangst, wat
betekent dat er ook moed voor nodig was haar te houden.
Hoe komt het dan dat ik toch een zekere reserve koester jegens die Duitse
diepzinnigheid? Ik heb mij dat zelf meermalen afgevraagd. Het is niet omdat ik
anti-Duits ben. Ik heb niet meer van de Duitse bezetting te lijden gehad dan de
meerderheid van het Nederlandse volk, en minder dan de Nederlanders die in de
Duitse kampen geleden hebben en vaak omgekomen zijn (vandaar dat ik hierboven
sprak van de mythe van het lijden van alle Nederlanders).
Is het doordat ik produkt ben van de Nederlandse cultuur, waaraan de Romantiek,
die de Duitse cultuur zo intens - en soms zo fataal - beïnvloed heeft, grotendeels is
voorbijgegaan? Bij Romantiek denken wij dan meestal aan Rhynvis Feith, en dan
beginnen we te lachen.
Of is het doordat de filosofie, die bijna het kenmerk is van de Duitse cultuur, bij
ons niet inheems is - in tegenstelling tot de theologie, die ons allen tot moralisten
heeft gemaakt? ‘In Nederland is een van religie en moraal gescheiden, eenzijdig
literair-esthetische cultuur onder regie van de filosofie nooit van de grond gekomen’,
schrijft Zahn.
De dichter Albert Verwey, die met Stefan Georg bevriend was (totdat, al in 1910,
Verwey George's ‘Duitse religie’ niet meer kon volgen), schreef hem eens: ‘Droomer!
ik bemin uw zang,/en uw verre woorden komen/als een voorjaar tusschen boomen,/als
een adem op mijn wang./Maar de zeewind frisch en zilt/wil niet wijken uit mijn
haren./Hoe zal ik die beide paren:/Zang die zoelt en bries die trilt?’
Maar die metafoor is mij ook te ‘Duits’ als verklaring, hoewel het zeker waar is
dat de maritieme gerichtheid van ons land en zijn geschiedenis - aan de zee hadden
we onze welvaart en, tijdelijk, onze macht te danken - het eeuwenlang met de rug
naar Duitsland heeft doen leven, dat velen tot op den dag van vandaag nauwelijks
kennen en maar een raar land vinden (al gaan ze er wel met vakantie naar toe).
Heinrich Heine schreef eens spottend over zijn landgenoten dat zij ‘besitzen im
Luftreich des Traums/die Herrschaft unbestritten./Hier üben wir die Hegemonie,/hier
sind wir unzerstückelt;/Die andern Völker haben sich/auf platter Erde entwickelt.’
Als zoon van ‘platter Erde’ koester ik een zeker wantrouwen jegens politici die
waarheden verkondigen die, in mijn ogen, abstract blijven en ondervind ik
bondspresident Herzogs filosofie-met- beide-voeten-op-de-grond als een verademing.
NRC Handelsblad van 20-10-1995, pagina 9

‘Laat ons nu bekende mannen prijzen’
Is niemand dan heilig meer? Nu schijnt de grote ontdekkingsreiziger Marco Polo
(1254-1324) ontmaskerd te zijn als een fantast en oplichter. Althans, dat maak ik op
uit een programma van de BBC, dat aan die onthulling was gewijd. Het werd vrijdag
uitgezonden.
Tot nu toe wisten we niet beter of de Venetiaan was de eerste Europeaan die in
China was doorgedrongen, waar hij tien jaar zou hebben gewoond en het zelfs tot
gouverneur van de stad Jang-Tsjou zou hebben gebracht. Teruggekeerd - via

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Indonesië, India, Perzië en Armenië - zou hij zijn herinneringen aan een Franse
medegevangene (hij was intussen in Genuese gevangenschap geraakt) hebben
gedicteerd.
Zijn boek, Le livre des merveilles, heeft zich met grote snelheid verspreid en is
een prikkel voor andere ondernemingen geweest. Columbus had er een exemplaar
van bij zich op zijn eerste tocht naar Amerika. Het werd tot op vandaag beschouwd
als het eerste wetenschappelijke werk op dit gebied.
En nu is Frances Wood gekomen, werkzaam op de Chinese afdeling van de British
Library, en die heeft dit hele verhaal doorgeprikt. Marco Polo zou nooit verder dan
Constantinopel en het Midden-Oosten zijn geweest. Zijn verhalen over China heeft
hij ontleend aan andere reizigers. Dat hij China nooit bereikt heeft, blijkt alleen al
hieruit dat hij nergens de thee en het porselein vermeldt, toen in Europa nog
onbekende zaken. Ook over de grote Chinese muur zwijgt hij.
Althans: volgens Francis Wood, zoals de inhoud van haar boek, dat nog verschijnen
moet, op de BBC werd weergegeven. Zelf wilde zij niet in het programma verschijnen,
en zo had de BBC vier andere deskundigen - een historicus, een ontdekkingsreiziger
(valt er nog iets te ontdekken?), een oriëntalist en iemand die zich met het
geschiedenisonderwijs bezighoudt - opgetrommeld om erover te praten.
Nu, voor de historicus kwam Woods onthulling niet als een verrassing: in de
Middeleeuwen liepen waarheid en fictie door elkaar, zonder dat iemand zich daar
iets van aantrok. Ook de ontdekkingsreiziger was er niet van ondersteboven: Marco
Polo's verhaal bleef een fantastisch leesverhaal; bovendien had het alleen al daardoor
zijn waarde bewezen doordat het anderen had geïnspireerd tot het ondernemen van
ontdekkingsreizen.
De oriëntalist was sceptischer: de grote Chinese muur was nog niet gebouwd in
de dertiende eeuw; geen wonder dus dat Marco Polo haar niet opgemerkt had. Ook
was deze niet naar China, maar naar het Mongoolse rijk gegaan; hij schreef dus niet
over de Chinezen, maar over de Mongolen (die toen over China heersten).
Voor het onderwijs komt de debunking van Marco Polo niet als een schok, zei de
onderwijsman. Marco Polo is daar al jaren een non-person, ‘zoals zovele helden’.
En zo kwam het gesprek op het thema of het geschiedenisonderwijs aandacht moet
schenken aan ‘helden’. Marco Polo verdween uit het zicht.
De oriëntalist (die kennelijk ook historicus was) hing de, zoals hij zei, ‘ouderwetse’
notie aan dat geschiedenis zich bezighoudt met waarheden, en het is de vraag of
geschiedenis geïllustreerd aan de hand van helden, de werkelijkheid weergeeft. Hij
vond het tegenwoordige onderwijs, dat de nadruk legt op sociale geschiedenis, veel
beter dan het vroegere, waarbij je veel uit je hoofd moest leren.
Dat kan wel waar zijn, zei de onderwijsman, maar de scholieren vinden dat soort
onderwijs kennelijk vervelend, want ze laten geschiedenis op het vroegst mogelijke
ogenblik uit hun pakket vallen. Kennelijk worden ze meer geboeid door verhalen
over helden. Dat zijn trouwens vaak voortreffelijke verhalen, zei hij. En of ze waar
zijn is niet zo van belang, zei de ontdekkingsreiziger.
Nu krabbelde de oriëntalist een beetje terug: het is waar dat er misschien te veel
nadruk wordt gelegd op het sociale; geschiedenis moet een verhaal blijven. Maar hij
bleef bezwaren koesteren tegen geschiedenis die om andere redenen wordt onderwezen
dan om de waarheid van het verhaalde. (Dat kan overigens ook bij ‘sociale’
geschiedenis het geval zijn.)
Nu werd het tijd voor mij om de Weltgeschichtliche Betrachtungen van de
Zwitserse historicus Jacob Burckhardt uit de kast te halen. Dat bevat immers een
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hoofdstuk over ‘die historische Grösse’, een begrip dat Burckhardt ‘onontbeerlijk’
acht. Immers, in grote mannen ‘concentreert zich het wereldbewegen’. Zij zijn de
‘coïncidentie van het algemene en het bijzondere; van het blijvende en de beweging
in één persoonlijkheid. Zij vatten staten, godsdiensten, beschavingen, crises samen.’
Als dat zo is, dan kan het geschiedenisonderwijs grote mannen moeilijk negeren,
maar Burckhardt had al in zijn tijd - en het hoofdstuk over de ‘historische Grösse’
berust op een college dat hij in 1870 gaf - te maken met mensen die verklaren dat
zij en hun tijd het wel zonder grote mannen afkunnen.
Ze denken blijkbaar, zegt Burckhardt, dat ‘zonder de misdaden van grote mannen
alles recht deugdzaam zal toegaan. Alsof de kleinen niet, zodra ze op tegenstand
stoten, ook kwaadaardig kunnen worden, nog afgezien van de hebzucht en nijd die
ze elkaar toedragen.’
Optimistisch is Burckhardt niet: ‘De overheersende pathos van onze dagen, de
hang naar een gemakkelijker leven van de massa's, kan zich onmogelijk condenseren
tot een werkelijk grote figuur.’ Eerder ‘is de tijd geneigd zich tijdelijk door avonturiers
en fantasten te laten imponeren’. Burckhardt zinspeelt dan op Napoleon III, die latere
historici inderdaad wel eens een protofascist hebben genoemd.
Was Burckhardt een conservatieve brompot? Oordeel zelf: ‘De grote mannen zijn
nodig voor ons leven, opdat de wereldhistorische beweging zich periodiek en bij
vlagen vrij kan maken van afgestorven levensvormen en van napratend geklets.’ Als
hij conservatief was, dan zijn die woorden het bewijs dat het ware conservatisme
verandering erkent - de ‘wereldhistorische beweging’ - ja, het zo nu en dan nodig
vindt die ‘wereldhistorische beweging’ een handje te helpen. Dat vonden de
communisten, die ook geloofden in de ‘bewegingswetten der geschiedenis’, trouwens
ook - met een beroep op hun grote mannen.
NRC Handelsblad van 24-10-1995, pagina 9

De juiste man op de juiste plaats?
In een krant las ik dat op de bijeenkomst van staats- en regeringshoofden ter viering
van het vijftigjarig bestaan van de Verenigde Naties hèt onderwerp van gesprek in
de wandelgangen was geweest de vraag: wie volgt Willy Claes op als
secretaris-generaal van de Noordatlantische Verdragsorganisatie?
Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Er waren immers 184 regerings- en
staatshoofden in New York bijeen en de overgrote meerderheid van hen
vertegenwoordigde landen wie het niets kan schelen wie die post gaat innemen. Zij
zijn immers geen lid van de NAVO. En van de vijftien NAVO-landen had er één
regeringshoofd - bondskanselier Kohl - nog verstek laten gaan.
Trouwens, het was niet alleen die ene krant die een scheef beeld gaf van de toestand
in de wandelgangen van de VN. De onbevangen lezer of kijker moest uit alle media
wel de indruk krijgen dat die hele vertoning in New York draaide om de opvolging
van Claes en de rest slechts een sideshow was.
De werkelijkheid was natuurlijk juist omgekeerd. Zelfs de bewindslieden uit de
NAVO-landen zullen niet de hele dag alleen maar aan Lubbers of Ellemann-Jensen
hebben lopen denken. Zo zal president Chirac, om maar één voorbeeld te noemen,
zijn contacten (of niet-contacten) met zijn Algerijnse collega of de kernproeven van
Mururoa, belangrijker hebben gevonden. Ja, het is te hopen dat zelfs voor onze
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ministers de toekomst van Lubbers niet het belangrijkste thema van hun gesprekken
was. Maar die indruk kreeg je wèl uit de media.
Door die concentratie op één persoon raken twee vragen enigszins onderbelicht:
1. Heeft Nederland recht op die post van secretaris-generaal van de NAVO? 2. Is
Lubbers daar geschikt voor? Wat de eerste vraag betreft: Nederland heeft al twee
keer een secretaris-generaal geleverd (Stikker en Luns), die samen zestien jaar die
functie hebben bekleed (zestien van de 46 jaar dat de NAVO bestaat). Er zijn heel
wat landen die nog geen secretaris-generaal hebben geleverd. Nu zijn er van die
landen enkele die er niet voor in aanmerking komen. Frankrijk bijvoorbeeld, omdat
het geen lid is van de militaire organisatie van de NAVO (zoals ook Spanje).
Griekenland en Turkije, omdat ze bijna op voet van oorlog met elkaar staan. Maar
een land als Noorwegen heeft een uitstekende staat van dienst (beter dan die van
Denemarken, het land van Ellemann-Jensen), en er is nog nooit een Noor
secretaris-generaal geweest.
Dus een recht heeft Nederland niet op die post - nog geheel afgezien van de vraag
of het optreden (of niet-optreden) van de Nederlandse blauwhelmen in Srebenica
Nederland in de ogen van de bondgenoten nu wel het bij uitstek geschikte land heeft
gemaakt om de secretaris-generaal van de NAVO te leveren. Komen we tot de vraag
of de man ten wiens gunste onze regering haar partners aan het polsen is, geschikt
is, dan moet allereerst vastgesteld worden dat Lubbers als voormalig
minister-president ook een goede staat van dienst heeft. Alleen in het laatste jaar van
zijn twaalfjarige ambtsperiode leek hij de kluts kwijt te zijn.
Er wordt wel gezegd dat Lubbers niet over de militaire en strategische expertise
beschikt die nodig is voor de vervulling van die post. Nu, hij is intelligent genoeg
om die zich snel eigen te maken. Trouwens, die expertise is niet meer zo nodig als
in de jaren van de koude oorlog. Nu zijn politieke en diplomatieke gaven meer
gevraagd.
Het is op het laatste punt dat er vragen beginnen te rijzen. De politieke gaven die
nodig zijn om twaalf jaar Nederland goed te beheren, zijn niet noodzakelijkerwijs
dezelfde die iemand geschikt maken voor de functie van secretaris-generaal van een
multinationale, in casu Europees-Amerikaanse organisatie. In elk geval is er twijfel
- twijfel die Lubbers zijn gooi naar het voorzitterschap van de Europese Commissie
heeft doen verliezen.
Bij bondskanselier Kohl had die twijfel zich verdicht tot oppositie. Gemeenlijk
wordt die toegeschreven aan het verzet dat Lubbers in 1990 zou hebben aangetekend
tegen het in zijn ogen te snelle proces van de Duitse hereniging. Het is de vraag of
dit waar - of althans: helemaal waar - is.
Per slot van rekening heeft president Mitterrand dat proces zelfs proberen te
blokkeren. Zijn plotselinge bezoek aan Gorbatsjov in Kiev en zijn reis naar de toen
nog bestaande DDR (beide vlak na de val van de Muur) zijn daar bewijzen van. Maar
de betrekkingen tussen Kohl en Mitterrand hebben daar niet onder geleden.
Het is waar: wat Duitsland van Frankrijk duldt, hoeft het niet ook van Nederland
te dulden. Maar er was ook meer aan de hand. Kohl vond Lubbers maar een
onvermoeibare en vermoeiende bemoeial (wat hij misschien eveneens minder duldde
van de vertegenwoordiger van een klein land), met wie hij bovendien minder
gemakkelijk kon tafelen als met de, evenals hijzelf, pycnische Jean-Luc Dehaene.
Maar wat Kohl werkelijk aan het denken moet hebben gezet is de manier waarop
Lubbers in het laatste jaar van zijn minister-presidentschap de door hemzelf benoemde
opvolger, Elco Brinkman, onderuitgehaald heeft en, mede daardoor, verantwoordelijk
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werd voor de verkiezingscatastrofe van het CDA. Als mede-christendemocraat kan
Kohl dit niet zijn ontgaan. Kunnen wij aan zo'n man zo'n belangrijke internationale
functie toevertrouwen, moet hij gedacht hebben. Als die twijfel verleden jaar enige
grond had, dan heeft hij die nog.
Maar de meeste twijfel wekt Lubbers' gave van het woord. Al voor Nederlanders
is zijn taal vaak buitengewoon cryptisch. Hoe moet zij buitenlanders, in een andere
taal overgezet, wel in de oren klinken? En dat terwijl van de secretaris-generaal,
meer dan ooit, gevraagd zal worden dat hij het publiek overtuigt van de blijvende
noodzaak van het bondgenootschap en van de offers die het vergt. Voor Lubbers
pleit dat hij Europeser is dan bijvoorbeeld de Deen Ellemann-Jensen, zei oud-minister
en oud-secretaris-generaal van de Westeuropese Unie Van Eekelen onlangs voor de
televisie. Dat zou bevorderlijk zijn voor de hervorming van de NAVO tot een
twee-pijlerconstructie: een Europese en een Amerikaanse pijler.
Misschien, maar dat vooronderstelt dat zo'n constructie überhaupt leefbaar is (nog
afgezien van het feit dat een Europese pijler in geen velden of wegen te bekennen
is). Èn het vooronderstelt een Amerikaans akkoord met zo'n constructie. In de praktijk
hebben de Verenigde Staten, wanneer puntje bij paaltje kwam, zich altijd verzet
tegen een ganging-up (zoals president Nixon eens zei) van de Europeanen in de
NAVO.
Zover zijn we echter nog lang niet. Voorlopig zullen de ministers Kok en Van
Mierlo de handen eraan vol hebben de bondgenoten de indruk te geven dat hun
streven een politicus die zich voor Nederland verdienstelijk heeft gemaakt, een
welverdiende beloning te bezorgen, niet hun voornaamste drijfveer is; dat Lubbers,
met andere woorden, volgens hen de juiste man op de juiste plaats is - onverschillig
zijn nationaliteit.
NRC Handelsblad van 27-10-1995, pagina 9

De smaad van het land
Er zijn ogenblikken waarop ik denk: ik ben nationalist. Onlangs was er zo'n ogenblik.
Maandag had het tweede Duitse net (ZDF) een programma over Srebrenica. Toen
het optreden van de Nederlandse blauwhelmen ter sprake kwam, kregen we een scène
te zien die ik walgelijk vond.
Wat toonde die scène dan? Lijken van vermoorde Bosniërs? Nee, een stuk of
twintig Nederlandse soldaten, sommigen met bierblikjes in de hand, die een polonaise
dansten op de maat van een kapel, temidden van lachende omstanders. Het was op
het feest dat voor het teruggekeerde Dutchbat was gearrangeerd, op Soesterberg
geloof ik.
Nu vind ik zo'n polonaise van lallende mensen altijd walgelijk. Maar zoiets behoort
blijkbaar tot onze cultuur (niet de onze alleen: ook de Duitsers, en misschien ook
wel anderen, zijn er sterk in). Zelfs in de tuin van het Catshuis werd zo'n polonaise
eens gehouden: toen premier Den Uyl in 1974 het Nederlandse voetbalelftal daar
feestelijk ontving, nadat het van de Duitsers niet gewonnen, maar verloren had.
Maar die scène op Soesterberg overtrof alles nog in walgelijkheid, te meer omdat
ik haar op een buitenlands televisiestation zag (op Nederlandse televisie had ik haar
nooit gezien). Die scène was namelijk extra walgelijk door wat er kort tevoren in
Srebrenica en omgeving was gebeurd. De details van de massamoorden door de
Serviërs kenden we weliswaar nog niet, maar de ministers Pronk en Voorhoeve
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hadden toen al wel van genocide gesproken. En die feestende soldaten wisten het
wèl.
Wat heeft dit nu met mijn nationalisme te maken? Welnu, ik werd niet alleen
vervuld van walging, maar ook van diepe schaamte. Het waren per slot van rekening
landgenoten die daar dansten - bijna op de lijken van de mensen die ze geacht waren
geweest te beschermen. Een beetje terughoudendheid was passender geweest.
Nu voel je schaamte alleen om wat jezelf of degenen met wie je je solidair voelt,
gedaan of niet gedaan hebben. Blijkbaar voelde ik mij op enige wijze solidair met
die Nederlandse soldaten. Als het andere soldaten waren geweest, zou ik alleen
walging hebben gevoeld, geen schaamte. Dàt is mijn nationalisme. Dat uit zich
blijkbaar meer in het negatieve dan in het positieve. Als het Nederlandse elftal van
Duitsland wint, vind ik dat ook wel leuk, maar meer omdat dan een klein land van
een groot land wint dan omdat ik zo voor Nederland ben. Als België of Denemarken
van Nederland wint, laat mij dit koud of denk ik soms zelfs: net goed.
Wat dat betreft is wat Carry van Bruggen het ene kernmerk van het nationalisme
noemt: ‘De smaad van het land is de smaad van het Ik’ meer op mij van toepassing
dan de keerzijde ervan: ‘Hoe groter, machtiger, welvarender, glorieuzer het land is,
hoe meer betekent het daarvan een burger te wezen voor het aanzien van het individu’.
Nu zijn er de laatste tijd genoeg gelegenheden geweest om zich de ‘smaad van het
land’ aan trekken. De blauwhelmen van Srebrenica zijn dan weliswaar officieel
witgewassen maar er blijft altijd iets van twijfel hangen. Trouwens, er zijn nog vragen
onbeantwoord. In elk geval is het geen glorieuze pagina in onze geschiedenis geweest.
En of het buitenland helemaal overtuigd is van onze zelfverschoning? Dinsdag
stond in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (die weinig foto's heeft) weer die foto
van generaal Mladic en overste Karremans die het glas heffen na de overgave van
Srebrenica, terwijl die gebeurtenis ruim drie maanden geleden had plaatsgevonden
en de foto toen vele malen is gepubliceerd (onder andere in Time). Bovendien toonde
de FAZ de foto buiten elke context, dus niet als illustratie bij een artikel over
Srebrenica of Bosnië. Ook het onderschrift zinspeelde niet op iets actueels, zoals het
rapport over Srebrenica, dat de dag tevoren verschenen was. Pure stemmingmakerij
dus.
Ik zeg dit niet uit verontwaardiging, maar om aan te tonen dat het buitenland
Nederland nog wel vaker zal herinneren aan Srebrenica en buitenlanders Nederlanders
erover zullen aanspreken. Het gevoel onbegrepen, zo niet belaagd te worden is de
kiem van nationalisme.
Het Nederlandse drugsbeleid geeft ons ook al niet veel reden om met het hoofd
fier in de nek rond te lopen. Al roepen we, met minister Sorgdrager, nog zo hard:
iedereen loopt uit de pas behalve wij (ook een soort nationalisme) - het blijft
onbegrepen. En wat de commissie-Van Traa onthult aan toestanden bij (en tussen)
justitie en politie, geeft ook meer aanleiding tot schaamte dan tot trots.
Ook zoiets als een staatsbezoek kunnen we blijkbaar niet meer vlekkeloos
organiseren. Op het laatste ogenblik kon bondspresident Herzog geen krans bij het
nationale monument op de Dam leggen, omdat men vergeten was dat er tegelijkertijd
kermis was. Om niet te spreken van het koninklijk bezoek aan Indonesië met zijn
incidenten. Wanneer minister Van Mierlo de media verwijt deze op te blazen of zelfs
te verzinnen, dan moet ik denken aan Hamlet: ‘The lady doth protest too much, me
thinks’.
Al deze zaken trek ik mij, soms bijna persoonlijk, aan. Als dit het bewijs van
nationalisme is - het zij zo.
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Naschrift.
‘Een moeilijk stuk, hoor’, zei een vriend van me over mijn artikel Berust de moraal
op zichzelf? (31 oktober). Dat kwam, zei ik, doordat in de laatste alinea het woordje
niet was weggevallen en daardoor de logica uit het betoog verdwenen was. ‘Niet dat
ik niet bang ben voor deze gevolgen’, maar het tweede niet was bij de verwerking
van mijn kopij weggevallen.
NRC Handelsblad van 03-11-1995, pagina 9

Bij de dood van Sisyphus
Op 2 november overleed, 98 jaar oud, mr. Jan Huijts, hoofdredacteur van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant in de bezettingsjaren. In die functie heb ik hem niet gekend.
Het is pas in de loop van de jaren zestig dat ik veelvuldig contact met hem begon te
krijgen. Dat contact was hoofdzakelijk schriftelijk. Ik geloof dat ik hem niet meer
dan vijf maal heb ontmoet - waarvan een paar keer op begrafenissen, waar oude
mensen elkaar tegenkomen.
Hoe is dat contact ontstaan? De eerste brief van hem die ik bewaard heb, dateert
van januari 1967; maar we moeten elkaar al eerder geschreven hebben. De aanleiding
hebben ongetwijfeld mijn beschouwingen over de Sovjet-Unie in deze rubriek
gevormd, want daarover gaat bijna uitsluitend onze correspondentie. Er zijn in die
jaren honderden brieven gewisseld.
Huijts was, zoals D.J. Cannegieter in zijn mooie herdenkingsartikel in de krant
van zaterdag schrijft, vanaf het eerste uur aanhanger van de Russische revolutie en
zou dat, zonder overigens ooit lid van de communistische partij te worden, tot aan
de laatste ademtocht blijven. Maar hij was ook kenner van de geschiedenis der
Sovjet-Unie, waarover hij in de jaren dertig een boek schreef. Dat maakte hem voor
mij interessant. Het Nederlandse communisme is, na Gorter, Pannekoek en Henriette
Roland Holst, nooit erg gezegend geweest met grote theoretici. Discussie met
communisten was daarom altijd polemisch, zo niet vijandig. Zo niet met Huijts. Ik
heb veel van hem geleerd. Zo nu en dan verscheen hij in deze rubriek onder de naam
‘mijn marxistische vriend’.
Wat hem nog extra uitzonderlijk maakte, was dat hij, zoals Cannegieter ook
memoreerde, stalinist was en bleef. Na de dood van Stalin (1953) was er, volgens
hem, de klad gekomen in het socialistische experiment. Vooral Chroesjtsjov, die van
1953 tot 1964 secretaris-generaal van de communistische partij was, kon in zijn ogen
geen goed doen.
Stalin had ervoor gezorgd dat de grond en de grote produktiemiddelen in handen
van de gemeenschap kwamen en bleven. Dat is op hardhandige wijze gebeurd. Maar
Huijts zei: ‘Er is een heilig doel, maar er zijn geen heilige middelen. Het vergt
koelbloedigheid om in zichzelf onheilige middelen tegen elkaar af te wegen. In die
zin kan je de politieke lijn van Stalin juist achten en toch het over de mensen gebrachte
leed niet bagatelliseren.’
Maar de wensen van het volk dan? Daarop antwoordde hij (in juli 1968, vlak
voordat de Sovjet-Unie een einde maakte aan het
‘communisme-met-een-menselijk-gezicht’ van Praag): ‘De “wensen” van een “volk”
zijn niet meer dan attributen, waarmee de regerende of publieke-meningvormende
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minderheden binnen een staatkundige organisatie (die zich dan gewoonlijk, als
“natie”, met een of ander “volk” identificeert) manipuleren en die zij ook zo nodig
weten te produceren. Daarom kan ik het niet “erg” vinden dat binnen een
staatkundig-maatschappelijke organisatie waaraan in een bepaalde periode hoge en
zeer urgente eisen van vernieuwing gesteld worden, de minderheden waarvan de
nodige leiding moet uitgaan, zich eventueel zelf uitroepen en op hun manier een
“volkswil” produceren, die erop neerkomt dat het individu deze slechts ervaart als
hard werken, een karig bestaan en geen al te grote mond.
Het komt er maar op aan in welk perspectief deze offers van het individu gevraagd
worden. Voor mij had de Russische revolutie een inhoud (die zij ook lang gehouden
heeft), die - nee, ik zeg niet: elk offer waard was, elk offer rechtvaardigde, ook niet
dat hij mij met de in feite gebrachte offers verzoende, maar wèl: dat ik erin kon
berusten, dat ik de historische onafwendbaarheid nog altijd vermocht te beredeneren.’
Daar is uit marxistisch oogpunt niets tegen in te brengen. Zo dacht Marx ook over
de mensenrechten (de ‘zogenaamde mensenrechten’, zei hij). Iemand die zo denkt,
moet niet veel hebben van communisten die, zoals Huijts eens schreef, toegeven aan
de ‘kleinburgerlijke verlangens van het individu naar materieel comfort, naar
“persvrijheid” enz.’ Chroesjtsjov was zo iemand. Hij noemde hem dan ook de
‘eigenlijke doodgraver van de Russische revolutie’.
Immers, Chroesjtsjov ‘heeft de destalinisatie zo grof aangepakt, dat het inwendige
bestel van de Sovjet-Unie en het uitwendige bestel van het socialistische kamp er
niet door versterkt, maar verzwakt zijn. Het feit dat dit in wezen onomkeerbare
processen zijn, maakt zijn verantwoordelijkheid des te groter.’ Dat schreef Huijts
mij in juli 1967. Wanneer Cannegieter het vermoeden uitspreekt dat Huijts als een
‘ontgoocheld man’ is gestorven, dan was die ontgoocheling, wat de Russische
revolutie betreft, al vroeg begonnen.
Maar die ontgoocheling heeft de hoop nooit helemaal gedoofd. In februari 1991
(Gorbatsjov liep op zijn laatste benen) schreef hij: ‘De met de Russische revolutie
ingezette, inderdaad gigantische poging tot verbetering van de samenleving moge
zich in een crisis bevinden, waaruit zij slechts bovenkomt (maar zó ver is het nog
niet!) om te zien dat we weer van voren af aan beginnen moeten, ik behoor niet tot
degenen die nu om het hardst roepen - en ik moet erkennen: tot van linkerzijde toe
- dat de zaak van het socialisme verloren is; het socialisme failliet.’
Weer van voren af aan beginnen, een sisyfusarbeid dus. Dat thema vatte hij weer
op in zijn laatste brief aan mij, die van 10 maart 1992, na het catastrofale einde van
het socialistische experiment dus, dateert: ‘De Sisyphussen staan aan een nieuw
begin, het vernieuwde begin, dat tevergeefs de strijd opnieuw als een machtsstrijd
zal proberen te voltooien, om altijd weer te ontdekken dat zij over geen ander wapen
beschikken dan de machteloosheid van de Rede, wier wezenlijk vermogen, haar
Redelijkheid, in het proces van haar tegenstander - de ontwikkeling van de materiële
verhoudingen - besloten ligt, om daarbinnen op haar zelfbevrijding te wachten.’
Ik kan niet zeggen dat ik het helemaal begrijp, maar dit lijkt mij minder Marx dan
Carry van Bruggen, die overigens geen socialiste was, maar die hem wel, zoals hij
in een interview met HP/De Tijd (19 november 1988) erkende, sterk beïnvloed heeft.
In deze woorden van de toen 94-jarige lees ik niet zozeer ontgoocheling als wel
berusting, zo niet wijsheid. En als we denken aan het woord van Albert Camus: ‘Il
faut imaginer Sisyphe heureux’, was hij misschien zelfs gelukkig. In elk geval heb
ik reden met dankbaarheid deze andersdenkende, met wie mij een jarenlange
pennevriendschap verbond, te gedenken.
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Winnie for president
‘Als je niet tegen de hitte kunt, blijf dan buiten de keuken’, zei president Truman,
die ermee bedoelde dat de politiek een hard bedrijf is; als je er eenmaal voor gekozen
hebt, moet je niet over die hardheid klagen. Dat geldt ook voor de manier waarop
minister Sorgdrager vorige week in de Tweede Kamer is aangepakt wegens de gouden
handdruk die ze aan procureur-generaal Van Randwijck gegeven had.
Met dit verschil: dat zij niet over die hardheid geklaagd heeft. Maar dat doen
anderen wel voor haar, bijvoorbeeld Christien Brinkgreve in de krant van 7 november.
Het artikel waarin zij voor de gekastijde minister opkwam, droeg de titel: ‘Menselijk
of politiek’ - een valse tegenstelling, want ook de politiek is menselijk.
Brinkgreve uit haar bewondering voor het optreden van de minister in de Kamer:
‘Zij erkende fouten en draaide daar niet omheen, ze nam de verantwoordelijkheid
en schoof deze niet af, en ze liet merken hoe hard die kritiek aankwam. Ze toonde
zich getroffen, en herstelde zich, wat ik knapper werk vind dan de depersonaliseerde
beheersing die we meestal bij politici aantreffen.’
Ook als we het daar honderd procent mee eens zijn, doet dat niet af aan het feit
dat de verdediging van minister Sorgdrager vakkundig zwak was. Als politici een
minister daarop niet mogen aanvallen, waar blijft dan de essentie van de politiek?
Politiek is niet lief zijn voor elkaar - ook niet als de minister toevallig een vrouw is.
Stel je voor dat een minister niet langer beoordeeld zou worden naar zijn/haar
beleidsdaden, maar op grond van de vraag of hij/zij zijn fouten al dan niet toegeeft.
Dat zou een vrijbrief worden voor iedere stuntelaar. Trouwens, Brinkgreve wil dat
ook niet, want ze vindt het winst dat vrouwelijke bewindslieden niet langer op
uiterlijkheden beoordeeld worden, zoals hun stem of bril of rok, maar ‘gewoner’,
dat wil zeggen: ‘op hun werk’. Welnu, dat is met Sorgdrager gebeurd, dus waarom
klaagt Brinkgreve?
Door het element van de sekse in haar betoog te introduceren - ‘Dit zou een man
nooit zo gedaan hebben’, schrijft ze - brengt Brinkgreve een ander vals element in
de discussie. Voor vrouwen gelden in de politiek dezelfde regels als voor mannen,
en als eens de Kamer in meerderheid uit vrouwen zou komen te bestaan, dan zouden
de regels van het spel niet anders worden en evenmin de manier waarop het spel
gespeeld wordt.
Politiek is nu eenmaal oorlog - met winnaars en verliezers, doden en gewonden,
tegenstanders en bondgenoten. Het verschil is alleen dat er geen bloed vloeit, omdat
deze oorlog - net zoals de oorlog toen hij nog hoffelijk gevoerd werd - regels kent.
Politiek is een tot spel gestileerde oorlog - met strategie en tactiek, hartstocht en
veinzerijen. Dat maakt politiek, als het spel goed gespeeld wordt, zo fascinerend.
Dat geldt voor mannelijke en vrouwelijke politici. Vrouwen, die jarenlang gelijke
behandeling geëist hebben, mogen zich niet, wanneer ze in de politiek aangevallen
worden, plotseling op hun vrouwelijkheid beroepen. Ook dat heeft minister Sorgdager
niet gedaan, maar het wordt wel voor haar gedaan - door vrouwen.
Je kunt zelfs zeggen dat vrouwen in de politiek nog altijd een zeker pré hebben
op mannen. Zij ontroeren gauwer, daarom is er een neiging meer van hen door de
vingers te zien, hun het voordeel van de twijfel te gunnen. Dat mannen daartoe
geneigd zijn, is misschien een bewijs dat ze vrouwen nog altijd niet helemaal voor
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vol aanzien, hen nog altijd als het ‘zwakke geslacht’ beschouwen, maar een vrouw
moet bijna onmenselijk zijn als ze niet van dat voordeel gebruik maakt. Het is een
voordeel dat ook de Nederlandse staatshoofden sinds 1890 hebben genoten.
Geen spel zonder spelregels, en als de politiek een spel is, dan heeft ook zij haar
regels. Minister Sorgdrager bewees dat zij die regels niet kent, toen zij om vertrouwen
vroeg, omdat zij niet als aangeschoten wild door wilde gaan. Maar een van de
spelregels is juist dat het bestaan van vertrouwen een sous-entendu is, stilzwijgend
aangenomen wordt - totdat het opgezegd is.
De voorzitters van de drie regeringsfracties hebben, op haar verzoek, haar dit
vertrouwen gegeven, hoewel dit onnodig was, omdat zij het niet formeel opgezegd
hadden. Maar daarmee kan ze nog niet weer als ongeschonden door het leven gaan.
Aangeschoten wild wordt ook niet plotseling ongedeerd doordat de jagers het voor
ongedeerd verklaren.
Dit had allemaal ook een mannelijke minister kunnen overkomen. Zou Christien
Brinkgreve dan ook voor hem op de bres zijn gaan staan? Sterker: het is eens een
mannelijke minister overkomen, en nog wel eveneens een minister van justitie. In
november 1976 kreeg Van Agt, toen minister van justitie in het kabinet-Den Uyl,
bijna de hele Kamer over zich heen wegens zijn beleid in de zaak-Menten. Vooral
de Kamerleden Kappeijne van de Coppello (een vrouw!) en Kosto muntten toen uit
in virulentie. Ook Van Agts verweer was zwak.
Maar wat gebeurde met Van Agt? Het grote publiek dat naar de televisie had zitten
kijken, kreeg medelijden met hem. Dàt was geen manier om een hulpeloze en
kennelijk goed bedoelende minister aan te pakken! Het resultaat was dat Van Agt
reusachtig populair werd bij een publiek dat toch al een vage afkeer van het politieke
bedrijf heeft. Het werd het begin van zijn meteorieke carrière.
Nu moet gezegd worden dat Van Agt die stemming heel goed aanvoelde en daarop
begon in te spelen. Daarmee trad hij eigenlijk iets buiten de perken, buiten de
speelruimte. Immers, hij maakte gebruik van on-, zo niet antipolitieke elementen om
zijn politieke positie te verbeteren. Technisch was hij dus een spelbreker. Het is
hoogst onwaarschijnlijk dat minister Sorgdrager dit voorbeeld zal volgen. Daarvoor
lijkt zij toch te fatsoenlijk. Maar wat niet onwaarschijnlijk is, is dat de stemming zich
te haren gunste zal keren. In de Nederlandse zieligheidscultuur, waarin ‘zich kwetsbaar
opstellen’ tot norm is verheven, is zo'n ommekeer te voorzien.
Mocht het haarzelf tegenstaan van die - ook vagelijk antipolitieke - cultuur te
profiteren, haar partij, die in 1998 weinig anders in de arena kan sturen dan de oude
leeuw Van Mierlo en de weinig overtuigende Wolffensperger, zal sterk in de
verleiding komen gebruik te maken van de onpolitieke charmes die haar zo populair
hebben gemaakt - waar de zieligheid nu bijkomt.
NRC Handelsblad van 10-11-1995, pagina 9

Het zit niet mee
Zelfs zij die, anders kennelijk dan het kabinet-Kok, twijfelden of de eigenschappen
die iemand een goede minister-president van Nederland maken, hem automatisch
deugdelijk doen zijn voor de functie van secretaris-generaal van de Noordatlantische
verdragsorganisatie, zullen oud-premier Lubbers het lot dat hem nu overkomen is,
niet gunnen. Daarvoor zijn zijn verdiensten voor het land te groot.
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Dat neemt niet weg dat de mislukking van zijn kandidatuur dwingt tot
zelfonderzoek. Het gaat niet aan, de schuld daarvan uitsluitend aan de Amerikanen
te geven. Hoewel het kabinet voorzichtiger heeft geopereerd dan bij andere,
soortgelijke gelegenheden wel het geval is geweest, moeten we ons afvragen of het
niet ook steken heeft laten vallen.
En wanneer we enkele vragen die ons dwarszitten formuleren, moeten we
onvermijdelijk beginnen met de keuze van de persoon. Was het kabinet er werkelijk
van overtuigd dat Lubbers de juiste man was voor de functie waarvoor het hem
kandideerde of wilde het hem alleen maar belonen voor wat hij voor ons land had
gedaan? De vraag is eigenlijk overbodig, want het kabinet zal nooit erkennen dat het
tweede het eigenlijke motief was.
Aangenomen mag worden dat Lubbers, een bekende dossiervreter, zich, wat de
feiten betreft, voldoende had voorbereid op het examen dat de Amerikanen hem
zouden afnemen, maar is er genoeg rekening mee gehouden dat hij zich op een manier
pleegt uit te drukken die voor velen, en zeker Amerikanen, raadselachtig is? Voor
minister Van Mierlo, die op hetzelfde jezuïetencollege heeft gezeten als Lubbers,
zijn diens woorden misschien klaar als een klontje, maar niet iedereen in Washington
heeft die voortreffelijke opleiding genoten.
Andere vraag: heeft het kabinet Washington even vroeg geconsulteerd over een
eventuele kandidatuur-Lubbers als de Europese hoofdsteden? En is die consultatie
breed genoeg geweest of heeft zij zich bepaald tot het Amerikaanse ministerie van
buitenlandse zaken? Die vraag moet gesteld worden omdat het een euvel van sommige
diplomaten - niet alleen Nederlandse - is het oordeel van die gesprekspartner in het
land van hun accreditering als representatief voor de stemming in het land of in de
volksvertegenwoordiging te beschouwen.
Het is de Amerikanen kwalijk genomen dat ze Lubbers en zijn Deense
tegenkandidaat naar Washington hebben ontboden voor een examen. Maar getuigt
dit niet juist van grote ernst en zorgvuldigheid? Waarom hebben de andere
bondgenoten de kandidaten niet eveneens nader aan de tand gevoeld? Of woog bij
hen de vraag naar het land van hun herkomst zwaarder dan hun kwalificaties voor
de functie?
Ook als het waar is dat de Amerikanen zich voor het blok gezet voelden door de
- in hun ogen vroegtijdige - keus van de grote Europese bondgenoten ten gunste van
Lubbers, is er veel te zeggen voor de procedure die zij gevolgd hebben. Dat Nederland
daar, op zijn beurt, door gepikeerd is, is een offer dat zij een goed functioneren van
de NAVO kennelijk waard achten.
Dat kan alleen maar betekenen dat Washington nog grote waarde hecht aan de
NAVO. Daar is wel eens, na het einde van de Koude Oorlog en de opkomst van het
rechtse unilateralisme (soms ten onrechte isolationisme genoemd), aan getwijfeld.
Na het Amerikaanse ingrijpen in het Bosnische conflict (waarin de Europeanen zich
machteloos toonden) is de aandacht die zij aan de opvolging van Willy Claes
schenken, een nieuw teken dat die twijfel, vooralsnog althans, ongegrond is - al is
het zuur dat Nederland daarvan het slachtoffer moest zijn.
Dat is dus de zon die achter de wolken schijnt waarin Nederland zich, in een
begrijpelijk gevoel van verongelijktheid, nu hult. Maar hoe klopt dit Amerikaanse
optreden met hun wens dat Europa een grotere rol in de NAVO zal spelen - een wens
die president Clinton zelf met veel nadruk op de NAVO-topconferentie van januari
1994 heeft beleden?
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Toen waren er sceptici die daarin een teken van Amerikaanse disengagement
zagen: jullie Europeanen zoeken het voortaan maar zelf uit. Die scepsis lijkt nu door
het resolute Amerikaanse optreden in het Bosnische conflict en in de
kandidatuur-Lubbers voorlopig gelogenstraft. En dat bewijst weer dat de Amerikanen,
ondanks hun adhesiebetuigingen aan het Europese ideaal, scherp reageren wanneer
ze menen door de Europeanen voor een fait accompli gesteld te worden.
Daarmee is ook de droom van de NAVO als tweepijlerconstructie - Amerika en
een verenigd Europa als de twee pijlers - vervlogen. Als puntje bij paaltje komt,
moeten de Verenigde Staten - het is al meermalen gebleken - weinig van een verenigd
Europa hebben.
Wanneer dit zo is, dan zal minister Van Mierlo die tweepijlerconceptie, waarvan
hij zich sinds jaar en dag een welsprekend aanhanger heeft betoond, mede in het
zelfonderzoek moeten betrekken waartoe de mislukking van de kandidatuur-Lubbers
dwingt. Als dat maar niet gebeurt in de mokkende stemming waarvan hij blijk gaf
op de persconferentie waarin hij die mislukking bekendmaakte.
Maar het moet erkend worden: het zit hem niet mee. Van de hoerastemming waarin
de heren Kok en Van Mierlo begin maart van dit jaar van hun bezoek aan Washington
terugkwamen, is niet veel overgebleven; en de betrekkingen met Frankrijk, die Van
Mierlo wel eventjes, na eeuwen van wederzijds onbegrip, zou verbeteren, zakten in
zijn eerste jaar als minister tot een dieptepunt. Ook twee illusoire pijlers?
NRC Handelsblad van 14-11-1995, pagina 9

Uit de markt geloofd
Verbeeld ik het mij of komen zinnen waarin de naamvallen door elkaar gehaald
worden inderdaad vaker voor dan vroeger? In elk geval noteerde ik in de afgelopen
zes weken - dus sinds mijn vorige taalartikel verscheen - zes van die gevallen:
‘Het moge duidelijk zijn dat Vorrink de uitleg die Goedhart aan zijn brief gaf totaal
niet aanstond en ook verder niet verrukt was van de berichten over het doen en laten
van zijn afgezant.’ Zelfde constructie als: mij stond dit totaal niet aan en was verder
ook niet verrukt.
‘De langere Britse versie lieten ze trager lopen en bevatte bovendien een
blasfemische scène.’ Zelfde constructie als: mij lieten ze lopen en ging toen maar
naar huis.
‘...Leopold III, de koning die aanbleef tijdens de Duitse bezetting en vóór de oorlog
al antiparlementair gedrag werd aangewreven...’ Zelfde constructie als: ik bleef aan
en werd antiparlementair gedrag aangewreven.
‘Een studie aan de Open Universiteit volgt u bijna helemaal thuis en vergt dus een
minimum aan reizen’ (in brochure van die universiteit). Zelfde constructie als: mij
volgt u en ga naar huis.
‘Het artikel van Dirk Vlasblom is zeer instructief en heb ik met plezier gelezen.’
Zelfde constructie als: hij was zeer instructief en heb ik met plezier gevolgd.
‘...dat de keizer dit allemaal bewust bevorderde en vorm gaf, gaat mij te ver.’
Aangezien hier niet staat vormgaf, maar vorm gaf is één woord (dit) hier gebruikt
èn als lijdend èn als meewerkend voorwerp.
Andere taaleigenaardigheden: ‘Het Hof van Cassatie heeft het parlement om
toestemming gevraagd secretaris-generaal Claes te mogen vervolgen.’ Dubbelop:
mogen ligt al in toestemming besloten.
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‘Om deze werkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, moet de
NVM-bedrijfsmakelaar zich continu op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
die in de markt plaatsvinden.’ Optimaal betekent op zichzelf al: zo goed mogelijk.
‘Handel in dat soort “illusie-artikelen” zouden de oude Ettore een gruwel zijn
geweest.’ Waarom dat meervoud zouden?
Idem: ‘Een blik van de twee families in de boeken van Lotus hadden de prijs al
aanzienlijk naar beneden gebracht.’
‘Tot een van de meest dubieuze beloften door politici gedaan behoort ongetwijfeld
de uitspraak van toenmalig minister-president Lubbers dat er rust zou komen op het
terrein van de sociale zekerheid.’ Of: één van de meest dubieuze beloften is....;òf:
tot de meest dubieuze beloften behoort...
Idem: ‘Zo behoort PTT tot een van de weinige winstgevende postbedrijven in
Europa.’
‘Met name de winkeliers die met hun assortiment aan een bepaald omzetplafond
zitten, zullen door het introduceren van het criterium marktwaarde als eerste uit de
markt geprezen worden.’ Prijzen betekent òf loven, roemen òf een prijs berekenen.
Is het laatste hier bedoeld, dan moet het geprijsd zijn (Overigens lees ik in van Dale
dat uit de markt prijzen een anglicisme is.)
‘Ze proberen het historische wantrouwen zoveel mogelijk te minimaliseren.’
Minimaliseren betekent op zichzelf al: zo klein mogelijk maken.
‘De opgravingen van Schliemann noch die van zijn opvolgers Dörpfeld en Blegen
bewijzen niets over de homerische epen.’ Bewijzen ze nu iets of niets?
‘Salin gold als de gedoodverfde opvolger van Carlsson.’ Dubbelop: als je
gedoodverfd bent voor de opvolging, geld je al vanzelf als opvolger.
‘Maar Software Support koos alsnog voor Den Haag als locatie, toen het Haagse
gemeentebestuur het Amerikaanse bedrijf een half mijoen als welkomstpremie bood.’
Bestaat er een woord welkomst? Zo niet, dan is die t overbodig.
‘Baron van Lynden van Horstwaerde was toen al jaren een van de stichters van
het NCP.’ Als je stichter bent, blijf je ten eeuwigen dage stichter. Die hoedanigheid
is niet aan een duur gebonden.
‘De vroeger Duitse buurjongen, die in Nederland gelegerd lag, werd flink de oren
gewassen.’ Werd hij de oren gewassen of werden hem de oren gewassen?
‘Veel van de Wegenwachtleden moeten gebruik kunnen maken van de
Woonplaatsservice, door onder andere de prijs te verlagen.’ Moeten de
Wegenwachtleden de prijs verlagen?
‘Het zou als een positief teken worden opgevat als de regering bereid zou zijn
geweest gezamenlijk te werken aan een effectief opsporingsbeleid.’ Gezamenlijk
met wie?
‘De gemeente Den Haag subsidieert het NDT met 3 miljoen en het ministerie van
OCW met 10 miljoen.’ Strikt genomen niet fout, maar de onbevangen lezer leest
hier dat de gemeente Den Haag een ministerie subsidieert.
‘In een gesprek met Jol hebben wij afgesproken dat, totdat de bewijslast zodanig
is dat we er niet omheen kunnen, hij doorgaat.’ Hier zal wel bewijs bedoeld zijn.
‘Hij heeft de gave de dingen te kunnen uitleggen.’ Dubbelop: als je een gave hebt,
kun je ook.
‘Volgens de aanklacht was het meisje uitgegaan om een schrift te kopen toen de
drie het meisje overmeesterden, haar ogen en mond met tape afbonden, haar handen
bonden en vervolgens naar een afgelegen weg brachten en verkrachtten.’
Brachten ze haar handen naar een afgelegen weg?
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‘En dan is er in zijn verhaal het inmiddels bekende NS-optimisme over het
aantrekken van “nieuwe reizigers”. Voor wie zich afvraagt wat er mis is met de “oude
reizigers”: dat zijn maar forenzen die dure stoptreintjes bezetten, en ze kunnen node
worden gemist.’ Node betekent: moeilijk, maar hier lees ik dat de NS die ‘oude
reizigers’ juist als kiespijn kunnen missen.
En dan zijn er natuurlijk de nodige verkeerd gebruikte niet-in-het-minstjes: ‘Thomas
Mann genoot er van de stilte, niet in het minst als hij er zonder vrouw en kinderen
was.’ Het lijkt mij dat hij met vrouw en kinderen niet erg van de stilte kon genieten,
maar hier staat dat hij er zonder hen niet in het minst van kon genieten. Was soms
bedoeld: niet het minst?
‘Door een deel van de partij en niet in het minst de top met Wim Kok voorop
wordt het geschrift van Kalma gezien als een aanval op de zittende politici.’ Dus de
top van de partij ziet dat geschrift niet in het minst als een aanval?
‘De enquêtecommissie-Van Traa doet onafhankelijk haar onderzoek. Maar in de
praktijk klinken in de verhoren regelmatig partijpolitieke belangen en vooroordelen
door. Dit geldt niet in het minst voor het CDA-Kamerlid Koekkoek.’ Dus in de vragen
van Koekkoek klinken helemaal geen partijpolitieke belangen en vooroordelen door?
Voor wie van de komma houdt: ‘Gedurende de daarop volgende acht jaar schreef
Clemenceau vele honderden artikelen die alle de rehabilitatie van Dreyfus tot
onderwerp hadden.’
Het woord alle heeft alleen maar zin - maar is dan meteen overbodig - als er een
komma achter artikelen staat. Zonder komma lezen we dat hij naast die honderden
ook nog artikelen over andere onderwerpen schreef (wat wel het geval zal zijn
geweest, maar dan is het woord alle op z'n minst misleidend).
Tot slot een niet-taalkundige opmerking: ‘De prijzen zijn met bijna duizend procent
gedaald, waardoor de groente die ze onder hun flat verbouwen niets meer waard is.’
Als de prijzen met bijna duizend procent gedaald zijn, dan krijg je bij aankoop van
de bedoelde produkten waarschijnlijk geld toe; want na een daling van honderd
procent zijn ze al gratis.
NRC Handelsblad van 17-11-1995, pagina 9

Is relativisme onvermijdelijk?
Ernest Gellner, die ruim twee weken geleden overleed, kreeg vooral bekendheid door
zijn nieuwe kijk op het verschijnsel van het nationalisme. Verre van dit als een
reactionaire stroming af te schilderen, stelde hij dat het juist - in de tijd van zijn
opkomst - een modern, ja een moderniseringsverschijnsel is.
In het artikel dat Raymond van den Boogaard in de krant van 7 november aan hem
wijdde, trof mij dat Gellner een soortgelijke, bijna provocerende these over het
moslimse fundamentalisme had geponeerd: ‘Verre van achterlijk, is het
fundamentalisme juist de ideologie van de moderne samenleving. Het
fundamentalisme verschaft de betrokken samenlevingen een breed gedragen ideologie,
die goed van pas komt in een wereld van toenemende mobiliteit en verval van kasten
en standen.’
Als dat zo is, dan zouden wij ook het nationaal-socialisme als modern verschijnsel
kunnen beschouwen. Dat heeft toch ook in zijn samenleving de functie gehad die
Gellner aan het moslimse fundamentalisme toeschrijft? In zijn radicalisme was het
in elk geval niet conservatief, eerder revolutionair.
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Hoe dit ook zij - nu we Gellners interpretatie van nationalisme en fundamentalisme
kennen, begrijpen we ook beter zijn kritiek op het cultuurrelativisme van ons fin de
siècle. Het toeval wil dat ik indertijd een artikel van hem over dit onderwerp uit de
Times Literary Supplement (16 juni 1995) had gescheurd. Dat heb ik nu, naar
aanleiding van zijn dood, herlezen. Voor het grootste deel is dit artikel voor iemand
die niet vertrouwd is met de postmodernistische filosofen, ook bij herlezing moeilijk
te begrijpen, maar de essentie van zijn betoog is wel te vatten. Ik zal die grotendeels
in mijn eigen woorden proberen weer te geven, hopende haar daarbij recht te doen.
Anders dan bij het vorige fin de siècle, toen het mode was de zelfverzekerdheid
van de bourgeoisie te ondermijnen, is het nu, honderd jaar later, niet zeker of er wel
zekerheden zijn om ondermijnd te worden. Maar dit scepticisme heeft een
boemerangeffect: door de criteria van alle rationele kritiek te ondermijnen, geeft het
carte blanche aan iedere intellectuele toegeeflijkheid. Totaal relativisme eindigt met
het onderschrijven van goedkoop dogmatisme.
Gellner zoekt de oorzaak van dit relativisme onder andere in het verlangen naar
post-imperiale boetedoening. Na eeuwenlang andere culturen onze normen, als waren
zij absoluut, te hebben opgelegd, zijn we nu naar het tegenovergestelde gezwaaid en
vinden we dat we culturen moeten respecteren die normen volgen die wij, volgens
onze normen, zouden moeten verafschuwen.
Zo eindigen we bij totaal relativisme. Ja, Gellner gaat zo ver te zeggen: ‘Respect
voor anderen houdt relativisme in.’ Van dat relativisme worden we zelf slachtoffer.
Immers, de meeste volken die nu profiteren van ons relativisme, willen maar al te
graag ook profiteren van de produkten van onze normen: onze technologie
bijvoorbeeld, die hun economische en militaire macht verschaft. Bovendien: vele
van die culturen zijn zelf allesbehalve relativistisch. Zij geloven niet in de
gelijkwaardigheid van alle culturen. Zelfs binnen hun eigen culturen doen ze dat niet.
Met andere woorden: de relativist, voor wie alle culturen gelijkwaardig zijn, begaat
de zonde die hij juist wilde vermijden: door culturen te respecteren die
gelijkwaardigheid verwerpen, bevordert hij het geloof in de ongelijkwaardigheid.
Ten slotte: of het relativisme nu al dan niet aanvaardbaar is - het heeft alleen zin
in een wereld waarin de culturen gescheiden, min of meer identificeerbare eilanden
zijn, Do in Rome as the Romans do is alleen maar mogelijk wanneer je ongeveer
weet wat de grenzen van Rome zijn. Welnu, in de grenzeloze wereld van vandaag
lopen alle culturen door elkaar. Dus: het relativisme heeft geen zin - zelfs als het al
geen andere gebreken zou hebben.
Tot zover de kern van Gellners betoog. Als we dit betoog tot in zijn conclusies
kunnen volgen, blijft er toch nog ruimte voor enkele kanttekeningen. Bijvoorbeeld:
het verwerpen van relativisme betekent niet noodzakelijkerwijs dat wij onze normen
ook aan andere culturen opleggen. Vrijheid blijheid en geen terugkeer tot imperialisme
en kolonialisme. Maar botsen op elkaar zullen die verschillende normen altijd, in
een wereld die geen culturele eilanden meer kent. Zullen die botsingen altijd
vreedzaam zijn?
Andere vraag: als culturen niet gelijkwaardig zijn, beter: als culturen elkaar niet
gelijkwaardig vinden (of volgens Gellner: mogen vinden), wat is dan de norm die
uitmaakt welke cultuur al dan niet gelijkwaardig is? Gellner gaat die vraag niet uit
de weg, want aan het eind van zijn artikel zegt hij (en ik gebruik weer mijn eigen
woorden):
Een morele legitimatie heeft een vaste grond nodig. Maar aan die vaste grond zijn
we juist gaan twijfelen als gevolg van dezelfde kennis die ons tenslotte bevrijd heeft
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van de armoede. Onze morele crisis is dus ook de vrucht van onze bevrijding van
gebrek en tirannie.
Ook dit kunnen we tot in zijn conclusies volgen, maar de vraag: wat is die vaste
grond? blijft onbeantwoord. Misschien is die vaste grond er wel helemaal niet, en
misschien moeten we er ook niet naar zoeken, zoals Pascal ons aanraadt:
‘Wij branden van verlangen een stevige grondslag en een laatste vaste ondergrond
te vinden, teneinde er een toren op te bouwen die zich verheft tot in de oneindigheid.
Maar heel ons fundament kraakt, en de aarde opent zich tot in de diepste diepten.
Laten wij dus geen zekerheid en vastheid zoeken!’
Maar als we deze raad volgen, is relativisme welhaast onvermijdelijk. Zoals
trouwens Gellner zelf schijnt te vrezen, want in het begin van zijn artikel zegt hij,
het eind van het vorige met dat van dit millennium vergelijkend:
‘Bij het naderen van het jaar 1000 verwachtten de Europeanen het eind van de
wereld, maar dat kwam niet. Ik vrees dat zij nu, met het naderen van het jaar 2000,
niet verwachten dat de wereld tot haar eind zal komen, maar dat het deze keer wèl
zal gebeuren. In elk geval wens ik niet bij te dragen tot de ontbinding van de wereld
door mee te doen met de verwerping van alle orde, logica en objectiviteit.’
Akkoord, maar deze orde, logica en objectiviteit zijn de orde, logica en objectiviteit
zoals ze in de westerse cultuur gelden. Andere culturen hebben hun eigen concepties
van orde, logica en objectiviteit.
NRC Handelsblad van 21-11-1995, pagina 9

Sandwiches boven vrijheid
Volken zijn meestal minder heroïsch dan ze zichzelf graag zien. Ook hun
martelaarschap is vaak een mythe, waarin sommige volken zelf geloven en waarin
ze soms de wereld doen geloven. De werkelijkheid is echter dat de benaming held
of martelaar slechts op een minderheid van toepassing is. De meerderheid bestaat
uit gewone mensen, die slechts door één wil gedreven worden: te overleven.
Zo was het in het Nederland van 1940-1945. Zo was het, naar nu blijkt, ook in de
landen van Midden- en Oost-Europa, die bijna vijftig jaar lang onder communistische
tirannie geleefd hebben. Ja, de lange duur van die tirannie heeft gemaakt dat de
behoefte of noodzaak tot aanpassing daar navenant groter was dan tijdens een oorlog,
die altijd, zolang hij duurt, de hoop op bevrijding levend houdt.
Als de mensen in dat andere deel van Europa die bijna vijftig jaar werkelijk als
één lang lijden zouden hebben ondervonden, dan zouden in vele van die landen
ex-communisten niet na enige jaren in vrije verkiezingen weer aan de macht zijn
gekomen; dan zou ook de overlevering van dat lijden zo sterk zijn, dat ook de
generatie die die periode niet bewust heeft meegemaakt, niet op die ex-communisten
zou hebben gestemd.
Maar nee, het eerste land dat, na een paar jaar anticommunistisch regime, op
reguliere wijze een ex-communist aan de macht hielp, was Litouwen, dat tweemaal
- in 1940/41 en in 1944 tot 1990 - kennis had gemaakt met de communistische macht.
Brazauskas, de tegenwoordige premier, was de laatste secretaris-generaal van de
communistische partij, weliswaar een hervormingsgezinde communist, die ook zijn
land had losgemaakt uit de Sovjet-Unie.
In Hongarije deed zich hetzelfde voor: premier Gyula Horn behoorde tijdens de
Hongaarse opstand van 1956 tot de gehate geheime politie, maar hij was ook de man
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die in de zomer van 1989 Hongarijes grenzen opende, zodat tienduizenden
Oostduitsers via dat land naar West- Duitsland konden gaan. Deze daad heeft machtig
bijgedragen tot de val van de Muur en de ineenstoring van het Sovjetrijk.
Slowakije wordt geregeerd door een ex-communistische mafia onder de zware
jongen Meciar. In Bulgarije zijn de communisten eveneens slechts kort niet aan de
macht geweest, al is de huidige premier een fatsoenlijker man dan zijn Slowaakse
collega. In Roemenië zijn, na Ceaucescu's val, de communisten, onder president
Iliescu, nooit niet aan de macht geweest.
In de voormalige DDR neemt de aanhang van de PDS, de opvolgster van Honeckers
SED, toe. In Oost-Berlijn bleek zij zelfs, bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen,
de grootste partij. Vijftig procent van de jeugd stemde daar zelfs op haar. In sommige
Oostduitse deelstaten zijn de regeringen al afhankelijk van haar gedoogsteun. De
nieuwe leider van de SPD, Oskar Lafontaine, wil haar nu niet langer als melaatse
behandelen.
En nu Polen. De nederlaag van Walesa heeft een grotere symbolische betekenis
dan alle machtswisselingen in de andere landen. Met hem immers is, in 1980, het
verzet tegen het communistische regime begonnen dat ten slotte, na tien jaar van ups
en downs, tot de val van dat regime zou leiden. Bovendien: het Poolse volk ging
door voor trouw katholiek (het Litouwse trouwens ook) en leek alleen daarom
gevrijwaard voor communistische aanvechtingen.
Maar nee. Sinds twee jaar al vormen de ex-communisten, samen met de
Boerenpartij (die altijd met de communisten heeft samengewerkt), de regering. En
nu is hun leider, de 41-jarige carrièrist Kwasniewski, erin geslaagd Walesa, symbool
van het Poolse verzet tegen het communisme, uit het zadel te wippen.
Nu moet onmiddellijk gezegd worden dat al deze nieuwe machthebbers niet - of
niet langer - overtuigde communisten zijn. Ze roepen zich zelfs uit tot verklaarde
voorstanders van democratie en vrije markteconomie, en de meesten hunner zijn
daarin ook oprecht, al was het alleen maar omdat zij beseffen dat de welvaart van
hun land het daarvan moet hebben. Om soortgelijke redenen zijn zij voorstander van
toetreding tot EU en NAVO.
Maar om hen heen hebben ze een grote kliek van oude partijgenoten, die dan wel
ook niet langer gelovige communisten zijn (als ze dat ooit geweest zijn), maar evenmin
gemakkelijk afstand kunnen doen van de macht en de machtspraktijken waaraan zij
door de jaren heen gewend zijn geraakt. Zij vormen nu vaak de nieuwe kapitalistische
elite, zo niet de mafia.
Interessanter evenwel is de vraag hoe het komt dat mensen die geacht worden
zwaar geleden te hebben onder communistisch regime, na een paar jaar er geen
bezwaar in zien hun onderdrukkers weer aan de macht te roepen. Was het ‘reële
socialisme’ dan minder onderdrukkend dan algemeen aangenomen werd?
Deels was dat zo. Na Stalins dood (1953) ‘liberaliseerden’ de meeste regimes zich
langzamerhand. In het algemeen gold de regel: wie niet tegen ons is, is voor ons.
Wie geen grote mond opzette werd doorgaans met rust gelaten. Daarbij kwam dat
de regimes zorgden voor een minimum aan welzijn: volle werkgelegenheid, vaste
prijzen, lage huren, veel gratis voorzieningen. Als men wil: brood en spelen. (Er
waren uitzonderingen, zoals Roemenië en Albanië.)
Natuurlijk: dit minimum aan welvaart en welzijn maskeerde de werkelijkheid, en
die was dat die communistische economieën in feite failliet waren. In zekere zin valt
het te betreuren dat het communisme niet wat later aan zijn einde is gekomen. Dan
zou het namelijk voor iedereen duidelijk zijn geweest dat de ellende die bij uitstel
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van de val onvermijdelijk zou zijn geweest, aan zijn gebreken toe te schrijven was.
Nu wordt zij veelal door de betrokkenen aan het kapitalisme geweten.
Want inflatie en werkloosheid zijn inderdaad met democratie en kapitalisme
gekomen, maar zijn er niet aan inherent. Niettemin: de samenleving verloor enkele
essentiële schijnzekerheden. En met de desintegratie van het gehate politieapparaat
steeg ook de criminaliteit en staken de nevenverschijnselen van het ongebreidelde
kapitalisme, zoals drugs en prostitutie, de kop op. Al met al maakte dit dat velen, die
helemaal niet communist waren of zelfs waren geweest, een soort heimwee naar het
geregelder leven van weleer begonnen te krijgen. Daarbij komt dat de haat jegens
Rusland weliswaar niet helemaal verdwenen is, maar toch, na het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie, niet meer zo allesoverheersend is. Behalve de Baltische landen
grenzen de landen van Midden-Europa (op Polen na, dat aan de Russische enclave
van Kaliningrad grenst) trouwens niet meer aan Rusland. De Oekraïne en Wit-Rusland
liggen ertussen.
Allemaal factoren die mede dat paradoxale verschijnsel van rehabilitatie van de
communisten verklaren, maar ons tevens doen afvragen of we wel in zo absolute
termen moeten spreken over het leven onder totalitair regime als we gewend waren
te doen. Cynischer kunnen we, met lord Boyd-Orr, de initiator van de voedsel- en
landbouworganisatie van de VN (FAO), zeggen: ‘Als de mensen de keus hebben
tussen vrijheid en sandwiches, kiezen ze sandwiches’.
NRC Handelsblad van 24-11-1995, pagina 9

De cultuur van ‘moet kunnen’
‘Wij gaan door met de strijd! So-li-da-ri-teit!’ Dat riepen de socialisten zo'n twintig
jaar geleden om de haverklap. Om twee redenen heb ik mij altijd verbaasd om die
leus. In de eerste plaats werd zelden gezegd met wie of wat ze solidair waren, en
solidariteit sec is een lege huls. Het was dus een holle leus.
(Waaraan het CDA zich overigens ook schuldig maakt, want dat heeft het over
een ‘solidaire samenleving’.)
Maar met wie de socialisten ook solidair mochten zijn, het was in elk geval niet
met elkaar, en dat was de tweede reden van mijn verbazing. Onderling immers lichtten
ze elkaar voortdurend beentje, zo ze elkaar geen messen in de rug stootten. De
geschiedenis van het socialisme is óók een geschiedenis van onderlinge ruzies en
afsplitsingen.
Die geschiedenis zet zich voort, want nu ligt de voorzitter van de PvdA, Felix
Rottenberg, overhoop met zijn partijgenoten minister-president Kok en
Tweede-Kamerfractievoorzitter Wallage om wat hij in Vrij Nederland (25 november)
over de laatste heeft gezegd.
Wanneer je als buitenstaander dat naleest, valt het nogal mee. Rottenberg zegt dat
Wallage te veel op een schoolmeester lijkt, dat hij (Rottenberg) soms op tilt slaat
van zijn paternalisme, dat hij (Wallage) gehecht is aan de rituele gebruiken, aan de
regels. 't Kon erger dus. Maar bij Wallage en Kok is dit allemaal blijkbaar in het
verkeerde keelgat geschoten. En daar gaat het om.
Immers, naar buiten toe wordt de indruk geschapen dat ze in de PvdA-top vechtend
over straat rollen, en zo'n indruk is nooit bevorderlijk voor een partij. Het is dus wel
begrijpelijk dat Kok en Wallage bezwaren hebben tegen dat optreden van de
partijvoorzitter. Laat hij zijn kritiek binnenskamers houden!
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Maar in feite is het niet zozeer een botsing van personen als wel een botsing van
culturen. Rottenberg vertegenwoordigt de Amsterdamse cafécultuur van ‘moet
kunnen’. Een andere exponent van die cultuur is Van Mierlo, wiens uitval tegen de
Verenigde Staten wegens hun houding tegenover Lubbers - een ‘dieptepunt in onze
betrekkingen’ - behalve buiten iedere proportie, ook schadelijk was voor de zaak
zelf.
Het is een typisch Amsterdamse overschatting aan te nemen dat die cultuur van
‘moet kunnen’ ook buiten de grachtengordel wordt toegejuicht. Dat is niet zo. Zeker,
iemand ‘lekker de waarheid’ zeggen geldt in heel bovenmoerdijks Nederland als een
deugd, maar die ‘iemand’ is dan meestal een buitenlander of het hele buitenland.
Overigens schieten we dáár ook niets mee op. Het is een vorm van zelfbevrediging,
het laatste schot van de impotente.
Tegenover het buitenland heeft Rottenberg zich, in dat interview in Vrij Nederland,
evenmin onbetuigd gelaten. Nu was Oskar Lafontaine, de nieuwe voorzitter van de
SPD (Rottenbergs zusterpartij dus), het mikpunt; en bij wat hij over die collega zegt,
verbleekt al zijn kritiek op Wallage: ‘genadeloze sluipmoordenaars’, ‘schoftenstreek’,
‘totaal verloederde onderlinge omgangsvormen’
Lafontaine had immers de week tevoren, op het partijcongres te Mannheim,
volkomen onverwacht het voorzitterschap van de partij veroverd op de zittende
voorzitter, Rudolf Scharping. Of dit het gevolg was van uitgekookte machinaties dan
wel van een grondzee die hij met één rede bij het congres had veroorzaakt, is nog
onzeker. Rottenberg gelooft kennelijk het eerste.
Misschien heeft hij gelijk. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat
hij opnieuw - en opnieuw onnodig - van zijn hart geen moordkuil heeft gemaakt.
Kunnen zijn kritiek op Wallage en de reactie erop nog als een storm in een glas water
worden afgedaan, hier raakt hij de betrekkingen van zijn partij met een grote
zusterpartij.
Het socialisme pretendeert een internationalistische beweging te zijn. Er bestaat
dan ook nog zoiets als een socialistische Internationale. Wordt dat internationalistische
ideaal bevorderd wanneer de voorzitter van de ene zusterpartij de voorzitter van een
andere openlijk uitmaakt voor sluipmoordenaar en schoft - niet om wat hij hem heeft
aangedaan, maar wegens een machtswisseling binnen de eigen partij?
Het lijkt wel of de jaren zeventig zijn weergekeerd, toen de PvdA, onder een andere
voorzitter, de Duitse zusterpartij voortdurend kapittelde en haar voor de voeten liep;
kortom, zich weinig populair maakte. Het verschil is dat toen de SPD regeringspartij
was en dat, zolang ook de PvdA regeringspartij was (en dat was van 1973 tot 1977
het geval), deze onmin tussen de partijen ook de betrekkingen tussen de regeringen
belastte.
Een ander verschil is dat Oskar Lafontaine, die tot de linkervleugel van zijn partij
behoort, toen eerder als bondgenoot van de PvdA beschouwd kon worden. In elk
geval heeft hij in 1982 machtig bijgedragen tot de val van zijn partijgenoot, de bij
de PvdA allerminst populaire bondskanselier Helmut Schmidt. Het is er niet om te
doen wie er toen en nu gelijk had (en heeft). Het gaat om de ‘onderlinge
omgangsvormen’, die Rottenberg, blijkens zijn kritiek op Lafontaine, kennelijk ook
erg belangrijk vindt. Welnu, het gelijk dat hij misschien (misschien!) heeft met zijn
openlijke kritiek op Lafontaines praktijken, vervalt in het niet bij de schade die zijn
overplanting van de ‘moet kunnen'-cultuur op de betrekkingen van zijn partij met
het buitenland moet hebben.
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Intussen staat het iemand die zich niet hoeft te bekommeren om het heil van enige
partij of haar betrekkingen met het buitenland, vrij om zijnerzijds openlijk
bedenkingen te uiten over de wijze waarop bij de SPD de jongste machtswisseling
zich heeft voltrokken. En dan zijn het niet zozeer Lafontaines eventuele machinaties
die zorgen baren als wel het feit dat een heel congres zich, van het ene ogenblik op
het andere, heeft laten meeslepen door één redenaar.
Zeker, voorzitter Scharping had het ‘charisma van een gemeentespaarbank’, zoals
een schrijver in Die Zeit (24 november) schrijft. De partij bevond zich in een diepe
depressie. Maar noch de persoon Lafontaine, noch zijn ideeën hadden grote aanhang
in de partij. Niettemin slaagde hij, aldus diezelfde schrijver, met één rede erin ‘redder,
ridder en verleider’ te worden van een partij die, ‘vermoedelijk om elke prijs, eindelijk
weer eens veroverd, gelukkig gemaakt, bedwelmd’ wilde worden. Dat is griezeliger
dan elke denkbare machinatie.
NRC Handelsblad van 28-11-1995, pagina 9

Gedachten bij twee foto's
't Is nog altijd even wennen. Ik weet wel dat we - zeker na de moord op Rabin anders tegen Yasser Arafat moeten aankijken dan vroeger, en ook weet ik dat voor
Arabieren evenals vroeger voor communistische bonzen, de broederkus dezelfde
betekenis heeft als een handdruk, maar toch kon ik een lichte reactie van weerzin
niet onderdrukken toen ik op een foto Arafat en Lubbers elkaar zag omhelzen.
Hoeveel mannen heeft Arafat niet omhelsd die toen al als misdadigers, moordenaars
of, op z'n best, onderdrukkers bekend stonden? En hoevelen heeft hij er omhelsd die
hij graag een dolk tussen de schouderbladen zou steken of die, omgekeerd, hetzelfde
graag met hem zouden doen (broedermoord is tussen Arabieren heel gewoon)?
Ben ik te preuts of daarentegen te cynisch wanneer ik achter dat uitbundig vertoon
van vriendschap iets zoek? Of moet ik het ‘'s lands eer, 's lands wijs’ laten gelden?
Maar dat is het 'm juist: die exhibitie van hartelijkheid tussen Lubbers en Arafat vond
in Den Haag plaats, en daar is eerder een zekere gereserveerdheid 's lands wijs.
Tenminste, nog wel. Maar als we zien hoe het kussen van dames - niet één, maar
twee, drie en zelfs vier keer - hand over hand is toegenomen, zonder dat dit ook maar
iets zegt over de gevoelens tussen de kusser en de gekuste, dan moeten we het ergste
vrezen. Hoe moeten, bij deze kusinflatie, echte intimi uiting geven aan hun gevoelens?
Het heeft allemaal iets vals. Per slot van rekening kuste Judas ook Christus, of
willen we een eigentijdser voorbeeld: in 1979 viel president Carter in Wenen Brezjnev
om de hals - enkele maanden voordat deze zijn troepen zou bevelen Afghanistan
binnen te vallen en daarmee de goede Carter het gevoel zou geven verraden te zijn.
Een simpele handdruk in Wenen zou Carter later minder te kijk hebben gezet.
Nu weten we wel dat er tussen Arafat en een gewezen minister-president van
Nederland minder op het spel staat dan tussen de bazen van de toenmalige
supermogendheden. Voor Arafat was die accolade routine, en Lubbers zal er ten
hoogste een beetje mee geplaagd worden in familie- en vriendenkring. Bovendien,
wie begon er: Arafat, en kon Lubbers niet terugdeinzen zonder beledigend te schijnen?
Of omgekeerd? (In Wenen was het Carter - het zij tot Brezjnevs eer gezegd - die
begon.)
Het beste lijkt me dat voortaan van tevoren afgesproken wordt welke betuiging
passend is, in aanmerking genomen de zeden van het gastland in kwestie en de
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werkelijke stand der relaties. Er is al genoeg schijnheiligheid in de wereld. En per
slot van rekening gaat soms zelfs een handdruk sommigen te ver. Denk aan de
Nederlandse hockeyspelers die in de jaren zeventig de uitgestoken hand van een
Argentijnse generaal-president weigerden.
Er was deze week nog een andere foto die mij aan het denken zette. Daarop zag
je koningin Beatrix oud-president Nyerere van Tanzania weliswaar niet omhelzen,
maar wel erg innig in de ogen kijken, haar hand op de zijne leggend. Dat was op de
door minister Pronk georganiseerde conferentie in Maastricht, waaraan een keur van
Afrikaanse staatslieden - en blijkbaar ook oud-staatslieden - op Nederlands uitnodiging
deelnamen. (Blijkbaar heeft ons ethisch imperialisme zich, na het echec in Indonesië,
op Afrika geworpen.)
Zeker, Nyerere is een oude vriend van de koninklijke familie, wier banden met
hem nog dateren van de tijd dat zij ook innige betrekkingen had met de keizerlijke
familie van Ethiopië, die zo rampzalig aan haar eind gekomen is. En, zeker, Nyerere
maakt de indruk een rechtschapen, sober man te zijn. Heel anders dan sommige
andere Afrikaanse machthebbers.
Maar dat neemt niet weg dat onder zijn regime, en als gevolg van zijn soort van
socialisme, Tanzania nog armer is geworden dan het al was toen het onafhankelijk
werd. En voor die pauperisering is Nederland, en in 't bijzonder minister Pronk, die
vele miljoenen in Nyereres project heeft gestoken, mede verantwoordelijk. (Het
bewijs van het succes van de hulp aan Tanzania dat dr. P. Hoebink in de krant van
28 november gaf - het aantal academici is er gestegen van dertig tot tienduizenden
- lijkt me niet overtuigend: hebben al die academici werk, en wat is hun kwaliteit?)
Onlangs heeft Pronk, verwijzend naar de tijd dat Nyerere de lieveling was van alle
ontwikkelingswerkers, min of meer erkend dat er toen fouten zijn gemaakt - een
erkenning overigens die geen enkele politieke consequentie heeft gehad, evenmin
als zijn vele wissselingen van ontwikkelingsfilosofie (die op z'n minst insluiten dat
de vorige verkeerd was) die consequentie hebben gehad.
Maar ja, het CDA mag dan wel niet meer in de regering zitten, Pronk is sacrosanct.
Hij is het laatste bewijs tegenover de achterban dat de PvdA links is. Trouwens, het
hele ontwikkelingsbeleid is vrijwel sacrosanct - niet alleen bij de PvdA. Daarmee
kwijten we ons van onze schuld, althans van onze schuldgevoelens. Daar hebben we
een lieve duit voor over, en hoe die duit besteed wordt - dat is van minder belang.
Blijkbaar is het ook van minder belang dat Nederland zojuist vijftig miljoen gulden
betalingsbalanssteun aan Tanzania heeft gegeven, terwijl eind van het vorige jaar
westerse donoren besloten hadden die steun stop te zetten wegens de grootschalige
corruptie in dat land. Die Nederlandse Alleingang vond plaats aan de vooravond van
de verkiezingen, wat op z'n minst de indruk wekt van inmenging in een
verkiezingsstrijd en bevoordeling van een corrupte regeringspartij.
Die indruk wordt versterkt doordat na de verkiezingen Pronk de Nederlandse
ambassadeur in Tanzania de opdracht heeft gegeven een verklaring van enkele
belangrijke donoren niet te ondertekenen, waarin twijfel werd uitgesproken over de
juistheid van de uitslag van de verkiezingen op het aan Tanzania behorende Zanzibar
- terwijl die ambassadeur nota bene het initiatief voor zo'n verklaring had genomen.
Dat is een politieke daad, en staat die ambassadeur niet, wat politieke zaken betreft,
onder de instructies van minister van buitenlandse zaken Van Mierlo? Of heeft deze
Afrikaanse zaken aan zijn collega voor ontwikkelingssamenwerking gedelegeerd?
Zou dit niet een mooie gelegenheid zijn om fractieleider Wolffenspergers
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waarschuwing waar te maken dat D66 zich voortaan meer tegenover partners zal
profileren?
Al deze gedachten gingen door mijn hoofd bij het bekijken van die foto met het
innige tête-à-tête tussen ons staatshoofd en een oud-president, wiens aureool verbleekt
is - behalve in Nederland. Tja, als je iemand veel geld hebt gegeven, sta je bij hem
in het krijt.
NRC Handelsblad van 01-12-1995, pagina 7

De Franse en de Europese orde
Herhaalt de geschiedenis zich? In het voorjaar van 1968 brak aan de Franse
universiteiten - vooral die van Parijs - een opstand uit, die de staat bijna op zijn
grondvesten deed wankelen, te meer daar de arbeiders van de verwarring waarin de
regering zich bevond, gebruik maakten om hun eisen te stellen. Op een goed ogenblik
liep de zaak zo hoog op dat het staatshoofd - generaal De Gaulle - zijn toevlucht
zocht bij de Franse troepen in Duitsland.
Nu - bijna 28 jaar later - ligt Frankrijk weer lam als gevolg van stakingen van
studenten en arbeiders. Zijn de oorzaken dezelfde en zullen de gevolgen dezelfde
zijn? De oorzaken zijn in elk geval niet dezelfde: de studentenopstand van 1968 was
minder een uiting van wanhoop en uitzichtloosheid dan van rebellie tegen een oudere
generatie en haar gewoonten. Een welvaarts- eerder dan een armoedeverschijnsel.
Aan de vooravond van die opstand had een bekende journalist, nietsvermoedend,
in Le Monde een artikel gepubliceerd onder de titel La France s'ennuie (Frankrijk
verveelt zich). En inderdaad, generaal De Gaulle was al tien jaar aan de macht,
oppositie was er nauwelijks, het land maakte een ongekende bloei door, economische
en sociale problemen waren er schijnbaar niet. En toen barstte de bom.
En de bom barstte niet bij de arbeiders, maar bij de studenten. Die waren
grotendeels kinderen van min of meer welgestelde ouders. Dus materieel hadden ze
weinig te klagen. Het was tegen het systeem van die ouders dat zij in opstand kwamen,
la France de papa. In zekere zin was het een luxe-opstand, mogelijk gemaakt door
de welstand (die verveling had veroorzaakt) en zonder veel risico's voor eigen leven
en goed.
Nu is de toestand heel anders. Frankrijk staat er economisch niet goed voor. Er
heerst grote werkloosheid, die de studenten ook in het gezicht staart: wat zijn hun
vooruitzichten? Daarbij zijn de universiteiten overvol. Terwijl in 1968 de studenten
in opstand kwamen tegen hun professoren, klagen ze nu dat er te weinig van zijn.
Hun opstand is economisch, niet ideologisch bepaald.
En de gevolgen? Economisch had de opstand van 1968 vrijwel geen gevolgen.
Frankrijk was zo welvarend dat het een loonsverhoging van veertien procent, die de
arbeiders - die overigens niets van die rebellie van ‘rijkeluiskinderen’ wilden weten,
maar er wèl gebruik van maakten - eisten, aankon. Politiek waren de gevolgen eerder
averechts. De Gaulle keerde, nadat minister-president Pompidou de rust had hersteld,
terug uit Duitsland en schreef verkiezingen uit, die hij met absolute meerderheid
won. Het conservatieve Frankrijk reageerde, zij het laat en na concessies. Voor De
Gaulle was het een laatste flikkering van de glorie, want in 1969 verloor hij een
referendum en trad hij af. Een jaar later was hij dood. Maar tot 1981 zou Frankrijk
conservatief geregeerd blijven.
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De sociaal-culturele betekenis van de opstand van 1968 was natuurlijk enorm,
zoals de gevolgen van de hele ‘revolutie’ van de jaren zestig, waarvan de Parijse
meidagen slechts een onderdeel waren, enorm waren. Of er nu in Europa conservatieve
dan wel progressieve regeringen aan de macht waren, de zeden van de samenleving
werden grondig en blijvend veranderd.
Dit universele aspect lijkt de opstand van 1995 in Frankrijk niet te vertonen. Hij
lijkt eerder een reactie te zijn op de economische toestand in één land, Frankrijk, en
weinig verbinding te hebben met andere soorten van onvrede. Ook kan van verveling
moeilijk sprake zijn: terwijl in 1968 De Gaulle tien ononderbroken jaren het land
had geregeerd, heeft er in 1995 net een wisseling van de macht plaatsgevonden, met
het heengaan van de socialist Mitterrand en de komst van de gaullist Chirac.
De oorzaken van de opstand van vandaag moeten dus eveneens gezocht worden
in het tijdperk-Mitterrand. In zekere zin is hij er een erfenis van, hoewel het al tijdens
de verkiezingscampagne van dit voorjaar duidelijk was dat Chirac al zijn tegenstrijdige
beloftes niet zou kunnen houden en dus op een crisis zou afstevenen. Wat dat betreft,
heeft hij die opstand dus wel aan zichzelf te wijten.
En de gevolgen? Het ziet er nu al naar uit dat de economische gevolgen van de
opstand zo ingrijpend zullen zijn, dat Frankrijk, ook als Chirac het been stijf houdt,
moeilijk aan de criteria van de Economische en Monetaire Unie zal kunnen voldoen.
En als hij het been niet stijf houdt, maar aan de wensen van de stakers toegeeft,
kunnen we het wel helemaal vergeten.
De toekomst van Europa, althans zoals uitgestippeld in Maastricht, is dus in gevaar.
Maar ook om een andere reden geeft de toestand weinig grond voor optimisme: een
gaullistische regering die zo verzwakt is als die van Chirac en Juppé nu is, zal uiterst
moeilijk concessies kunnen doen die de nationale soevereiniteit van Frankrijk lijken
aan te tasten. De Gaulle zei eens: ‘Ik kan geen concessies doen: daarvoor ben ik te
zwak’.
Van een Oostenrijks staatsman uit de negentiende eeuw is het woord: ‘De dag
waarop Frankrijk orde in eigen huis schept, schept het wanorde in Europa’. Generaal
De Gaulle scheen die regel te bevestigen, want toen hij in 1958 orde in Frankrijks
huis schiep, stortte de Europese orde zoals mannen als Monnet, Schuman en Adenauer
zich die gedroomd hadden, ineen. Nu is er weer wanorde in Frankrijk, maar dat
betekent niet dat er orde in Europa komt.
NRC Handelsblad van 05-12-1995, pagina 9

De functie, niet de persoon
‘Het kabinet is van mening dat de internationale positie van Nederland opnieuw in
perspectief moet worden gebracht. Doel van deze herijking is niet alleen de prioriteiten
voor het buitenlands beleid in brede zin opnieuw vast te stellen, maar evenzeer om
de instrumenten van internationaal beleid in onderlinge samenhang toe te passen;
zowel beleidsmatig en organisatorisch als financieel.’ Aldus de regeringsverklaring
waarmee het kabinet-Kok vorig jaar voor het voetlicht trad. Deze passage heeft veel
misverstanden in het leven geroepen, want vooral uit het begin - Nederlands positie
opnieuw in perspectief brengen, de prioriteiten van het buitenlands beleid opnieuw
vaststellen - werd, niet onbegrijpelijk overigens, de conclusie getrokken dat het ook
ging om het herzien van het buitenlands beleid.
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Maar dat bleek niet zo te zijn, en in de Herijkingsnota, die niet minder dan vijf
ministers ongeveer een jaar later de Kamer aanboden, was van zulke voornemens
niet veel terug te vinden. Gelukkig maar, want als het kabinet-Kok in de sinds 1989
veranderde internationale omstandigheden aanleiding zou hebben gezien het
Nederlandse beleid te veranderen - wat op zichzelf niet zo vreemd zou zijn geweest
-, zou het zeer onverstandig zijn geweest dit van de daken te roepen.
Die herijking is dus voornamelijk een organisatorische en financiële operatie, en
daar is alles voor te zeggen. Er zijn vele ministeries die buitenlands beleid in brede
zin voeren. Het land kan er alleen maar baat bij hebben als dit in eenheid geschiedt.
Die eenheid was vaak ver te zoeken, zelfs in het eigen huis van Buitenlandse Zaken,
dat twee ministers - die van buitenlandse zaken sec en die van
ontwikkelingssamenwerking - herbergt.
Het waren dan ook de ministers van buitenlandse zaken,
ontwikkelingssamenwerking, economische zaken, defensie en financiën plus de
staatssecretaris van economische zaken die maandag de Herijkingsnota voor de vaste
commissies voor buitenlandse zaken en voor defensie verdedigden.
Wat gaat er nu precies veranderen? Minister Van Mierlo heeft het maandag
duidelijker gezegd dan het in de nota staat: ‘Er verandert wat de besluitvorming
betreft niets in de verantwoordelijkheid van de onderscheiden vakministers. Het
enige is dat ze allemaal gedwongen worden in een patroon te werken waarin de
facetten (van het buitenlands beleid) meer op elkaar worden afgestemd.’
Voor die afstemming nu - ook wel coördinatie genoemd - is de minister van
buitenlandse zaken verantwoordelijk. ‘Ik heb er’, aldus Van Mierlo maandag, ‘alleen
maar bevoegdheden bijgekregen. Hoewel’, - hier corrigeerde hij zichzelf - ‘het zijn
eigenlijk meer verantwoordelijkheden dan bevoegdheden. Ik heb een
verantwoordelijkheid om tot die coördinatie van dat beleid te komen. Ik kan absoluut
niet de verantwoordelijkheid uithollen van mijn collega's.’
Daar zit de crux van de zaak: de minister van buitenlandse zaken heeft er geen
bevoegdheden, maar verantwoordelijkheden bijgekregen. Verantwoordelijkheid
zonder bevoegdheid - dat is wat de coördinator onderscheidt van de beslisser, de
knopendoorhakker. Het is een intrinsiek zwakke positie.
Die zwakheid heeft niets met de figuur van de toevallige minister van buitenlandse
zaken te maken. Dat kan een sterke, goed georganiseerde man zijn, die op zijn eigen
departement de zaakjes goed voor elkaar heeft, maar als coördinator is hij van de
welwillendheid van zijn collega's afhankelijk, en die waken meestal - en ook dat
heeft op zichzelf niets met de figuur van toevallige bewindsman te maken - angstvallig
voor het behoud van hun beleid en stokpaardjes.
Intussen is de minister van buitenlandse zaken ook maar een mens, en Van Mierlo
erkent zelf dat ‘de wereld een maximale of bijna een “overmaximale” aandacht vraagt
van de minister van buitenlandse zaken’. En die krijgt er nu de veel overleg en veel
overredingskracht vergende verantwoordelijkheid van coördinator bij. We kunnen
daar een zwaar hoofd in hebben zonder de persoon van deze minister van buitenlandse
zaken in het geding te brengen. Gevraagd wordt een duizendkunstenaar.
Er is al eens eerder een minister met coördinerende verantwoordelijkheden geweest.
Dat was F.H.P. Trip, minister voor wetenschapsbeleid in het kabinet-Den Uyl
(1973-1977). Dat was geen gelukkig precedent, en dat lag niet aan de persoon, want
Trip was een bekwaam man, die zijn sporen in het bedrijfsleven had verdiend. Het
lag aan de functie.
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Natuurlijk moeten we hopen dat Van Mierlo er wèl in zal slagen een succesrijk
coördinator te zijn, want eenheid van beleid naar buiten toe is een onmisbare
voorwaarde voor een succesrijk beleid. Daarover was geen verschil van mening in
de Kamer.
Maar de functie van coördinator die nu geschapen is, is niet op een persoon
toegesneden. Wanneer op een vraag van het Kamerlid Weisglas om ‘een meer
terughoudende opstelling’ van minister Pronk ‘als het gaat om buitenlandse politiek’,
minister Van Mierlo antwoordt dat wat Pronk en hij daarover zeggen ‘volstrekt in
lijn met elkaar’ is, dan is dat dan ook een niet helemaal geruststellend antwoord.
Immers, Pronk en Van Mierlo kunnen het toevallig wel helemaal eens met elkaar
zijn, maar dat geldt niet noodzakelijkerwijs voor hun opvolgers. Het geldt zelfs niet
noodzakelijkerwijs voor henzelf in de overblijvende jaren van dit kabinet. De
reorganisatie, die het resultaat is van de herijkingsoperatie, moet de huidige
bewindslieden kunnen overleven.
NRC Handelsblad van 08-12-1995, pagina 9

Europa en de nationale stokpaardjes
Hoewel ik mijzelf gezworen heb het woord herijking op z'n minst een jaar lang niet
meer te gebruiken, moet ik nu al die eed breken. Ik wil namelijk even terugkomen
op het debat van vorige week in de Tweede Kamer over de Herijkingsnota, maar dan
niet op wat er over die herijkingsoperatie zelf gezegd is, maar op een thema dat en
marge daarvan, bijna terloops, aangeroerd werd.
Het Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA) vond dat de nota in het eerste deel - waarin
de beleidsmatige kant van de operatie ter sprake komt - te veel uitging van de stelling:
‘De waarden en belangen die wij behartigen in het buitenlands beleid, liggen in
elkaars verlengde.’ Dat nu, zei De Hoop Scheffer, ‘is vaak niet het geval’.
Inderdaad is er een neiging - niet alleen bij regeringen - om ervan uit te gaan dat
alle wenselijke dingen, alle mooie doeleinden in elkaars verlengde liggen, ja elkaar
versterken. Vroeger waren dat, bijvoorbeeld, ontspanning en mensenrechten. Die
doeleinden beten elkaar niet, werd beweerd, terwijl het duidelijk was dat wanneer
het Westen opkwam voor mensenrechten in Oost-Europa, het daarmee de
communistische machthebbers aldaar hinderde - wat de betrekkingen met hen, dus
de ontspanning, niet ten goede kwam.
Ander voorbeeld, dat nog actueel is: er werd (en wordt) altijd volgehouden dat
Nederlands Europese en Atlantische doeleinden - Europese integratie en Atlantische
eenheid - in elkaars verlengde liggen, terwijl de praktijk meermalen uitgewezen heeft
dat de Verenigde Staten heftig kunnen reageren wanneer de Europese staten met één,
hun niet welgevallige stem spreken. Er moet dan een keus gemaakt worden.
De Hoop Scheffer noemde een ander voorbeeld: het Nederlandse drugsbeleid, en
hij zei daarvan dit: Nederland streeft ‘naar verdere Europese integratie’ en ‘intensieve
relaties met Duitsland en Frankrijk’. Maar: ‘Hoe kun je enerzijds blijven streven naar
en blijven pleiten voor steeds verdere integratie als je anderzijds met een onderdeel
van je nationale beleid’ - in casu het drugsbeleid - ‘je steeds verder van de
hoofdstroom van Europa af beweegt?’
Meermalen onderstreepte De Hoop Scheffer dat het niet ging om wie er gelijk
had: Nederland of die ‘hoofdstroom’, maar ‘naarmate Europese integratie
voortschrijdt, komt onafwendbaar het moment waarop deze regering - of een volgende
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- een keuze moet maken tussen een parallel verloop in het streven naar Europese
integratie en een afwijkende lijn’.
Deze keuze kan niet ontlopen worden met de stelling: ‘Europese integratie kan
doorgaan op alle beleidsterreinen; wij zijn voor verdere samenwerking, maar wij
gaan ondertussen geheel onze eigen gang.’ We kunnen het ook niet afdoen met de
stelling: ‘Het is een kwestie van verkopen en uitleggen in het buitenland’.
De Hoop Scheffer roerde ook even een ander voorbeeld aan, dat weliswaar
Nederland nog niet direct aangaat, maar wèl elders al spanningen oproept waarbij
vergeleken de onenigheid over het drugsbeleid in het niet verzinkt. Bedoeld wordt
de Economische en Monetaire Unie (EMU), waartoe de leden van de Europese Unie
(behalve het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) hebben besloten.
In Frankrijk zijn die spanningen tot uitbarsting gekomen. Enerzijds wil Frankrijk
die EMU, omdat zij de laatste mogelijkheid is om nog enige greep te houden op het
grotere en sterkere Duitsland, maar anderzijds moet het, teneinde te voldoen aan de
voorwaarden van de EMU, zijn eigen verzorgingsstaat aantasten. Dat laatste nu
slikken vele (de meeste?) Fransen niet. Vandaar die uitbarsting.
Ook hier dus die spanning tussen twee wenselijke doeleinden. In dit geval: Europa
en de nationale verzorgingsstaat. Ook hier moet een keuze gemaakt worden - een
keuze waarvan op zijn minst gezegd kan worden dat zij de Franse bevolking niet
tijdig is duidelijk gemaakt. Het is nu eenmaal regeringen eigen niet te waarschuwen
voor moeilijkheden voordat ze er zijn, maar dan is het meestal te laat.
Denk niet dat Nederland zo'n keuze zal kunnen ontlopen. Op het ogenblik ziet het
ernaar uit dat het zonder al te veel pijn vóór 1999 zal voldoen aan de voorwaarden
van de EMU. Maar daarna? Is in Nederland iedereen er zich van bewust dat de EMU,
als ze eenmaal tot stand zal zijn gekomen, diep zal ingrijpen in de autonomie van
ons economische, financiële, maar ook sociale beleid? Dat we ook op dat laatste
gebied geen nationale stokpaardjes meer zullen kunnen berijden? Hoe zal, als dat
ogenblik van de waarheid zal zijn aangebroken, de Nederlandse bevolking reageren?
Eén ding is zeker: zij zal dan niet het voor haar aangrijpbare, onwezenlijke ‘Europa’
aanspreken, maar zij zal de Nederlandse regering - in haar ogen de enige legitieme
partner - ter verantwoording roepen. Op zo'n eventualiteit, die bijna zekerheid is, is
de Nederlandse bevolking totaal niet voorbereid, net zomin overigens als enige andere
bevolking. De oorzaak daarvan is dat het werkelijke debat over Europa, en wat de
consequenties ervan zijn, nooit is gehouden. De mensen - tot wie we in dit geval ook
de meeste politici moeten rekenen - hebben zichzelf zoet gehouden met de gedachte
dat alle goede dingen samen komen. Maar dat is vaak niet zo, zoals de politicus De
Hoop Scheffer terecht zei.
Er is een mogelijkheid dat Nederland nog aan die keus ontkomt. Dat is wanneer
die EMU er niet komt, waar het, gezien de chaos in Frankrijk en de wassende
tegenstand ertegen in Duitsland, er steeds meer naar uitziet. Maar dan zal dat tevens
het einde van de Europese droom zijn. En of we dan onze nationale stokpaardjes wèl
zullen kunnen berijden?
NRC Handelsblad van 12-12-1995, pagina 11

Wat Kok vergat
Zelden is een partij in zo korte tijd zo veranderd als de Partij van de Arbeid. Twintig
jaar geleden was het een partij vol revolutionair pathos, die zich trots socialistisch
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noemde. Nu neemt zij, met haar leider Kok, ‘definitief afscheid van de socialistische
ideologie’ en doet zij afstand van ‘alomvattende maakbaarheidspretenties met
betrekking tot mens en maatschappij’.
Velen verwelkomen dit nieuwe realisme, dat al, voor het eerst sinds ruim veertig
jaar, een samengaan van sociaal-democraten en liberalen in een kabinet had mogelijk
gemaakt, maar nog om een theoretische rechtvaardiging vroeg. Kok heeft die nu
gegeven in zijn Den-Uyl- lezing van maandag.
Dat is in hem te prijzen, maar kan een partij zo'n metamorfose, zo'n ‘afschudden
van ideologische veren’, om een andere uitdrukking van hem aan te halen, overleven?
En zal zij bij de mensen ‘enthousiasme weten los te maken’ voor een politieke visie
waarin ‘juist een actieve publieke sector die zich, al naar gelang van de
omstandigheden, op vele terreinen mag bewegen, geboden’ is?
Koks analyse mag juist zijn, maar het is moeilijk voorstelbaar dat de mensen de
straat op zullen gaan, marcherend onder vaandels die deze leuze verkondigen.
Bovendien: die sociaal-democratische visie, zoals door Kok geformuleerd, markeert
wel heel gebrekkig de verschillen die haar scheiden van de grote tegenstander, de
visie der liberalen, met wie Kok nu in één kabinet zit.
De grote tegenstander, inderdaad - want tegenover de sociaal-democratische visie
stelt Kok slechts één andere, de liberale, die ‘de betrokkenheid (bemoeienis) van de
overheid, de publieke sector (zal) willen minimaliseren’. Verschillen zijn er zeker,
maar - alweer: zoals door Kok geformuleerd - slechts in graad. Wat dàt betreft, zouden
PvdA en VVD, als er geen sociale en culturele verschillen waren, vleugels van één
partij kunnen zijn.
Intussen voelen de christen-democraten zich door Kok miskend. Hij noemt ze
helemaal niet. Dat is niet erg billijk, want de verzorgingsstaat, die hij ‘de mooiste
prestatie van (...) menselijke en georganiseerde wilsvorming’ noemt, schrijft hij wel
heel sterk op het conto van de sociaal-democratie.
Daarmee doet hij de christen-democratie - en de geschiedenis - weinig recht. Ook
zij is, te beginnen met de encycliek Rerum novarum (1891), verantwoordelijk voor
een denken waaruit ten slotte de verzorgingsstaat ontstond. En vergeet de bijdragen
van protestanten als Kuyper en Talma niet, of die van het liberale kabinet-Pierson
(1897-1901). En wat de naoorlogse sociale verworvenheden betreft: die zijn ook niet
uitsluitend te danken aan de PvdA, die per slot van rekening slechts zesentwintig
van de vijftig jaar regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen.
Misschien heeft Kok de christen-democratie vergeten omdat hij zo geobsedeerd
is door het succes van het liberalisme. Hij spreekt over de ‘grotere aantrekkingskracht
van het liberale gedachtengoed’ en van de ‘zich “individualiserende” samenleving’,
die om een tegenwicht vraagt.
Hier vergeet hij dat ook de PvdA, niet zo lang geleden, een hyperindividualistische
periode heeft gekend. Het was in de jaren zestig en zeventig, toen alles niet alleen
kon, maar ook mocht. Ja, wat mocht moest bijna. Het huwelijk was een conservatief
overblijfsel, en zaken als overspel, drankmisbruik en stikkies-roken waren bewijzen
van progressiviteit.
Een liberaal zou tegen dit alles geen bezwaar hebben, maar oorspronkelijk was de
sociaal-democratie juist erg preuts en gekant tegen al te individualistische
genotsbeleving. Die hoorde dan ook niet thuis in een filosofie die in de eerste plaats
op de gemeenschap, zij het die van één klasse, gericht was.
Zo bezien, zijn die jaren zestig en zeventig helemaal niet socialistisch geweest en
was Den Uyl, toen onbetwist leider van de PvdA, daarin een vreemde eend in de bijt.
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Want hij, zelf een braaf huisvader, moest persoonlijk niets van dat anarchisme hebben.
Maar ook hier heeft hij zijn voet niet dwars gezet. Zijn verantwoordelijkheid voor
de neergang van zijn partij is groot.
Als leider van een nationaal-democratische partij kan Kok natuurlijk de
internationale dimensie niet veronachtzamen. Hij wijdt er dan ook enkele passages
aan, maar opmerkelijk is dat hij deze niet relateert aan de sociaal-democratie of aan
de verzorgingsstaat. Ze komen min of meer plompverloren in zijn verhaal voor,
zonder aansluiting bij het voorgaande en het volgende.
Dat is opmerkelijk, maar ook kenmerkend voor een bepaald soort Nederlands
denken. In het CDA-rapport Nieuwe wegen, vaste waarden wordt de internationale
dimensie ook plichtmatig vermeld, maar nergens wordt de vraag gesteld, laat staan
beantwoord, of een verenigd Europa Nederland zal toestaan zijn sociale stokpaardjes
te blijven berijden.
De vraag of het ideaal van het verenigd Europa en het ideaal van de verzorgingsstaat
wel altijd verenigbaar zijn en, zo neen, of het laatste ideaal dan geen offers zal moeten
brengen, stelt de sociaal-democraten voor een nog groter dilemma dan anderen, want
zij zijn vanouds belijdende internationalisten. Maar dat internationalisme is al heel
gauw een lege huls gebleken. En het is juist de verzorgingsstaatsgedachte die op
gespannen voet met het internationalisme kwam te staan. Immers, die gedachte kon,
bij afwezigheid van wereld- of een Europese regering, slechts nationaal verwezenlijkt
worden. Zo kwam in de plaats van het ouderwetse nationalisme van koning en
vaderland het nieuwe nationalisme van de verzorgingsstaat.
Al in 1950 zag de PvdA'er Max Kohnstamm deze tegenspraak: ‘De keus vóór een
geperfectioneerd dirigisme brengt onverbiddelijk mee de keus tegen het inslaan van
de enige weg die Europa economisch gezond kan maken en - misschien nog
belangrijker - tegen het enige politieke ideaal dat West-Europa bezieling kan geven’
(Wending, januari 1950). Aan de socialistische partijen de keus, schreef hij.
Maar die hadden hun keus toen al gemaakt, want korte tijd later zei een cynicus:
‘De enige nationalisatie die geslaagd is, is de nationalisatie van de socialistische
partijen.’ Wanneer fractieleider Wallage nu waarschuwt dat Nederland niet tot elke
prijs moet willen meedoen aan de EMU, dan is hij ook eerder nationalist dan
internationalist. Aan dit - allesbehalve theoretische - probleem heeft Kok maandag
te weinig aandacht geschonken.
NRC Handelsblad van 15-12-1995, pagina 7

Een onmogelijke taak
Volgens de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) worden
dienstplichtigen die als VN-blauwhelmen zouden worden uitgezonden naar
ex-Joegoslavië, op onacceptabele wijze onder druk gezet om in NAVO-verband naar
het oorlogsgebied af te reizen. Zij die bedanken, zouden ‘mietjes’ worden genoemd,
terwijl degenen die wèl gaan, als ‘mannen’ worden bestempeld, aldus het Nieuwsblad
van het Noorden van 13 december.
Wat er van deze beschuldiging waar is, weet ik niet; maar wèl heb ik het vermoeden
dat een belangrijke overweging van de regering om ruim tweeduizend man,
zwaarbewapend, naar dat oorlogsgebied te sturen, de behoefte is geweest om
Nederland schoon te wassen van de reputatie een ‘mietje’ te zijn, die het na Srebrenica
heeft opgelopen.
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Of die reputatie gerechtvaardigd is, blijve ook in het midden, maar dàt zij bestaat
bevestigde onlangs dr. J.W. Honig, medewerker van het Departement of War Studies
aan het Londense King's College, die op een conferentie op het Instituut Defensie
Leergangen zei dat het droevig gesteld is met de internationale reputatie van de
Nederlandse krijgsmacht. Het Nederlandse leger staat volgens hem bekend als
‘democratisch en onbetrouwbaar’.
Dit rapporteerde Ben van der Velden, die kennelijk aan die conferentie had
deelgenomen, in een lang artikel in het Zaterdags Bijvoegsel van 16 december, dat
de sprekende kop droeg: ‘Het liefste leger van Europa’. Let wel: ook dr. Honig
beweerde - althans voor zover dat uit Van der Veldens verslag bleek - niet dat die
reputatie verdiend was.
Maar de enkele vermelding van die - al dan niet verdiende - reputatie was al
voldoende voor enkele militairen haar een ‘dolkstreek in de rug’ te noemen. Tja, als
zulke taboes in acht genomen moeten worden, heeft zo'n studieconferentie natuurlijk
weinig zin.
Prof. G. Teitler, docent aan de KMA en aan het Koninklijk Instituut voor de Marine,
zocht een verklaring voor het feit dat Nederlanders het moeilijker dan anderen hebben
met de aanpassing aan situaties als in Bosnië - dat schijnt dus wel een feit te zijn hierin ‘dat de Nederlandse samenleving een buitengewoon hoog zorggehalte heeft
ontwikkeld. De krijgsmacht heeft zich van dit verschijnsel bepaald niet afgesloten.
Het is daarom denkbaar dat de confrontatie met “het veld” hierdoor wat stroever
verloopt dan elders’.
Het is buitengewoon voorzichtig gesteld, maar daarom niet minder duidelijk. En
helemaal geruststellend is het ook niet, want de taak die de Nederlanders nu, met
anderen, in Bosnië - in barre wintertijd - te wachten staat, is een andere dan die in
Srebrenica. Nu wordt ‘hard en effectief’ optreden van hen verwacht, zoals de
Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO zei. Daar zijn ze soldaten voor, zou je
zeggen. Nu maar hopen dat ze voor die taak mentaal, fysiek en militair voldoende
getraind zijn.
Dat de Nederlandse regering zich niet heeft willen onttrekken aan de
gemeenschappelijke verplichting die de NAVO-landen in Bosnië op zich hebben
genomen, is een juiste beslissing. Maar dan kunnen we nog wel een zwaar hoofd
hebben in die hele operatie - niet in de eerste plaats om eventuele twijfel over de
gehardheid van de Nederlandse soldaat. Nee, de operatie zelf is een reusachtige gok,
en zou dat ook zijn als er helemaal geen Nederlanders aan zouden meedoen.
Zij heeft ten doel het mogelijk te maken dat het akkoord van Dayton tussen Bosnië,
Kroatië en Servië ter plaatse uitgevoerd wordt. Maar dat akkoord zelf hangt van
onzekerheden aan elkaar. En dan spreken we nog niet eens over de Bosnische Serviërs,
die zich er vermoedelijk niet zo maar bij zullen neerleggen en dus de gehardheid van
de NAVO-troepenmacht op de proef zullen stellen.
Nee, het is vooral de levensvatbaarheid van de staatkundige structuur die in Dayton
bedacht is, die zorgen baart: een Bosnië dat bestaat uit twee eenheden - een
Moslim-Kroatische federatie (waarvan de levensvatbaarheid op zichzelf al
twijfelachtig is) en een Servische republiek - dat de drie Bosnische legers die er nu
zijn - Bosnisch-Kroatisch, Moslim en Bosnisch-Servisch - intact laat.
En dat alles moet binnen één jaar klaar zijn, want langer zullen de Amerikanen,
die één derde van de hele troepenmacht uitmaken, niet blijven. Is het ondenkbaar
dat de partijen in het conflict zich tot dat ogenblik betrekkelijk koest zullen houden
en zelfs de rituelen van de in Dayton bereikte eenheid zullen betrachten, om daarna
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met volle kracht de strijd te hervatten, de overblijvende NAVO-troepen met een
onmogelijke taak confronterend?
Het lijkt een doemscenario, maar zo ongerijmd is het niet - na alles wat de wereld
al sinds 1991 in ex-Joegoslavië heeft aanschouwd. Volgens ieder politiek-strategisch
handboek is het onverantwoord een operatie op zo onzekere basis en met zo'n onzeker
doel te lanceren, maar waar, zoals hier, iedereen verantwoordelijk is, is niemand
verantwoordelijk. Maar wie daarvoor waarschuwt, wordt een mietje genoemd, en
wie wil die reputatie nu hebben?
NRC Handelsblad van 19-12-1995, pagina 11

Een zeldzaamheid in 1949 - en nòg
Prof. dr. H. Berkhof, die zondag overleed, had - en dat vond ik in slechts één
necrologie vermeld - vóór de oorlog in Duitsland gestudeerd. Hij had er colleges
gevolgd aan de Christelijke hogeschool van de Belijdende kerk, een centrum van
geestelijk verzet tegen het nationaal-socialisme.
Hij is ook, vlak na de oorlog, enige tijd als predikant in Duitsland werkzaam
geweest, meen ik me te herinneren, maar daar wil ik van af zijn. Ik elk geval was hij
een zeldzaamheid in ons land: een kenner van Duitsland. Het is als zodanig dat ik
hem voor het eerst ontmoette en hij een diepe indruk op mij maakte.
Dat was begin 1949. Er werd toen, op een weekeinde, op Woudschoten, het
conferentieoord van de Nederlandse christen studentenvereniging (NCSV) te Zeist,
een conferentie over Duitsland gehouden, waar ik als jong redacteur door de krant
naar toe gestuurd werd.
Er namen ook Duitsers aan die conferentie deel, en ook dat was in 1949 nog een
zeldzaamheid. Ze gedroegen zich schuchter, want het besef van wat hun landgenoten
Nederland nog kort tevoren hadden aangedaan - of althans het besef dat Nederland
de Duitsers toen nog niet welgezind was, woog zwaar op hen.
Er was er één, een vakbondsman die Jacobi of Jacoby heette - ik ben zijn naam
daarna nooit meer tegengekomen - die zich daardoor niet al te zeer liet neerdrukken.
Hij was levendig en geestig. Toen hij op een goed ogenblik ‘Herr Doktor’ genoemd
werd, zei hij: ‘Ik ben een van de weinige Duitsers die geen recht op die titel hebben.’
Van de Nederlandse deelnemers kan ik mij slechts weinigen herinneren, behalve
Hebe Kohlbrugge, beroemd van de ‘Zwitserse weg’ in de oorlogsjaren, Max
Kohnstamm, prof. Schokking, die toen op het punt stond hoogleraar in Keulen te
worden, waar hij een eerste generatie Duitse politicologen heeft opgeleid en prof.
Kuin van Unilever.
En natuurlijk Berkhof. Die hield een inleiding die voor mij, die zich nooit tevreden
had gesteld met het begrijpelijk, maar toch oppervlakkige beeld van de Duitsers en
hun geschiedenis, dat toen in Nederland courant was - en helaas veelal nog is - een
eye-opener was of beter misschien: onder woorden bracht wat ik slechts vaag
vermoedde.
En toen, later dat jaar, de krant ter gelegenheid van Goethes tweehonderdste
geboortedag een nummer van het zaterdagse bijvoegsel aan Duitsland wijdde,
verscheen er, op mijn suggestie, een artikel van Berkhof in, dat nog verhelderend is.
Een passage eruit wil ik hier aanhalen:
‘Tot vandaag toe wordt dit volk door een overgecompenseerd
minderwaardigheidscomplex beheerst. Het gevolg daarvan is dat de gevaren en
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gevolgen van de moderne autonome cultuur pas in Duitsland voluit zichtbaar zijn
geworden.’
‘Het imperialisme, nationalisme en kolonialisme hebben alle Europese
grootmachten beheerst. Bij de meeste echter kon deze mentaliteit zich rustig,
geleidelijk en betrekkelijk onopvallend ontplooien. Toen Duitsland zijn schade wilde
gaan inhalen, waren de andere machten min of meer verzadigd. Daar kondigden zich
zelfs reeds allerlei ontbindingsverschijnselen aan, maar ook deze betrekkelijk
geleidelijk en daarom nog veelszins onopvallend.’
‘Duitsland kwam achteraan. En juist daarom kwam het vooraan. In het snelle en
brutale proces van achterstand-inhalen werd Duitsland juist het gebied waar de
afgronden en demonieën van Europa's weg het meest onverhuld openbaar werden.’
‘Zo is Duitsland in de laatste eeuw, en vooral in de laatste decennieën’ - let wel:
Berkhof spreekt in 1949 - ‘door de omstandigheden een merkwaardige
“representerende” rol in Europa gaan spelen. Het doorleeft de Europese problematiek
het eerst, met alle pijn daaraan verbonden.’ (...)
‘In 1918 is Duitslands imperialisme kapotgeslagen en is dit land in een chaos en
nihilisme terecht gekomen waar andere volken pas later en minder opzienbarend
deel aan hebben gekregen. Duitsland heeft toen als eerste echt Europese mogendheid
(Mussolini kan men in dit verband niet geheel au sérieux nemen) naar een nieuw
middel gegrepen om de chaos te overwinnen: naar een nieuwe religieuze idee, die
van staatswege aan het volk werd opgelegd, de idee van de goddelijke zending van
het Germaanse ras.’
‘Daarmee trad Duitsland “de nieuwe Middeleeuwen” (Berdjajev) binnen - waar
het Japan en Rusland ontmoette, die de eerste Middeleeuwen eigenlijk nooit verlaten
hadden. Duitsland heeft, “optredend” voor heel Europa, bewezen dat we hier met
een middel te doen hebben dat erger is dan de kwaal, een middel dat het nihilisme
niet overwint, maar pas goed op de troon zet.’
‘En nu Duitsland deze doodlopende weg ten einde is gegaan, krijgt het, opnieuw
Europa “representerend”, de keuze te doen tussen beide andere machten die als
geneesmeesters van Europa willen optreden: de democratie en de communistische
ideologie.’
Zeker, voor de ervarener man die ik nu ben, klinken er, bij herlezing, bekende
geluiden uit deze passage Rauschnings Die Revolution des Nihilismus en Helmut
Plessners Die verspätete Nation bijvoorbeeld. Maar dat laatste kende ik toen nog
niet, en de andere deelnemers aan de conferentie evenmin, denk ik.
Ook is het einde van de passage duidelijk gedateerd. Maar in 1949, met de Koude
Oorlog in volle gang, was het communisme, althans de Sovjet-Unie het grote gevaar
geworden, ook voor dominees, van wie velen later anders gingen denken. Met de
wetenschap van vandaag weten we dat de keuze waarvoor, volgens Berkhof, Duitsland
stond, nooit reëel is geweest, want de communistische ideologie is voor Duitsland
nooit een optie geweest. Maar we weten ook dat Duitsland, waar het kon kiezen,
voor de democratie gekozen heeft en deze keuze bijna een halve eeuw trouw is
gebleven.
De Duitse geschiedenis is niet in 1945 opgehouden. En zij staat ook niet los van
de Europese geschiedenis. Dat is iets wat te weinig Nederlanders beseffen. Berkhof
wèl - al in 1949.
NRC Handelsblad van 22-12-1995, pagina 7
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1996
Onverdraagzame verdraagzaamheid
Het was eerste kerstdag. Het echtpaar zou die avond bij vrienden doorbrengen. Oma
zou op de kinderen passen en naar de koningin luisteren. Toen het echtpaar
thuiskwam, vroegen ze: ‘En moeder, hoe was de koningin?’ ‘O, heel mooi!’ ‘En
waar heeft ze het over gehad?’ ‘Dat weet ik niet, maar het was heel mooi.’
Dat was meer dan veertig jaar geleden, en het was een andere koningin. Maar
zouden de gevoelens die de kersttoespraken van onze tegenwoordige koningin
opwekken, ook heel anders zijn? Het is te betwijfelen, en zo niet, dan is het ook niet
erg. Immers, de kracht van het koningschap berust op zulke gevoelens, en het zijn
juist vrouwen die ze oproepen. Prins Willem Alexander wacht een zware taak.
Er is ook een technische kant aan de zaak. Niet iedereen is op kerstavond in staat
zich volledig te concentreren, en de toespraken van de koningin vergen, om goed
begrepen te worden, juist sterke concentratie. Wie kan onmiddellijk de waarheid
van, bijvoorbeeld, deze woorden tot zich laten doordringen: ‘Van ouderen mag
worden verwacht dat zij jongeren voorgaan in verdraagzaamheid en respect voor
medemensen, natuur en dingen van waarde’?
Het toeval wilde dat ik, na enige dagen in het buitenland te hebben vertoefd, op
één avond de toespraak van de koningin in de krant las en het artikel van mijn collega
Rita Kohnstamm in de krant van 30 december, waarin zij het ook over
verdraagzaamheid had en dit ervan zei: ‘Ik wil wel tolerant zijn, maar soms is
verdraagzaamheid de goedkoopste manier om uit een moreel dilemma te komen.’
Hoeveel diepzinniger is deze opmerking dan de algemene waarheden waartoe
onze koningin, krachtens haar positie, zich moet bepalen! Het is de concrete situatie
die uitmaakt of het beginsel van de verdraagzaamheid iets betekent.
Rita Kohnstamms concrete situatie was deze: ‘Een dezer dagen diende een
rechtszaak tegen een in Nederland wonende islamitische man die zijn vrouw heeft
vermoord. De reden was dat zij hem had verlaten en met een vriend was gaan
samenwonen, met wie zij ook een dochtertje had. Midden op de dag heeft hij haar
gedood, terwijl zij met haar tweejarig kindje over straat liep.’
Dit geval werd op de televisie behandeld, en ‘in zo'n programma over achtergronden
zou je toch op z'n minst commentaar verwachten op het godvergeten onfatsoen (...),
in deze tijd, in dit land. Maar nee, eigenlijk alleen maar begrip. Andere cultuur,
andere zeden.’ En dat bracht Rita Kohnstamm op haar opmerking over
verdraagzaamheid.
Maar al die mensen die overlopen van begrip voor andere culturen en andere zeden,
kunnen ook aardig onverdraagzaam zijn. Een paar jaar geleden - ik schreef er indertijd
over - had Sonja een paar jonge Nederlanders in haar programma te gast die voor
zichzelf besloten hadden geen voorechtelijk geslachtsverkeer te hebben. Groot gelach,
ja hoon in de zaal, en Sonja zat er ook met grote ogen van verbazing en onbegrip bij
te kijken.
Wat is de verdraagzaamheid van die mensen waard? Als het mohammedanen of
mensen met een andere huidskleur waren geweest die zo'n getuigenis hadden afgelegd,
zouden ze wel stilletjes zijn geweest - vol bewondering misschien voor die andere
culturen en zeden. Immers, discriminatie is verkeerd. Maar ze zouden dan niet beseft
hebben dat ze zelf druk bezig waren te discrimineren: tussen de zeden van allochtonen,
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die gerespecteerd moeten worden, en die van landgenoten, die aan de spot
prijsgegeven mogen worden.
Als we zo vol begrip moeten zijn voor andere culturen en zeden, dan moeten we
ook niet protesteren tegen wat wij als misstanden in andere landen beschouwen, want
dat behoort doorgaans tot hun culturen en zeden.
Minister Pronk geeft dan ook miljoenen ontwikkelingshulp aan China, hoewel in
dat land de mensenrechten met de voeten getreden worden en het - indirect met ons
geld - kernproeven uitvoert, iets wat de Franse president Chirac alom op protesten
en boycot komt te staan. Voor de een geldt verdraagzaamheid, voor de ander niet.
Maar het is de vraag of Pronk die hulp aan China geeft uit begrip voor 's lands
cultuur en zeden. In andere gevallen, Indonesië bijvoorbeeld, is hij bereid gebleken
de betrekkingen met Nederland op het spel te zetten, omdat het land in kwestie niet
handelde conform onze cultuur en zeden. Kortom, het is weer de concrete situatie
die uitmaakt of het beginsel van verdraagzaamheid iets betekent.
Op een meer principieel niveau kunnen we, met prof. E.H. Kossmann in zijn
Coornhertrede van 1984, zeggen dat in het vocabulaire van de verdraagzaamheid,
‘hoe goed ook bedoeld, arrogantie en onverdraagzaamheid doorklinkt’. Niet alleen
in de praktijk, maar ook in het beginsel der verdraagzaamheid zelf.
Immers, het is zoals twee achttiende-eeuwse revolutionairen, die Kohnstamm
aanhaalde, zeiden. Mirabeau: ‘Het bestaan van enige autoriteit die het recht heeft
iets te tolereren vormt een inbreuk op de meningsvrijheid, omdat zij iets tolereert en
dus ook niet kan tolereren.’ En Thomas Paine: ‘Tolerantie is niet het tegendeel van
intolerantie, het is er de vervalsing van. Beide zijn despotismen. De ene matigt zich
het recht aan, gewetensvrijheid niet, en de andere haar wèl toe te staan.’
NRC Handelsblad van 02-01-1996, pagina 9

De dood niet in de pot
‘De bijbel als zodanig speelt nauwelijks een rol in de vorming van onze jongen’,
schrijft de bekende Engelse journalist Malcolm Muggeridge over zichzelf in zijn
autobiografie Bekering: een geestelijke zwerftocht. Nu, dat kan ik hem niet nazeggen.
In mijn vorming heeft de bijbel wel degelijk een rol gespeeld.
Niet dat ik in een gristelijk gezin ben opgegroeid. Het was een liberaal gezin, maar
het voorgeslacht werd niet verloochend, en daar kwamen enkele predikanten in voor,
van mild rechtzinnige confessie. Bovendien: een minimum aan bijbelkennis werd
nodig geacht voor je culturele opvoeding. Zonder dat loop je door een museum als
een kat in een vreemd pakhuis.
Zo komt het dat ik nog altijd vrij bijbelvast ben (hoewel niet te vergelijken,
natuurlijk, met een echte gereformeerde). Van die erfenis heb ik geen spijt, hoewel
ik moet bekennen dat ik als kind meer geïnteresseerd was in de verhalen van het
Oude Testament, met hun moord en doodslag, dan in die van het Nieuwe. Dat maakte
dat ik als jongetje ook graag ging naar het Bijbels museum, dat toen, als ik me goed
herinner, gevestigd was in de Amsterdamse Hemonylaan - de enige straat in de Pijp
met bomen. Daar was een maquette van de Tabernakel, het heiligdom van de
Israëlieten, te zien plus maquettes van de tempels van Salomo en Herodes en een
model van de Tempelberg, gebouwd uit materiaal uit het Heilige Land. Er lag zelfs
zand uit de Sinaï.
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Maar wat ik, tot kort geleden, niet wist was dat die hele collectie (die nog veel
meer zaken bevatte: voorwerpen uit de Joodse en Egyptische oudheid: penningen,
beeldjes, boekrollen, scarabeeën, doodskisten, mummies, lijkvazen, fossielen,
gedroogde bloemen en planten uit de heilige plaatsen) oorspronkelijk de verzameling
was geweest van een negentiende-eeuwse predikant.
Dat weet ik sinds ik het alleraardigste boekje van J. de Bruijn en P. van Schaik
gelezen heb: Een domineesleven in de negentiende eeuw: ds. Leendert Schouten
(1828-1905) en zijn Bijbels museum, een uitgave van het Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme te Amsterdam (1995).
Die dominee Schouten was, behalve een verwoed collectioneur, ook een volbloedig
man, die, hoewel zelf geen groot origineel denker, zich voortdurend stortte in allerlei
theologische disputen. Hij beschouwde zichzelf als een rechtzinnig, maar
ondogmatisch christen. Hij was een tegenstander van vrijzinnigen èn van dolerenden
(degenen die in 1886, met Abraham Kuyper, de Nederlandse hervormde kerk
verlieten).
Van de laatsten - en ook van vele rechtzinnigen die in de ‘vaderlandsche’ kerk
bleven - scheidde hem vooral zijn opvatting over het zingen van gezangen tijdens
de dienst. Schouten was daarvoor, terwijl de anderen vonden dat de dienst zich moest
bepalen tot het zingen van psalmen. Door hen werd hij een ‘gezangomaan’ genoemd,
terwijl hij het verzet tegen gezangen een ‘kankersoort’ noemde, voortkomend uit
een ‘dolzinnige ijver tegen alles wat “nieuw” heette’.
U ziet: het ging er toen levendig toe. Ja, toen ook in Utrecht, waar hij predikant
was, de dolerenden de kerkeraad verlieten, moest hij ‘door twee man met geweld
tegengehouden worden; als een haas zo vlug wilde hij op de groene tafel springen
om ds. Hoekstra’ - een van de dolerenden - ‘te lijf te gaan’, en toen dat niet lukte,
sloeg hij met zijn stok ‘met een onstuimige en razende woede op de groene tafel’
(aldus het - wellicht wat gekleurde - verslag van een der dolerenden).
Kostelijk is ook wat Schouten over Rotterdam, waar hij eveneens gestaan heeft,
aan Kuyper (met wie hij toen nog bevriend was) schreef: ‘Gij moet weten dat de
lieden in de hoogere standen alhier, voorzoovelen ze nog kerksch zijn, en regtzinnig
willen heeten allen doortrokken, ja doorzuurd zijn met 't arminianisme. Gij weet,
Rotterdam is van 1600 af een Remonstrantsch gat geweest, en dat is 't voor een groot
gedeelte nog.’ Dat heeft lange tijd zo gegolden. Denk maar aan de bijna triomfale
Remonstrantse kerk aan het begin van de Mathenesserlaan, in de buurt waarvan lange
tijd de ‘hoogere standen’ gewoond hebben. Het geldt misschien nòg wel.
Voor gezag was Schouten niet bang. Zijn collectie mocht men alleen bezoeken
als men bereid was mee te doen aan de Evangeliedienst die hij daarbij leidde. Bij
elkaar duurde dat ruim drie uur. Niettemin waren er duizenden bezoekers. Ook koning
Willem III meldde zich, maar wilde de dienst niet meemaken. Hij mocht er niet in.
‘Een man uit één stuk’, zei de koning daarna van Schouten. Koningin Emma en
andere vorstelijke personen kwamen wel. Koningin Wilhelmina, merkwaardig genoeg,
niet. Althans, zij wordt niet onder de bezoekers vermeld.
Waarom vermeld ik dat allemaal? In de eerste plaats ben ik verzot op de petite
histoire, die per slot van rekening ook ons verleden uitmaakt. In de tweede plaats
geeft het een heel ander beeld van de negentiende eeuw dan het gebruikelijke. Bij
ons geldt die eeuw doorgaans als een suf, ingeslapen tijdperk. Welnu, de hartstochten
liepen er blijkbaar hoger op dan nu.
Goed, wij kunnen ons nu moeilijk voorstellen dat iemand zich kan opwinden over
het al dan niet zingen van gezangen in de kerk. Maar wie zegt dat over honderd jaar
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de mensen zich kunnen voorstellen dat de kwesties die ons nu verdelen, ons zo
beroerden?
Trouwens, beroeren ze ons zo? In het kerkelijk leven is het al oecumene en Samen
op Weg wat de klok slaat. Dissidenten worden medelijdend aangezien en genegeerd.
In de politiek is het ook alles pais en vree, zeker sinds ‘paars’ aan de macht is. En
van oppositie bakt het CDA helemaal niets.
Nee, wat dat betreft, kunnen we nog wat leren van de negentiende eeuw, want
Schouten was niet de enige die van zijn hart geen moordkuil maakte. Iedereen die
wat op zijn lever had, schreef een brochure of een ingezonden stuk. Het discours was
veel levendiger dan in onze zogenaamd vrijgevochten tijd. Als Francis Fukuyama
met het ‘einde van de geschiedenis’ bedoelde: het ‘einde van het intellectuele discours’
- en dat deed hij - dan had hij wel gelijk. Erratum: In mijn artikel van 2 januari stond
dat ik de citaten van Mirabeau en Thomas Paine die ik gaf, ontleend had aan het
artikel van Rita Kohnstamm van 30 december. Dat was fout. Ik had ze ontleend aan
de Coornhertlezing van prof. E.H. Kossmann, zoals ik trouwens ook geschreven had.
NRC Handelsblad van 05-01-1996, pagina 7

Twee maaltijden in Washington
Bij het lezen van het artikel in de krant van zaterdag over hoe Lubbers geen
secretaris-generaal van de NAVO werd, - een fraai staaltje van onderzoeksjournalistiek
- bekroop mij een gevoel van déjà vu. Wanneer en waar heeft de Nederlandse regering
eens eerder verkeerde gevolgtrekkingen gemaakt uit een gesprek met een Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken?
Het was in 1958, eveneens in Washington. Op 7 oktober was er een diner op de
Nederlandse ambassade, waaraan de Amerikaanse en de Nederlandse ministers van
buitenlandse zaken, Joseph Luns en John Foster Dullles, aanwezig waren. Na het
diner trokken beide ministers zich terug in de werkkamer van de ambassadeur, en
het was daar dat Dulles enkele regels op een papiertje schreef.
Dat papiertje heeft, behalve Luns, niemand ooit gezien; maar Luns geloofde dat
- deed het althans voorkomen alsof - het een Amerikaanse belofte van steun aan
Nederland inhield in geval van een Indonesische aanval op Nieuw-Guinea. De
Nederlandse politiek heeft Luns lange tijd op zijn woord geloofd. De teleurstelling
was dus groot toen, in 1962, bleek dat Nederland niet kon rekenen op hulp van de
Verenigde Staten. Integendeel, zij drongen erop aan dat Nederland Nieuw Guinea
aan Indonesië zou afstaan.
Zeven en dertig jaar later, op 2 november 1995, vindt er weer een maaltijd in
Washington plaats, nu in het State Department, waar de minister van buitenlandse
zaken, Warren Christopher, gastheer is, gesecondeerd door enkele naaste
medewerkers. Gasten zijn Lubbers en de Nederlandse ambassadeurs in Washington
en bij de NAVO.
Op deze lunch moeten de Amerikanen tot de conclusie zijn gekomen dat Lubbers
niet de geschikte man was om secretaris-generaal van de NAVO te worden. De
Nederlandse gasten echter hadden een andere indruk van het gesprek en rapporteerden
dienovereenkomstig aan Den Haag. Op grond daarvan stelde minister van buitenlandse
zaken Van Mierlo daags daarna Lubbers officieel kandidaat voor die functie. Groot
was de teleurstelling toen, weer een dag later, Van Mierlo van Christopher te horen
kreeg dat de kandidatuur-Lubbers niet op Amerikaanse steun kon rekenen.
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Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen beide gevallen. In 1958 ging het om de
toekomst van een hele bevolking, de Papoea's, en om leven of dood van Nederlandse
en Indonesische militairen. In 1995 was het slechts te doen om de werkverschaffing
van één man en het prestige van de Nederlandse regering. Volgens sommigen ging
het bij Nieuw-Guinea om een Nederlands belang; dat kon van de kandidatuur-Lubbers
niet beweerd worden.
Dat betekent - het zij tussen haakjes gezegd - dat ik het niet eens met prof. Van
der Beugel ben wanneer hij op 4 januari op deze pagina stelt: ‘men kan geen
constructie bedenken die de Nieuw-Guineapolitiek kon legitimeren met nationaal
belang’. Dat kon men wel, en men deed het ook: het beginsel van zelfbeschikking
(aldus bijvoorbeeld minister Klompé) of ‘de noodzaak ons volk een object te doen
behouden waardoor het (...) gedwongen wordt geestelijk “op de tenen” te blijven
staan’ (aldus Luns). Men hoeft het hiermee niet eens te zijn, maar het zijn wèl
constructies van nationaal belang.
Daarentegen stem ik met Van der Beugel overeen wanneer hij in hetzelfde artikel
over de kandidatuur bij de NAVO zegt: ‘Het nationaal belang van Nederland is
uitsluitend gediend met de keuze van een zo kundig mogelijke secretaris-generaal.
Of dat een Nederlander is of niet, heeft geen enkele relevantie voor het Nederlandse
belang.’ Haakjes sluiten.
Er zijn nog meer verschillen tussen 1958 en 1995. Er valt veel voor de stelling te
zeggen dat Luns, met zijn zogenaamde Amerikaanse belofte, het Nederlandse volk
misleid heeft. Of misschien had hij - maar dan tegen het advies van zijn ambassadeur
in Washington, Van Roijen - zichzelf wijsgemaakt dat er sprake was van zo'n belofte.
In elk geval voelden vele politici zich, toen er in 1962 geen Amerikaanse steun bleek
te komen, ‘knap belazerd door Luns’, zoals een van zijn partijgenoten (het Kamerlid
Th. de Graaf) opmerkte. Welnu, van belazeren kan de tegenwoordige minister van
buitenlandse zaken niet beticht worden.
De overeenkomst tussen 1958 en 1995 ligt in de verkeerde interpretatie die - de
eerste keer wellicht moedwillig, de tweede keer in goed vertrouwen - van Nederlandse
zijde gegeven is aan woorden van Amerikaanse bewindslieden - met dien verstande
dat de tegenwoordige ambassadeur in Washington na de lunch van 2 november
eveneens in een euforische stemming scheen te zijn, terwijl zijn voorganger Van
Roijen nooit heeft geloofd in een Amerikaanse garantie en zulks ook naar Den Haag
rapporteerde.
De vergelijking tussen Nieuw-Guinea en de kandidatuur-Lubbers is bijna frivool,
maar niet oninteressant, voor zover zij licht werpt op een Nederlandse neiging
internationale ontwikkelingen en standpunten van anderen in voor Nederland gunstige
- maar daarom nog niet automatisch juiste - zin te interpreteren.
Maar in het licht van de werkelijke belangen die op het spel staan, of althans de
waarde die anderen daaraan hechten, is de hele kwestie van Lubbers’ mislukte
kandidatuur natuurlijk een futiliteit. Minister Van Mierlo zou er daarom goed aan
doen er niet langer over te griepen. Hij zou er de naam van een zeur van kunnen
krijgen, en dat zou zeker niet in het Nederlands belang zijn.
Dit moet ter ere van Luns gezegd worden: na de mislukking van zijn
Nieuw-Guineapolitiek heeft hij de Amerikanen nooit verweten hem in de steek te
hebben gelaten. Zou hij wèl openlijk uiting zijn blijven geven aan zijn wrok, hij zou
nooit, negen jaar later secretaris-generaal van de NAVO zijn geworden. Hij wist, als
het erop aankwam, persoonlijke gepikeerdheid te scheiden van 's lands belang.
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En de Amerikanen blijven vragen naar de ‘echte gronden’ van hun afwijzing van
Lubbers zou wel eens, als ze daaraan toegaven, niet in het belang van Lubbers kunnen
zijn. Dus: zand erover.
NRC Handelsblad van 09-01-1996, pagina 7

Slechts een schouwspel?
‘Een avonturier’ noemde president Pompidou hem. En inderdaad, François Mitterrands
politieke leven - om ons daartoe te beperken - was avontuurlijk. Begonnen aan de
uiterst rechtse zijde, eindigde hij als eerste socialistische president van Frankrijk, die
het kapitalisme de vrije teugel liet.
Was hij wel socialist? Van huis uit niet, en ook gedurende de Vierde Republiek
behoorde hij niet tot de socialistische partij. Zijn sympathieën lagen eerder rechts
van het midden, zij het niet zo rechts als vóór en enige tijd in de oorlog, toen hij de
collaborerende maarschalk Pétain diende.
Pas in 1943 sloot hij zich bij het verzet aan, maar toen waagde hij ook meteen de
oversteek naar Londen en terug. Aan moed ontbrak het hem dus niet. Maar zijn smaak
bleef ‘rechts’. Zijn voorliefde bleef schrijvers gelden die over 't algemeen niet door
links gewaardeerd worden: Chateaubriand, Barrès, Chardonne en de Duitser Ernst
Jünger, met wie hem een vriendschap bond.
Met de Gaulle kon hij niet overweg, al maakte hij deel uit van diens eerste regering.
De Vijfde Republiek, die in 1959 begon, noemde hij een ‘permanente staatsgreep’.
Bijna eigenhandig begon hij allen die evenmin iets van het presidentiële regime
moesten weten, onder één dak te brengen. Al in 1965 had hij een eerste succes: bij
de presidentsverkiezingen dwong hij de Gaulle tot een tweede ronde. Daarmee zette
het herfsttij van de grote generaal in, hoewel deze pas in 1969 het toneel zou verlaten.
Toen duurde het nog twaalf jaar voordat Mitterrand, in 1981, als kandidaat van
een verenigd front, dat ook de communisten omvatte, de macht kon bereiken. Een
geweldige prestatie, die ook een reusachtige hoop wekte bij een meerderheid der
Fransen die 23 jaren gaullistisch regime moe was. Heeft hij, in de veertien jaar dat
zijn presidentschap duurde, die hoop bewaarheid?
In de eerste plaats voelde hij zich wonderwel in de staatsinstellingen die de Gaulle
had achtergelaten en hijzelf zo had gegeseld. In die veertien jaar veranderde hij er,
ondanks beloften van het tegendeel, vrijwel niets aan. En het socialisme van de twee
eerste jaren van zijn regime verloochende hij ook, toen dit Frankrijk uit het Europese
Monetaire Systeem dreigde te duwen en daarmee van zijn internationale invloed
beroven.
Had zijn buitenlandse politiek meer succes? Hij wordt nu gehuldigd als de maker
van Europa en van de Frans-Duitse verzoening. Ach, het geheugen is kort. Zijn we
dan vergeten dat Helmut Schmidt en Giscard d'Estaing al een koppel vormden, en
vóór hen Adenauer en de Gaulle? Ja, die Frans-Duitse samenwerking dateert al van
de jaren '50, toen Adenauer en Robert Schuman het werk van de Europese eenheid
begonnen.
Daarmee is niet gezegd dat Mitterrand geen verdiensten heeft gehad voor Europa.
Overrompeld door de Duitse hereniging, wist hij tenminste nog het verdrag van
Maastricht, waarvan de Economische en Monetaire Unie het hart is, aan de Duitsers
te ontlokken. De Politieke Unie, die dit volgens hen had moeten bekronen, gaf hij
hun niet.
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Was dit dus wel een zege? In de eerste plaats moet nog bewezen worden dat de
EMU het haalt, en in de tweede plaats keurden de Fransen ‘Maastricht’ met een
uiterst kleine meerderheid goed (51 tegen 49 procent). Dat was bepaald geen grote
overwinning. Die uitslag luidde zijn herfsttij in.
Het is vreemd - en stuit bij veel Nederlanders ongetwijfeld op tegenspraak -, maar
zijn grootste succes op buitenlands-politiek gebied zou wel eens zijn pleidooi voor
de plaatsing van middellange-afstandsraketten in Europa kunnen zijn. Dat pleidooi
voerde hij tot in de Duitse Bondsdag - tegen zijn Duitse partijgenoten. Dat de
Europeanen vasthielden aan dat zogenaamde ‘dubbelbesluit’ heeft machtig bijgedragen
aan de kentering in de Sovjet-Unie waarvan Gorbatsjov het symbool is, en dus aan
het einde van de Koude Oorlog.
Niettemin moet geconstateerd worden dat gedurende Mitterrands tweede septennaat
(1988-1995) Frankrijks macht aanzienlijk is geslonken: het verenigde Duitsland is
nu onbetwistbaar de sterkste macht in Europa, en de potentiële bondgenoten die
Frankrijk in de landen ten oosten van Duitsland had, zijn ofwel uiteengevallen ofwel
in de ban van de Duitse economie gekomen. Frankrijk is daar afwezig.
Twee jaar vóór zijn aftreden werd Mitterrands partij, toch al ondermijnd door
allerlei schandalen die hij duldde, bij de verkiezingen vrijwel gedecimeerd. Rechts
kreeg de absolute meerderheid. Ook al geen glorieus einde van een tijdperk. En de
stakingen van het eind van 1995 kunnen, al troffen zij Chirac en Juppé, deels ook
gezien worden als een protest tegen de verdwenen Mitterrand, die de heerschappij
der technocraten onverlet had gelaten.
Maar waarom dan die bijna nationale rouw om zijn dood? Het is raadselachtig.
Heeft hij zich, ondanks zijn feilen en falen, toch weten te laten aanvaarden als de
vaderfiguur, de monarch, de ‘force tranquille’ (zoals zijn campagneleus van 1981
luidde)? Zeker had zijn optreden iets majestueus en waren zijn woorden steeds
welgekozen en indrukwekkend.
Maar nog raadselachtiger is dat iemand met zo'n geschakeerd verleden, die in zijn
jeugd gekoketteerd had met uiterst rechts en tot het einde zijn vrienden uit die tijd
(tot en met René Bousquet, die als hoofd van de politie van Vichy verantwoordelijk
was voor het wegslepen van joden) trouw bleef; die er geen bezwaar in zag die
vrienden te laten profiteren van de staatsruif - wat ten slotte indirect leidde tot de
zelfmoord van ex-premier Bérégovoy - en die niet gestikt was in zijn eerste
vertekening van de werkelijkheid - dat zo iemand wist door te dringen tot de top van
het politieke systeem.
Dat zegt iets over dat systeem. Het zegt ook iets over de Fransen, die dit toelaten
of zich door zo'n schouwspel laten verblinden. Mitterrand was dan ook een fascinerend
man - fascinerend door zijn intellectuele gaven, maar ook fascinerend door zijn
discipline en zijn acteertalent. De geschiedenis zal uitmaken of wij, met Faust, moeten
zeggen: ‘Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!’
NRC Handelsblad van 12-01-1996, pagina 9

De Parnassus niet bestegen
Met zijn drieën hadden we eindexamen gymnasium gedaan. We waren zes jaar lang
zo doordrenkt geweest van klassieke cultuur dat we zelf eens naar Griekenland
wilden, wat toen nog een hele onderneming was. Met een vrachtschip voeren we,
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via Lissabon, Gibraltar en Barcelona (enkele weken vóór het uitbreken van de Spaanse
burgeroorlog), naar Patras, aan de noordkust van de Peloponnesus.
Waarom gingen we daar van boord, en niet in Piraeus, de haven van Athene, die
het schip ook zou aandoen? Omdat we Ithaka, het eiland van Odysseus, wilden
bezoeken, en dat lag niet ver van Patras. Maar daar praatten ze ons dit plan uit het
hoofd: op het kleine Ithaki - zo heet het eiland nu - was niets te zien; bovendien was
het niet gemakkelijk bereikbaar.
Nee, dan konden we beter naar Zakynthos gaan, dat nog dichter bij Patras lag en
mooier zou zijn. Dat hebben we dan maar gedaan, en we hebben er geen spijt van
gekregen. ‘O hyacinthine isle! O purple Zante! “Isola d'oro! Fior di Levante!”’,
dichtte Edgar Allan Poe, die het eiland bij zijn Italiaanse naam noemde. Per slot van
rekening had het eeuwenlang, met de andere Jonische eilanden (dus ook Ithaki), tot
Venetië behoord. En zo kwam het dat we nooit op Ithaki zijn geweest.
In plaats daarvan gingen we, per vissersboot, weer naar het vasteland: naar Olympia
(te voet vanaf het havenplaatsje Katákolon) en Andritsena, dat midden in de
Peloponnesus ligt. Daarheen voerde nog geen weg. Dus op muilezels dwars door de
bergen. Vandaar naar Sparta, Korinthe, Athene, de eilanden, en tenslotte Delphi.
Dat bezochten we onder leiding van een in Athene woonachtige Nederlander, een
alpinist, de eerste Nederlander die de Olympus beklommen had. Met hem zouden
we de Parnassus beklimmen, maar vlak voordat we op pad zouden gaan, kreeg hij
een telefoontje uit Athene: er was die nacht een staatsgreep gepleegd. Hij vond het
raadzaam terug te keren. En zo hebben we nooit de Parnassus beklommen.
Die staatsgreep was van generaal Metaxas. Hij maakte een voorlopig einde aan
de Griekse democratie, maar was ook de man onder wie, ruim vier jaar later, de
Grieken het Italiaanse leger, dat het land overvallen had, wisten terug te dringen tot
in de bergen van Albanië. De Duitsers moesten hun bondgenoot uit deze beschamende
positie redden, maar toen was Metaxas al dood.
Waarom dit allemaal verteld? Omdat ik aan deze zesweekse reis door Griekenland
herinnerd werd toen ik, vorige week donderdag, keek naar het culturele programma
Close up van de AVRO, waarin ik uitgebreid het nooit bezochte Ithaki kon bezien aan de hand van mr. C.J. Goekoop, burgemeester van Leiden, die al jaren op zoek
is naar het werkelijke vaderland van Odysseus.
Want daarover waren de meeste archeologen het al in de vorige eeuw eens: dat
kon niet het eiland zijn dat in de Odyssee Ithaka heet. De Duitser Dörpfeld,
medewerker van Schliemann (de ontdekker van Troje), plaatste het in het iets
noordelijker gelegen Levkas.
Maar Goekoop, wiens grootvader Dörpfelds opgravingen financieel steunde, past
een andere methode toe. Hij is geen beroepsarcheoloog, maar kent wèl zijn Homerus
en - en daarin verschilt hij van de meeste archeologen - is een verwoed zeezeiler.
Hij bekijkt de eilanden dus als zeeman, wat Odysseus per slot van rekening ook deed.
Op grond van deze expertise kwam ook hij tot de conclusie dat het Ithaka van
Homerus niet Ithaki kan zijn. Maar Levkas was het ook niet. Het moest het grote
eiland Kephallinia zijn, door een zeestraat van Ithaki gescheiden. Het noordelijke
deel van dit eiland klopt precies met de gegevens die Homerus van Odysseus' eiland
geeft. De leek die ik ben was overtuigd.
Een fascinerende uitzending. En: wat ik erin van Ithaki zag maakte mij er niet
rouwig om dat ik het indertijd voor Zakynthos ontrouw was geworden. Trouwens:
als ik aan die reis terugdenk, dan kom ik tot de conclusie dat ik, als achttienjarige,
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met een veel te romantisch oog naar Griekenland heb gekeken. Dat idee Ithaka te
willen bezoeken was ook pure romantiek.
Voor elke antieke zuilstomp stonden wij in aanbidding, en de vele mooie
Byzantijnse kerken en Frankische burchten achtten wij nauwelijks een blik waardig.
Toen we op een zeker ogenblik door een Griek opgelicht bleken te zijn, waren we
ervan overtuigd dat zijn voorvaders nooit zo gehandeld zouden hebben. We hadden,
op grond van onze gymnasiumkennis, beter moeten weten.
De maker van deze uitzending was Aad van den Heuvel, maar hij was te zien noch
te horen. Gelukkig maar, want telkens wanneer ik hem op het scherm zie, word ik
eraan herinnerd dat hij nooit zijn uitspraak van een jaar of twintig geleden herroepen
heeft dat Joris Ivens, de blinde vereerder van Stalin en Mao, altijd ‘aan de goede
kant’ had gestaan.
Daarmee bewijst Van den Heuvel dat hij òf zelf aan Stalins en Mao's kant stond
- wat ik niet geloof - òf niet wist waarover hij sprak, wat ik van een journalist nog
erger vind. Maar met deze uitzending heeft hij zich, in mijn ogen, althans gedeeltelijk
gerevancheerd.
NRC Handelsblad van 16-01-1996, pagina 9

Niet sinds Sodom en Gomorra...
‘Niet sinds Sodom en Gomorra is er zo gezondigd tegen de geslachten’, schreef een
Nederlandse ambassadeur in Parijs, nadat hij de rede (in het Frans) van een landgenoot
had moeten aanhoren. Als deze die rede in het Nederlands zou hebben gehouden en
daarbij even veel zonden tegen de geslachten hebben begaan, zouden weinigen zich
eraan gestoord hebben.
In het Nederlands immers is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden
aan het lidwoord niet meer te zien, na de afschaffing van de buigings-n. Onbevangen
wordt gesproken en geschreven over de ministerraad en haar besluiten. Alleen wanneer
onzijdige woorden in het geding zijn, zijn er nog enkelen die het onlogisch vinden
wanneer daaraan een vrouwelijk persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord gegeven
wordt, zoals: het Nederland van vandaag en haar bevolking. Maar van die illogica
schijnen zich steeds minder mensen, onder wie ministers, zich iets aan te trekken.
Zal het dezelfde kant opgaan met naamvallen? Het kan aan mij liggen, maar ik
heb de indruk dat ook die steeds meer door elkaar gehaald worden. Dat vind ik dan
erger dan geslachtsverwarringen, want het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke
woorden berust niet op logica; dat tussen naamvallen wèl. Een paar recente
voorbeelden:
‘Die omstandigheden zijn hier niet en zie ik ook niet komen.’ Zelfde constructie
als: zij zijn hier niet en zie ik ook niet komen.
‘Maar die nieuwe spelling mogen we al sinds 1954 gebruiken, en werd ons zelfs
als voorkeurspelling aanbevolen.’ Zelfde constructie als: haar mogen we gebruiken
en wordt ons aanbevolen.
‘De jeugdige drang om af te rekenen met een weke, ruggegraatloze cultuur kennen
we, en belooft doorgaans weinig goeds.’ Zelfde constructie als: kennen we en belooft
weinig goeds.
‘Mohammed die vanaf dit punt ten hemel stijgt en door Jezus en Mozes de hemel
en hel wordt getoond.’ Die constructie klopt alleen wanneer bedoeld is dat Mohammed
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aan hemel en hel wordt getoond, maar waarschijnlijk is bedoeld dat hem hemel en
hel worden getoond.
Helemaal mooi is dit: ‘Slaapmutsjes knippen wij, als de bloei minder wordt,
helemaal af en worden beloond met een rijke herbloei.’ Wie worden beloond? De
slaapmutsjes? In dat geval is dit dezelfde constructie als: hen knippen we af en worden
beloond. Te vrezen is evenwel dat de schrijver niet bedoelde dat de slaapmutsjes
beloond worden, maar wij; en dan heeft hij er helemaal een potje van gemaakt.
Andere taaleigenaardigheden van de laatste tijd: ‘Hij mag dan saloncommunist
en een relletjesvoyeur genoemd worden, dat neemt niet weg dat hij zich voortdurend
betrokken gevoeld heeft bij politieke en sociale breekpunten.’ Sluit het een het ander
dan uit?
‘Een ander jurylid was in tranen uitgebarsten bij het aangezicht van de huilende
familie Goldman.’ Aanzien? Of nog eenvoudiger: zien?
‘Bovendien werd van twee bloedsporen aangetoond dat het van Simpson zou
kunnen zijn.’ Als die bloedsporen van Simpson zouden kunnen zijn, is er niets
aangetoond.
‘Ten slotte keren we dwars door het schitterende Exmoor National Park terug,
maar niet nadat we hier nog uitgebreid van de wilde flora en fauna hebben kunnen
genieten!’ Hoe kan dat: door dat park terugkeren, voordat (=niet nadat) we van de
flora en fauna ervan hebben kunnen genieten? Of is bedoeld: niet dan nadat?
‘De eeuwenoude glascollectie van Joost Ritman heeft ruim twee miljoen gulden
opgebracht.’ Is die collectie eeuwenoud?
‘...omdat op de markt van stapelgoederen monopolies zelden een lang leven
beschoren waren.’ Waren de monopolies zelden beschoren? Of was hun zelden een
lang leven beschoren?
‘Daarmee zit de Kamer weer met het klassieke probleem van kiezen tussen lam
of leeuw.’ Je kiest tussen iets en iets anders.
‘Het vermiste autoregister in Apeldoorn neemt in januari een centraal systeem in
gebruik.’ Hoe kan dat, wanneer het vermist is? Of is bedoeld: vermiste-autoregister?
‘In Den Haag heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ambassadeur J.
Kadarisman ontboden om opheldering te verschaffen over de beveiliging van de
ambassade te Djakarta.’ Hier staat dat het ministerie opheldering aan de ambassadeur
wilde verschaffen. Bedoeld is echter waarschijnlijk dat de ambassadeur het ministerie
opheldering moest verschaffen.
‘De leiding van de tolwegen heeft alle gedupeerden een hoopvol kerstcadeautje
in het vooruitzicht gesteld.’ Dus de hoop gegeven op iets wat hoop geeft?
‘De Oostenrijkse regering stond toe dat NAVO-troepen op weg naar de Balkan
de Oostenrijkse Alpen mogen passeren.’ Dubbelop: als iemand je iets toestaat, mag
je dat.
‘Welnu, aan zulk een wijze, die de gave had in de toekomst te kunnen zien, vroeg
Alexander hoe lang zijn rijk stand zou houden.’ Ook dubbelop: als je een gave hebt,
kun je.
‘De film werd een stormachtig succes, niet in het minst vanwege het jeugdige
filmkoppel.’ Vanwege wat dan wèl?
‘President Chirac noch premier Juppé hebben op hun diverse nieuwjaarsrecepties
de sfeer niet willen bederven door veel over Europa te zeggen.’ Wilden ze nu wel
of niet de sfeer bederven?
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‘Portret van vijf gemeenten op Walcheren die, in het kader van de herindeling van
Nederland van veel kleine gemeenten naar minder grote gemeenten, worden
samengevoegd.’ Nòg minder grote gemeenten?
‘...het kerkelijk weekblad De Reformatie, waarvan Schilder vanaf de oprichting
in 1920 medewerker werd en in 1935 enige hoofdredacteur.’ Hij werd in 1920
medewerker (of: was dat vanaf 1920).
‘En zo is het geplande bezoek van Van Mierlo aan Orient House uitgegroeid tot
een diplomatiek, prestigieus duel tussen Jeruzalem en Den Haag.’ Wat was er voor
prestigieus aan dat duel? Of is bedoeld: duel om prestige?
‘Hoewel een medesocialist, realiseert men zich maar al te goed dat Mitterrand de
tegenpool van Papandreou was.’ Was men medesocialist?
‘Vooruitzichten voor maandag t/m woensdag: nu en dan zon en droog.’ Ook nu
en dan droog?
‘Als dertienjarige gaf mijn moeder me voordat ik vertrok naar een schoolfeest een
zelfde geldbedrag tweemaal.’ Een dertienjarige moeder?
‘Hij waarschuwde de paarse coalitie de ingeslagen weg van bezuinigingen niet te
volgen.’ Waarschuwen is een sterker woord voor afraden. Moet de coalitie, volgens
hem, de bezuinigingen dus wel of niet doorvoeren?
Bestaat er een woord welkomst?, vroeg ik in mijn laatste taalstuk. Het antwoord
is: ja. Althans: Van Dale geeft het. Wat het verschil met welkom is, weet ik niet.
NRC Handelsblad van 23-01-1996, pagina 8

De leukste thuis
Het was in de dagen van het kabinet-Van Agt I (1977-1981). De minister-president
van een van de Duitse Länder bezocht Nederland. Aangezien zijn Nederlandse collega
er niet was, ontving de vice-premier, Hans Wiegel, hem. Toen de Duitse gast gezeten
was, zei Wiegel tot hem: ‘You have the word.’
Nu, dat was geen Duits. Het was zelfs geen Engels. Het waren ook geen goede
manieren, want ook als Wiegel wèl de juiste Engelse uitdrukking had gebruikt - ‘You
have the floor’ - zou dat niet de juiste wijze zijn geweest waarop een gastheer bij
een beleefdheidsbezoek het gesprek begint.
Maar dat is allemaal niet zo erg. Het omgekeerde mag misschien ook niet van een
Nederlands politicus verwacht worden. Belangrijker is dat uit dit voorval blijkt dat
Wiegels kennis en belangstelling blijkbaar ophielden bij 's lands grenzen. Het is niet
waarschijnlijk dat tien jaren Friesland - waar hij een gewaardeerde Commissaris der
Koningin is geweest - daar verandering in hebben gebracht.
Ook dat is niet heel erg, maar diskwalificeert hem wel als minister-president, en
dat is juist een functie waarvoor de Zwolse burgemeester, J. Franssen, Wiegel blijkens een interview in de krant van 23 januari - bij uitstek geschikt acht: ‘Hij is
de beste premier die Nederland zich op dit moment kan wensen.’
De situatie is niet ondenkbaar. Immers, het is niet uitgesloten dat de VVD bij de
volgende verkiezingen als grootste partij uit de bus komt. Dan ligt het inderdaad
voor de hand dat er - voor het eerst sinds Cort van der Linden (1913-1918) - een
liberaal minister-president wordt.
Moet dat Bolkestein worden? Franssen kent iemand ‘van VVD-huize die zich bij
het volk geliefder zou kunnen maken dan Bolkestein. Dat is Hans Wiegel. Het is een
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man met wie mensen, ook jongeren, zich gemakkelijker identificeren dan met
Bolkestein.’
En hij beroept zich op de vox populi, in dit geval zijn jonge elektriciën, die hem
onlangs zei: ‘U bent toch van de VVD? Nou, dat stem ik ook al jaren, want die Wiegel
vind ik zo'n leuke vent.’ Een doorslaggevend argument! De legendarische
taxichauffeur is vervangen door de elektriciën.
Maar gekheid terzijde. Wiegel bezit misschien alle hoedanigheden die hem voor
het minister-presidentschap de aangewezen man maken. Behalve één, en dat is enige
ervaring op het gebied van de buitenlandse politiek. Het feit dat hij in 1977 de brave
Van der Klaauw voorgedragen heeft als minister van buitenlandse zaken, getuigt
alleen al van zijn aan lichtvaardigheid grenzende onderschatting van de internationale
factor.
Maar die factor is immers aan de minister van buitenlandse zaken voorbehouden?
Helaas is dat niet meer zo. Op z'n minst sinds de instelling van de Europese Raad,
waarin de staats- of regeringshoofden van de landen van de EU bijeenkomen, heeft
de minister-president directe bemoeienis met het buitenlands beleid.
Ja, in feite - en eigenlijk niet in overeenstemming met de Grondwet - neemt hij
daarin het voortouw, zoals laatstelijk gebleken is bij het bezoek van de ministers
Kok en Van Mierlo aan het Midden-Oosten, waar de laatste zich, behalve tijdens
zijn omstreden bezoek aan het Orient House, op de achtergrond hield.
Deze feitelijke functie maakt dat de Nederlandse minister-president op het hoogste
niveau moet kunnen meepraten - en liefst met gezag - over internationale kwesties.
Dat gezag komt hem niet automatisch toe op grond van Nederlands gewicht. Hij zal
het op grond van zijn intelligentie en kennis van zaken moeten verwerven.
De tegenwoordige minister-president en zijn voorganger, Lubbers, hadden al bij
hun aantreden tenminste voldoende ervaring op dit gebied: Kok als langjarig
vakbondsleider met veel internationale contacten en verantwoordelijkheden; Lubbers
als oud-minister van economische zaken, vertrouwd met de Europese materie.
Die ervaring en kwaliteiten mist Wiegel nu ten enen male, en hij heeft ook nooit
blijk gegeven van enige belangstelling op dit gebied. Zeker, hij is intelligent en
handig, maar ervaring kost meer tijd dan de gebruikelijke ministeriële ambtsperiode.
Intelligentie en handigheid alléén zullen hem er niet voor behoeden vrij gauw in
internationationaal gezelschap door de mand te vallen.
Er is nog een andere overweging waarom Wiegel, zelfs als hij wèl over de vereiste
kwaliteiten zou beschikken, ongeschikt zou zijn in dat gezelschap: de Europese
regeringsleiders zijn doorgaans ook politieke leiders in eigen land, althans van hun
eigen partij. Dat zou Wiegel niet zijn, maar Bolkestein. De buitenwereld zou dat
weten en navenant minder geneigd zijn naar Wiegel te luisteren.
Moet Bolkestein dus, in het geval de VVD de grootste partij wordt,
minister-president worden? Het zou wel wenselijk zijn, op grond van wat hierboven
betoogd is, maar nodig is het niet per se. Per slot van rekening was Drees, toen hij
in 1948 minister-president werd, ook niet leider van de grootste partij. Maar hij had
wèl duidelijke ideeën op het gebied van de buitenlandse politiek, waarvoor hij ook
met gezag in het kabinetsberaad opkwam.
Na de volgende verkiezingen is dus deze figuur denkbaar: Kok blijft, hoewel niet
langer leider van de grootste partij, minister-president en blijft Nederland met ervaring
en kennis van zaken op het hoogste internationale niveau vertegenwoordigen.
Bolkestein, hoewel leider van de grootste partij, blijft in de Kamer.
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Ook dat laatste hebben we eerder gezien: ook toen de Katholieke Volks Partij de
grootste partij was, bleef haar onbetwiste leider, Romme, in de Kamer. Wiegel kan,
in deze figuur, eventueel minister van buitenlandse zaken worden. Liever niet, maar
zolang Kok en Bolkestein eigenlijk ook hier de dienst uitmaken, kan dat niet zo'n
kwaad.
Kortom, Franssens suggestie is een onzalig plan. Het is ook een frivool plan, want
sinds wanneer wordt de minister-president gekozen, of benoemd, op grond van de
uitslag van een populariteitswedstrijd? Met alle respect voor de Zwolse burgemeester
en zijn elektriciën-adviseur: sinds wanneer moet de minister-president de leukste
thuis zijn?
NRC Handelsblad van 26-01-1996, pagina 7

De grenzen van een model
Langzaam maar zeker komt het uur der waarheid naderbij, het uur van de Europese
waarheid. Overal om ons heen neemt de twijfel over de Europese en Monetaire Unie
(EMU), die het hartstuk van het Verdrag van Maastricht uitmaakt, toe.
Die twijfel is tweeërlei. Zullen op 1 januari 1999 voldoende landen kunnen voldoen
aan de stringente voorwaarden van de EMU en, zo neen, moeten die voorwaarden
dan kost wat kost gehandhaafd worden? En: is het überhaupt wenselijk dat de EMU
er komt?
Strikte handhaving van de voorwaarden zal, dat is duidelijk, in sommige landen
die onmisbaar zijn voor de EMU, grote sociale spanningen veroorzaken. Zal in die
landen het politieke systeem sterk genoeg zijn om die spanningen te doorstaan? In
Frankrijk, een van die onmisbare landen, neemt de twijfel daaraan hand over hand
toe, ook in de boezem der regering. Wanneer de minister voor industrie zegt: ‘Als
ik te kiezen heb tussen werkgelegenheid en de voorwaarden van Maastricht, dan kies
ik de werkgelegenheid’, dan weten we wel hoe de vlag erbij hangt.
In een ander onmisbaar land, Duitsland, is het percentage voorstanders van een
gemeenschappelijke Europese munt tot 34 gedaald. Hier is de twijfel existentiëler
dan in Frankrijk. Terwijl het laatste land over voldoende symbolen van kracht en
welvaart beschikt, heeft het Duitse volk in feite slechts één symbool: de D-mark, en
die verwisselt het niet graag voor een onzekere en onbekende euro.
Kortom, de totstandkoming van de EMU is niet een puur technische kwestie - als
hoedanig zij echter altijd wèl beschouwd is geweest. De politici die daarin meegaan,
zullen op een goed ogenblik hun trekken thuis krijgen - ook in Nederland, waar, in
tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland, een grote meerderheid in zalig vertrouwen
- of in zalige onwetendheid? - de EMU steunt. Evenmin is de herziening van het
Verdrag van Maastricht, die tegemoet moet komen aan de eisen van ‘verdieping en
verbreding’ van de Europese Unie (EU), een puur technische kwestie. Maar de
voorstellen waarover de Intergouvernementele Conferentie, die eind maart in Turijn
begint, zich zal buigen - een operatie die ruim een jaar zal duren - zijn wèl puur
technisch. In elk geval hebben ze - het is het minst wat ervan gezegd kan worden nog niet de verbeelding van de publieke opinies in vuur en vlam weten te zetten.
De kwestie is dat niemand weet wat de doelen van de EU zijn: waar dient zij voor,
wat zijn haar belangen in de wereld? De EU beschikt over machtige middelen handel, financiële bijstand, het vooruitzicht van lidmaatschap - maar niemand heeft
ooit het doel waartoe die middelen gebruikt kunnen of moeten worden, geformuleerd.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Zo was de intergouvernementele commissie-Westendorp, wier voorstellen in Turijn
ter tafel komen, wel gedoemd tot technisch gesleutel.
Zo is de wagen vóór het paard gespannen: allerlei democratische (technische)
procedures worden verzonnen - waarover de deelnemers het trouwens onderling nog
helemaal niet eens zijn - zonder dat bekend is welk beleid zij mogelijk moeten maken.
Het is wel duidelijk waarom dat zo gegaan is: als de Europese landen het eerst over
het beleid en een gemeenschappelijk doel eens hadden moeten worden, waren ze
nooit een stap verder gekomen.
Vandaar dat de vaders van het Verenigd Europa - Jean Monnet, Robert Schuman,
Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, J.W. Beyen - begonnen zijn met de concrete
details: kolen en staal, de economie. Zouden die eenmaal één zijn, dan zou de rest dus de politieke eenheid - wel volgen. Eigenlijk een marxistisch model, maar het
heeft bijna een halve eeuw, met vallen en opstaan, gewerkt.
Maar nu lijkt dit model uitgewerkt te zijn. De ‘technische’ integratie begint nu
terreinen te raken die grotendeels beheerst worden door minder tastbare en
berekenbare factoren, zoals vertrouwen, nationale voorstellingen, nationale culturen
- zaken die een identiteit uitmaken. Maar bestaat er een Europese identiteit? Zo niet,
is een Europees beleid - politiek beleid - dan mogelijk?
Eén ding lijkt zeker: langs de weg van de accretie - de langzame, bijna ongemerkte
terreinwinning (zowel in diepte als in breedte) - gaat het niet meer. Ook zonder de
invloed van een onzekere economische conjunctuur zou die methode op den duur
op haar grenzen zijn gestuit.
Wat dan? Aan Jean Monnet wordt het woord toegeschreven dat, als hij opnieuw
zou moeten beginnen, hij niet zou beginnen met de integratie van de economieën,
maar met die van de culturen. Het is gemakkelijk gezegd, oogst op congressen veel
applaus en doet ook wel recht aan een werkelijkheid, maar wat betekent het eigenlijk?
Moeten we, nu de weg van de kleine stappen geblokkeerd lijkt, toch de sprong
wagen naar de grote politiek? Maar dan zijn we terug bij het uitgangspunt. De
nationale staten zijn - niet het minst doordat zij inmiddels verzorgingsstaten zijn
geworden - veel sterker dan ze in het begin van de jaren '50 waren, toen ze al niet
tot een politieke eenheid te krijgen waren.
Nee, de grote vraag, die nog open ligt, is of een mislukking van de EMU en van
de Intergouvernementele Conferentie al dan niet een proces van Europese desintegratie
aan de gang zal brengen.
NRC Handelsblad van 30-01-1996, pagina 9

Nog eens: moraal en religie
Dat wij een volk van theologen zijn, hebben de reacties op de artikelen in deze krant
van de filosoof Herman Philipse bewezen. In september 1994 schreef deze Leidse
hoogleraar in de wijsbegeerte over de grondslag van de moraal en op 4 januari 1996
over de ‘teugelloosheid’, en dus onwetenschappelijkheid, van de theologie.
Terwijl politieke artikelen, waarin gewaagde stellingen worden verdedigd, meestal
voor kennisgeving worden aangenomen of, op z'n best, een antwoord krijgen dat
meer poneert dan argumenteert, hebben Philipses artikelen de sluizen van de nationale
redeneerlust geopend. Het ene lange artikel na het andere verscheen op deze pagina's.
Ook ik heb me niet helemaal onbetuigd gelaten. (Tja, je hebt nu eenmaal
predikanten in je voorgeslacht of je hebt ze niet.) Daarom zal het niemand verbazen
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wanneer ik weer een duit in het zakje doe, en wel naar aanleiding van het laatste
artikel in deze vloed, dat van de evolutiebioloog dr. J.C. Roskam in de krant van 29
januari.
Deze keer treed ik niet in discussie met Philipse, omdat de passage in Roskams
artikel waar ik enkele kanttekeningen naast wil maken, waarschijnlijk Philipses
instemming wel zal hebben (zoals Roskam trouwens zelf opmerkt). Ik treed zelfs
niet in discussie met Roskam, maar maak zoals gezegd, slechts een paar
kanttekeningen.
Volgens Roskam nu ‘zijn niet alleen het vermogen normatief te denken, maar ook
het ontstaan van religie een bijprodukt van het complexer worden van onze hersenen’.
Immers, ‘binnen een sociologische context (...) is het begrijpelijk dat normbesef,
evolutionair gezien, voordelig is: door je aan afspraken te houden, kun je conflicten
met de groep vermijden.’
De oorsprong van een moraal is dus utilitair. Haar doel is het de overleving van
de groep (of de soort) mogelijk te maken en haar samenhang te versterken. Maar dat
geldt ook voor religie: ‘Als je nu “goed” leeft zal het later “goed” met je aflopen’.
‘Religie bevordert zo het naleven van gedragsregels die de overlevingskans van,
en binnen, de groep vergroten. Zo ontstaat een evolutionair verklaarbare, transcendente
fundamentele norm’. Ook religie heeft dus een utilitaire oorsprong bij de mens, het
enige dier met een vermogen tot zelfreflectie.
Dit lijkt mij een plausibele redenering. Maar ik wil er twee kanttekeningen bij
maken. In de eerste plaats: Roskam zegt meermalen dat het om de groep gaat. Moraal
en religie dienen de groep, zijn dus groepsverbonden, hebben dus geen algemene
gelding. Wat ‘goed’ is voor de ene groep, is niet noodzakelijkerwijs ‘goed’ voor de
andere.
Als dat zo is, dan kunnen wij de moraal van een andere groep niet zomaar tot de
onze maken. We zouden dan de eigen groep kunnen ondermijnen. Maar het betekent
ook dat wij onze moraal niet zomaar aan andere groepen kunnen voorschrijven. Zij
zouden zich daartegen verzetten, omdat zij zich dan bedreigd zouden voelen in hun
overlevingskans dan wel - om een modieuzer woord te gebruiken - hun identiteit.
Om een actueel onderwerp te noemen: minister Pronk wil vervolgde homoseksuelen
in Afrika steunen. Dat is heel begrijpelijk vanuit onze moraal, maar even begrijpelijk
is het dat de Afrikanen, vanuit hun moraal, homoseksualiteit zien als een bedreiging
van de overleving van hun groep(en). Pronk handelt dus in beginsel niet anders dan
zendelingen en missionarissen vroeger deden, die vaak - en vaak met de beste
bedoelingen - inheemse culturen en samenlevingen ontwrichtten.
Tweede kanttekening: Roskam schrijft dat ‘moraal en religie in principe sterk met
elkaar verbonden zijn’. Dat is juist, al was het alleen maar omdat beide de
overlevingskans van de groep bevorderen. De vraag rijst nu: waarom is religie nog
nodig, wanneer moraal die opdracht al vervult?
Het antwoord is dat de mens kennelijk de behoefte heeft zijn moraal een
transcendente - schijnbaar niet-utilitaire en eeuwige - rechtvaardiging te geven. Vanuit
de moraal gezien, is dit een heel begrijpelijke behoefte. De moraal krijgt zo een dak,
een koepel. Alles wordt daardoor verklaarbaar - ook de dingen waar (de moraal)
geen antwoord op heeft, zoals de dood.
Voor de buitenstaander, de wetenschapsman, degeen die zich (even) buiten dit
wereldbeeld plaatst en het met klinisch oog bekijkt, ziet het er heel anders uit. Voor
hem is de religie niet nodig, is zij op z'n hoogst, net als de moraal, een curieus
bijprodukt van het complexer worden van onze hersenen.
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Dat is zij waarschijnlijk ook, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat
binnenstaanders haar nodig hebben om hun moraal eeuwigheidswaarde te geven.
Daarvoor is de ‘humanistische levenshouding’, die Roskam suggereert als ‘enige
positie die voor het bestaan en voortbestaan van de mensheid’ - de groep wordt nu
plotseling mensheid - ‘jezelf, je kinderen perspectief biedt’, niet voldoende.

Correctie
In mijn artikel van 26 januari, getiteld ‘De leukste thuis’ heb ik een fout gemaakt.
De Zwolse burgemeester, J. Franssen, heeft niet, zoals ik deed voorkomen, van
Wiegel gezegd: ‘Hij is de beste premier die Nederland zich op dit moment kan
wensen.’ Hij heeft dit van Kok gezegd. Overigens heeft mijn stommiteit geen
gevolgen, geloof ik, voor de strekking van het artikel.
NRC Handelsblad van 02-02-1996, pagina 7

Een zelfbeeld stort in
Er is aan de crisis in het justitiële en politiële apparaat, waarvan de commissie-Van
Traa de diepten heeft gepeild, een aspect dat in de vele beschouwingen en
commentaren die eraan zijn gewijd, niet of nauwelijks ter sprake is gekomen. Dat is
het culturele of, zo men wil, sociaal-culturele aspect ervan.
Hele generaties zijn opgevoed met de gedachte - het zelfbeeld - dat Nederland een
fatsoenlijk land was, welks burgers, in het openbare leven althans, over 't algemeen
oppassende lieden waren. De overheid bedroog je niet. De belastingen betaalde je,
zij het morrend, toch netjes.
Magistratuur en politie, zelf volkomen integer, waakten over dit geheel. Eigenlijk
hadden ze niet zoveel te doen, want we waren immers netjes? Veel netter in elk geval
dan - want een zelfbeeld heeft een contrast nodig - onze buren, vooral onze
zuiderburen, waren. In België en Frankrijk begon het gerommel, om van nog
zuidelijker landen maar niet te spreken.
Van zo'n zelfbeeld maakt de magistratuur natuurlijk deel uit, maar zij is er ook
slachtoffer van. Immers, zij kon zich nauwelijks voorstellen dat in onze ordelijke
samenleving dingen gebeuren die elders heel gewoon zijn. Dat die nette samenleving
in feite langzamerhand moreel ondermijnd is, viel buiten het begripsvermogen van
nette heren.
Zou daar een verklaring in te vinden zijn voor het verschijnsel dat zoveel leden
van de staande magistratuur te kort blijken te zijn geschoten tegenover het voor hen
nieuwe verschijnsel van de grote criminaliteit? Moeten zij niet, zoals velen onzer,
te lang hebben gedacht: zulke dingen gebeuren gewoon niet bij ons?
Er is, zo zei ik, aan dit aspect niet of nauwelijks aandacht besteed. Nauwelijks want in Trouw van 3 februari las ik toch een beschouwing, van Hans Goslinga, die
even die kant van de zaak aanraakte. Hij vindt het opmerkelijk dat twee
vertegenwoordigers van het openbaar ministerie over wie de commissie-Van Traa
een hard oordeel velt - de graaf Van Randwijck en jonkheer De Beaufort - behoren
tot wat hij noemt ‘de oude adel’.
Nu zullen we over de ouderdom van de adel van beide geslachten niet twisten. De
Van Randwijcks (grafelijke tak) zijn in 1822 in de Nederlandse adelstand opgenomen,
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nadat een voorvader in 1710 verheven was tot Rijksgraaf (van het Heilige Roomse
Rijk), terwijl een voorvader van De Beaufort in 1868 geadeld werd. Dus zó oud is
hun adel ook weer niet. Maar daar gaat het hier niet om: beide heren zijn in elk geval
van adel en, naar men mag aannemen, vervuld van de plichtsopvatting van de adel.
Of zoals Goslinga zegt: ‘De oude adel, die het nog onverminderd als plicht beschouwt
(noblesse oblige) orde en gezag in de natie te stutten, is door de tijden heen een
voorname rekruteringsbasis voor de magistratuur gebleven. Dat is voor de cultuur
in deze kring niet zonder gevolgen gebleven. Het kan niet anders of het elitegevoel,
nog eens versterkt door de vereiste onafhankelijkheid, heeft tot een zeer gesloten
cultuur van de magistratuur geleid.’
Hier wordt wel de indruk gewekt alsof de hele magistratuur beheerst wordt door
de adel. Dat is natuurlijk niet zo, maar wel is het zo dat er een zeer gesloten cultuur
heerst, een cultuur van nette heren onder elkaar. Immers, je hoeft niet van adel te
zijn om er soortgelijke plichtsopvattingen op na te houden.
En laten we er dadelijk aan toevoegen: gelukkig dat die cultuur bestond. Zij was
een drager van de hele Nederlandse cultuur, die per slot van rekening niet zo slecht
was als masochisten wel eens beweren. Maar - en daar gaat het om - die cultuur was
niet meer berekend op de internationalisering, en dus deels ook criminalisering, van
onze samenleving. Die gesloten cultuur moest hier dus wel falen.
Tegenover die gesloten cultuur stelt Goslinga de ‘aanstormende nieuwe generatie’,
die hoopt dat het rapport-Van Traa ‘als breekijzer zal fungeren om structuren en
patronen die als sterk belemmerend worden ervaren, op te ruimen’. Die generatie
van ‘de dertigers en veertigers’ beschouwt minister Sorgdrager als haar ‘uitgesproken
representant’.
Dat kan zo zijn, maar als het zo is, dan kan die nieuwe generatie misschien wel,
met het rapport-Van Traa als breekijzer in de hand, die ‘vermolmde’ structuren en
patronen opruimen, maar het is de vraag of zij beter weg weet met de grote
criminaliteit dan de nette, al dan niet adellijke heren. En daarmee komen we op een
ander (sociaal-)cultureel aspect van de zaak.
Die nieuwe generatie is opgegroeid in de tijd dat alles kon en alles mocht. De
zelfdiscipline van de oudere generatie is haar grotendeels vreemd. Zij is ook
opgegroeid in de hoogtijdagen van de sociologie, die vaak meer begrip had voor de
dader - zeker wanneer die een allochtoon was - dan voor het slachtoffer. Het is heel
wel mogelijk dat de cultuur waarin die generatie is opgegroeid, grotendeels
verantwoordelijk is voor de onzekerheid waarin de politie al sinds jaren verkeert.
Het minste wat ervan gezegd kan worden, is dat het niet vaststaat dat van die
generatie de grote schoonmaak zal komen waartoe het rapport-Van Traa oproept.
Onwillekeurig richten onze ogen zich weer op Kok.
NRC Handelsblad van 06-02-1996, pagina 9

Onder eigen niveau
Een Nederlandse sociaal-democratische minister-president die een Duitse
christen-democratische bondskanselier in bescherming neemt - dat is een moment
dat welhaast historisch te noemen is. Het heeft zich dinsdag in de Tweede Kamer
voorgedaan.
Wat was de aanleiding? Vorige week vrijdag heeft bondskanselier Kohl in Leuven
een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor voortgang op de weg naar Europese
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integratie. Stilstand zou achteruitgang betekenen, die niet in een generatie in te halen
zou zijn. Ja, ‘de kwestie van oorlog en vrede in de 21ste eeuw draait om de
vooruitgang van de Europese integratie.’
Nu kan men deze voorstelling van zaken veel te dramatisch vinden of er zelfs
simpelweg helemaal niet mee eens zijn, maar er is geen reden aan te nemen dat Kohl
hier niet uit zijn hart heeft gesproken. Te suggereren dat Kohl met oorlog dreigde
als hij zijn zin niet kreeg, is een totale miskenning van zijn denken, zo niet van zijn
integriteit.
Het omgekeerde is eerder waar. Kohl is een leerling van de eerste bondskanselier,
Konrad Adenauer, en evenals deze wantrouwend jegens de krachten die in het Duitse
volk schuilen. Europese integratie moet, in hun denken, juist dienen om die krachten
te beteugelen.
Nogmaals: dat kan men overdreven vinden of, zoals Bolkestein in de Kamer zei,
‘totaal overtrokken’ - maar ja, tien jaar geleden heeft ook niemand een oorlog in
Joegoslavië voorspeld -, maar om op grond daarvan tot een soort van motie van
wantrouwen jegens de Bondsrepubliek te besluiten - dat is pas totaal overtrokken,
ja onrechtvaardig. En toch deed Bolkestein dat.
Immers, hij zei dat Kohl met zijn uitspraak er niet in geslaagd was het vertrouwen
in de Bondsrepubliek te vergroten, en door eraan te herinneren dat in de grote oorlogen
die sinds 1870 in Europa zijn gevoerd, Duitsland steeds partij is geweest, speelde hij
in op goedkope anti-Duitse sentimenten. Bolkestein was hier onder eigen niveau.
Het is moeilijk voorstelbaar dat hij, die zoveel weet, niet vertrouwd is met de
gedachtenwereld van de bondskanselier.
Maar ja, Bolkestein schiet wel eens meer vanuit de heup. Zo beweerde hij vorig
jaar dat ex-communisten nooit rekenschap hadden afgelegd van hun verleden, terwijl
dat wèl was gebeurd, onder andere in de boeken Alles moest anders en De man die
faalde. (Of die rekenschap bevredigend was en of we het moeten toejuichen dat
sommige van die ex-communisten thans het hoogste woord krijgen in de pers, is een
andere vraag.)
Waarschijnlijk heeft Bolkestein zich te veel laten beïnvloeden door zijn lectuur
van de Britse pers, want in Engeland is er werkelijk bijna hysterisch gereageerd op
Kohls uitspraak - te meer omdat hij het ook nog gewaagd had te zeggen dat het
langzaamste schip (waar hij Engeland natuurlijk mee bedoelde) niet de snelheid van
het Europese konvooi mocht bepalen.
Welnu, tegen dergelijke reacties op en interpretaties van Kohls woorden kwam
minister-president Kok dinsdag op. Hij deelde Kohls perceptie dat de integratie een
kwestie van oorlog en vrede was, weliswaar niet, maar hij trok de ernst van zijn
bezorgdheid over eigen land niet in twijfel. Nederlands positie ten opzichte van de
integratie sluit nauw aan bij die van de Duitsers, zei hij.
Dit was het ogenblik waarop een van de Kamerleden wel had kunnen herinneren
aan deze uitspraak in de nota Het gemeenschappelijk Europees buitenlands,
veiligheids- en defensiebeleid van minister Van Mierlo en staatssecretaris Patijn uit
1995:
‘Gelet op het accent dat Nederland legt op de communautaire benadering streeft
de regering ernaar op dit punt aansluiting bij Duitsland te zoeken.’ (Letterlijk staat
daar overigens niet dat Nederland aansluiting zoekt bij Duitsland, maar er slechts
naar streeft zo'n aansluiting te zoeken.)
Wat is het resultaat van dat streven of van die zoektocht?, zou dat Kamerlid Kok
hebben kunnen vragen. Hebben de Duitsers er al enige sjoege van gegeven dat ze

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

zo'n aansluiting zouden verwelkomen? Of leefden zij in de veronderstelling dat die
aansluiting er al lang was?
Duidelijkheid is niet het sterkste punt bij uitspraken van de Nederlandse regering
- zelfs niet wanneer de regie in handen is van de ex-journalist Van Mierlo. Maar over
de mate van duidelijkheid waarmee Kok dinsdag voor Kohl in de bres gesprongen
is, mag niemand klagen. Ook Kohl niet.
NRC Handelsblad van 09-02-1996, pagina 7

Hemel en aarde omvatten meer
‘Als je één encyclopedie hebt, weet je alles. Als je twee encyclopedieën hebt, weet
je niets.’ Aldus Max Pam vrijdag op de Achterpagina. Het is daarom dat ik nooit
mijn oude Winkler Prins uit de jaren dertig (vijfde druk) van de hand heb gedaan.
Ik kijk er nog vaak in.
Zo zocht ik laatst het trefwoord liberalisme op. Het blijkt een uitvoerige
beschouwing van de hand van de Leidse historicus H.T. Colenbrander te zijn. Het
liberalisme, zo schrijft hij, kent niet ‘een eigenlijke panacee voor maatschappelijke
kwalen’. ‘Indien zekere staatkundige voorwaarden (overwicht in de staat ener tot
‘Gestaltung’ bevoegde klasse) vervuld zijn, zullen de maatschappelijke toestanden
geleidelijk kunnen worden verbeterd.
‘Middel daartoe is het opwekken van zelfstandige maatschappelijke kracht, die
haar beloning behoort te vinden in verlening van steeds ruimer toegemeten
staatkundige bevoegdheid. Het liberalisme is in wezen optimistisch. Het gelooft
(hierin niet verscheiden van de 18de eeuw) in de “perfectibilité de l'homme”.
(vervolmaakbaarheid van de mens)...’
Zouden de liberalen van vandaag dit nog onderschrijven? Optimist zijn ze zeker,
maar hun optimisme is meer een conjunctureel optimisme - toe te schrijven aan de
instorting van het socialistische model en aan de electorale successen van de laatste
tijd - dan een filosofisch optimisme. Van filosoferen moeten de liberalen überhaupt
weinig hebben. Wat dat betreft is Bolkestein een buitenbeentje.
De teneur van Colenbranders artikel is eerder pessimistisch. In Europa is het
staatswezen (in de jaren dertig) weliswaar nog altijd liberaal, maar ‘minder gelukkig
is het met de geestelijke inhoud van het liberalisme gesteld. Het is niet bij machte
gebleken oudere menselijke stromingen te overwinnen, en het heeft zich in elementen
die het gehoopt had te kunnen blijven boeien, wreed bedrogen bevonden’.
‘Het is geleidelijk vervallen door de werking van irrationele factoren: klerikalisme,
sociaal-democratie, communisme, fascisme, nationaal-socialisme’. Het is een droeve
constatering, maar het eind van zijn artikel is nog droever (en bovendien curieus
voor een artikel in een encyclopedie): ‘Zo de wereld herstel zoekt, is het niet in
liberale richting, noch staatkundig noch economisch. Moeten wij besluiten dat het
liberalisme de laatste weldadige gemeen-Europese ideologie is geweest? Hemel en
aarde omvatten meer dan waarvan tot dusver enige filosofie heeft gedroomd; licht
is even onverwoestbaar als duister. Zo dit geen liberale troost mag wezen, dan (wat
meer waard is) menselijke’.
Ik weet niet of de raadpleger van een encyclopedie verlegen is om zulke
ontboezemingen, maar kenmerkend voor een bepaalde vooroorlogse sfeer zijn ze
wel. En in sommige opzichten zijn ze niet zó verschillend van een analyse van het
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liberalisme die ik onlangs in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (29 januari) las en
die aanleiding voor mij was mijn oude Winkler Prins op te slaan.
De schrijver, een zekere Jan Ross, stelt bij het huidige liberalisme een zekere
‘theoretische zwakte’ vast: ‘Zelfs bij zijn vrienden geldt het eerder als een praktisch
verstandige dan als een geestelijk inspirerende zaak.’ Vandaar dat het weinig antwoord
heeft op de verwijten van zijn tegenstanders, die beweren dat de liberalen alleen maar
individualisme prediken en de maatschappelijke kant van de menselijke natuur
verwaarlozen; dat bij hen de niet-inmenging in de particuliere sfeer grenst aan morele
onverschilligheid.
De 18de- en 19de-eeuwse vaders van het liberalisme geldt dit verwijt niet. Voor
hen stond het buiten kijf dat de mens een gemeenschapswezen was. Voor hen was
vrijheid niet het eigenlijk doel, maar de weg naar het goede doel. ‘Wat het goede is
moet men al weten, wanneer men begint aan de oprichting van instellingen die de
vrijheid moeten waarborgen.’
Ook voor de grote Thorbecke, op wie de liberalen zich nog steeds graag beroepen,
was dit geen vraag. Daarvoor was hij te veel beïnvloed geweest door het Duitse
organische denken. Daarom noemde Harm van Riel, vóór Bolkestein de enige
intellectueel die tevens voorman was in de VVD, in zijn postuum verschenen
Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de 19de eeuw Thorbecke op
nauwelijks verhulde wijze een conservatief (in Van Riels ogen een compliment).
Zolang het materialistische marxisme nog een tegenstander van formaat was,
moest, aldus Jan Ross in zijn artikel in de FAZ, het liberalisme, teneinde zich te
profileren, wel de nadruk erop leggen dat de economie niet alles is; dat ook
immateriële waarden essentieel waren.
Maar nu die tegenstander weggevallen is, althans niet meer ernstig genomen hoeft
te worden, rijst de vraag of ‘het gevaar niet bestaat dat het liberalisme zal veranderen
van een sceptische, in de beste zin van het woord: burgerlijke geesteshouding in een
zelfvoldane en arrogante ideologie’. Triomfalisme na de ‘overwinning van het
liberalisme’ - aldus de ongelukkige vertaling van Fukuyama's woord - is zeker een
gevaar.
Bolkestein schijnt dat gevaar wel te onderkennen. Heeft hij niet betoogd dat het
liberalisme van vandaag een ‘bezielend verband’ mist? Maar een politicus kan niet
tegelijk tacticus en filosoof zijn. Geen wonder dus dat deze woorden in zijn partij,
die zich zont in fraaie verkiezingsvooruitzichten, tot dusver weinig weerklank vonden.
Het protest van de VVD tegen Ruslands toelating tot de Raad van Europa is niet
voldoende bewijs van inkeer.
NRC Handelsblad van 13-02-1996, pagina 9

Plaatsvervangend voor Europa
Alles is politiek, maar politiek is niet alles.
Zo luidt de titel van een boek van prof. H.M. Kuitert, dat een jaar of tien geleden
verscheen. In een parafrase daarvan zouden we sinds de val van het socialisme kunnen
zeggen: alles is markt, maar de markt is niet alles.
De markt is niet alles, maar de markt heeft wel een fijne neus voor wat sterk of
zwak is in de wereld. Eénmaal per jaar komen coryfeeën van de wereldmarkt bij
elkaar in het Zwitserse Davos op een forum, dat ook belangrijke politici - niet in de
laatste plaats uit ex-communistische landen - en journalisten trekt.
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Dit jaar was het thema van het forum: ‘de wereldeconomie in het jaar 2000’. Welke
economie zal dan de sterkste zijn? Op die vraag luidde het antwoord van de
deelnemers bijna eenstemmig: de Verenigde Staten. Ook Duitsland, Japan, China en
zelfs India konden, zij het slechts enkele, stemmen trekken.
In elk geval was Frankrijk niet bij de top, wat aan één Amerikaan, onder grote
hilariteit van het publiek, de vraag ontlokte, gesteld aan de president van de Bank
van Frankrijk: ‘Zou Frankrijk al een provincie van Duitsland zijn?’ De verslaggever
van Le Monde vermeldt deze anekdote, die hij kenmerkend vond voor de hele sfeer
op dit forum.
‘Verdeeld, gedemoraliseerd en vol terughouding jegens de regels van de
“wereldklasse” heeft Frankrijk in Davos van zichzelf een zeer weinig gunstig beeld
gegeven, het beeld van een klein land dat aarzelt te duiken in het grote zwembad van
de globalisering.’ Het is een beeld dat veraf staat van het beeld dat Frankrijk van
zichzelf heeft en dat het de wereld graag wil geven.
Het staat ook in schril contrast tot het beeld dat president Chirac kort tevoren,
tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten, de Amerikanen heeft willen geven.
Tekenend was dat tijdens zijn rede voor het Congres er slechts een kleine dertig
van de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en slechts 25 van de honderd
senatoren aanwezig waren, en de meeste afwezigen waren heus niet uit protest tegen
de Franse kernproeven weggebleven.
Nee, ze vonden Frankrijk niet belangrijk genoeg.
Hoe sterk ook de verleiding voor Nederlanders mag zijn om zich, in het licht van
de abrupte afzegging van Chiracs bezoek aan Nederland, te verkneukelen over dit
affront jegens Frankrijk: het was óók een affront jegens Europa. Europa is, in de
ogen van de Amerikaanse wetgevers, gewoonweg niet belangrijk genoeg meer om
zich te derangeren.
Dit werd de Europeanen enkele dagen later nog eens extra ingepeperd door de
Amerikaanse diplomatieke duizendkunstenaar Richard Holbrooke die zei dat, terwijl
president Clinton aan de telefoon hing met Athene en Ankara, de Europeanen letterlijk
waren blijven slapen. Hij zinspeelde natuurlijk op de ruzie tussen Turkije en
Griekenland over één onbewoond rotsblok in de Egeïsche Zee. Na Bosnië was dit
wel een zeer kras blijk van Europese impotentie.
Onuitgesproken, maar daarom niet minder duidelijk, stak in Holbrooke's woorden
de dreiging dat, als de Europeanen er niet spoedig in zouden slagen zelf orde in eigen
huis te scheppen, zij niet alleen niet blijvend zouden mogen verwachten dat de
Amerikanen het wel zouden opknappen, maar ook de Amerikaans-Europese
veiligheidsrelatie wel eens in gevaar zouden kunnen brengen.
De geringe aandacht die Chiracs woorden in de Verenigde Staten kregen, moet
dus ook gezien worden als een symptoom van de groeiende ergernis die Europa bij
de Amerikanen wekt. Wat dat betreft heeft Frankrijk, paradoxalerwijs, bereikt wat
het altijd heeft gewild: plaatsvervangend voor Europa te zijn.
Maar ook objectief gezien is het moeilijk, zeker na Bosnië, niet sceptisch te
reageren wanneer Chirac voor het Congres pleit voor een ‘meer gelijk
deelgenootschap’ tussen een Amerikaanse en een Europese pijler. Waar is zelfs het
begin van een Europese pijler te bespeuren? De Amerikanen laten zich niet langer
afschepen met mooie Europese praatjes.
Het is in zekere zin tragisch dat dit president Chirac moest overkomen. Hij is
immers de meest pro-Amerikaanse president die Frankrijk sinds decennia heeft
gekend.
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Na een jaar dat hij als jongeman in Amerika doorbracht, is hij door dit land, zelfs
(voor een Fransman uiterst zeldzaam!) door de Amerikaanse keuken, bekoord
gebleven. Hij spreekt ook, anders dan zijn meeste voorgangers, heel behoorlijk Engels
- vol van amerikanismen.
Als die liefde onbeantwoord blijft of niet een reactie opwekt die verder reikt dan
zijn eigen persoon, zou zij wel eens in haar tegendeel kunnen omslaan. De lage opinie
die de wereldmarkt van Frankrijk blijkt te hebben - een opinie die in elk geval niets
met liefde of haar tegendeel te maken heeft - zou soortgelijke reacties kunnen
opwekken.
De afzegging van Chiracs bezoek aan Den Haag zou daarvan een eerste teken
kunnen zijn. Het is immers een bekend verschijnsel dat de smaad die van sterkeren
ondervonden wordt, vaak aan zwakkeren vergolden wordt. Er spreekt weinig Europese
geest uit. Of zou het de geest van het Europa van de toekomst zijn?
NRC Handelsblad van 16-02-1996, pagina 9

Kip of ei in Europa
Wat komt er eerst: de kip of het ei? Die vraag geldt ook een van de doelstellingen
van het Verdrag van Maastricht: de totstandkoming van een gemeenschappelijk
Europees buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). De intergouvernementele
conferentie die eind maart in Turijn van start zal gaan, zal hierover beslissingen
moeten nemen.
Wat komt er, bij de totstandkoming van een GBVB, eerst: vaststelling van het
doel van dat beleid (wat is het gemeenschappelijk belang van Europa? welke plaats
wil het in de wereld innemen?) of de constructie van de instellingen die dit beleid
moeten uitvoeren?
Logisch gesproken, is voorrang geven aan het laatste onzin. Instellingen immers
maken op zichzelf geen beleid, zeker geen beleid dat in de ogen van de bevolking en Europa heeft een zeer verscheiden, zo niet verdeelde, bevolking - legitiem is. Dit
is het spannen van het paard achter de wagen. Maar uit de praktijk weten we dat we,
wanneer we met het concipiëren van het beleid beginnen, het nooit eens zullen
worden.
Zou het kunnen zijn dat, wanneer we beginnen met de instellingen, deze de
deelnemers zullen dwingen tot een bepaald beleid - een beleid dat op het ogenblik
van de totstandkoming van die instellingen nog helemaal niet vaststaat? Edward
Mortimer, een scherpzinnig columnist in de Financial Times, meent dat. In het
nummer van 14 februari schreef hij: ‘Het is in de mode te zeggen dat buitenlands
beleid niet een kwestie van instellingen is, maar van politieke wil en nationale cultuur.
Maar een cultuur wordt vormgegeven door instellingen, en politieke wil heeft
instellingen nodig om zich te uiten.
Europeanen zullen geen wil tot collectieve actie ontwikkelen zolang ze weten dat
er geen mechanismen zijn die hen in staat stellen tot zo'n actie. We hebben dus eerst
de wil om zulke mechanismen te scheppen nodig. Daar gaat, althans dat is de
bedoeling, de intergouvernementele conferentie over die volgende maand begint.’
Het is waar dat cultuur wordt vormgegeven (wat niet hetzelfde is als ontstaan!)
door instellingen. Dat pleit dus voor voorrang aan de instellingen, maar dan zegt
Mortimer plotseling dat er eerst de wil moet zijn zulke instellingen in het leven te
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roepen, en daarmee is hij terug bij het uitgangspunt. Immers, de wil wordt weer
grotendeels bepaald door de (nationale) cultuur.
We komen er niet uit, maar belangrijker is de vraag of Europa eruit komt. Het
falen van Europa in Bosnië en zijn afwezigheid bij het Grieks-Turkse geschil - in
beide gevallen, om niet te spreken van het Midden-Oosten en andere brandhaarden,
laat het het initiatief aan Amerika over - maken deze vraag bijzonder actueel.
Maar willen Europese initiatieven in de wereld kans op succes hebben, dan is er
niet slechts een gemeenschappelijk buitenlands beleid nodig, maar ook een buitenlands
beleid dat de middelen heeft om zijn wil aan anderen op te leggen. Het ‘civiele
Europa’ is iets waarvan alleen maar burgers dromen die in vrij machteloze staten
zijn opgegroeid.
Waarom hebben de Verenigde Staten betrekkelijk succes met hun initiatieven?
Zij hebben tot dusver het vermogen en de bereidheid getoond potentiële macht - die
Europa ook heeft - om te zetten in werkelijke macht: troepen en wapens, en die macht
overal in de wereld in te zetten. Of zoals Mortimer het - bot, maar daarom niet minder
overeenkomstig de waarheid - zegt:
‘Als de Serviërs rekening houden met de Verenigde Staten, dan is dat omdat zij
weten dat de Verenigde Staten bereid zijn hen te bombarderen. Als Tudjman rekening
met hen houdt, is dat omdat de Verenigde Staten zijn leger hebben helpen opleiden
en uitrusten. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de Grieken, Turken, Arabieren,
Israeliërs, zelfs Chinezen.’
Voordat Europa over dat vermogen en die bereidheid beschikt, zal het nog lang
duren. In potentie heeft het de macht ertoe. Het komt er slechts - slechts! - op aan,
die potentiële macht om te zetten in militaire macht en in bereidheid daar, zo nodig,
gebruik van te maken - al was het alleen maar door ermee te dreigen.
Die omzetting is een kwestie van wil en van nationale cultuur, maar deze hebben
instellingen nodig, niet alleen teneinde zich te kunnen uiten, maar ook teneinde zich
te kunnen ontwikkelen tot een gemeenschappelijke wil en cultuur. Het denken over
die instellingen is dus ook belangrijk.
Maar dat denken kan niet in een luchtledig geschieden, een reservaat voor
ingewijden en technocraten blijven. Het resultaat van zo'n Reinkultur zou nooit
legitimiteit verwerven en wel eens verworpen kunnen worden door de burgers - zoals
de Deense en Franse burgers dat bijna gedaan hebben met het Verdrag van Maastricht.
Het is daarom dat in Brussel, onder leiding van de Belgische oud-premier Leo
Tindemans, een Europese werkgroep bijeen is geweest om vijf verschillende scenario's
voor het Europa van de toekomst uit te werken - keuzes die variëren van wijzigingen
in de bestaande toestand tot een Verenigde Staten van Europa - teneinde die aan de
burger voor te leggen.
Zelf spreekt de werkgroep zich niet uit voor deze of gene optie. Daarvoor was ze
op zichzelf al te gevarieerd. Ze had 47 leden, uit alle landen van de Europese Unie,
met een proportioneel grote deelneming van Nederlanders (zes, tegenover
bijvoorbeeld, vijf uit Duitsland en twee uit Frankrijk). Maar dat was niet de reden
dat zij zelf geen keuze maakte. Die wilde ze aan de burgers overlaten. Europe: your
choice heet het boekje dan ook dat uit haar beraad is voortgesproten en waarvan de
redacteur de Nederlander S. van Tuyll van Serooskerken, secretaris van de werkgroep,
is. Het is bij The Harvill Press in Londen te krijgen voor 5 pond. Het zal zeker voor
de geïnteresseerde burger de keuze voor het Europa van zijn voorkeur gemakkelijker
maken - al zal die keuze per slot van rekening grotendeels door de nationale cultuur
waarin hij is opgegroeid, bepaald worden.
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Een stukje met God erin
Vóór de oorlog gaven de liberale kranten wel kerknieuws, maar van religieuze
beschouwingen hielden ze lange tijd zich ver. Maar op een goed ogenblik vond de
hoofdredacteur van een van die kranten dat het toch niet onpassend zou zijn als er
eens in de week een stukje zou komen met, zoals hij zei, ‘God erin’. Per slot van
rekening had zijn krant veel lezers die God nog niet hadden afgezworen.
En zo werd een gewezen predikant aangetrokken, die zo'n rubriek toegewezen
kreeg. In de toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant heette ze In het voorbijgaan.
Het waren vrijzinnige stukjes, met meer cultuur dan God erin. Maar ze werden
gelezen. Na de pensionering van de schrijver verschenen ze niet meer, en ook niet
andere van die aard.
Welnu, het stukje dat u nu onder ogen heeft, is een stukje ‘met God erin’. Ik zeg
dit maar vooraf, zodat iedereen die niets van zulke stukjes moet hebben, kan afhaken.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik, met de Roemeense filosoof E.M. Cioran, God als
een noodzakelijke hypothese beschouw.
Dat doet de Italiaanse schrijver Umberto Eco, eveneens agnosticus, blijkbaar ook;
want vorige week hoorde ik hem op de Franse televisie, in het programma van Bernard
Pivot, zeggen dat de filosofie twee voortdurende onderwerpen van bespiegeling heeft:
God en de dood.
De directe aanleiding tot mijn bespiegeling van vandaag is een uitvaartdienst die
ik onlangs meemaakte. Aan het eind ervan zei de predikant die de dienst leidde, tot
de overledene: ‘Wij bevelen u in de handen van de levende God’. Onmiddellijk ging
bij mij een lichtje branden en dacht ik aan wat er in Paulus' brief aan de Hebreeën
staat (10:31): ‘Vreselijk is het te vallen in de handen van den levenden God!’
Wilde de predikant zeggen dat hij de overledene een vreselijk hiernamaals
toewenste of zelfs voorspelde? Of was hij het woord in Hebr. 10:31 even vergeten?
Die vragen hielden mij bezig, maar ik vond het niet gepast om de dominee er na
afloop, tijdens de gebruikelijke koffie en cake, mee lastig te vallen.
Het toeval wilde dat ik een paar dagen later een andere predikant tegenkwam, en
die legde ik de kwestie voor. Deze antwoordde onmiddellijk: ‘De schrijver van de
brief aan de Hebreeën richt zich tot de levenden. Mijn ambtgenoot richtte zich tot
een overledene. Voor hem (of haar) geldt het woord van Paulus niet, zo men wil:
niet meer’.
Uitgaande van Ciorans hypothese vond ik dit een bevredigend antwoord. Immers,
God is volgens de Bijbel ondoorgrondelijk. Dus wij kunnen hem niet kennen. Daaruit
volgt weer dat, als wij met hem geconfronteerd zouden worden, wij tegenover iets
volkomen ongekends, onvertrouwds, tegenover het Andere zouden komen te staan,
dat niet kan worden begrepen met onze zinnen en onze normen. Die confrontatie zou
ons ‘verteren’, zei de predikant aan wie ik de vraag had gesteld, en hij verwees naar
Exodus 33:20: ‘Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens
zal Mij zien en leven’. Dat geldt voor de levenden; de doden zijn in een andere
werkelijkheid, die wij niet kennen (en kunnen kennen), opgenomen.
Het klopt - allemaal uitgaande van de hypothese - als een bus. En elders in de
Bijbel is er dan ook meermalen sprake van een huiver God te zien. Zo verborg Mozes
bij de brandende braamstruik zijn gelaat, ‘want hij vreesde God te aanschouwen’
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(Ex. 3:6). En de profeet Elia ‘omwond zijn gelaat met zijn mantel’, toen hij God
hoorde naderen in ‘het suizen van een zachte koelte’ (1 Kon. 19:12,13).
Maar wat niet klopt is dat de Bijbel David meermalen laat zeggen dat hij liever in
de handen van God valt dan in die van de mensen. ‘Toen zeide David tot God: Het
is mij zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand des Heren, want zijn
barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand der mensen’ (2 Sam.
24:14 en, bijna letterlijk hetzelfde, 1 Kron. 21:13).
Wist David nog niet dat het ‘vreselijk is te vallen in de handen van den levenden
God’, zoals Paulus enkele eeuwen later zou leren? Maar er was toch al vóór David
gezegd: ‘geen mens zal Mij zien en leven’? En al vóór David was Mozes bevreesd
‘God te aanschouwen’? Of heeft David het over een andere God dan Paulus, Mozes
en Elia? Een ‘levende God’ vooronderstelt inderdaad, strikt genomen, het bestaan
van zo'n andere God.
En klopt de ‘barmhartige’ God, over wie David het heeft, met de God in wiens
handen het vreselijk is te vallen? Die vragen moeten, dunkt me, ook de gelovige
bezighouden. Het is begrijpelijk dat hij zich meer thuis voelt bij een barmhartige
God dan bij die andere, ‘vreselijke’ God, maar is de barmhartige God ook de echte
God?
Nu moet men weten tot wie Paulus' waarschuwing over de ‘vreselijke’ God gericht
is: het zijn de afvallige christenen die dit lot wacht, dat nog erger is dan het lot dat
joden treft die de wet van Mozes overtreden. Die verklaring las ik althans in Die
Schriften des Neuen Testaments, neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt (hrsg.
von Johannes Weiss, 1908). Als die interpretatie juist is, biedt zij weinig stof tot
bespiegeling over de existentie van de mens.
Maar de grond onder de voeten wordt nog onzekerder wanneer we, met de moderne
nieuwtestamentische wetenschap, aannemen dat de brief aan de Hebreeën helemaal
niet van Paulus is, evenmin trouwens als enkele andere brieven die aan hem
toegeschreven zijn.
Ja, volgens de Duitse nieuwtestamenticus Gerd Lüdemann, wiens boek Ketzer:
die andere Seite des frühen Christentums zojuist is verschenen, is die wetenschap er
zelfs vrijwel van overtuigd dat van de woorden die in het Nieuwe Testament Jezus
in de mond worden gelegd, slechts 15 procent werkelijk van Jezus is, en daartoe
behoren niet bijvoorbeeld de avondmaalswoorden (’dit is mijn lichaam’ en ‘dit is
het bloed van mijn verbond’). Aldus in een interview in Der Spiegel van 19 februari
jl.
Als dat zo is, dan blijft er voor de gelovige weinig meer over dan het woord van
Pascal: ‘Wij branden van verlangen een stevige grondslag en een laatste vaste
ondergrond te vinden om een toren op te bouwen die zich verheft tot in de
oneindigheid. Maar heel ons fundament kraakt, en de aarde opent zich tot in de
diepste diepten. Laten wij dus geen zekerheid en geen vastheid zoeken!’
NRC Handelsblad van 23-02-1996, pagina 9

Stuurlui aan de wal
Niet iedereen in Nederland leest de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dus niet iedereen
in Nederland weet dat er een dag of tien geleden in Vaals een Nederlands-Duitse
conferentie heeft plaatsgevonden, waar ambtenaren, politici en journalisten uit beide
landen elkaar op vertrouwelijke wijze ontmoet hebben. Ik althans vernam dit nieuws
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uit de FAZ van 19 februari. (Sindsdien heeft ook Paul Scheffer er melding van
gemaakt, en wel in zijn artikel in deze krant van 24 februari.)
Naar de man van de FAZ meldt verliep de conferentie, die de Europese
samenwerking tot thema had, in uitstekende sfeer. Als er van onenigheden sprake
was, waren die er eerder tussen Nederlanders onderling en Duitsers onderling dan
tussen Nederlanders en Duitsers. De Nederlanders drongen er zelfs bij de Duitsers
op aan niet al te bescheiden te zijn. Op regeringsniveau heerste er ‘bijna volmaakte’
eenstemmigheid.
Ook minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken blijkt op die conferentie
gesproken te hebben. Hij riep - nog altijd volgens de FAZ - de Duitsers op aan de
federale lijn vast te houden. ‘Als u daarmee ophoudt, is het met Europa voorbij’, zo
wordt hij geciteerd. Toch schijnt hij niet helemaal gerust te zijn, want hij haalde het
woord van Walter Hallstein, die van 1958 tot 1967 voorzitter van de Europese
Commissie was, aan: ‘Wie in Europese zaken niet in wonderen gelooft, is geen
realist’.
Nu, alleen iemand die bijna alle hoop heeft opgegeven, doet een beroep op
wonderen. Van Mierlo moet dus wel heel pessimistisch zijn over de Europese eenheid!
Afgezien daarvan, is het merkwaardig de grote man van D66, de partij van het
pragmatisme en het ‘redelijk alternatief’, zijn geloof in zoiets onredelijks als wonderen
te zien belijden en zich te bedienen van de retoriek van de jaren vijftig.
Maar ja, tegenover Duitsers kan zo'n poëtische ontboezeming misschien geen
kwaad. Heeft Heine niet gedicht dat zij ‘besitzen im Luftreich des Traums die
Herrschaft unbestritten’? In Engels of Amerikaans gezelschap zou Van Mierlo hier
niet mee moeten komen aanzetten. Trouwens, de Duitsers van de naoorlopgse
generaties zijn goddank ook van dromen verlost.
Wat kan hem ertoe verleid hebben? Waarschijnlijk de katterige stemming over
Europa, die ook Nederland, lange tijd burcht van het eurofederalisme, in zijn greep
lijkt te krijgen. Het zogenaamde realisme van vele spraakmakers, hun cynisme of,
op z'n best, onverschilligheid moet hem, die zo graag nieuw elan in de buitenlandse
politiek had willen brengen, hogelijk irriteren. Misschien schrijft hij het wel aan hun
invloed toe dat er nu twijfel ontstaat aan het dogma van de onomkeerbaarheid der
Europese integratie.
Dat hij tegen deze scepsis geen andere argumenten heeft dan het geloof in
wonderen, is natuurlijk zwak, maar begrijpelijk is zijn geprikkeldheid wel. Hij heeft
er ook niet het monopolie van. Iedere politicus heeft, zo niet de opdracht, dan toch
de ambitie iets te doen, te presteren, iets te verrichten waarop, zo niet zijn kiezers,
dan hijzelf met voldoening kan terugkijken.
Dat is een wezenlijk andere functie dan die van de commentator. Die heeft niet
de ambitie iets tot stand te brengen. Het is zijn taak ook niet. Zijn taak is het aan de
zijlijn te blijven en te analyseren en becommentariëren wat de doeners, de politici,
doen. Commentatoren nemen ook geen besluiten. Zij zijn niet meer dan stuurlui aan
de wal.
Is daarmee hun functie eigenlijk overbodig? Wie van mening is dat de democratie
staat en valt met de discussie, het debat, met de kritiek ook, zal dit niet zo gauw
durven beamen. Maar het is wèl een functie die irriteert - althans diegenen irriteert
wie hun analyse of kritiek niet van pas komt. Daarbij komt dat de commentator, als
het goed is tenminste, geen belang vertegenwoordigt, wat zelfs de eerbaarste politicus
wèl doet.
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Hiermee is de spanning geschetst die er noodzakelijkerwijs bestaat tussen de
politicus en de commentator. Objectief hebben ze elkaar nodig - de commentator
kan niet zonder de politicus, die zijn object is; en de politicus kan, volgens de regels
der democratie, niet zonder kritiek - maar subjectief is de politicus altijd geneigd in
de commentator, tenzij hij applaudisseert, de boodschapper te zien die tevens
veroorzaker van slecht nieuws is.
Zoiets kan ook met Van Mierlo het geval zijn, waarbij nog komt dat hij, pas op
late leeftijd het doel van zijn politieke ambitie bereikt hebbend, ook door een soort
Nachholbedürfnis gedreven wordt, die hem extra gevoelig maakt voor kritiek. Het
curieuze is dat hij daarbij de invloed van de stuurlui aan de wal overschat: als de
Europese integratie niet onomkeerbaar mocht blijken, zijn het niet zij die daaraan
schuld zijn.
Maar genoeg over Van Mierlo's rede in Vaals, waarvan we niet veel meer kennen
dan het citaat van Heine en 's-ministers federalistische geloofsbelijdenis, beide door
de FAZ vermeld. Die laatste echter komt in een interessant licht te staan door een
bericht dat op 23 februari in Le Monde stond.
Dat bericht maakt melding van een bijeenkomst van een werkgroep van de Duitse
CDU en de Franse RPR - de leidende partijen van de twee leidende Europese landen
dus - die twee dagen tevoren in Parijs bijeengekomen is en overeengekomen is dat
de gemeenschappelijke Europese munt dwingt tot ‘een gemeenschappelijk politiek
project dat de naties respecteert en, meer in het bijzonder, aan de democratisch
gekozen regeringen de zeggenschap over hun economisch en budgettair beleid
voorbehoudt, met inachtneming van de onafhankelijkheid van de centrale Europese
bank’.
Waarom is dit interessant? De gewone man - van wie lanngzamerhand erkend
wordt dat hij, op straffe van referendumuitslagen à la Denemarken of rellen zoals
Frankrijk die in december te zien heeft gegeven, meer bij het beraad over Europa
betrokken moet worden - leeft in de illusie dat de Europese regeringen al lang de
zeggenschap over hun economisch beleid uit handen hebben gegeven. Er bestond
toch sinds 1958 een Europese economische gemeenschap, die nu Europese Unie
heet?
Dat is misschien heel naïef van die gewone man, maar kunnen we het hem kwalijk
nemen wanneer hij nu te horen krijgt dat dit helemaal niet het geval is, sterker nog:
dat het de bedoeling is, althans van de Duitsers en de Fransen, dat het, ondanks alle
mooie woorden, zo moet blijven als het altijd geweest is?
En met Van Mierlo's beroep op de Duitsers aan de federalistische lijn vast te
houden, lijkt die Frans-Duitse verklaring ook op gespannen voet te staan. Als de
geest van die verklaring zegeviert, is het - althans volgens Van Mierlo's conclusie ‘met Europa voorbij’. Er valt nog veel aan de gewone man uit te leggen.
NRC Handelsblad van 27-02-1996, pagina 9

Meer concepties, één politiek?
Een buitenlandse politiek van een land is de resultante van zijn aardrijkskundige
ligging, zijn geschiedenis, zijn cultuur - van factoren dus die niet altijd en niet
voortdurend beheerst worden door rede en logica. Aangezien de landen van Europa
alle een verschillende geografie, verschillende geschiedenis en verschillende cultuur
hebben, is een gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek niet mogelijk.
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Zo simpel is dat, en de grote kampioen van de Europese eenheid Jacques Delors
erkende dat ook in de nadagen van zijn voorzitterschap van de Europese Commissie.
Wat wèl mogelijk is, is een coördinatie van de verschillende buitenlandse politieken,
maar dat is heel iets anders dan een gemeenschappelijke buitenlandse politiek, die
op z'n minst het bestaan van één besluitcentrum vooronderstelt. Gecoördineerde
buitenlandse politiek mist dan ook de slagvaardigheid die haar doeltreffend moet
maken.
Zo zien we dat wanneer de landen van de Europese Unie spreken over hun
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, waaraan ze zelfs een acroniem,
GBVB, hebben gegeven, ze een voorschot nemen op een werkelijkheid die nooit zal
komen. Maar dat is oud gebruik: de Europese Gemeenschap was geen gemeenschap,
en de Europese Unie is geen unie.
Maar dat kan toch geen kwaad? Het geeft de volken tenminste een doel waar zij
naar toe kunnen werken. Dat is zo, maar aan de andere kant bestaat het gevaar dat
er een illusie wordt geschapen, die, als ze te lang illusie blijft, op een goed ogenblik
bij eigen bevolking en anderen cynisme en ongeloof wekt. Het verwijt van de
Amerikaanse diplomaat Holbrooke dat Europa heeft zitten slapen terwijl Bosnië in
vuur en vlam staat en Grieken en Turken elkaar naar de hals dreigen te vliegen, is
daar een laatste teken van.
Duitsland en Frankrijk, de twee landen zonder welke, ook volgens Nederland,
verdere Europese integratie niet mogelijk is, schijnen samen tot de conclusie te zijn
gekomen dat een gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek - een die in
meerderheidsbesluiten tot stand komt - niet mogelijk is. Van Frankrijk is dit besluit
niet verrassend, van Duitsland wel - althans voor de Nederlandse buitenlandse politiek,
die nog altijd hoopte dat Duitsland aan de ‘federale lijn’ zou vasthouden, zoals
minister Van Mierlo twee weken geleden in Vaals tot een gezelschap Duitsers zei.
Hoe dan ook - woensdag hebben de Franse en Duitse ministers van buitenlandse
zaken, te Freiburg bijeen, een compromis bereikt over de besluitvorming inzake
buitenlandse politiek. Ze zijn met het idee van ‘constructieve absentie’ gekomen,
die het een land mogelijk moet maken niet mee te werken aan de uitvoering van
eventuele meerderheidsbesluiten, waar het dan wel verantwoordelijk voor blijft.
Dit ingenieuze idee is waarschijnlijk, in de gegeven omstandigheden, het enig
bereikbare, maar het doet op omineuze wijze denken aan het Protocol van Luxemburg
van 1966, dat tot stand kwam nadat Frankrijk in de Europese Economische
Gemeenschap bijna een jaar lang de politiek van de ‘lege stoel’ - dus ook absentie had gepraktizeerd. In dat protocol, dat in feite een afwijking was van het Verdrag
van Rome, mocht een land zich onthouden van medewerking aan de uitvoering van
meerderheidsbesluiten, wanneer het zijn nationale belangen in gevaar gebracht zag.
Beide ministers kwamen in Freiburg ook overeen dat het primaat inzake
buitenlandse politiek bij de Raad van Ministers, vertegenwoordigers van de soevereine
staten, en dus niet bij de in beginsel supranationale Europese Commissie, laat staan
bij het Europese Parlement, zou komen te liggen. Ook dat is iets wat niet helemaal
conform is aan de Nederlandse gedachten en aan wat, naar de Nederlanders hoopten,
de Duitse conceptie was. Maar de Duitsers hebben concessies aan de Fransen gedaan,
zo besluit Le Monde van 29 februari.
Overigens zouden we er verkeerd aan doen ons te troosten met de gedachte dat,
al worden onze idealen niet verwezenlijkt, althans de Frans-Duitse trekpaarden de
Europese kar weer in het juiste spoor hebben gebracht. In een gesprek dat de Duitse

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

minister van Defensie, Volker Rühe, vorige week met de Frankfurter Allgemeine
Zeiting heeft gehad, geeft hij namelijk een heel andere indruk.
In dat gesprek wees Rühe erop dat de radicale hervorming van de Franse
strijdkrachten die president Chirac onlangs aankondigde, ertoe leidt dat Frankrijk en
Duitsland voortaan verschillende concepties inzake verdedigings- en
veiligheidspolitiek volgen. Terwijl Frankrijk zijn vermogen zijn strijdkrachten overal
in de wereld in te zetten tot zijn centrale taak maakte, bleef voor Duitsland de
verdediging van eigen land en het bondgenootschap (de NAVO) de centrale opdracht.
De Franse beslissing, waarover hij - zo zei Rühe - tot op het laatste ogenblik in
het duister gelaten was en waarvan hij de gevolgen voor de Frans-Duitse
samenwerking nog niet kon peilen, heeft ook een ander gevolg: het Duitse leger
wordt nu ‘de centrale factor van de Europese verdediging op het continent’. Als dat
zo is, dan betekent dat dat Frankrijk in feite de hegemonie op dit continent aan
Duitsland laat.
Als dit nu alles berustte op een Frans-Duitse taakverdeling - Duitsland zorgt voor
Europa's verdediging, Frankrijk voor de brandhaarden elders in de wereld - zou men
er nog vrede mee kunnen hebben (ook al zouden de Franse motieven erachter dan
nog verbazen), maar uit Rühes woorden dat hijzelf door de Franse plannen verrast
is geweest, blijkt dat er van zo'n Frans-Duits beraad, laat staan taakverdeling, geen
sprake is geweest.
Een defensie- en veiligheidsbeleid is de uitdrukking van een buitenlands beleid.
Wanneer Duitsland en Frankrijk op dit gebied verschillende concepties volgen, zoals
Rühe zegt, dan kunnen we daaruit opmaken dat ook hun concepties van buitenlandse
politiek verschillend zijn. Dat is geen verrassende conclusie, maar voorspelt voor
een ‘gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid’ van de Europese Unie hetzij communautair hetzij intergouvernementeel - niet veel goeds.
En wat Nederlands specifieke positie betreft, kunnen we in elk geval vaststellen
dat van minister Van Mierlo's conceptie dat Nederland zich zou kunnen gaan nestelen
in de ‘oksel’ of de ‘holte’ van de Frans-Duitse samenwerking, teneinde daar invloed
op te kunnen uitoefenen, nog niet veel terecht is gekomen. Het Frans-Duitse beraad
van Freiburg toonde geen sporen van die invloed, en over de Franse militaire plannen
zal Nederland wel net zo in het duister gelaten zijn als minister Rühe.
NRC Handelsblad van 05-03-1996, pagina 9

Moderne misdaad staat voor niets
Het is ruim zes weken geleden dat mijn laatste taalartikel in deze rubriek verscheen,
en de oogst van die zes weken is schraal. Wordt het taalgebruik beter? Of lees ik
minder kritisch? Laten we hopen: het eerste. Hoe dit ook zij - hier is dan die oogst.
‘Achter de tegenstelling tussen De Hoop Scheffer en zijn vooraanstaande
partijgenoten gaat een intern conflict schuil tussen degenen die wensen dat het CDA
een brede conservatieve partij wordt en zij die een beginselvast CDA wensen.’ Een
conflict tussen degenen en zij? Kan een conservatieve partij overigens niet
beginselvast zijn?
‘Maar het paarse kabinet zit vooralsnog steevast in het zadel.’ Is steevast hetzelfde
als vast?
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‘Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse hoofdstad de zwaarste
overstromingen van deze eeuw te wachten staat.’ Zelfde constructie als: mij staat de
zwaarste overstromingen te wachten.
‘...dat de huidige CDA-fractie haar oppositiewerk met te weinig kennelijk plezier
verricht.’ Dus wel met plezier, maar dat plezier is te weinig kennelijk?
‘De meeste betrokkenen zullen natuurlijk allemaal in de rij staan om in Nova te
komen.’ De andere betrokkenen zullen zeker allemaal niet in de rij staan.
‘In 1986 stak hij met zijn vrouw en Hageman als eerste Europeanen de Atlantische
Oceaan over.’ Dus zijn vrouw en Hageman waren die eerste Europeanen. Dus hij is
geen Europeaan.
‘...waren PvdA, VVD en D66 ervan overtuigd dat het kabinet juist had gehandeld
en niets viel te verwijten.’ Zelfde constructie als: ...dat ik juist had gehandeld en niets
viel te verwijten.
‘Maar van die illogica schijnen steeds minder mensen, onder wie ministers, zich
iets aan te trekken’ (eigen werk). Dus onder de weinige mensen die zich nog iets van
die illogica aantrekken, zijn nog ministers? Was dat bedoeld? Nee, bedoeld was dat
onder de mensen die zich niets van de illogica aantrekken - en dat schijnen er steeds
meer te worden - ook ministers te zijn. En dat is iets anders.
‘De voorspelling van Kees Haman is dat openbare bibliotheken in hun huidige
vorm geen lang beschoren zijn.’ Zijn die bibliotheken beschoren? Of is hun geen
lang leven beschoren?
‘Ze (Sorgdrager) is geen sterke minister en nergens blijkt uit het rapport dat ze dat
in een vorige functie wel was.’ Was ze dan in een vorige functie ook minister?
‘Er zijn mensen in dit land die door hun innerlijke beschaving en daarmee
principieel antifascistisch gedrag te kort zijn gedaan.’ Hun is te kort gedaan. Hebben
die beschaving en dat gedrag hun overigens te kort gedaan? Dat daarmee begrijp ik
ook niet zo goed.
‘Ruim een jaar geleden werd de nakende dood van Deng Xiaoping in de
internationale pers aangekondigd.’ Werd zijn dood aangekondigd of het naken ervan?
‘Lambertus van Zijl, van wiens hand een aantal sculpturen aan de Beurs van
Berlage zijn, is weer wèl wat bekender, maar niet nadat hij door de Stichting Schone
Kunsten rondom 1900 uit de zwarte diepte van het vergeten was opgevist.’ Dus hij
was al wat bekender voordat (=niet nadat) die stichting hem had ontdekt?
‘Ziehier de paradox van de helaas tijdelijk gevelde Rottenberg...’ Dat is niet aardig.
‘Nu kan men deze voorstelling van zaken veel te dramatisch vinden of er zelfs
helemaal niet mee eens zijn...’ (eigen werk). Welk woord heb ik hier weggelaten?
‘Apostolou is dat niet ontgaan, maar blijft uitleggen...’ Zelfde constructie als: hem
is dat niet ontgaan, maar blijft uitleggen.
‘Het moet er maar even worden bijgezegd.’ Wat betekent bijzeggen?
‘...een werkelijkheid die zich in volle omvang openbaart door de vraag te stellen:
Waarom delen binnen de PvdA kennelijk zo weinig mensen Kalma's verontrusting?’
Stelt die werkelijkheid die vraag?
‘In W&O van 4 januari wordt de zoutschade genoemd die bomen en struiken in
het voorjaar vertonen, niet in het minst in de stedelijke gebieden.’ Gelukkig dat
althans in de stedelijke gebieden de bomen niet in het minst zoutschade vertonen.
‘Vervolgens verwijt Marácz dat de Fransen bewust naar de Eerste Wereldoorlog
hebben toegewerkt door Rusland grote leningen te verschaffen om na de verloren
oorlog tegen Japan weer op de been te komen.’ Letterlijk staat daar dat Frankrijk
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leningen verschafte om weer op de been te komen. Overigens verwijt je altijd iemand
of iets.
‘...dat daar een president huisde die het Sovjetrijk eerst uit de scharnieren lichtte
en daarna de genadeslag gaf.’ Zelfde woord (Sovjetrijk) zowel vierde als derde
naamval.
‘Een van de veteranen van de onafhankelijkheid bezwoor: “Nederland heeft
belangen in dit land!”’ ‘De schilder bezwoor dat het doek pas naar Spanje mocht
terugkeren als de democratie was hersteld.’ ‘Na de arrestatie van de “Bende van
vier”, waarmee Peking de door Ivens zo gloedvol bezongen zegeningen van de
Culturele revolutie bezwoor...’ ‘Een dag nadat Zagreb door de Krajina-Serviërs met
raketten was bestookt, bezwoor ze me dat ze er trots op was Kroaat te zijn.’ Is er een
ontwikkeling gaande van bezwoer en afzwoer naar bezwoor en afzwoor?
‘Maar eenmaal binnen bleken de daders te zijn gevlogen.’ De moderne misdaad
staat voor niets.
‘“Haar kennende zal de minister de uitnodiging zeker aanvaarden”, zei het
ministerie gisteravond.’ Wie kent haar?
‘Een gratis toegift erbij.’ Vier woorden, twee pleonasmen.
‘Dat je een driehoek kon optillen, omkeren en op zichzelf neerleggen vond Carrol
‘Ierse flauwekul’ en deed hem denken aan de ‘man die zijn eigen keel afwandelde’.
‘De bijzin beginnend met ‘Dat...’ is ten opzichte van vond lijdend voorwerp, maar
met betrekking tot deed hem denken onderwerp.
NRC Handelsblad van 08-03-1996, pagina 9

De natie en Charlotte
Een nationaal monument behoort natuurlijk de eeuwen te trotseren, want het is
bedoeld de eeuwige waarden van de natie te symboliseren. Maar na veertig jaar blijkt
ons nationaal monument op de Amsterdamse Dam al door de tand des tijds aangetast
te zijn. De vroede vaderen hebben het indertijd op een goedkoopje willen doen en
poreuze steen ervoor aangeschaft. Nu moet een Duits (!) bedrijf de schade herstellen.
De kunstenaar Jan Dibbets vond dat de gelegenheid aangegrepen moest worden
om het hele monument maar af te breken of althans te vervangen door een beknotte
versie. Het tegenwoordige monument vindt hij lelijk en de tekst aan de achterkant,
die je trouwens slechts op een afstand kunt lezen - en die afstand is er niet onbegrijpelijk.
Daarmee heeft hij een hele discussie ontketend. Persoonlijk heb ik het monument,
met zijn pyloon - tegenwoordig wordt er meestal een ander Grieks woord voor
gebruikt - ook altijd lelijk gevonden. In elk geval heeft het me nooit tot diepere
gedachten over onze natie geïnspireerd. Maar smaken en gevoeligheden verschillen.
Wat me echter verbaast, is dat één punt niet of nauwelijks in de discussie naar
voren is gebracht, en dat is de plaats van het monument. Zeker, Amsterdam is de
hoofdstad van het land en daar hoort het nationaal monument te staan. En de Dam
is het hart van Amsterdam. Dus was die locatie welhaast onvermijdelijk.
Maar dat gezegd zijnde, moet toch vastgesteld worden dat de achtergrond waartegen
het monument geplaatst is, buitengewoon rommelig is: een rijtje willekeurige huizen,
geen van alle monumentaal of zelfs typisch Nederlands. Een van die gebouwen is
hotel Krasnapolsky, dat dit wil weten ook: wie voor het monument staat, kan die
naam, die met grote letters op het dak prijkt, niet ontgaan.
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Links staat een gebouw dat weliswaar monumentaler is, maar evenzeer zijn
irrelevante aanwezigheid opdringt: de Bijenkorf. Rechts: de Groote of Industrieele
Club, burcht van het Amsterdamse kapitalisme. Daar is - historisch gezien tenminste
- minder bezwaar tegen, want dat kapitalisme heeft per slot van rekening mede zijn
merk op de natie gedrukt.
Achter die coulissen bruist het Amsterdamse leven - althans het leven waarmee
de meeste toeristen Amsterdam vereenzelvigen: de Walletjes. Goed, die ziet het
bezoekend staatshoofd niet wanneer hij een krans legt voor het monument. Dus daar
zullen we het verder niet over hebben.
Maar zeker zullen er exegeten zijn die zeggen dat het juist zo typisch Nederlands,
want zo gewoon en zo tolerant, is om daar het nationaal monument te plaatsen, zoals
er exegeten waren die betoogden dat het juist zo symbolisch was voor onze tolerantie
- die vaak niet meer is dan laksheid - dat het monument het internationale hippydom
uitnodigde om daar zijn stickies te gaan roken. Tja, we zijn nu eenmaal een
domineesvolk en kunnen alle tegenstrijdigheden uitleggen als beantwoordend aan
één en dezelfde diepe bedoeling.
Feit is dat onze natie geen monumentale natie is. Vóór de oorlog was het aantal
standbeelden in het hele land op de vingers van een paar handen te tellen. Bij ons
ook geen Champs Elysées en geen Siegesalleen. Ook onze rijken hebben zelden
geprotst met hun rijkdom: een huis aan de grachten, een buitenhuis aan de Vecht of
in Kennemerland en, later, het Gooi - dat is alles. Vergelijk daarmee de voorbeelden
van wansmaak die je overal in België tegenkomt.
Pas na de oorlog zijn we gaan vinden dat we de anderen moesten gaan nadoen:
overal monumenten en overal standbeelden. Dus ook een nationaal monument.
Begrijpelijk na wat er tussen 1940 en 1945 gebeurd was, en ook lang niet allemaal
lelijk, sommige zelfs heel mooi. Maar op de omgeving waarin ze geplaatst werden,
werd vaak minder gelet.
Zou er, nu het nationaal monument toch in discussie is, niet iets voor te zeggen
zijn het te verplaatsen naar bijvoorbeeld het Amsterdamse Museumplein, dat al meer
dan een eeuw planologen hoofdpijn bezorgt? Daar zou het tenminste in een ruimte
staan die er minder mee vloekt dan de Dam: tussen Rijksmuseum en Concertgebouw,
beide op een afstand. Bovendien: de kamer waar Etty Hillesum jarenlang gewoond
heeft, kijkt erop uit. Symbolische zin heeft die plaats dus nu al.
Nu iets anders. Te beginnen met vanavond kunnen we, zes weken lang, gaan kijken
naar de serie Charlotte Sophie Bentinck, gemaakt naar het boek van Hella Haasse
over de Duitse gravin die als achttienjarige uitgehuwelijkt werd aan de Nederlander
Willem Bentinck (1704-1774), raadsman van stadhouder Willem IV.
Het moet in elk geval een prachtig kostuumstuk zijn. Deze conclusie viel al wel
te trekken uit de voorinzage die de AVRO er zaterdagavond van gaf. Maar die
voorinzage deed bij mij ook enkele vragen rijzen, die betrekking hebben op de
historiciteit van de serie. (Het boek berust op brieven van Charlotte, is dus wel
historisch).
Die historiciteit is wel nagestreefd. Anders zouden de kleding en de entourage van
de personen niet zo zorgvuldig zijn nagebootst. Maar sprak de adel van die tijd waartoe zowel Bentinck als zijn vrouw behoorde - niet onderling Frans (of een soort
Frans)?
Dat het in een voor Nederlands publiek bestemde serie niet wenselijk was dit na
te bootsen (op een ‘mon cher comte’ en een ‘chère madame’ na) is begrijpelijk, maar
zeiden echtgenoten toen, wanneer ze al Nederlands spraken, u tegen elkaar, in plaats
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van jij? En sprak Charlotte, die Duits was, Nederlands zonder uitheems accent, zoals
ze in de serie doet?
Het accent dat de acteurs hebben, is waarschijnlijk niet het accent waarmee die
mensen toen Nederlands spraken. Maar dat is hun niet kwalijk te nemen, want dat
accent kennen we niet. Het is ook niet het accent van de tegenwoordige adel (dat
overigens gevarieerd is). Maar ook dat is hun niet kwalijk te nemen. Hier en daar
meende ik pogingen te bespeuren te spreken zoals toneelmensen denken dat de adel
spreekt. Dat wordt dan kunstmatig en ook een beetje gênant.
Willem IV verscheen ook ten tonele. Als een krachtig man, terwijl hij in
werkelijkheid mismaakt was - zodanig dat onder historici algemeen wordt aangenomen
dat de kinderen die hij van zijn vrouw, Anna van Hannover (dochter van de koning
van Groot-Brittannië), kreeg, niet de zijne konden zijn. Maar dit voert te ver - ook
voor een serie, die we helemaal moeten zien om er een oordeel over te kunnen geven.
NRC Handelsblad van 12-03-1996, pagina 11

Sympathie voor Mussolini
Toen ik een jongen van een jaar of veertien was, kwam er vaak een Duitse neef bij
ons eten. Hij vertelde ons dan de laatste grappen die in Duitsland over Hitler gemaakt
werden. Deze bijvoorbeeld: enkele maanden na de machtsovername ging Hitler, voor
het eerst, bij Mussolini op bezoek. Bij aankomst groette hij de duce aldus: ‘Ave
imperator.’ Waarop Mussolini antwoordde met: ‘Ave imitator.’
Welk een onderschatting van Hitler lag in die grap verborgen! Zeker, het
nationaal-socialisme heeft veel van het fascisme, dat ruim tien jaar eerder aan de
macht kwam, afgekeken (de zogenaamde Duitse groet o.a.) en ook Mussolini's
dubbelstrategie van democratische legaliteit en straatterreur overgenomen.
Ook was in 1933 Mussolini nog de man naar wiens gunsten Hitler moest dingen,
en niet omgekeerd. Italië was nog geruime tijd een tegenstander van nazi-Duitsland.
Zo dreigde het Oostenrijk te hulp te zullen komen als Hitler dat zou proberen in te
palmen - wat in 1934 bijna gebeurde, toen Oostenrijkse nazi's een putsch ondernamen,
waarbij bondskanselier Dollfuss om het leven kwam.
Maar daarna draaiden de rollen allengs om. Italië zocht steun bij Duitsland toen
het in conflict kwam met de halve wereld na zijn agressie tegen Ethiopië. En zo
kwam langzamerhand de as Rome-Berlijn tot stand, waarin het steeds meer de tweede
viool ging spelen, totdat Mussolini tegen het eind van de oorlog helemaal een
uitgedoofde en willoze satelliet was geworden.
Maar nu spreken we over de jaren dat Mussolini nog hoog te paard zat en bij velen
in Europa een aanzienlijk prestige genoot. In Historische Zeitschrift (262) schrijft
Wolfgang Schieder over de reputatie die hij in het Duitsland van vóór Hitler (dus
vóór 1933) had - niet alleen bij nationaal-socialisten. Ik volg hier de uitvoerige
samenvatting die de Frankfurter Allgemeine van 13 maart van dit artikel geeft.)
Dat hij in conservatieve en rooms-katholieke kringen op sympathie kon rekenen,
komt niet als een verrassing. Dat was elders ook zo. Churchill, bijvoorbeeld, was
toen onder de indruk van hem. Opmerkelijker is dat die sympathie zich uitstrekte tot
in liberale, onvervalst democratische kringen - joodse niet uitgesloten.
Zo was Theodor Wolff, hoofdredacteur van het Berliner Tageblatt en een van de
meest prestigieuze journalisten, geestdriftig over Mussolini na enkele gesprekken
met hem. Hij schetste hem als een charismatisch heerser met intellectuele trekken.
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Inderdaad koketteerde Mussolini met zijn belezenheid. ‘Ik ben hegeliaan’, zei hij in
een gesprek met de schrijver Rudolf Borchardt, eveneens jood.
Maar Mussolini's grootste propagandist bij een niet-fascistisch publiek was Emil
Ludwig, wiens boeken over Goethe, Rembrandt, Bismarck, Napoleon, Wilhelm II
miljoenenoplagen haalden. Zo ook zijn Gespräche mit Mussolini uit 1931, waaruit
de Italiaanse dictator eveneens als een diepe denker oprijst.
Zelfs Freud liet zich er, in 1933, toe verleiden zijn geschrift Warum Krieg? aan
Mussolini op te dragen: ‘Von einem alten Mann, der im Diktator den Kulturheros
erkennt.’ En vóór al dezen had de dichter Rilke al over Mussolini geschreven als
‘die architect van de Italiaanse wil, die smid van een nieuw bewustzijn’.
Bijna zeker was die bewondering althans gedeeltelijk zelfbedrog: men wilde in
Mussolini het tegendeel van Hitler zien: de intellectueel tegenover de man uit de
zelfkant van de samenleving. Bovendien pleitte het voor de Italiaan dat hij toen nog
geen antisemiet was. (Dat zou hij pas in 1938 worden, op Hitlers aandringen.)
Hoe dit ook zij - Schieder komt tot de conclusie dat de hoogachting die Mussolini
genoot in kringen die kritisch, zo niet vijandig, stonden tegenover Hitler en zijn partij,
ertoe heeft bijgedragen het terrein voor de nationaal-socialistische machtsovername
voor te bereiden. De kritische zin voor de gewelddadige kant van het fascisme was
afgestompt.
Ook in Nederland stond de democratie in die tijd onder kritiek - zeker tijdens de
grote economische crisis - en waren velen bereid in Mussolini iets goeds te zien zeker voor dat anarchistische Italië. A.A. de Jonge onderscheidt in zijn boek over
antidemocratische stromingen in het interbellum, Crisis en critiek der democratie
(1968), vier stromingen: 1. de uiterste rechtervleugel van de liberalen; 2. de
volgelingen van de hegeliaanse filosoof Bolland; 3. de katholieke jongeren,
intellectuelen en vooral kunstenaars; 4. rebelse kunstenaars en intellectuelen die hun
voornaamste vertegenwoordiger vonden in de bohémien Erich Wichman.
Dat was allemaal voordat Hitler aan de macht kwam. (Wichman overleed in 1929,
en Bolland was al in 1922 gestorven.) Mussolini was hun voorbeeld. Ook het
voorbeeld van de vele fascistische partijtjes die in die tijd opkwamen en waarvan de
partij van Jan Baars de grootste was (maar ook hij slaagde er niet in in de Kamer te
komen).
Ook Musserts NSB, Nederlands succesrijkste fascistische partij, die in 1931
opgericht werd, modelleerde zich aanvankelijk naar het Italiaanse fascisme, waaraan
het ook het zwarte hemd ontleende. Pas omstreeks 1936, na de toetreding van Rost
van Tonningen, ging zij zich op Duitsland richten en werd zij ook antisemitisch.
Maar die tijd valt buiten onze beschouwing, want toen was Mussolini's macht en
invloed al aan het tanen. De vraag is of er vóór die tijd in Nederland sprake was van
een soortgelijke bewondering voor Mussolini in zogenaamd nette kringen als in het
Duitsland vóór 1933 (en ook nog na dat jaar, bij conservatieven en liberalen die tegen
Hitler waren).
Het antwoord is: zeker wel. De Jonge heeft al enkele van die kringen genoemd.
Er zijn natuurlijk ook verschillen. Zo was er bij ons geen dreigende Hitler, voor wie
de ‘intellectuele’ Mussolini als aanvaardbaar alternatief diende. Trouwens, Nederland
had in de jaren '20 geenszins dezelfde dramatische tijd van verloren oorlog, armoede
en inflatie meegemaakt als Duitsland. Alles was bij ons gezapiger, ook de
bewondering voor de verre Mussolini, die de treinen op tijd had laten lopen.
Per slot van rekening was ook Mussert van huis uit een nette man, ingenieur,
ex-liberaal, kort tevoren gerespecteerd secretaris van het actiecomité tegen het
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Moerdijkkanaal. Heel anders dus dan de radicale volksmenner Hitler; heel anders
ook dan zijn voorgangers in Nederland, die eerder anarchofascisten waren. Het was
juist zijn burgerlijkheid die het geheim van zijn (betrekkelijk) succes was: 7,9 procent
in 1935 (daarna alleen maar minder). Heel anders dan in Duitsland dus.
Niettemin zou het interessant zijn ook bij ons eens de burgerlijke kranten en
tijdschriften tussen 1922 en 1933 (jaren van resp. Mussolini's en Hitlers
machtsovername) door te werken op hun eventuele sympathie voor de Italiaanse
dictator en zijn fascisme.
NRC Handelsblad van 15-03-1996, pagina 7

Cultureel armoedig
‘Een niet-christen heeft niet alleen het recht zich met zorg vragen te stellen over de
vorm van het christendom en zijn toekomst, hij heeft ook de plicht erover te denken.
Het christendom is immers deel van onze gemeenschappelijke erfenis, en volledig
niet-christen te zijn zou betekenen dat wij ons buiten die cultuur sloten.’
Dit woord van de filosoof Leszek Kolakowski heb ik al eens vaker aangehaald,
maar het schoot mij weer te binnen toen ik in het laatste nummer van Socialisme en
democratie (1996) het interessante artikel van René Cuperus over de secularisatie
las.
Interessant, maar ook verrassend, want in het maandblad van de
sociaal-democratische denktank, de Wiardi Beckman Stichting, verwacht je niet zo
gauw zo'n artikel, en nog wel van de hand van een medewerker van die stichting en
redacteur van dat maandblad.
De titel van het essay is op zichzelf al verrassend: ‘Heimwee naar het CDA’, maar
tevens misleidend, want wie denkt er een pleidooi in te zullen lezen voor terugkeer
naar samenwerking tussen PvdA en CDA, komt bedrogen uit. Cuperus houdt zich
met verhevener, ja dramatischer zaken bezig: met ‘een van de grootste
discontinuïteiten in de cultuur’, zoals hij het seculariseringsproces noemt. En wat
Nederland betreft, spreekt hij zelfs van ‘een gigantische breuk in de Nederlandse
culturele traditie’. Dat is geen kleinigheid.
Wat is er aan de hand? ‘Het eeuwenoude plechtanker van onze cultuur is
weggeslagen: het christendom (of religie als zodanig) is bezig te verdwijnen als
referentie- of tenminste contrapunt van de (samenlevings)cultuur.’ En dat gebeurt
zonder dat het, behalve in christelijke kring, enige reactie schijnt te wekken - noch
vóór noch tegen.
Cuperus vindt dit gebrek aan reactie op een verschijnsel dat onze cultuur ten diepste
raakt, ‘op zijn minst cultureel armoedig’. Het wordt ‘allemaal tamelijk gelaten
geobserveerd’. Dat is juist. Het zal wel weer worden toegeschreven aan een typisch
Nederlandse deugd: de tolerantie, waar we prat op gaan, maar die in feite vaak niet
meer is dan onverschilligheid of oppervlakkigheid.
Je zou verwachten dat het verdwijnen van de christelijke component, die
eeuwenlang zijn stempel op onze cultuur - ten goede of ten kwade (daar gaat het niet
om) - heeft gedrukt, tenminste bij ongelovigen een jubelstemming zou hebben
veroorzaakt, zo van ‘dit is nu wat we altijd hebben gewild’. Maar nee, hoor. Die
totale onverschilligheid is misschien nog zorgwekkender dan het verschijnsel zelf.
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Ook in PvdA-kring, zegt Cuperus, moet je niet komen aanzetten met de culturele
gevolgen van dit fenomeen: ‘Je raakt dan al gauw een open zenuw van traditionele
weerzin tegen hypocriete confessionele kritiek.’
Die weerzin mag nog zo begrijpelijk, ja gerechtvaardigd zijn - daar gaat het niet
om. Het gaat erom dat, met het wegvallen van de christelijke component, de vraag
rijst naar wat dàn de fundering en legitimering van onze moraal, ons recht, onze
samenleving, kortom onze cultuur is.
Of zoals de sociaal-democraat Cuperus het zegt: hoe zal ‘de publieke moraal zich
ontwikkelen bij verdergaande secularisering, wanneer een belangrijke fundering van
onze waarden en normen weggevallen zal zijn?’ Solidariteit, mensenrechten, hoe
vergaat het dergelijke concepties wanneer zij volledig los komen te staan van de
christelijke traditie waaraan zij schatplichtig zijn?’
Dat zijn toch vragen die ook niet-christelijke leden van onze samenleving zouden
moeten bezighouden - al was het slechts omdat daarmee direct de vraag verbonden
is: wat komt er in de plaats van de verloren zingeving? Komt nu het veld vrij voor
andere heilsboodschappers, zoals communisme en nationaal-socialisme dat geweest
zijn of zoals nationalisme, dat - waarschijnlijk niet voor niets - de laatste tijd weer
aan aantrekkingskracht wint?
Tot dusver blijken, aldus Cuperus, mensen ‘zonder helder zingevende
levensbeschouwing niet gedesoriënteerd te raken’. ‘Voor een deel wordt dat verkaard
doordat - zoals dat heet - christelijke normen “algemeen” zijn geworden (...). Voor
een ander deel spelen economische welvaart en onze hoogontwikkelde
verzorgingsstaat vermoedelijk een rol.’ Die hebben vragen naar de zin van het leven
en het lijden, waarop het christendom een antwoord had, overbodig gemaakt. Maar
als het tij eens zou keren? Wat dan? Dan staat de verzorgingsstaat met lege handen
en is de burger intussen de herinnering aan de vroegere zingeving kwijtgeraakt. Dan
- daar kun je donder op zeggen - zal de behoefte aan al dan niet pseudo-heilanden
groeien. Maar daar schijnt zich, ook in intellectuele kring - niemand om te bekreunen.
Het is Cuperus' verdienste die kat in eigen, daarvoor weinig ontvankelijke kring de
bel aangebonden te hebben.
Nog twee kanttekeningen bij zijn betoog. In de eerste plaats: de kerken zelf hebben
ook schuld aan het seculariseringsproces. Ze hebben zich, in de woorden van een
onverdachte getuige, de toenmalige secretaris van de Raad van Kerken in Nederland,
wijlen ds. W.R. van der Zee, ‘wel eens te veel gericht (...) op de dingen van de dag.
Daar zijn politieke partijen voor en ook de onschatbaar waardevolle actiegroepen’.
(In Hervormd Nederland van 23 augustus 1990).
Of om het in de woorden van Kolakowski te zeggen: ‘Aangegrepen door vrees
voor het perspectief in de positie van sekte gedrongen te worden, lijkt het christendom
een riskante poging te doen tot toepassing van mimicry, om zich niet door zijn
vijanden te laten verslinden: het lijkt de kleuren van zijn omgeving aan te nemen in
de hoop dat het zich op deze manier zal redden’ - daarmee velen in de kou latend.
In de tweede plaats: ik weet niet of Cuperus zelf een belijdend christen is. Het is
ook irrelevant dit te weten, want ook een niet-christen zou deze ontwikkeling niet
onverschillig moeten zijn - al laadt hij dan het verwijt op zich dat hij een pleidooi
houdt voor een zaak waarin hijzelf niet kan geloven, zoals de impotente die een
lofzang op de lijfelijke liefde zingt. Het zij zo - het doet aan het waarheidsgehalte
van pleidooi of lofzang niets af. Per slot van rekening hoeft een antropoloog die het
geloofsleven van, zeg, de Toradja's bestudeert, ook niet noodzakelijkerwijs daar deel
aan te hebben.
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Academische ongein
In de volksmond, die nooit erg kies is geweest, heet het Amsterdamse Ajax de
jodenclub - waarschijnlijk omdat vader en zoon Van Praag jarenlang het
voorzitterschap van die voetbalclub hebben bekleed en er eens een speler was die de
naam Israel droeg. Tegenstanders van Ajax schuwen dan ook op de tribune niet zich
te buiten te gaan aan anti- joods gebrul.
Zondag werd een nietsvermoedend publiek er getuige, zo niet het slachtoffer, van.
Op het station Amsterdam-Zuid/WTC had de ME de grootste moeite duizenden
aanhangers van Feyenoord te scheiden van onschuldige reizigers, die, omdat ze voor
Amsterdammers werden gehouden, vijandig werden bejegend. Nu luidde de massale
kreet: ‘En masse, joden aan het gas.’
Moet dit antisemitisme worden genoemd? Waarschijnlijk kent het tuig van de
richel dat zich hier uitleefde, dat woord niet eens. Het was erop uit te provoceren,
en daartoe lenen racistische opmerkingen zich wonderwel. Ondervraagd - maar de
politie verrichte geen arrestaties, zij wilde dat schorriemorrie alleen maar zo gauw
mogelijk Amsterdam uit krijgen - zouden de Feyenoorders ongetwijfeld zich beroepen
hebben op een ‘geintje’.
Maar we moeten niet denken dat zulke uitspattingen en zulke laffe excuses alleen
in dit soort kringen voorkomen. Ook de academische blijft er niet van verschoond,
zoals we onlangs in de Groninger Universiteitskrant hebben kunnen lezen. Zeker,
de taal is beschaafder, maar ook de mentaliteit?
In december van het vorige jaar was er aan die universiteit een forumdiscussie ter
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Studium Generale. Twee sprekers
waren gevraagd ‘op een uitdagende manier stelling te nemen over de categorieen
‘specialist vs generalist’. Die sprekers waren Lolle Nauta, emeritus hoogleraar
wijsbegeerte, en Hans Wijnberg, idem organische chemie.
Het is mij hier niet om te doen hoe die discussie is verlopen en welke standpunten
door de twee sprekers werden verdedigd. Het gaat mij om een stukje dat een zekere
Ron van Zonneveld, die taalkundige schijnt te zijn, wijdde aan die discussie in de
Universiteitskrant.
Zijn sympathie gaat duidelijk uit naar de ‘bewogen stellingname’ van Nauta en
niet naar de ‘reactionaire statements’ van zijn opponent. Dat is zijn goed recht. Het
is zelfs zijn goed recht te vinden dat Wijnberg zelfingenomen en dus stijlloos was,
hoewel hij deze kwalificatie niet met citaten staaft.
Maar rechtvaardigt dit de kop boven zijn stukje: ‘Kill Wijnberg’? Die kop verklaart
hij aldus: ‘Aan tafel, eerder die avond, vertelde Hans niet zonder trots dat hij de enige
wetenschapper in Groningen was die het tot een leus op de muren heeft gebracht:
KILL WIJNBERG. Ik vroeg hem waarom die communisten deze aansporing in de
wind hadden geslagen; hij moet toch een gemakkelijk doelwit geweest zijn voor al
dat CPN-gespuis. Hij had geen idee. Mijn suggestie dat de leus niet serieus bedoeld
was, wees hij af.’
Nu, Wijnberg was not amused door dit stukje. Hij schakelde zelfs een advocaat
in, en die schreef in een volgend nummer van de Universiteitskrant: ‘In de jaren
zeventig verscheen de kreet “kill Wijnberg” op een muur hier in de stad. Anoniem
uiteraard, zodat over de ernst van de bedreiging slechts gespeculeerd kan worden.
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De heer Wijnberg was geschokt. Hij is van joodse afkomst. Zijn familie is in de
Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel uitgemoord. Dat dezelfde leus nu weer in vette
letters in de UK staat boven een artikel waarin zijn ideeen worden bestreden, is voor
hem, ongeacht de context, onaanvaardbaar.’
Maar nu het antwoord van Van Zonneveld: ‘De kop boven mijn stukje over
Wijnberg blijkt een onvermoede en dus onbedoelde lading te bevatten, terwijl ik er
zelfs nog geen losse flodder in had gezien. Een ongelukkige kop dus.’
Een royaler excuus is denkbaar. Nu komt het neer op het laffe ‘geintje’ waarmee
minder geletterden, indien betrapt, onaanvaardbaar optreden proberen te
verontschuldigen. In hoeverre verschilt Van Zonneveld in wezen van die
Feyenoord-supporters, de droesem der natie? Maar ja, hij is kennelijk progressief,
en daarom zal hem veel vergeven worden. Niettemin zou het professor Nauta,
overigens ook een relict uit een progressief tijdperk, sieren als hij afstand nam van
zijn supporter. Over de geletterdheid van de taalkundige Van Zonneveld kunnen we
overigens van mening verschillen. Hij schrijft: Simplex sigilum (met een l!) veri;
en: en plein publique, terwijl dat ...public behoort te zijn.
Maar ja, wat kun je verwachten op een universiteit die een twintig jaar geleden
een leerstoel in Oosteuropese filosofie instelde, terwijl zo'n filosofie helemaal niet
bestaat? Bedoeld was natuurlijk: marxistische filosofie, die toen in de mode was,
maar dat durfden ze niet te zeggen. Ook laf.

Sympathie voor Mussolini
Onder die kop publiceerde ik hier op 15 maart een artikel, in het slot waarvan ik
schreef dat het interessant zou zijn om, in navolging van een Duitse studie waarvan
ik zojuist kennis had genomen, ook bij ons eens de burgelijke kranten en tijdschriften
tussen 1922 en 1933 (jaren van resp. Mussolini's en Hitlers machtsovername) door
te werken op hun eventuele sympathie voor de Italiaanse dictator en zijn fascisme.
Dit is al gebeurd, zoals mij bleek uit twee publicaties die mij sindsdien zijn
toegestuurd; ‘Het Italiaans fascisme in de Nederlandse pers in de jaren twintig’ van
M. van der Linde en R. Bohm (1983) en ‘In het land van Mussolini’: de Nederlandse
pers en fascistisch Italie; van F. van Vree (1991).
Het resultaat van hun onderzoek? Inderdaad was er, ook in de burgerlijke pers, in
de jaren twintig sprake van enige bewondering (met nuances van krant tot krant)
voor de man die orde op zaken had gesteld in dat verre, chaotische Italie. In de
katholieke pers was die bewondering zelfs groot.
Een kentering ontstond toen, na 1933, ook in de confessionele pers de ogen
opengingen voor de kerkpolitiek van de nazi's. Dat had ook zijn weerslag op de
houding tegenover Italie. De Italiaanse aanval op Abessinie in 1935 voltooide dit
proces. Daarna waren er nog maar weinig lofzangen op Mussolini in de Nederlandse
pers te vinden.
Ook bereikte mij een brief van dr. Charles Vergeer naar aanleiding van wat ik
geschreven had over Sigmund Freud, die een opdracht aan Mussolini had geschreven
in een exemplaar van zijn boek Warum Krieg? Abusievelijk had ik geschreven dat
hij het boek aan Mussolini had opgedragen.
De opdracht heb ik blijkbaar, afgaand op wat ik in een Duitse krant had gelezen,
ook verkeerd weergegeven. Volgens dr. Vergeer luidt zij: ‘Benito Mussolini mit dem
ergebenen Gruss eines alten Mannes, der im Machthaber den kulturheros erkennt’.
Zowel de keuze van het boek als de opdracht zelf (die de sterke man negeert en in
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hem slechts de man erkent die iets voor de cultuur doet) acht dr. Vergeer subtiel en
veelbetekenend.
NRC Handelsblad van 29-03-1996, pagina 9

Cultuurkloof door Europa
In de Volkskrant van zaterdag beschuldigt een lezer die krant, die vroeger
rooms-katholiek was, van katholieke Selbsthass. Zij ‘wil of kan maar niet de minste
objectiviteit of relativeringsvermogen opbrengen als het om berichtgeving over de
huidige rooms-katholieke kerk gaat of als het de geschiedenis van het geloof betreft’.
Daar zit iets in. Alleen in de overlij-densadvertenties herinnert nu en dan een
verdwaalde pastoor, wiens nabestaanden de ontwikkeling van de laatste decennia
kennelijk is ontgaan, eraan dat de Volkskrant vroeger katholiek was. Verder wordt
alles gedaan ‘om te vermijden dat de brave lezertjes ook maar een vleugje
katholicisme zullen aantreffen in de kolommen van deze krant’, zoals die lezer zegt.
Is het ook daarom dat de Volkskrant zaterdag een interessante passage heeft
weggelaten uit een artikel van Dirk-Jan van Baar dat eerder, in uitvoeriger versie, in
het weekblad Intermediair had gestaan? Of heeft Van Baar zelfcensuur toegepast?
Maar laten we eerst vertellen wat er in dat artikel stond.
Van Baar betoogt dat de functie van de Europese Unie als ‘onderhandelingsplatform
voor de nationale lidstaten’ veel belangrijker is dan als besluitvormingsorgaan. ‘Het
presenteren van plannen en het oplaten van proefballonnetjes is een doel op zichzelf.
Dat houdt Europa in beweging’, en zo moet het vooral blijven.
‘Een principiële oplossing van dit probleem in federale zin zit er niet in. [...] Het
zal daarom altijd schipperen blijven tussen federalisme en nationale soevereiniteit.
Dat is eigenlijk helemaal niet erg. Een geforceerde politieke integratie gaat ten koste
van de samenstellende delen’, want ‘de eigen staat is voor de Europese burger nog
steeds het identificatiepunt.’
Met andere woorden: ‘Europeanen zijn gewend aan compromissen. Dat de EU tot
een ongrijpbare mix van supranationale en intergouvernementele elementen is
uitgegroeid, wordt niet als probleem, maar als oplossing beschouwd. Wat hier
plaatsvindt kan eigenlijk niet, maar ondertussen gebeurt het wel.’
Ik heb hier uit Van Baars artikel in Intermediair geciteerd, maar de kwintessens
van zijn betoog is ook in zijn bijna gelijktijdig verschenen artikel in de Volkskrant
terug te vinden. Maar dan schrijft hij in het weekblad de volgende woorden, die niet
in de krant terug te vinden zijn:
‘Katholieken zullen met zulk mysterieus gedachtengoed geen moeite hebben.
Protestanten wèl. Die cultuurkloof wordt in Europa dan ook langzaam zichtbaar.’
Het was juist om die passage dat ik Van Baars artikel uit Intermediair had gescheurd,
en ik wil daar nu verder op ingaan, de vraag waarom zij niet in zijn artikel in de
Volkskrant terug te vinden is onbehandeld latend.
Katholieken, aldus kunnen we Van Baar interpreteren, hebben minder moeite met
onaffe, innerlijk tegenstrijdige structuren zoals de EU er een is, dan rechtlijniger
protestanten. Het leven met de zonde valt hun minder zwaar. Van ritselen, rommelen
en krabbelen hebben zij een kunst gemaakt. Op die manier heeft hun kerk de eeuwen
overleefd en is zij niet, zoals het protestantisme, in kerkjes en sekten uiteengevallen.
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Laten we niet gering denken over deze eigenschap! Maar het is waar: zij die uit
de protestantse traditie voortkomen, vinden dit onbevredigend, zo ze het niet zelfs
moreel afkeurenswaard vinden. Die kloof bestaat inderdaad, en in ons land, dat de
stempel draagt van beide godsdiensten (al worden ze steeds minder gepraktiseerd),
manifesteert zij zich bijzonder sterk.
Als de situatie in Europa is zoals Van Baar haar schetst, mogen we ons misschien
gelukkig prijzen met een minister van Buitenlandse Zaken die, zoals Kees Fens in
een prachtig profiel in de Volkskrant van zaterdag schrijft, een Brabantse katholiek
is gebleven - en dat is heel iets anders dan een boven-de-rivierse katholiek, want die
is besmet door de protestantse correctness.
Maar Van Mierlo zal het er wel moeilijk mee hebben aan de noorderlingen uit te
leggen dat ze moeten leren leven met het rommeltje dat de EU zal blijven of het hun
te verkopen als juist op bijzondere wijze overeenstemmend met de hoge idealen van
de heilige vaders van Europa. Het is hier dat zijn internaatsopvoeding bij de jezuïeten,
ook vermeld door Fens, hem misschien te stade zal komen.
Waarschijnlijk zal Van Mierlo niet blij zijn met deze karakterisering door een
vroegere geloofsgenoot - hij die gelooft zich geëmancipeerd te hebben van de banden
des geloofs. Maar niemand ontsnapt geheel aan de blijvende invloed van zijn milieu
en opvoeding - en die van Van Mierlo zijn heus niet de slechtste.
In een andere zaterdagse krant, Trouw (dat zich niet schaamt voor zijn
protestantisme), schrijft hoofdredacteur Jan Greven ook over Europa of liever: over
het Nederlandse nationalisme, dat wel degelijk bestaat - en niet alleen bij
veteranenkringen en voetbalhordes - en dat wringt met ons beleden internationalisme
en onze Europese gezindheid en daarom ontkend wordt:
‘Nederlanders mogen dan prat gaan op hun onnationalistische nuchterheid met
symbolen als vlag en volkslied, die nuchterheid verdwijnt als sneeuw voor de zon
bij kritische opmerkingen over ons drugs- of euthanasiebeleid.’ En Greven haalt de
verontwaardiging aan die een artikel in de Osservatore Romano over euthanasie en
opmerkingen van president Chirac over drugs hier hebben gewekt, tot in hoogste
kringen.
Inderdaad, en ik begrijp niet waarom wij pleiten voor Europese
meerderheidsbeslissingen inzake buitenlands beleid, maar als de gebeten hond
reageren wanneer iemand zich bemoeit met ons drugs- en euthanasiebeleid. Vinden
we het tweede dan werkelijk belangrijker dan het andere?
Waarschijnlijk is dit te ‘protestants’ gedacht. Zo ja, dan moet de ‘katholiek’ Van
Mierlo het ons toch nog eens uitleggen.
NRC Handelsblad van 02-04-1996, pagina 9

Zuinig met vetorecht
‘Het is de kunst om het buitenlands beleid van de verschillende naties niet nationaal,
maar Europees te laten zijn. Het probleem is vaak dat het Britse of Franse belang
niet parallel loopt met dat van Europa.’ Deze uitspraak deed Willem van Eekelen,
Eerste-Kamerlid voor de VVD, in een interview in Vrij Nederland van 6 april.
Eigenlijk verwacht je zo'n uitspraak niet van iemand met zo'n staat van dienst als
Van Eekelen, die jarenlang diplomaat is geweest, daarna staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, minister van Defensie en ten slotte secretaris-generaal van de
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Westeuropese Unie; iemand, kortom, die nourri dans le sérail van de buitenlandse
politiek is.
Is het werkelijk waar dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de enigen zijn die
de totstandkoming van een Europees buitenlands beleid onmogelijk maken? Dat zou
betekenen dat al de andere Europese landen het al volkomen eens met elkaar zijn
over zo'n beleid. En is dat zo?
Terecht brengt Van Eekelen het beleid terug op belangen. Kunnen we dus zeggen
dat de belangen van, zeg, Nederland en Griekenland of, om een minder extreem
voorbeeld te nemen, Nederland en Denemarken altijd parallel lopen, althans zo'n
mate van parallelliteit vertonen dat een gemeenschappelijk buitenlands beleid mogelijk
is?
Als die vraag niet bevestigend beantwoord kan worden, dan betekent dit dat er
ook andere landen dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn wier belangen niet
parallel lopen met die van Europa. Trouwens, wat is dat belang van Europa, waarvan
volgens Van Eekelen alleen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk afwijken? Wie
maakt uit wat dat is?
Zeker, Frankrijk is, al sinds eeuwen, geneigd de belangen van Europa te
vereenzelvigen met de zijne, maar dat betekent niet dat de Fransen minder goede
Europeanen zijn dan de anderen. Het is hooghartig zoiets te beweren. Ook de
Nederlanders kunnen zich Europa moeilijk anders voorstellen dan als een soort
verlengstuk van Nederland, geregeerd door dezelfde gebruiken en ambities als
waaraan wij sinds eeuwen gewend zijn.
Dat Nederlandse Europa is een totaal ander Europa dan het Franse Europa, maar
daarmee is het ene nog niet minder Europees dan het andere. Het werkelijke probleem
van Europa - en tevens zijn essentie - is dat er weinig belangen, althans op het gebied
der buitenlandse politiek (en daar gaat het hier over), parallel lopen.
Ja, maar daar hebben we nu juist de oplossing van de meerderheidsbeslissingen
voor. Een - al dan niet gewogen - meerderheid van landen maakt uit wat het belang
van Europa is. Het nationale vetorecht geldt niet meer. Van Eekelen toont zich daar
een voorstander van (zoals trouwens vrijwel iedereen in politiek Nederland, behalve
Bolkestein en de kleine christelijke partijen).
Van Eekelen zegt: ‘Natuurlijk heb ik het liefst consensus in Europa. Maar als het
echt niet kan, mag een kleine groep landen niet het hele besluitvormingsproces
verlammen. Ik ben ervoor dat Nederland zijn vetorecht afschaft.’ Ook op deze
uitspraak valt wel het een en ander te zeggen.
In de eerste plaats: is het verstandig bij voorbaat aan te kondigen dat je bereid bent
van je vetorecht af te zien? Als je dat doet, krijg je er niets voor terug. Die concessie
wordt dan dankbaar geïncasseerd. Ook wie niet gelooft dat de nationale soevereiniteit
sacrosanct is, dient haar - en het ermee verbonden vetorecht - te koesteren: niet als
doel, maar als troef bij onderhandelingen. En dat geldt nog sterker voor kleine landen
dan voor grote, want kleine landen hebben per definitie minder troeven in het spel
dan grote. Met andere woorden: Nederland moet zuinig zijn met zijn vetorecht. Pas
wanneer het besluitvormingsproces op voor Nederland bevredigende wijze geregeld
is, kan het afstand doen van dat recht.
Maar dan komen we met een ander bezwaar, dat niet, zoals het eerste, van tactische
aard is. Een economisch of sociaal beleid, dat over welvaart of welzijn van de natie
gaat, laat zich nog wel met meerderheid van stemmen bepalen; een buitenlands beleid,
dat in wezen over het bestaan der natie gaat, niet. Niemand kan bepalen wat het
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belang der natie is dan de natie zelf. Het beginsel der democratie kan dus niet
automatisch overgeplant worden van het verkeer tussen mensen naar dat tussen staten.
Dat dit wèl kan, is een typisch Nederlandse misvatting. Sinds ons land geen grote
mogendheid meer is - dus sinds mensenheugenis - heeft zijn buitenlandse politiek
zich gekenmerkt hetzij door bijna volstrekte onthouding (neutraliteit); hetzij door de
praktijk de eigenlijke beslissingen aan anderen, i.c. Amerika, over te laten (behalve
waar het Indonesië betrof, maar dat werd, ten onrechte, als binnenlandse zaak
beschouwd); hetzij, idealiter, door het streven naar een internationale rechtsorde
(universeel of, als dat niet kon, Europees).
Geen van deze ‘denksferen’ leent zich ertoe een natie vertrouwd te maken met de
middelen van de macht, en helaas zijn het de onderlinge machtsverschillen die
uitmaken wat de mogelijkheden van een natie zijn. Dat zal in het verenigd Europa
niet anders zijn. (Onnodig te zeggen dat wanneer hier over machtsverschillen
gesproken wordt, niet in de eerste plaats verschillen van militaire macht bedoeld
worden.)
De middelen van de macht van een kleine natie zijn per definitie gering, maar niet
nihil. Wat haar aan mankracht ontbreekt kan zij door kwaliteit aanvullen, vooral
wetenschappelijk- en technologische kwaliteit. (Of Nederland dat in voldoende mate
doet, zullen we in het midden laten.) In allerlaatste aanleg is de nationale
soevereiniteit, hoezeer ook uitgehold, ook een van die middelen. Laten we die dus
niet voortijdig afgeven, maar ook niet gebruiken om door ons minder gewenste
besluiten te blokkeren. Onthouding is dan de tussenweg.
NRC Handelsblad van 09-04-1996, pagina 7

Een moraal van niks
Is het waar dat degenen die zich afvragen wat, in een geseculariseerde samenleving,
de bronnen van de moraal zijn, ‘terugverlangen naar de tijd dat het normatieve
landschap in Nederland er nog zo netjes aangeharkt bij lag?’ Dat zij, zelf ongelovig,
‘hunkeren naar een geruststellende levensbeschouwing, die de samenleving op orde
houdt?’
Hans Boutellier beweert dit in een artikel in de Volkskrant van 13 april. Hij laat
zich aankondigen als sociaal-psycholoog, maar ik weet niet in hoeverre zijn
specialisme hem in deze zaak meer gezag geeft dan een ander. Iedereen kan erover
meepraten.
En het lijkt of, de laatste tijd, iedereen er inderdaad ook over meepraat. Ik ook
(zonder me op enig specialisme te beroepen), maar ik moet bekennen dat ik me niet
herken in het portret dat Boutellier schetst van degenen die tot dusver aan dat debat
hebben deelgenomen. Zij zijn van zeer diverse pluimage - geenszins allen conservatief.
Er is een liberaal, een sociaal-democraat, zelfs een oud-communist onder degenen
die hij ‘niet-gelovige spijtoptanten en doemdenkers’ noemt.
Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik constateer slechts dat de samenleving
steeds verder losraakt van haar christelijke wortels. Daaruit ontstaat voor mij het
probleem: op welke beginselen beroept de moraal van die samenleving zich dàn, nu
niet alleen het geloof aan de christelijke beginselen steeds meer verdwijnt, maar ook
de herinnering eraan?
Die vraag stel ik zonder heimwee. Ik weet ook wel dat de klok niet meer terug te
draaien valt. Ik zou dit een filosofische vraag willen noemen, ware het niet dat ik
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vrees daarmee het hoongelach van vakfilosofen op te roepen, die net zomin als
theologen dulden dat beunhazen hun terrein betreden.
Anderen worden eerder gedreven door een maatschappelijke bezorgdheid: wat
moet er van een samenleving terechtkomen waarvan de geestelijke grondslagen zoek
zijn? In geen van beide gevallen hoeft de vraagsteller zelf gelovige te zijn of te
hunkeren naar het verloren geloof.
Overigens erkent Boutellier zelf dat onze geseculariseerde cultuur ‘nog steeds
doordesemd is van christelijke uitgangspunten’. Hij geeft geen voorbeelden, maar
één ervan is toch wel het schuldgevoel, dat een kenmerk is van ook die
samenleving-zonder-Christus.
Dat is geen recent verschijnsel. De aantrekkingskracht die het socialisme op
intellectuelen heeft geoefend, is in heel veel gevallen niet zonder dat schuldgevoel
te verklaren, dat vaak zo sterk was dat het de mensen blind maakte voor de misdaden
die in de naam van het socialisme begaan werden. En is de populariteit waarin
ontwikkelingshulp zich verheugt, anders te verklaren dan met dat schuldgevoel?
Zeker, hier worden de ogen niet gesloten voor misdaden, maar wèl vaak voor
misbruik. De belangstelling voor de resultaten van die hulp is miniem. Het lijkt dan
ook dat het minder dáárom gaat dan om de delging van onze schuld.
Nu is er nog een ander verschil tussen beide soorten van schuldgevoel. Zij die
daardoor tot het communisme gedreven werden, zagen hun keuze gerechtvaardigd
door vaste beginselen: de onwrikbare wetten van het marxisme-leninisme. Maar
waarop stoelt ten slotte, althans bij niet-christenen, het geloof in ontwikkelingshulp?
Zal ze de secularisering lang overleven?
Maar met deze vragen houdt Boutellier zich niet bezig. Hij meent namelijk dat er
wel degelijk iets anders in de plaats is gekomen van de christelijke uitgangspunten
van onze samenleving. ‘In de procedurele ethiek van de liberale ethiek ligt wel
degelijk een inhoudelijk normatief criterium besloten.’
‘Dat we ons niet meer laten leiden door grote beginselen impliceert niet de
afwezigheid van morele uitgangspunten.’ Nu, dat maakt ons nieuwsgierig naar dat
substituut. Wat is dat? Het is ‘het besef van elkaars kwetsbaarheid’. Dat is ‘voldoende
om een publieke moraal te vestigen’.
Dus: ‘Geen grote beginselen, geen godsbegrip, maar mededogen als grootste
gemene deler van ons normatieve handelen. Respect voor de ander, niet als abstract
uitgangspunt, maar als praktisch resultaat van het dagelijks samenleven’.
Ik wilde dat ik het helemaal begreep. Op het eerste gezicht komt het me nogal
‘christelijk’ voor. Maar bovenal: waarom moeten we mededogen en respect voor de
ander hebben? Wie of wat gebiedt ons dat? Dus weer de vraag naar de ultieme
rechtvaardiging. Of zouden we zo moeten handelen uit berekening: voor wat hoort
wat?
Boutellier merkt zelf ook wel dat er iets niet klopt, want tegen het eind van zijn
betoog schrijft hij: ‘Deze moraal van de kwetsbaarheid is overigens niet zonder
risico's’. Dat is geen bezwaar: risico's zijn kwesties van toepassing, en hier hebben
we het over de intrinsieke waarde van een moraal.
Maar wat is dat risico van de moraal van de kwetsbaarheid dan? ‘Ze is in zichzelf
kwetsbaar, omdat een vanzelfsprekende ideologische disciplinering ontbreekt.’ Met
andere woorden: filosofisch hangt zij in de lucht - wat ook haar praktische waarde
mag zijn.
Zelf noemt Boutellier haar dan ook ‘een sentimentele moraal, die het moet hebben
van intuïties en empathisch vermogen’. Een sentimentele moraal biedt geen houvast.
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Zij is zo vluchtig als het effect van een televisie-uitzending die een beroep doet op
onze goedgeefsheid. En intuïties verdienen alleen maar het diepste wantrouwen.
Kortom, een moraal van niks.
NRC Handelsblad van 16-04-1996, pagina 7

Een reisje naar Afrika
Er was een tijd dat Nederlands commerciële belangen in zwart Afrika zeer groot
waren, misschien wel groter dan die van de grote mogendheden. Dat was in de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Maar toen het erop aan kwam die commerciële belangen
om te zetten in territoriale claims, liet Nederland het afweten.
Dat was, zoals de historicus H.L. Wesseling schrijft, ‘geen kwestie van toeval of
onmacht. Ook voor de kleine landen waren er wel kansen, zoals Portugal en België
bewezen. Het was een gevolg van onwil. In Nederland ontbrak, in ieder geval in deze
jaren, de politieke wil om imperialistisch op te treden’.
En nu? De tijd van het imperialisme is voorbij, maar die van pogingen om politieke
invloed te winnen niet. Hoe staat het dus nu met Nederlands politiek ten opzichte
van Afrika tussen Sahara en Zuid-Afrika? Minister Van Mierlo is net op bezoek
geweest in twee zwart-Afrikaanse landen, Senegal en Ghana. Dus die vraag is niet
helemaal misplaatst.
Uit het interview dat de minister tijdens die reis met redacteur Willebrord
Nieuwenhuis heeft gehad (NRC HANDELSBLAD 9 april) krijgt de lezer enigszins
de indruk dat die reis uit een soort inhaalbehoefte geboren is.
Wie moesten er worden ingehaald? Andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland of
het Verenigd Koninkrijk? Nee, dat blijkt niet uit dat interview. Eerder lijkt minister
Pronk, ‘die soms twee maal per maand in deze regio verblijft’, ingehaald te moeten
worden.
Zou het verwijt dat hij Afrika aan Pronk, ‘onze minister voor Afrika’, overliet Van
Mierlo gestoken hebben? Hoe dan ook, nu zegt hij (in dat interview): ‘Het is [...]
idioot om dat beleid (in Afrika) te splitsen.’ Is hij daar pas na twee jaar achter?
Het komt er dus op aan om er één beleid van te maken, een beleid dat evenzeer
door Van Mierlo als door Pronk bepaald zal worden. Dat zal niet zo gemakkelijk
zijn, want de macht op zijn departement lag ‘in de hoek waar de zak met geld stond’,
zoals Van Mierlo geciteerd wordt. Dat wil zeggen: bij Pronk, wiens begroting 7,1
miljard gulden bedraagt (terwijl Van Mierlo slechts de beschikking heeft over
tweehonderd miljoen gulden).
In elk geval heeft Van Mierlo, in het interministeriële touwtrekken op zijn
departement, een achterstand op Pronk. Op zichzelf zal het al een heel karwei zijn
die in te halen, en dan spreken we nog niet eens van Pronks persoonlijke
eigenschappen - werklust, fanatisme, doelbewustheid, discipline, parate kennis - die
hem tot een formidabele onderhandelingspartner maken.
Zou zo'n zesdaags reisje naar Senegal en Ghana - waarom juist die landen? voldoende zijn om het evenwicht op het departement van Buitenlandse Zaken te
herstellen? Waarschijnlijk niet, en zeker niet als die reis niet onderdeel is van een
duidelijk Afrikaans beleid, met doelstellingen en prioriteiten. Van het bestaan van
zo'n beleid is nog niet gebleken.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Maar allereerst zou de vraag gesteld en beantwoord moeten worden: wat heeft
Nederland eigenlijk in Afrika te zoeken? Als het antwoord luidt: heel weinig, dan is
zo'n beleid ook niet nodig. Maar dan zijn zulke incidentele reizen ook niet nodig.
Valt er niet iets voor te zeggen om, in het kader van het Europese
gemeenschappelijke buitenlandse beleid, waar Nederland zo'n voorstander van is,
Afrika over te laten aan landen die er meer ervaring hebben: Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Portugal, België? Met een lichte voorkeur voor het eerste land, want het
is opmerkelijk dat in Frankrijks Afrikaanse ex-koloniën aanzienlijk minder
burgeroorlogen en slachtpartijen voorkomen dan in de andere ex-koloniën (en zelfs
dan in landen als Liberia en Ethiopië, die nooit of slechts een paar jaar kolonie zijn
geweest). Er is dus wel iets voor die Franse erfenis te zeggen.
Nu kan het zijn dat minister Van Mierlo's oogmerken in Senegal en Ghana helemaal
niet ‘strategisch’ waren; dat hij alleen maar erop uit was de geestdrift van die landen
voor zijn plan voor een VN-‘brandweerbrigade’ aan te wakkeren. In dat geval willen
we ook graag horen of hij er succes mee heeft gehad (en hoe het überhaupt staat met
dat plan).
Maar dat zou een enigszins mager doel van zo'n reis zijn en een afwezigheid van
zes dagen nauwelijks rechtvaardigen. Er zijn urgentere zaken, dichter bij huis, die
zo niet om beslissingen, dan toch om reflectie vragen. Dáárvoor dient onze minister
van Buitenlandse Zaken zich fit te maken. Zo'n reis in de tropen maakt de reiziger
alleen maar vermoeider, zeker wanneer hij niet meer tot de jongsten behoort.
Dus: heeft Nederland een Afrikabeleid? Zo neen, moet het een Afrikabeleid
hebben? Zo ja, hoe ziet dat Afrikabeleid eruit of moet het eruit zien? Zolang hierover
geen helderheid bestaat, blijven zulke reizen niet meer dan incidenten, waarvan het
effect vervlogen is zodra de minister gevlogen is. En dan kan Afrika inderdaad beter
aan minister Pronk overgelaten worden. Die laat tenminste nog een ‘zak met geld’
achter (plus de hoop op meer), waaraan hij een zekere invloed kan ontlenen. Maar
zijn beleid beantwoordt aan heel andere maatstaven dan dat van de politieke minister.
NRC Handelsblad van 19-04-1996, pagina 7

Een interessante persoonlijkheid
Willem L. Oltmans is een bekende Nederlander, misschien wel de bekendste
Nederlandse journalist. Herhaaldelijk doet hij van zich horen - hetzij in geschrifte,
hetzij via de televisie, waarbij, zoals in een uitzending van een paar weken geleden,
zelfs zijn seksuele voorkeuren ter sprake kwamen (alsof die iets met zijn journalistieke
activiteiten te maken hadden).
Op het ogenblik trekt hij de aandacht wegens het proces dat hij de Staat der
Nederlanden heeft aangedaan wegens jarenlange dwarsboming in de uitoefening van
zijn beroep, beginnend met de jaren '50-'60, toen zijn activiteiten inzake Nieuw-Guinea
minister Luns onwelgevallig waren.
Soms wordt wel gezegd dat Oltmans al die publiciteit om hem heen zelf genereert,
althans regisseert. Dat is een onbillijk verwijt, want het zijn de media die
verantwoordelijk zijn voor die publiciteit, niet hijzelf. De media kunnen hem per slot
van rekening ook doodzwijgen. Als ze dat niet doen, betekent dit dat ze hem kennelijk
interessant vinden.
Dus wat dat betreft, geen kwaad woord over Oltmans. Maar intussen is het waar
dat we langzamerhand heel wat van hem weten. Op gezette tijden verschijnen ook
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memoires en andere boeken van hem. Zeker is dat hij zijn licht niet onder de
korenmaat zet. Maar daar is op zichzelf niets tegen.
Hij zal er dan ook geen bezwaar tegen hebben als anderen de uitvoerige
documentatie die hij over zichzelf verstrekt, zo nu en dan enigszins aanvullen. Zelf
ben ik daar nauwelijks toe in staat, want ik heb hem slechts één maal ontmoet. Dat
was in december 1971, toen hij namens de Club van Rome een diner had gearrangeerd
voor enkele hoofdredacteuren. (Dat is wèl een bezwaar bij Oltmans: je weet nooit
wanneer hij als onafhankelijk journalist optreedt en wanneer als pr-man voor de een
of andere zaak.)
Dus veel nieuws kan ik niet toevoegen aan de bestaande documentatie. Toch wel
iets. Ruim tien jaar geleden kreeg ik een brief van hem, gedateerd 26 maart 1986. Ik
had in deze rubriek iets geschreven wat zijn ongenoegen had gewekt. Ik zou de perken
van deze rubriek overschrijden als ik zijn brief helemaal citeerde. Daarom slechts
deze citaten eruit:
‘Als er iemand is geweest, die over de jaren in de zakken van het establishment
en politieke en privé belangengroepen heeft gezeten, dan bent U het wel. [...] Kortom
[...], you are among the most disgusting persons I have ever observed in the Dutch
journalistic establishment: dishonest, laf, kwasi bekakt [...], en serviel in the extreme
catering to all kinds of basterds [sic] that were playing their dirty, amateuristic and
unintelligent games in The Hague and elsewhere.’ Beledigende brieven pleeg ik niet
te beantwoorden, maar deze keer kon ik het niet laten terug te schrijven dat hij me
toch wel gegriefd had door mij ‘kwasi bekakt’ te noemen. Waarop ik - uit Moskou,
waar hij toen goede relaties had - een brief kreeg met meer van hetzelfde: ‘Geen haat
mijnheer Heldring: minachting. Niet als mens, maar als journalist en collega. [...]
You missed the boat entirely. You compromised on honesty, character and decency
all your life.’ Enzovoort.
Einde van de correspondentie. Althans, dat dacht ik. Totdat ik ruim zeven jaar
later weer een brief van Oltmans kreeg, gedateerd 3 september 1993. Hierin betuigde
hij zijn volledige instemming met wat ik iets eerder had geschreven. Van de
gelegenheid maakte hij gebruik mij uit te nodigen voor een gesprek: ‘Ik zou U [...]
éénmaal willen ontmoeten, ook om enkele vitale gegevens met U door te nemen
[...].’
Hierop antwoordde ik hem dat zijn brief mij enigszins had verbaasd, gezien de
correspondentie die wij in 1986 hadden gehad, waaruit ik enkele passages citeerde.
Blijkbaar was hij die totaal vergeten. Hij was, zo schreef hij terug, nu met het schrijven
van zijn memoires in september 1978, ‘dus ik kom nog tegen wat die explosie (van
1986) veroorzaakte. Intussen, ik ben de eerste om er tegenover u “sorry” voor te
zeggen’. (Wie de tweede en volgenden waren die dit ook moesten zeggen, liet hij in
het midden.)
En toen volgde een lofrede, die, behalve dat zij mij beschaamd maakte, enigszins
afweek van zijn oordeel van 1986: ‘want, frankly, als journalist en wat U schrijft en
als denkwerk produceert, volg ik U niet alléén al vele jaren, maar [...] soms ben ik
het zéér zéér met U eens’. Volgde een vergelijking met een paar bekende Amerikaanse
journalisten: ‘U bent daar in mijn ogen één van [...]. Mijn journalistieke respect en
belangstelling voor U staat vast.’
Nu, al die lof was nu ook weer niet nodig. Ik had niet eens om een excuus gevraagd.
Ook nu laat ik het graag aan een ander over uit te maken welk oordeel van Oltmans
het juiste was: dat van 1986 of dat van 1993, want het lijkt mij moeilijk de stelling
te verdedigen dat beide oordelen juist waren.
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En die door Oltmans gewenste ontmoeting? Daarvoor voelde ik niets, niet omdat
ik hem niet wilde ontmoeten, maar: ‘In beginsel voel ik niets voor contacten tussen
journalisten die niet bij dezelfde krant of hetzelfde tijdschrift werken. Zij kunnen
met elkaar verkeren via de organen die hun ter beschikking staan. Voor vrienden
onder mijn collega's maak ik natuurlijk een uitzondering.’ Maar Oltmans kon ik toch
moeilijk tot mijn vrienden rekenen.
Maar: ‘Als u mij wilt raadplegen teneinde enkele hiaten in uw dagboek te vullen,
dan kunt u dit ook schriftelijk doen. Ik zal dan naar eer en geweten antwoorden.’
Maar daar ging Oltmans niet op in. En daar is ons contact bij gebleven. Een episode
die een interessant licht werpt op een interessante persoonlijkheid.
NRC Handelsblad van 23-04-1996, pagina 11

Goedlachs, dus niet serieus?
Nederlanders zijn een goedlachs volk.
Vooral in het buitenland valt het op dat er onder Nederlanders in groepsverband
veel gelachen, zo niet gegierd, wordt. Of dat allemaal met humor te maken heeft, is
nog de vraag. Volgens mij is vaak eerder zenuwachtigheid, ongemakkelijkheid of
onwennigheid de oorzaak.
Maar het is niet uitsluitend een vreemde omgeving die op de Nederlandse
lachspieren werkt. In een op zichzelf serieus televisieprogramma als Kunst en Kitsch
wordt ook heel wat afgelachen - om niets. De Britten zijn een volk dat toch niet van
humor gespeend is, maar het soortgelijke programma Antiques Roadshow is veel
zakelijker, zonder saai te zijn.
Het heeft ook de diensten niet nodig van een Cees van Drongelen, die zich in het
Nederlandse programma dringt tussen de kunst-(of kitsch-)eigenaar en de expert.
Zijn kwinkslagen houden de boel maar op, zodat de kijker per saldo veel minder
te zien krijgt dan in het Britse programma.
De omslachtige manier waarop hij naar de taxatie van het meegebrachte voorwerp
vraagt - alsof het om iets heel onfatsoenlijks gaat! Maar ja, ook dat levert weer
vrolijkheid op.
Zondag keek ik naar het programma Buitenhof, waar Maartje van Weegen en Paul
Witteman bij wijze van uitzondering één gast hadden: Frits Bolkestein. Ook hier
werd veel gelachen, zonder dat de kijker - ik althans - altijd wist waarom. Bolkestein,
van nature geen lachebek, deed dapper mee. Hij wilde kennelijk zijn imago van koele,
afstandelijke man niet meer voedsel geven dan nodig was.
Toch ontkwam hij er niet aan dat het tweetal hem voortdurend op de huid zat met
de vraag of het waar was dat hij niet zo in mensen geïnteresseerd was. Wat een vraag!
Dachten ze nu heus dat Bolkestein ooit zou antwoorden: ja, daar heeft u misschien
wel gelijk in? Het is ook een volkomen oninteressante vraag. Een politicus moet op
zijn woorden en daden beoordeeld worden.
Maar blijkbaar wenst het Nederlandse volk die zogenaamde menselijkheid. Veel
lachen en praatprogramma's elk ogenblik onderbroken door een muziekje. Het is
immers menselijk om niet te veel van de mens te eisen? Wat al die menselijkheid in
concreto waard is, komt niet aan de orde. 't Moet vooral gezellig blijven.
Als ware inquisiteurs verweten Van Meegen en Witteman Bolkestein dat de VVD
voor de ecotax had gestemd, hoewel zij die een ‘onding’ vond. Hoe vaak Bolkestein
ook mocht zeggen dat de ecotax deel was van het regeerakkoord en dat de VVD
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dáárom er, zij het ongaarne, voor gestemd had - het mocht niet baten. Hij was iemand
die tegen zijn beginselen had gehandeld. En als de VVD tegen de ecotax had gestemd,
zou Bolkestein dan te horen hebben gekregen dat hij het regeerakkoord had
geschonden?
Jammer genoeg voor hen, konden ze niet met bewijzen aantonen dat Bolkestein
het regeerakkoord niet nakwam. Daarom gooide Maartje van Weegen het over de
boeg van de sfeer. Ja maar, moest Bolkestein telkens weer van haar horen, wat u zegt
komt niet de sfeer van paars ten goede. Wat moet je nu met zo'n woord? Hoe kun je
nu iemand op zoiets onbepaalds vastpinnen?
Maar ja, is het antwoord, in Nederland is het heel belangrijk - ook in politieke
discussies. Sfeer, menselijkheid, visie zijn allemaal van die inhoudsloze begrippen
waaraan blijkbaar waarde wordt gehecht.
Maar onderwerp van discussie kunnen ze nooit zijn, want niemand kan ze
definiëren.
Dit verschijnsel beperkt zich niet tot de politieke discussie. De filosoof Jaap van
Heerden signaleert het ook in de wijsgerige discussie (Intermediair, 12 april): ‘...dat
ethische verhindert vaak dat zaken radicaal worden toegelaten. (...) Het moet ook
altijd opiniërend zijn; het is alsof wij liever over een opinie beschikken dan over
kennis. (...) Hier in Nederland geldt: oordelen is beter dan weten.’
Dat is de grote kracht van Maartje van Weegen: oordelen is beter dan weten, want
kennis is meteen zou koud, koel en hard. Bij gebrek aan kennis - of werkelijke
belangstelling - lieten de interviewers ook een kans lopen het meningsverschil in de
VVD - vooral tussen de Tweede Kamerfractie en de liberale Europarlementariërs over Europa uit te diepen.
Zij volstonden met de opmerking dat het gesprek dat Bolkestein onlangs in
Straatsburg met die Europarlementariërs had gehad, blijkbaar op een consensus was
uitgelopen. Waarop Bolkestein corrigeerde: we waren het voor 98 procent met elkaar
eens. In plaats van deze vinger te grijpen, lieten ze het onderwerp lopen.
En dat terwijl die twee procent waarop de VVD'ers het onderling niet met elkaar
eens zijn, over een heel belangrijk punt gaat - belangrijk niet alleen voor de VVD.
Het gaat om de vraag of in de Europese Unie in kwesties van buitenlands en
veiligheidsbeleid meerderheidsbeslissingen toegelaten moeten worden dan wel of
op dit punt de nationale staten hun vetorecht moeten houden.
Het is een zeer principieel punt, niet alleen uit het oogpunt van nationale eigenheid.
Zolang zulke beslissingen in de Europese Ministerraad met unanimiteit genomen
worden, is de kwestie van de legitimiteit van die beslissingen geen probleem: die
ligt bij de nationale regeringen, die verantwoording verschuldigd zijn aan hun
nationale parlementen.
Maar zodra hier met meerderheid van stemmen beslist wordt, rijst de vraag naar
de legitimiteit van de beslissing. Op welk beginsel kan een overstemde regering zich
ten opzichte van haar volksvertegenwoordiging beroepen? Alleen maar op de
efficiëncyregel, maar efficiëncy is geen beginsel.
Het is heel merkwaardig dat Europarlementariërs, onder wie juristen, de democratie
als legitimerend beginsel laten wijken voor overwegingen van efficiëncy (’anders
wordt het nooit wat met Europa’). Is dat niet een kwestie die op z'n minst een serieuze
discussie waard is?
Maar Maartje van Weegen en Paul Witteman lieten die kans lopen. Gebrek aan
kennis? Hoe dit ook zij - van Witteman viel het me tegen.
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Een oude discussie
Anders dan veel van mijn tijdgenoten ben ik geen adept van Menno ter Braak
(1902-1940). Niet dat ik tegen hem was of ben, maar op de een of andere manier heb
ik die boot gemist. En toen ik, veel later, wel eens een boek van hem ter hand nam,
kon ik - moet ik bekennen - er niet doorheen komen.
Echt ken ik van hem slechts De nieuwe elite uit 1939 en het Journaal uit hetzelfde
jaar. Wat ik van hem en van zijn denkbeelden weet, heb ik dus grotendeels uit de
tweede hand. Ik ben mij ervan bewust dat dit een gemis is, want onbetwistbaar was
hij de maître à penser van een hele generatie en een paar uitlopers daarvan.
Nu stuurde een lezer mij onlangs de inleiding die hij schreef bij de Nederlandse
vertaling van Hermann Rauschnings Die Revolution des Nihilismus, ook uit 1939.
Aangezien ik dit boek indertijd wèl gelezen heb, moet ik die inleiding ook gelezen
hebben, maar er was niets van bij mij blijven hangen.
Bij herlezing daarentegen kwam ik veel vertrouwds tegen. Menno ter Braak geeft
in 't kort een analyse van het verschijnsel nihilisme, daarbij vooral steunend op ‘Der
europäische Nihilismus’, het eerste hoofdstuk van Nietzsches Der Wille zur Macht
(1887). Ik citeer nu Ter Braak: ‘...dat de crisis der Europese cultuur voortkomt uit
het wegvallen (of verzwakken) van de oorspronkelijke christelijke geloofsmotieven,
waaruit die cultuur werd geboren. (...) Het gevolg is, zoals Nietzsche constateerde,
dat de moraal, die gebaseerd was op de christelijke religie, steeds meer in de lucht
kwam te hangen; en de vraag waarvoor de denkende vertegenwoordigers der cultuur
dus komen te staan, is deze: hoe moet men leven in en met een cultuur waarvan de
grondslagen zijn ondermijnd?’
Ter Braak, opgegroeid in een vrijzinnig-protestants milieu, had zelf met dit verleden
gebroken. De titel van een van zijn boeken is, wat dat betreft, in de eigenlijke zin
des woords voorbeeldig: Afscheid van domineesland (1931). Maar dat verleden bleef
hem bezighouden, zoals blijkt uit de titel van een ander boek: Van oude en nieuwe
christenen (1937).
Dat hij zich beroept op Nietzsche, jegens wie hij een ‘oneindige dankbaarheid’
voelt (zoals hij in zijn Journaal van 1939 schrijft), is niet vreemd. Nietzsche heeft
God doodverklaard, maar aan deze constatering onmiddellijk de conclusie verbonden:
er is geen doel meer; er is geen antwoord meer op het ‘waarom?’. ‘De ondergang
van de “moralische Weltauslegung”, die geen sanctie meer heeft (...) eindigt in
nihilisme.’ Ter Braak volgt deze logica.
Waarom klinken mij Ter Braaks woorden nu zo vertrouwd in de oren? Omdat hij
dezelfde redenering volgt die we zijn tegengekomen in de discussie over de
grondslagen van de moraal die de laatste tijd in de krant heeft gewoed. Herhaalde
malen werd betoogd, onder anderen door mij, dat een moraal die zich niet kan
beroepen op een buiten die moraal liggend gezag, in de lucht komt te hangen. Dezelfde
woorden die Ter Braak gebruikt.
Citeer ik nu Ter Braaks woorden om er extra bewijskracht aan te ontlenen: zie je
wel, Ter Braak zegt het ook? Nee, helemaal niet. Ik citeer die woorden alleen maar
om aan te tonen dat de discussie die in de krant aan de gang is, geen nieuwe discussie
is. Nietzsche is er al, meer dan honderd jaar geleden, mee begonnen.
Overigens is het curieus te zien hoe Ter Braak, die voor zichzelf tot de conclusie
komt dat nihilisme het enige gevolg kan zijn van de ‘dood van God’, een onderscheid
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maakt tussen ‘zijn’ nihilisme en Hitlers nationaal-socialisme, dat door Rauschning
trefzeker als ten diepste nihilistisch is gediagnostiseerd: ‘Voor de enkeling die zich
van deze dingen bewust wordt, is een cultuur met ondermijnde grondslagen (...) een
probleem, zoals zij voor Nietzsche een probleem was; hij zal daaruit niet kunnen
afleiden dat moraal en cultuur hebben afgedaan, hij zal hoogstens moeten vaststellen
dat hij in zijn leven de zekerheden mist waarop anderen hun bestaan als cultuurmensen
bouwen.
Een probleem is echter geen probleem meer zodra het gevulgariseerd wordt, zodra
inferieure geesten uit het bestaan van het probleem concluderen dat men nu de cultuur
wel overboord kan zetten. Zodra het nihilisme in plaats van een probleem een politiek
wordt, waarmee men wraaknemingen, ressentiment en sadisme meent te kunnen
verantwoorden, slaat het om in zijn tegendeel; het wordt een aangelegenheid van
volksmenners, die geen andere motieven meer kennen dan de handhaving en hun
macht - macht in de vulgairste zin van het woord.
Men dient dus wel te onderscheiden dat er twee soorten nihilisme zijn: één voor
aristocratische geesten, één voor plebejische geesten.’ Ik vraag mij af of in onze tijd
iemand deze conclusie - geheel los van haar waarheidsgehalte - nog zo onverbloemd
zou durven uitspreken. We gaan er prat op dat we met alle - nu ja, bijna alle - taboes
gebroken hebben, maar is dat zo? Zijn er soms andere voor in de plaats gekomen?
Het is onbegonnen werk kanttekeningen te maken bij elke bijdrage aan de discussie
over de grondslagen van de moraal - behalve de zeer algemene dat zij kennelijk
ontspruit aan een diepgevoelde en wijdverspreide behoefte. Dat is op zichzelf goed.
Eén feitelijke rechtzetting wil ik hier evenwel aan toevoegen.
Nadat Hans Boutellier in de Volkskrant van 13 april mij gerangschikt had onder
degenen die ‘terugverlangen naar de tijd dat het normatieve landschap in Nederland
er nog zo netjes bij lag’ en ‘hunkeren naar een geruststellende levensbeschouwing,
die de samenleving op orde houdt’ - wat, op z'n minst, niets zegt over het
waarheidsgehalte van mijn stellingen - schrijft hij in deze krant (23 april) over mij:
‘Ik vind het ongeloofwaardig de christelijke normatieve traditie op te hemelen, als
je zelf niet gelovig bent.’
Moet ik voor de zoveelste maal zeggen dat ik niets ophemel, zelfs niet de
‘christelijke normatieve traditie’. Ik noem die traditie alleen maar omdat de cultuur
waarvan ik (evenals Boutellier, neem ik aan) deel uitmaak, ‘nog steeds doordesemd
is van christelijke uitgangspunten (Boutelliers eigen woorden in de Volkskrant).
Maar in beginsel geldt wat ik over de verhouding tussen moraal en religie zeg
voor elke religie.
En waarom zou het ongeloofwaardig zijn iets over het geloof te zeggen wanneer
je zelf ongelovig bent? Voor de wetenschap maakt het niet uit welke particuliere
(on)geloofsovertuigingen een deelnemer aan de discussie erop na houdt.
Overigens zie ik dat Boutellier zich ook in onze krant laat aankondigen als
sociaal-psycholoog. Meer ter zake zou zijn geweest als verwezen was naar zijn in
1993 verschenen boek Solidariteit en slachtofferschap: de morele betekenis van
criminaliteit in een postmoderne cultuur of naar zijn artikel in Justitiële verkenningen
(1990) ‘De secularisering van de moraal. Een beschouwing over de relatie tussen
godsdienst en criminaliteit’.
NRC Handelsblad van 30-04-1996, pagina 9

Zuinig op en zuinig met
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‘Ook wie niet gelooft dat de nationale soevereiniteit sacrosanct is, dient haar - en het
ermee verbonden vetorecht - te koesteren: niet als doel, maar als troef bij
onderhandelingen. En dat geldt nog sterker voor kleine landen dan voor grote, want
kleine landen hebben per definitie minder troeven in het spel dan grote. Met andere
woorden: Nederland moet zuinig zijn met zijn vetorecht.’
Dit schreef ik op 9 april, en ik sta er nog helemaal achter. Maar toch klopt er iets
niet. Als we het vetorecht moeten koesteren, moeten we er niet zuinig mee zijn - dat
wil zeggen: er spaarzaam mee omgaan - maar er zuinig op zijn, dat wil zeggen: het
in waarde houden, er niet klakkeloos afstand van doen.
Andere taaleigenaardigheden van de laatste tijd:
‘En hij kan iemand inspireren en moed inspreken.’ Eén woord - iemand - zowel
in vierde als derde naamval gebruikt.
‘Ze nam me van top tot teen op en ik deed hetzelfde.’
Nam ik mezelf van top tot teen op?
‘De rest is na behoorlijke anticonceptie toch zwanger geworden, zoals braken na
pilgebruik of een mislukte sterilisatie van de man.’ Ik begrijp wel wat u bedoelt,
maar het stáát er niet.
‘Hen die het betreft worden in de gelegenheid gesteld vóór 25 maart 1996 de
bedoelde afbeeldingen en voorwerpen uit uitstallingen en etalages te verwijderen’
(kennisgeving van de gemeente Amsterdam). Hen worden...? O, Patijn!
‘Voorkomen zou moeten worden dat dit zou wijzigen.’ Dit wat zou wijzigen?
‘Het valt mij op dat Mercedes een van de weinige automerken is die op de motorkap
een ornament draagt.’ Die kan alleen maar op het meervoud automerken slaan - want
het enkelvoud is het automerk -, maar dan klopt draagt niet.
Idem: ‘Nederland is een van de landen die relatief veel ontwikkelingshulp verleent.’
‘Het aardige is nu dat die tegenstelling tussen zij die Europa beschouwen als een
grote natie-staat en zij die Europa zien als een samenwerkingsvorm tussen nationale
staten, nog steeds bestaat.’ Tegenstelling tussen zij en zij?
‘Vleesconsumptie als reden epidemie erg onzeker.’ Dat ligt voor de hand, want
die consumptie kan op z'n hoogst oorzaak van die epidemie zijn.
‘Het moet hem pijn hebben gedaan dat bij het Concertgebouworkest, noch bij de
sponsors en de overheid die tovering niet werkte.’ Der Geist der stets verneint.
‘Hooguit is bekend dat ze in 1948 in een Limburgs ambtenarengezin werd geboren
als middelste van zes kinderen.’ Dan weten we nog niets, want wie is de middelste
van zes kinderen: nummer drie of nummer vier?
‘De Groot-Mufti van Egypte is een Egyptische hoogleraar te hulp geschoten die
door een rechtbank als afvallige is bestempeld en is opgedragen van zijn vrouw te
scheiden.’ Zelfde constructie als: ik werd als afvallige bestempeld en is opgedragen.
‘Ook de contacten als gezinnen onder elkaar waren fijn en zullen we dan ook zeer
missen.’ Zelfde constructie als: zij waren fijn en zullen we dan ook missen.
‘Criminele slachtoffers’ (kop boven een stukje over slachtoffers van misdrijven).
Zijn slachtoffers nu ook al crimineel?
‘Twee sprekers waren gevraagd stelling te nemen over de categorieën “specialist
vs generalist”(eigen werk). Heel wat lezers hebben me erop gewezen dat het moet
zijn: twee sprekers was gevraagd.
De ene is een ontroerende oudere man, wiens maatschappelijke positie in een
neerwaartse spiraal terechtkomt en als clochard zijn droom eindelijk verwezenlijken
kan.’ Dat klopt niet.
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‘Ahold is een van de meest mondiale supermarktconcerns ter wereld.’ Kan er iets
mondialer dan mondiaal zijn? Bovendien is ter wereld dubbelop.
‘Aan de hand van gedetaillerde telefoonrekeningen proberen onderzoekers aan te
tonen dat ze in de dagen meteen na het drama twee van haar meest naaste adviseurs
opdracht heeft gegeven...’ Nog nader dan naast?
‘De schietpartij is de zoveelste geweldsexplosie in de ontlaaide strijd tussen
motorbendes in Scandinavië.’ Wat is ontlaaien?
‘...hoewel dat ook valt terug te voeren op een hang naar perfectionisme.’
Perfectionisme = hang naar perfectie.
‘Nog maar enkele jaren terug verklaarde Van Mierlo dat over de fundamenten van
de rechtsstaat niet kan worden gemiddeld.’ Wat is middelen?
‘De kruising Burgemeester Banninglaan / Noordsingel is volgens het
Verkeersveiligheidsplan relatief het gevaarlijkste kruispunt in Leidschendam.’ Wat
is dan het absoluut gevaarlijkste kruispunt?
Brigitte Bardot herinnert de lezers eraan dat zij ‘met generaal De Gaulle en de
Eiffeltoren in de wereld waarschijnlijk de bekendste Française is’.’ Ik wist niet dat
De Gaulle een vrouw was.
‘De miljoenen armen hadden toch al niets van de overheid te verwachten en kan
het hun daarom niets schelen.’ Dat heette vroeger een tante Betje.
Het belang van de komma: ‘De bekende Haagse strafrechtadvocaat mr. G. Spong
hoeft de namen van zijn cliënten, die méér dan 25.000 gulden uit het buitenland naar
zijn rekening overmaken, niet prijs te geven aan De Nederlandsche Bank.’ Hier staat
dat Spong alleen maar cliënten heeft die meer dan 25.000 gulden uit het buitenland
op zijn rekening overmaken. Daar zit misschien een rechtszaak in. Overigens: wat
is de ratio van die accenten in méér? (Op te zie je ook vaak zo'n overbodig accent).
‘Sommige mensen hebben gedurende een aantal jaren last van een cataract zonder
dat zij er iets van merken.’ Als je er niets van merkt, heb je er ook geen last van, zou
ik zeggen.
‘De P&O-groep gaat de Britse regering toestemming vragen om een fusie-overleg
te mogen beginnen met het Zweedse Stena.’ óf toestemming óf mogen is overbodig.
‘Henk Hofland is verhinderd, maar Groene-hoofdredacteur Martin van Amerongen,
en Barbara-Privé-Plug vertegenwoordigt op haar eigen wijze de journalistiek.’ En
wat doet Martin van Amerongen?
NRC Handelsblad van 07-05-1996, pagina 9

Een beunhaas verstout zich
Ongeveer drie weken geleden schreef ik hier dat ik de vraag op welke beginselen
een samenleving zich beroept die steeds verder losraakt van haar christelijke
beginselen, een filosofische vraag zou willen noemen, ‘ware het niet dat ik vrees
daarmee het hoongelach van vakfilosofen op te roepen, die net zomin als theologen
dulden dat beunhazen hun terrein betreden’.
En ja hoor, mijn schroom bleek gerechtvaardigd. Op 2 mei heeft dr. P.B. Cliteur,
bijzonder hoogleraar filosofie aan de Technische Universiteit Delft, zich vrolijk
gemaakt over de ‘spijtoptanten van de Verlichting’, dat zijn ‘de ongelovigen die
niettemin menen dat het christendom nodig is voor de moraal’. Daar rekent hij
Bolkestein en mij toe.
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Ik heb, voor mijzelf sprekend, met gepaste eerbied kennis genomen van het betoog
van de hoogleraar, en het is eveneens met de pet in de hand dat ik mij verstout een
paar vragen naar aanleiding daarvan te stellen, ja - nog vermeteler - mij af te vragen
of hij het wel helemaal begrepen heeft.
In de eerste plaats: ook hij beticht mij van de inconsequentie ‘een geloof aan (te)
prijzen dat men zelf niet bezit of voor (te) wenden in iets te geloven omdat men wil
dat een ander het gelooft’. Hij volgt daarin de sociaal-psycholoog Hans Boutellier,
die hier op 23 april mij ervan betichtte ‘de christelijke normatieve traditie op te
hemelen’ - wat hij ongeloofwaardig vond ‘als je zelf niet gelovig bent’.
Ik zou graag willen dat prof. Cliteur mij de passages aanwees waarin ik een geloof
- meer specifiek: het christelijk geloof (’omdat we nu eenmaal in Nederland wonen,
en niet in Egypte’, zoals hij terecht schrijft) - aanprijs. Naar beste weten heb ik niet
anders gedaan dan te stellen dat een moraal die los is geraakt van haar fundering en dat was bij ons de christelijke religie - in de lucht komt te hangen.
Dat is een constatering die betwistbaar is, maar ze is iets anders dan een aanprijzing
of ophemeling. Ik heb me afgevraagd hoe het komt dat mannen van wetenschap die
twee dingen door elkaar halen, meer in het bijzonder: in een constatering een intentie
lezen.
Wanneer ik moedwil en domheid uitsluit, kan ik alleen maar tot de conclusie
komen dat de filosofie zich in Nederland nog altijd niet heeft losgemaakt van haar
wortels, en die zijn (in Nederland) de theologie. Wij mogen dan misschien afscheid
genomen hebben van domineesland, domineesland heeft geen afscheid genomen van
ons. Vandaar dat zelfs een filosofisch debat zo gauw een proces d'intention wordt.
Ook Cliteur heeft zich, naar het schijnt, niet van die theologische achtergrond
geëmancipeerd, en dat is bij hem des te merkwaardiger omdat hij tevens voorzitter
is van het Humanistisch Verbond. (Maar zo merkwaardig is dat, bij nader inzien,
toch ook weer niet: zijn voorganger - ook een vakfilosoof - vond dat, ter
beantwoording van de ‘vraag naar de zin van ons bestaan’, niet alleen ‘een nieuw
verhaal’, maar ook ‘nieuwe riten en symbolen’ nodig waren.)
Maar Cliteur haalt wel meer dingen door elkaar. Hij verwart een bepaalde
constatering - zo u wilt: overtuiging - met haar eventuele gevolgen: ‘Heldring en
Bolkestein zouden ernstig schrikken wanneer zij zich zouden realiseren wat een
consequente doorwerking van christelijke waarden in het openbare leven zou
betekenen.’
Dat is best mogelijk. Misschien zou ik - Bolkestein moet voor zichzelf spreken dan inderdaad schrikken. Maar dat zou die constatering of overtuiging dan toch niet
ontkrachten? Een constatering of overtuiging is toch niet onjuist omdat haar gevolgen
misschien onaangenaam kunnen zijn?
Ik wil niet beweren dat de vraag wat de consequente doorwerking van christelijke
waarden in het openbare leven - waarom ik overigens niet vraag - voor gevolgen zou
hebben, geen belangrijke vraag is; zoals de vraag belangrijk is wat er van een
samenleving terecht moet komen waarvan de geestelijke grondslagen zoek zijn, maar
het zijn andere vragen dan de vraag wat de basis van de moraal is in een ontkerstende
samenleving, en dat is de vraag die mij op het ogenblik interesseert.
Gelukkig weet Cliteur daar het antwoord op: ‘De publieke moraal van de seculiere
cultuur is die van mensenrechten. Sinds 1948 is met de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens vastgesteld dat zij - dat wil zeggen: die mensenrechten, dus
de publieke moraal - geen andere basis hebben dan de menselijke waardigheid.’ Zij
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hebben bovendien nog het voordeel boven christendom, islam, boeddhisme en
hindoeïsme dat zij ‘de hele wereld omspannend’ zijn.
Nu is het mijn beurt ietwat meesmuilend te reageren. Is die Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens werkelijk geworteld in de culturen van de landen die
die verklaring onderschreven hebben, zoals die godsdiensten daarin geworteld waren
en grotendeels nog zijn? Die verklaring van 1948 is - althans voor verlichte
westerlingen - misschien te prefereren boven Bijbel, Koran, Veda en andere heilige
geschriften, maar kunnen zij als substituut dienen?
De menselijke waardigheid is de basis van die mensenrechten, zegt Cliteur, en dat
maakt - zo mogen we hieruit wel besluiten - dat die mensenrechten niet in de lucht
hangen. Maar waar berust die menselijke waardigheid - allerminst een universeel
begrip - zelf op? Heeft zij misschien christelijke wortels?
Mij dunkt dat prof. Cliteur zijn Delftse studenten veel uit te leggen heeft. Maar
eerst mag van een docent filosofie verwacht worden dat hij een onderscheid weet te
maken tussen constateringen (of overtuigingen) en intenties, en tussen constateringen
(of overtuigingen) en hun eventuele gevolgen.
Nog een kleine correctie: ik heb niet gezegd, zoals Cliteur beweert, dat een
atheïstische moraal ‘een moraal van niks’ is. Ik heb dat gezegd van de moraal van
Boutellier, die haar zelf noemde ‘een sentimentele moraal, die het moet hebben van
intuïties en empathisch vermogen’. In een overtuigende atheïstische moraal blijf ik
geïnteresseerd.
NRC Handelsblad van 10-05-1996, pagina 7

‘Dag van Europa’
Donderdag 9 mei was het ‘Dag van Europa’ - als zodanig uitgeroepen door lidstaten
van de Europese Unie. Het was immers op 9 mei 1950 dat de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, het plan lanceerde voor een Europese
gemeenschap van kolen en staal, die de voorloper zou worden van de Europese Unie.
Op die dag werd de Europese integratie geboren.
Heeft u iets van een viering op die dag gemerkt? Ik niet. Het tekent de
oorverdovende onverschilligheid waarmee het Nederlandse publiek tegenover die
integratie staat. Die onverschilligheid was al gebleken bij de opkomst voor de
Europese verkiezingen. Die was in Nederland het laagste in heel Europa.
De regering zal dat wel best vinden. Het bespaart haar in elk geval hevige debatten
waarin zij haar standpunt inzake Economische en Monetaire Unie (EMU) of vetorecht
helder moet uiteenzetten. Over deze twee onderwerpen - en andere - is er dan ook
geen of nauwelijks debat.
In Frankrijk daarentegen wel. Het is waarschijnlijk daarom dat de regering daar
die ‘Dag van Europa’ uitbundig heeft gevierd. ‘Het openbaar vervoer reed en masse
rond met de twaalf sterren van de Europese Unie, terwijl een belangrijk symbool van
de nationale soevereiniteit - het Pantheon - schuilging achter een twintig bij dertig
meter grote vlag van Europa’, zo lees ik in Het Financieele Dagblad.
Aan de Sorbonne hielden ministers, onder wie minister-president Juppé,
redevoeringen over Europa. Het was het startsein voor een campagne die het hele
land moet bestrijken. In Nederland laat men slapende honden maar liever slapen. En
intussen vinden we van onszelf wèl dat we veel betere Europeanen zijn dan de
Fransen.
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Dat is natuurlijk niet zo. De Fransen gaan alleen, meer dan de Nederlanders, uit
van een politieke conceptie van Europa. Al bij Schumans initiatief van 1950 kan
men spreken ‘van een primaat van de politiek over de economie’. Immers, ‘uit het
gezichtspunt van de economische logica was die gemeenschap (van kolen en staal)
een onding’, schrijft Zijlstra in zijn memoires.
Wat was die politieke conceptie? Dr. R.H. Lieshout zegt het duidelijk in zijn
Nijmeegse oratie van 12 april: Frankrijk is alleen ‘geïnteresseerd in het Europese
instrument’ - de Europese integratie wordt dus als instrument van de Franse politiek
gezien - ‘indien het de mogelijkheid verschaft dreigende Duitse overmacht te
neutraliseren. Is dit niet het geval, dan heeft Frankrijk geen belangstelling voor
“Europa”.’
Dat is de rode lijn die door Frankrijks naoorlogse Europese politiek - gaullistisch
of niet - loopt. Het is ook de ratio achter Frankrijks streven naar een EMU, die voor
het succesvol functioneren van een gemeenschappelijke markt niet onmisbaar is.
Maar op die manier hoopt Frankrijk greep te krijgen op de Duitse Bundesbank en
zo, aldus Lieshout, ‘de logica van de Frans-Duitse machtsverhoudingen - Frans verval
en Duitse opkomst - te corrigeren’.
En de Duitsers, die het object van deze politiek zijn? Hebben die geen eigen ideeën?
Zij zijn in de praktijk bijna altijd met de Fransen meegegaan, zij het om andere
redenen. Hun doel is altijd geweest Duitsland zo sterk mogelijk aan West-Europa te
binden, en dat kan alleen via Frankrijk. Dat is sinds Adenauer altijd de politieke lijn,
waar de economie aan ondergeschikt werd gemaakt.
Het is de vraag hoe lang deze lijn volgehouden kan worden. Duitsland wordt steeds
zelfbewuster. Helmut Kohl is de laatste der adenauerianen. Een meerderheid van de
bevolking wil de D-mark niet loslaten. Belangrijker nog misschien is dat, volgens
uitspraak van het Constitutionele Hof te Karlsruhe, de Bondsdag, die die meerderheid
niet als quantité négligeable zal kunnen beschouwen, zijn goedkeuring zal moeten
geven aan de overgang van de tweede naar de derde fase, rekening houdend met
‘strikte stabiliteitscriteria’.
Er kunnen dus nog kinken in de kabel komen, en zeker is wel dat, als die het
politieke doel dat Frankrijk altijd met de Europese integratie voor ogen heeft gehad,
zouden frustreren, Frankrijk de EMU - en daarmee verdere integratie - zou afblazen.
In het Franse denken primeert de politiek altijd.
Hoe anders is het Nederlandse denken! Daarin primeert - begrijpelijk bij een natie
die door de handel groot is geworden - het economische motief. Zolang wij beter dat wil zeggen: welvarender - van de Europese integratie worden, is er geen vuiltje
aan de lucht.
Zeker, het politieke motief ontbreekt niet, maar dat ziet de Europese eenheid meer
als een doel in zichzelf - een internationale rechtsgemeenschap - dan als instrument
van nationale politiek. Vandaar de eeuwige misverstanden tussen Frankrijk en
Nederland. Vandaar de verwijten (aan Nederlandse kant) van Franse
‘onbetrouwbaarheid’ en (aan Franse kant) van Nederlandse ‘schijnheiligheid’.
Maar het is geen kwestie van gelijk of ongelijk hebben. Het is een kwestie van
macht. Zoals mijn collega Manu Ruys in het Brusselse dagblad De Standaard schrijft:
‘Italië, Spanje en andere lidstaten [...] tellen niet mee wanneer Parijs en Bonn samen
beslissen.’ En daarbij zegt hij van Nederland (en het is nuttig eens kennis te nemen
van het oordeel van een niet-Nederlander): ‘Nederland heeft lange tijd gepoogd bij
de Britten aan te leunen, maar Groot-Brittannië heeft geopolitiek nooit tot Europa
behoord en blijft nog steeds afstand bewaren. Nederland is trouwens commercieel
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te zeer van Duitsland afhankelijk om een Atlantische, pro-Angelsaksische politiek
te kunnen handhaven.’
Dat betekent dat Nederland geen keus heeft. Als Parijs en Bonn samen de EMU
willen, doet Nederland mee, zelfs van harte. Als daarentegen Parijs en Bonn het niet
eens worden over de EMU, is Nederland economisch te zeer aan Duitsland
vastgeklonken om een eigen koers te varen. En zolang die binding aan Duitsland
voordelig is, zullen weinigen zich verzetten.
Heel anders is dat voor België. Manu Ruys schrijft: ‘Het staat helemaal afgestemd
op de Franse-Duitse koers. [...] Alleen een onherstelbare kortsluiting in de
Frans-Duitse europolitiek zou België tot een herziening van zijn positie kunnen
dwingen.’ Maar dan komt het: ‘Intussen blijft het in de greep van kapitaalgroepen
die vanuit Parijs bestuurd worden. La grande nation weet dat zij in Brussel en
Wallonië over verknochte vrienden beschikt en over bondgenoten die haar nooit
zullen afvallen.’
Een kortsluiting in de Frans-Duitse europolitiek zou dus voor Nederland nauwelijks
verandering betekenen; voor België zou zij het einde van de staat kunnen zijn, tenzij
ook Vlaanderen al zozeer in de greep van Franse kapitaalgroepen is dat het zich zou
neerleggen bij een Franse hegemonie, zoals Nederland bij een Duitse.
NRC Handelsblad van 14-05-1996, pagina 11

In de Akense dom
‘Heb je de koningin op de televisie gezien? Ze keerde zich tegen scepsis en
negativisme in de Europese politiek.’ Dit zei donderdag een vriend tegen mij, die
mij kent als euroscepticus van het eerste uur (scepticus overigens alleen wat betreft
de politieke integratie).
Nee, ik had niet gekeken naar de plechtigheid in de Akense dom, waar koningin
Beatrix de Karelsprijs had gekregen. Zou zij partij hebben gekozen in het debat tussen
sceptici en idealisten? Daar moest ik meer van weten. Dus vroeg ik de tekst op.
Daar staat: ‘Wij moeten ons niet overgeven aan wensdromen, maar ook niet aan
scepsis en negativisme.’ En in het begin van haar rede: ‘Realisme en idealisme komen
hier samen en versterken elkaar.’ Hare Majesteit had zich dus keurig boven de partijen
gehouden en ik hoefde me dus niet, met mijn scepsis, naar het verdomhoekje verwezen
te voelen.
Ja, dan zou minister Van Mierlo, die ook in de dom aanwezig was (in gezelschap
van Harry Mulisch, die onvermoeibare vechter voor mensenrechten in Cuba), zich
net zo goed door de koninklijke woorden geviseerd kunnen achten. Had hij niet drie
maanden geleden in hetzelfde Aken gezegd: ‘Wie in Europese zaken niet in wonderen
gelooft, is geen realist’?
Maar het is weinig waarschijnlijk dat Van Mierlo zich de waarschuwing van de
koningin voor wensdromen heeft aangetrokken. In de eerste plaats was hij als minister
van Buitenlandse Zaken zelf verantwoordelijk voor de inhoud van die rede; in de
tweede plaats beschouwen idealisten zichzelf steeds als realisten, vaak als de ware
realisten. Het verwijt van gebrek aan realisme glijdt dus altijd van hen af.
Overigens is er in Nederland weinig te merken van een debat over Europa, behalve
in heel kleine, specialistische kring. Daarbuiten heerst er volstrekte onverschilligheid,
zelfs in de Tweede Kamer, waar de partijen hun specialisten laten opdraven wanneer
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Europa aan de orde is, hoewel het het hart van onze politiek raakt. (Gelukkig gaan
begin juli voor het eerst de fractievoorzitters hierover het woord voeren.)
In elk geval gaf de Duitse president Herzog in zijn overigens buitengewoon aardige
laudatio te Aken - wat een verademing na de wijze, maar toch wel vermoeiende
Weizsäcker! - Nederland te veel eer, toen hij sprak over de ‘landelijke discussie’ die
de vijf nota's van de Nederlandse regering over Europa zouden hebben ontketend.
Niets daarvan. Geen rimpeling te bespeuren.
Het is al eerder gezegd: dat komt het kabinet wel goed uit. Het heeft tenminste
niet te maken met Deense en Franse toestanden, die ook in andere landen te vrezen
zijn naarmate de voorwaarden voor de Economische en Monetaire Unie meer gaan
nijpen. Dat die in Nederland voorlopig niet te duchten zijn, is ook wel - ere wie ere
toekomt - te danken aan het prudente beleid van het kabinet-Kok.
Opmerkelijk is intussen dat waar er in Nederland sprake is van een echt debat over
Europa - en niet slechts van een gedachtenwisseling tussen gelijkgezinden - de
stemming minder onvoorwaardelijk pro-Europees is dan de reputatie die ons land in
de buitenwereld heeft. De conclusie van een verslag over een reeks discussies die
onlangs in Den Haag heeft plaatsgevonden luidt zelfs: ‘Veel scepsis en pessimisme’.
Die discussies zijn in maart gehouden onder de gezamenlijke auspiciën van het
Instituut Clingendael en de bank MeesPierson. Daaraan namen 31 ‘opinieleiders’
deel, mensen uit bedrijfsleven, wetenschap, politiek (nationaal en Europees), overheid
en media. Enkele andere conclusies van het verslag, dat de op zichzelf al weinig
geestdriftige titel ‘Zorg over Europa’ draagt:
‘In algemene termen kan gesteld worden dat zich een zekere mate van
terughoudendheid heeft genesteld in de hoofden van een deel van de opinieleiders
in Nederland. Men is en blijft in het algemeen voorstander van verdere integratie,
maar deze houding wordt thans duidelijk meer met het hoofd dan met het hart beleden.
Integratie moet doorgaan, maar als het soms wat moeilijk wordt, mag het ook een
tandje lager. Wellicht geldt de waarneming van de Amerikaanse politicoloog Stanley
Hoffmann dat integratie stokt op het moment dat high politics, die de kern van de
nationale soevereiniteit raken, bereikt zijn.’ En: ‘De elites in Europa slagen er niet
echt in de betekenis van de Europese burgers aan de burger uit te leggen.’
Dit is een heel andere toon dan die welke de consensus over Europa die in de
politiek schijnt te heersen, tot voor kort deed horen. Het kan zijn dat daar verandering
in komt nu Wallage, fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, een standpunt
heeft ingenomen dat dat van Bolkestein en de kleine christelijke partijen schijnt te
naderen: hij wil prioriteit geven aan de uitbreiding van de EU boven verdieping. Een
politieke federatie moet maar even wachten.
Dit dissidente geluid zou, geheel los van zijn inhoudelijke merites, de verdienste
hebben de discussie in Nederland te stimuleren. Dat het daarmee droef is gesteld,
bleek vorige week op een bijeenkomst in Den Haag waar het verslag waaruit ik
zojuist citeerde, werd uitgereikt aan Bolkestein, die een korte inleiding hield, waarin
hij zijn bezwaren tegen vooral het opgeven van het nationale vetorecht in kwesties
van buitenlandse politiek en tegen verdere Nederlandse afdrachten ten gunste van
arme Europese landen nog eens uiteenzette.
Die bezwaren waren bekend en daarom minder opmerkelijk dan de reactie van
enkele collega-Kamerleden (die, anders dan Bolkestein zelf, ook aan die
Clingendael-MeesPiersondiscussies hadden deelgenomen). Hun kritiek op Bolkestein
betrof in niet onbelangrijke mate zijn gebrek aan Europees idealisme, ja zelfs, zoals
een hunner het uitdrukte, zijn gebrek aan ‘warmte van toon’.
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Tja, als zulke argumenten aangevoerd worden, dan kan het niet anders of het debat
over Europa blijft op het intellectuele peil van Maartje van Weegen. Maar dat is juist
wat het Nederlandse publiek wil. Het moet vooral warm en gezellig blijven. Laten
we hopen, dat met Wallages stellingname, de discussie ook in politiek Nederland
serieus wordt.
NRC Handelsblad van 21-05-1996, pagina 9

Nog eens: de Akense rede
Er is over en naar aanleiding van de rede die de koningin op Hemelvaartsdag in het
stadhuis (en niet de dom zoals ik abusievelijk schreef) van Aken heeft gehouden,
nog meer te zeggen dan ik hier op 21 mei gedaan heb. In de eerste plaats is het
opmerkelijk hoeveel aandacht de pers aan die rede heeft besteed. Sommige kranten,
waaronder deze, hebben de tekst integraal (of bijna) afgedrukt. Zouden ze dat ook
gedaan hebben als dezelfde rede door een minister zou zijn uitgesproken? Zo ja, dan
moeten ze er uitspraken van bijzondere nieuwswaarde in hebben ontdekt. Welke
nieuwswaarde? Zo neen, dan geeft blijkbaar het feit dat de rede, hoewel de minister
ervoor verantwoordelijk is, door het staatshoofd is uitgeproken, er een bijzonder
cachet aan. Welk cachet?
Intussen bevatte de rede enige passages die, zo ze misschien geen nieuwswaarde
hadden, toch wel zo interessant waren dat commentaar erop niet overbodig lijkt.
Persoonlijk ben ik het toevallig met de inhoud van die passages eens, maar dat is
niet belangrijk. Belangrijker zijn de vragen die ze uitlokken, en die blijven
onbeantwoord.
Zo is de nadruk die de koningin legt - of moeten we zeggen: de minister de koningin
laat leggen? - op de culturele identiteit van de verscheidene Europese naties opvallend.
Zij opent die passage met een citaat van de cultuurhistoricus Huizinga, ‘een echte
Europeaan’, dat er niet om liegt. In 1923 zei hij in een college voor Amerikaanse
studenten:
‘Ik weet niet of Amerikanen volledig de noodzaak kunnen beseffen die er voor
Europa bestaat zijn verdeeldheid in vele naties te bewaren, evenals de vurige wens
van al die naties, ieder voor zich, hun specifieke nationale bestaan te handhaven. [..]
De beschaving wordt gewaarborgd door verscheidenheid. Zelfs het kleinste facet in
het veelzijdige geheel kan soms het licht opvangen en weerspiegelen.’
Huizinga sprak deze woorden in het Engels uit, maar de koningin had de
hoffelijkheid ze uit te spreken in de taal van het land waar ze gast was. (Merkwaardig
was - maar dit terzijde - dat Trouw in zijn weergave van de koninklijke rede dit citaat
in het Engels gaf. Zouden de kleine luiden over 't algemeen het Engels meer machtig
zijn dan het gehoor van de koningin?)
Zelf voorzag de koningin Huizinga's woorden van het volgende commentaar: ‘Het
is van groot belang dat die culturele identiteit in al zijn facetten behouden blijft.
Europa zou Europa niet zijn zonder de veelvormige expressie van zijn rijke
verscheidenheid. De burgers van Europa zouden zich in zo'n Europa niet thuisvoelen
en er zich niet in herkennen.’
Volkomen juist. Maar zou zij tien jaar geleden deze woorden nog hebben
gesproken? De nationale identiteit - Huizinga spreekt zelfs van het ‘specifieke
nationale bestaan’ - is pas de laatste jaren herontdekt. Wat dat betreft, is de koningin
zeer bij de tijd.
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Maar na deze duidelijke constatering rijst bij de lezer - althans deze lezer - de
vraag: als het waar is dat de burgers zich niet zouden thuisvoelen in een Europa dat
geen rekening houdt met de diverse nationale identiteiten - de door de koningin met
kennelijke instemming aangehaalde Huizinga spreekt zelfs van de ‘noodzaak de
(Europese) verdeeldheid te bewaren’ - zou deze behoefte, zo niet noodzaak die
identiteit te behouden dan geen politieke gevolgen hebben?
Met andere woorden: zouden diezelfde naties die zo hangen aan hun identiteit,
geruisloos instemmen met het opgaan van hun buitenlandse politiek, die toch één
uitdrukking is van die identiteit, in één Europese buitenlandse politiek? Die overgang
is op zijn minst niet logisch, en de - op zichzelf juiste - opmerking dat staten
historische constructies zijn waarvan de vorm veranderlijk is, is niet voldoende om
de tegenstelling tussen het hangen aan eigen identiteit en de bereidheid eigen
soevereiniteit op te geven op te lossen.
Een andere uitspraak van de koningin die op zichzelf van harte onderschreven kan
worden, is deze: dat ‘onze landen’ de Europese Unie moeten ‘openstellen voor andere
volken van Europa’: ‘Wij mogen vrede en vrijheid, veiligheid en welvaart niet
uitsluitend voor West-Europa willen bewaren. Dat zou onrechtvaardig en kortzichtig
zijn - en op den duur niet in ons belang.’
Meermalen komt zij op het belang van die uitbreiding terug: ‘Hoe kunnen wij
voorkomen dat de versterking van de huidige Unie ertoe leidt dat de deuren en
vensters dicht worden gehouden voor dat andere deel van Europa dat door de loop
van de geschiedenis tot dusver werd buitengesloten?’ Dat laatste zou - nog eens ‘uiteindelijk strijdig [zijn] met ons eigen en met ons gezamenlijk belang.’
‘Voor dit belang op langere termijn is het nodig nu al offers te brengen’, zegt Hare
Majesteit. Maar welke offers? Drastische hervorming van het huidige
gemeenschappelijke landbouwbeleid? Die mogelijkheid wordt zelfs niet geopperd.
Verwatering van de huidige Europese besluitvorming? Die mogelijkheid wordt
verworpen: Europa mag niet verworden tot ‘een simpele vergadering van nationale
staten, een wederopvoering van het machteloze Europese concert van de negentiende
eeuw’.
Maar wat dan wel? De koningin komt niet verder dan te zeggen dat deze opgaven
‘angstwekkend groot’ zijn en dat er ‘geen eenvoudige oplossingen’ voor zijn. Dat is
een beetje mager als een conclusie van een juiste analyse. Kortom, de Akense rede
laat nog ruimte voor vragen.
Die vragen kunnen natuurlijk niet aan het staatshoofd gesteld worden. Het juiste
adres is de eerst verantwoordelijke minister(s). Het debat dat de Tweede Kamer na
de Europese top in Florence, die op 21 en 22 juni zal plaatsvinden, op het niveau van
de fractieleiders zal houden over Europa, is een mooie gelegenheid deze en dergelijke
vragen te stellen en te beantwoorden.
NRC Handelsblad van 24-05-1996, pagina 9

Is er een weg terug?
Twee decennia en langer geleden had de VVD mr. Harm van Riel als denker. Een
kleurrijk man, wiens invloed in de partij zelf evenwel minder intellectueel dan wel
machiavellistisch was. De politieke carrière van menig liberaal - die van minister
Korthals bijvoorbeeld - heeft hij met zijn intriges gebroken.
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Zijn meer beschouwelijke gedachten spuide hij vooral in gesprekken met
progressieve journalisten en in zijn postuum verschenen Geschiedenis van het
Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw (1982), en die gedachten waren
uitgesproken conservatief - van een in ons land weinig voorkomend soort
conservatisme overigens: hiërarchisch, Duits.
Bijna zestien jaar na Van Riels dood lijkt een nieuw soort beschouwelijk
conservatisme zich te roeren in de periferie van de VVD, een partij die zelf weinig
geneigd is tot intellectuele reflectie. Zeker, haar politieke leider, Frits Bolkestein, is
daar wèl toe geneigd en belijdt, wanneer hij aan die neiging toegeeft, een cultureel
conservatisme, maar als politiek leider moet hij zelfbeperking betrachten.
Een onversneden conservatief geluid doet echter dr. Andreas Kinneging horen.
Hij is een van de jonge denkers die de VVD langzamerhand rijk is geworden en
maakt deel uit van de commissie die voor die partij een nieuw beginselprogramma
schrijft. In de Volkskrant van 18 mei ontvouwt hij een interessante stelling.
Die stelling komt hierop neer dat het ‘libertaire liberalisme’, zoals dat in het begin
van de jaren tachtig onder Nijpels hoogtij vierde (‘gewoon jezelf zijn’), niet een
reactie was op de culturele revolutie van de jaren zestig, maar in het verlengde daarvan
lag. Ja, die culturele revolutie, die algemeen als links wordt beschouwd, was de
‘wegbereider’ van de ‘hedendaagse libertaire golf’.
Immers, beide gaan (of gingen, want die culturele revolutie is nu wel dood) uit
van de ‘notie van zelfrealisatie of zelfontplooiing’ en van de vooronderstelling dat
de mens van nature goed is. ‘De menselijke begeerten (...) dienen te worden
gerealiseerd, teneinde het “nut” te realiseren.’
Kinneging vindt dat alles baarlijke onzin. Hij gelooft niet dat de mens van nature
goed is, en dat is, om te beginnen, al een weinig liberaal geluid. De liberalen immers
zijn, evenals de socialisten, erfgenamen van de Verlichting, die de goedheid van de
mens proclameerde.
Ja, sommigen zullen Kinneging zelfs reactionair noemen. Hij wil namelijk dat we
‘snel op onze wegen terugkeren’, want ‘“de jaren zestig” hebben de doodsklap
gegeven aan wat eeuwenlang de twee pijlers van de westerse beschaving waren: het
klassiek-humanistische erfgoed en de christelijke tradities’.
Nu kan men zich afvragen of, als die twee pijlers van de westerse beschaving
inderdaad een doodsklap hebben gekregen, de weg terug nog wel zin heeft. Maar de
boodschap is duidelijk: alleen door hernieuwde geestelijke kennismaking met het
klassiek-humanistische erfgoed en de christelijke tradities kunnen we weer ‘een
zuivere en heldere blik krijgen op de functie, betekenis en voorwaarden van de
rechtsstaat, het familieleven, het onderwijsbestel’ enzovoort.
Kinneging keert zich dus tegen zowel de linkse als de rechtse produkten van de
jaren zestig, tegen zowel de culturele revolutie als het juppieliberalisme, dat alles
door de markt wil laten bepalen. In zijn verzet tegen het laatste verdedigt hij een
duidelijk cultureel conservatisme, dat ook andere waarden huldigt dan de markt.
Hij is niet de eerste die wijst op de tegenstelling die er bestaat tussen conservatieve
waarden en het libertaire liberalisme, dat in feite amoreel is. In 1980, het jaar waarin
de zogenaamd conservatieve Republikein Reagan tot president werd gekozen, wees
de inderdaad conservatieve columnist George F. Will al op de tegenstelling tussen
‘cultureel conservatisme’ en ‘kapitalistische dynamiek’, waardoor Reagan zich liet
leiden.
Voor de revolutionaire kracht van het kapitalisme had Karl Marx al een ‘reaganeske'
eerbied’, schrijft Will. Immers, dit ‘ondermijnt traditionele sociale structuren en
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waarden: het is een niet aflatende motor van verandering, een revolutionare opwekker
van begeerten, een vergroter van verwachtingen en ongeduld’.
‘Republikeinen’, zo zegt hij (en hun Nederlandse tegenhangers kunnen zich dit
ook aantrekken), ‘zien geen verband tusen de culturele verschijnselen die zij betreuren
en de kapitalistische cultuur die zij beloven te versterken; geen verband tussen
enerzijds de talrijker wordende bewijzen van toegevendheid en nationaal verval
(pornografie, promiscuïteit, abortus, echtscheiding en andere vormen van gebrek aan
discipline) en anderzijds het onvermoeibaar nastreven van steeds directere,
intensievere en grootschaliger, materiële bevrediging.’
Een duidelijke conservatieve kritiek dus op het libertaire liberalisme van Reagan
- een kritiek als Kinneging nu, zestien jaar later, richt op het libertaire liberalisme,
voor zover zich dit nog in de VVD manifesteert. We mogen benieuwd zijn naar de
uitkomst van het debat dat zich waarschijnlijk wel zal ontspinnen over het
concept-beginselprogramma.
‘Te vrezen valt’, schrijft Bas van Stokkom, die in de Volkskrant van 25 mei reageert
op Kinneging, ‘dat de partij cultuurconservatieve noties niet kan en wil opnemen,
met name omdat de voortvarendheid van de economische markt een geheel andere
houding verlangt.’
Maar niet alleen dáárom. Er is een algemene weerzin in de partij tegen intellectuele
discussies. Van Riel constateerde dat al in zijn tijd. Hij schreef dit toe aan het feit
dat VVD'ers in het algemeen tevreden mensen waren, en dat wilde hij zo laten.
Daarom betreurde hij die afwezigheid van ideologisch discours per slot van rekening
niet.
Minister Dijkstal laat eenzelfde geluid horen in een interview met Vrij Nederland
(25 mei). Over de voorstellen van de Teldersstichting en van Bolkestein om
christelijke waarden weer in het beginselprogramma op te nemen zegt hij het ‘jammer
te vinden dat de discussie binnen de partij nu die kant op gaat’.
Dit is het recht-op-en-neer of geen-flauwe-kul-liberalisme waar de partij zich het
meest bij thuis voelt. Dijkstal ziet daarom mevrouw Jorritsma al als toekomstig
partijleider: ‘Ze heeft gezond verstand, ze is nuchter, ze heeft geen last van kouwe
kak.’ Een bedreiging voor Bolkestein? In elk geval zal het interessant zijn te zien of
hij tegen deze weerzin vast zal houden aan zijn cultuurconservatisme.
NRC Handelsblad van 28-05-1996, pagina 9

Duitsland eindelijk ontdekt
Terwijl we ‘in Nederland voor elk schaars bevolkt gebiedje aan het eind van de
wereld volop in de deskundigen zitten, verdiept niemand zich hier in de achtergronden
van onze naburige zwaargewicht, wiens plaats en potentieel ons aller toekomst gaat
bepalen’. Dit schreef, meer dan twintig jaar geleden mr. S. Rozemond, toen
onderdirecteur van het Nederlandse Instituut voor Vredesvraagstukken, in het
tijdschrift Trans-aktie.
In een artikel in deze krant van 14 november 1975 haakte ik daarop in: ‘Duitsland
is het sterkste land van Europa ten westen van de Sovjet-Unie. Nederland grenst aan
dit land, is er economisch afhankelijk van. En toch wordt er hier weinig over Duitsland
gedacht. We hebben Oost-Europa-instituten en Oost-Westinstituten, maar geen
Duitslandinstituut.’
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Nu, na ruim twintig jaar, is er eindelijk zo'n instituut. Dinsdag werd het
Duitslandinstituut bij (niet: van) de Universiteit van Amsterdam geopend. Uit de
rede die de wetenschappelijk directeur van het instituut, prof. dr. M.C. Brands, bij
die gelegenheid hield en waarvan de tekst grotendeels in de krant van 28 mei stond,
blijkt wat de doelstellingen ervan zijn: niet verbetering van de Nederlands-Duitse
betrekkingen, nog minder propaganda voor Duitsland, maar studie van dat land en
zijn plaats in de wereld.
Het is een lange weg naar dat instituut geweest, en aan het begin van die weg stond
dezelfde Brands, die in de Internationale Spectator van mei 1975 hetzelfde verschijnsel
van geringe aandacht - ook van de wetenschappelijke wereld - voor onze machtigste
buur signaleerde.
Maar er is nòg iemand die, in dit geval zonder het te weten waarschijnlijk, aan de
wieg van dat instituut stond. Het is de tegenwoordige minister van Buitenlandse
Zaken, Van Mierlo, die eind oktober 1975 in de Tweede Kamer een belangrijke rede
over Duitsland hield, waarin hij zich ten volle bewust toonde van de groeiende macht
van dat land en wat die meer in het bijzonder voor Nederland betekende. Op die rede
ging ik in mijn artikel uitvoerig in, en daarop reageerde weer prof. dr. H.W. von der
Dunk, een van de weinige Duitslandkenners die Nederland rijk was, in een lang
artikel in NRC Handelsblad van 24 november 1975.
In een en ander zag toen het Nederlands Genootschap voor internationale Zaken
aanleiding om een man of twintig - onder wie de hier genoemden - uit te nodigen
voor een beraad over de vraag hoe in Nederland de studie van Duitsland het best
aangepakt zou kunnen worden: door de oprichting van een Duitslandinstituut of door
het instellen van leerstoelen aan de verschillende universiteiten?
Een werkgroep werd gevormd die hieromtrent haar voelhorens zou uitsteken, bij
de Nederlandse Akademie van Wetenschappen en bij de universiteiten. Haar werk
verzandde echter na enkele jaren, voornamelijk - doch niet uitsluitend - omdat de
werkgroep een zelfgekozen orgaan was, dat geen enkele rechtspersoonlijkheid bezat
en niemand kon binden, ook zichzelf niet.
In het begin van de jaren tachtig evenwel kwam er weer leven in de brouwerij. Nu
ging het initiatief uit van de toenmalige Duitse ambassadeur, Otto von der Gablentz,
die zich over hetzelfde verschijnsel verbaasd had als enkele Nederlanders in 1975
hadden gesignaleerd: het gebrek aan belangstelling - ook aan de universiteiten - voor
een systematische studie van Duitsland.
Nu werd de zaak minder dilettantisch aangepakt. Een stichting werd opgericht, de
Nederlandse stichting ter bevordering van Duitslandstudiën in Nederland. Nu konden
gelden verzameld worden - voorlopig uitsluitend uit Nederlandse bron, want het was
een Nederlands belang dat gediend werd -, en daarmee konden bijzondere leerstoelen
aangeboden en conferenties georganiseerd worden.
Aan enkele universiteiten kwamen er inderdaad zulke leerstoelen, die zich
bezighielden met hetzij de geschiedenis hetzij de economie van Duitsland. De
Katholieke Universiteit Nijmegen had al uit eigen initiatief een Centrum voor
Duitslandstudies opgericht, dat een verscheidenheid aan cursussen verzorgt.
Bij andere universiteiten stuitte de Stichting op dezelfde reacties die Brands in
zijn rede ook aanstipte: we weten al alles van Duitsland en: waarom geen Frankrijkof Engelandinstituut? (Aan één universiteit werd zelfs gevraagd: waarom geen
Kongo-instituut?). De eerste reactie miskent het afgrondelijke gebrek aan andere dan
oppervlakkige kennis omtrent Duitsland dat in feite bestaat; de tweede de bijzondere
plaats die Duitsland altijd in de geschiedenis ingenomen heeft en nu nog inneemt.
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Dit relaas dient niet om te beweren dat Brands’ Amsterdamse instituut uit al deze
inspanningen is voortgekomen. Zijn voorgeschiedenis is korter. De overheid, die,
zoals we uit Brands' rede kunnen lezen, er het initiatief toe heeft genomen, is eigenlijk
pas goed wakker geworden toen zij geconfronteerd werd met de onaangename
gevolgen van anti-Duitse gevoelens die hier zo nu en dan uitbarsten.
De eigenlijke verdienste hebben die honderdduizenden briefkaartschrijvers die,
niet gehinderd door enige kennis, een paar jaren geleden lucht gaven aan hun - echte
dan wel kunstmatige - ‘woede’ over een dodelijke aanslag op een door een Turkse
familie bewoond huis in een Duitse stad.
Die actie, die niet van schijnheiligheid ontbloot was, heeft, op haar beurt, weer
verontwaardiging in Duitsland gewekt, niet het minst bij bondskanselier Kohl. En
toen vond de Nederlandse regering het tijd om iets te doen aan dat gebrek aan kennis
omtrent Duitsland waar anderen - onder wie Brands - al ruim twintig jaar geleden
de aandacht op hadden proberen te vestigen.
De aanleiding was dus meer incidenteel dan principieel van aard. Maar dat is
meestal zo in de politiek. Het komt evenwel aan op de beslissing - in dit geval om
de oprichting van een Duitslandinstituut mogelijk te maken -, en die beslissing was,
hoewel laat gekomen, juist.
NRC Handelsblad van 31-05-1996, pagina 9

Valmy begraven
‘C'est Valmy qu'on enterre!’ Dit riep een Frans Kamerlid uit, toen hij hoorde van
president Chiracs besluit de militaire dienstplicht af te schaffen. Hij zinspeelde
daarmee op een feit in de Franse geschiedenis dat iedere Fransman kent: op de
hoogvlakte van Valmy, in de Argonnen (waar ook in de Eerste Wereldoorlog hevig
zou worden gevochten), versloegen de revolutionaire legers de Pruisen. Met de
opheffing van de dienstplicht wordt het idee van een volksleger, dus Valmy, begraven.
Het was op 20 september 1792 dat daar, in stromende regen, een leger van
voornamelijk nauwelijks geoefende vrijwilligers, in klompen en blauwe wambuizen,
het beroepsleger van de hertog van Brunswijk tot de terugtocht dwong, de Revolutie
redde en Frankrijks zegetocht opende die pas twintig jaar later in de Russische vlakten
zou eindigen.
Een keerpunt in de geschiedenis dus, en er wordt gezegd dat Goethe, die erbij was,
dit al op het ogenblik zelf inzag. Die avond zou hij tot de Pruisische officieren hebben
gezegd: ‘Mijne heren, hier en vandaag begint een nieuw tijdperk van de
wereldgeschiedenis, en u kunt zeggen dat u daarbij was.’
Weliswaar waren de overwinnaars van Valmy nog geen dienstplichtigen - pas een
jaar later zou de Nationale Conventie tot de ‘levée en masse’ besluiten - maar zij
vormden wèl, samen met restanten van het vóórrevolutionaire beroepsleger en onder
aanvoering van vóórrevolutionaire officieren, een volksleger.
Valmy betekende dus ook in zoverre een keerpunt dat voor het eerst in de
geschiedenis een bewapend volk huursoldaten versloeg. De moderne, democratische
oorlog - die veel ‘totaler’ zou worden dan de kabinetsoorlogen van weleer - deed
daarmee zijn intrede. En voor Frankrijk was het het begin van het leger als
manifestatie van de natie. ‘Tout citoyen est né soldat’, zou de latere ‘organisateur de
la victoire’ Lazare Carnot zeggen.
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Chiracs besluit kan dus als het eind van een tijdperk en van een mythe beschouwd
worden. Als zodanig werd het ook opgevat: het beroepsleger dat nu moet ontstaan,
zal afgesneden zijn van de natie, zeggen de communisten, die zichzelf als de ware
erfgenamen van de Franse Revolutie zien. Maar ook aan de rechterzijde wordt erkend
dat de afschaffing van de dienstplicht smartelijk zal zijn voor veel Fransen ‘die de
band tussen leger en natie wensen te handhaven’.
Voor wie Chiracs militaire hervormingsplannen ook smartelijk zijn, zijn de
Duitsers, die verregaande militaire samenwerking met Frankrijk beogen, als logische
consequentie van de Europese gedachte. Die plannen hebben hen volledig verrast,
en de eerste reactie van hun minister van Defensie, Volker Rühe, was dat Frankrijk
en Duitsland nu verschillende concepties volgden.
Dat Frankrijk nu de dienstplicht afschaft, komt de Duitsers niet gelegen. Het
betekent - ook daar wees Rühe onmiddellijk op - dat de verdediging van de centrale
sector in Europa in de praktijk vrijwel overgelaten wordt aan het Duitse leger, dat,
zolang het een leger van dienstplichtigen blijft, het grootste van Europa zal zijn.
Chirac moet zich welbewust zijn geweest van dit gevolg, maar voor hem weegt
het waarschijnlijk op tegen het voordeel van een beroepsleger, dat een expeditionaire
macht van 60.000 man moet worden. Daarmee kan Frankrijk ook buiten Europa
ingrijpen en op die manier bewijzen dat het nog een grote mogendheid is en niet
nummer 2 achter het grotere Duitsland.
Maar een en ander heeft wel gevolgen voor de samenwerking met Duitsland. Wat
wordt nu de functie van het voornamelijk Frans-Duitse Eurokorps? Komt dat nu niet
in de lucht te hangen? Rühe heeft al, zinspelend op generaal Rommels expeditie in
Noord-Afrika, gezegd dat het geen tweede Afrikakorps mag worden, dus niet
ondergeschikt mag zijn aan Frankrijks mondiale ambities.
In de tweede plaats heeft de verandering van functie van de Franse strijdkrachten
ook gevolgen voor de bewapening. Frankrijk heeft dan ook al het mes gezet in
verscheidene Frans-Duitse wapenprogramma's en daarmee de Duitsers voor het blok
gezet. Moeten zij die programma's nu alléén voortzetten? Hun financiële toestand
laat hun dit niet toe. Geen wonder dat, zoals de doorgaans goed geïnformeerde Joseph
Fitchett in de International Herald Tribune van 20 mei schrijft, de Frans-Duitse
dialoog over veiligheidsbeleid de laatste vier maanden is ‘ineengeschrompeld’. Geen
goed begin voor de Europese ‘defensie-identiteit’, waaraan de NAVO nu net handen
en voeten lijkt te willen gaan geven. Of is het de bedoeling dat die identiteit aan het
Franse beeld zal beantwoorden.
Het lijkt erop. Met zijn alom verwelkomde toenadering tot de NAVO heeft
Frankrijk de zegen gekocht die de Amerikanen begin deze week in Berlijn gegeven
hebben aan eventuele afzonderlijke Europese operaties zonder Amerikaanse
deelneming, maar met gebruikmaking van Amerikaans materieel. Voor zulke operaties
zal het toekomstige Franse beroepsleger geschikter zijn dan de Duitse strijdkrachten,
die ook om grondwettelijke redenen niet overal ingezet kunnen worden. Zo zou
Frankrijk vanzelf de leiding toevallen.
Zeker, de Berlijnse besluiten van de NAVO - natuurlijk weer als ‘historisch’
begroet - zijn nog maar beginselbesluiten. De details moeten nog geregeld worden
- vóór december van dit jaar. In de krant van 4 juni werden enkele ervan genoemd:
in wiens handen komt het commando van die Europese operaties? Wie draait op voor
de kosten? Wordt het Amerikaanse materieel geleend of gehuurd? En als dat alleen
maar door Amerikaans personeel gehanteerd kan worden - wat bijvoorbeeld met
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inlichtingen- en communicatiesystemen het geval is - zal het Congres daar voetstoots
mee instemmen?
Er kan dus nog heel wat gebeuren voordat de Europese defensie-identiteit binnen
de NAVO concrete gestalte zal hebben gekregen. Maar ook als al die technische
moeilijkheden (die overigens niet zonder hun politieke aspecten zijn) overwonnen
zijn, blijft de zwakte van die identiteit dat de belangrijkste partners, Frankrijk en
Duitsland, geen gemeenschappelijke conceptie hebben.
Weliswaar zijn bondskanselier Kohl en president Chirac woensdag in Dijon
overeengekomen hun onenigheden op militair gebied te overbruggen en de militaire
strategie opnieuw gemeenschappelijk te zullen doordenken, maar is dit niet het
spannen van het paard achter de wagen? Eerst moet er een beleid zijn, en daaraan
worden de strijdkrachten aangepast. Maar in dit geval heeft Frankrijk zijn militaire
hervormingsplannen al bekend gemaakt voordat er een gemeenschappelijke strategie
is.
Of laat Kohl ook nu weer alles wijken en legt hij de sputteraars, onder wie in de
eerste plaats zijn minister van Defensie, het zwijgen op ter wille van zijn ideaal:
Frans-Duitse eenheid als kern van een verenigd Europa? In de praktijk betekent dit
aanvaarding van Frankrijks politieke leiderschap. Als dat het geval is, dan heeft
Frankrijk weer een knap staaltje diplomatie ten beste gegeven.
Maar ook die diplomatie heeft haar zwakte: zij houdt te weinig rekening met de
mogelijkheid dat zelfs de Duitsers op een goed ogenblik gaan rebelleren tegen haar
eigenmachtigheid, die zich onder president Chirac, ondanks zijn jovialiteit,
manifesteert als abruptheid en partners voor voldongen feiten stelt. Per slot van
rekening heeft Helmut Kohl, al lijkt het anders, niet het eeuwige leven.
En Nederland? Dat staat erbij en kijkt ernaar - als het er al naar kijkt. In elk geval
is tot dusverre weinig gebleken van Nederlands positie in de ‘oksel’ van de
Frans-Duitse samenwerking, van waaruit het, althans volgens de dromen van minister
Van Mierlo, invloed op beide zou kunnen uitoefenen.
NRC Handelsblad van 07-06-1996, pagina 7

De oude papieren van ‘hun hebben’
‘De Heldring in mij zegt dat het merkwaardig is dat er in het lager en middelbaar
onderwijs zo goed als niets wordt gedaan aan het tot stand brengen van enig benul
inzake het woordgeslacht.’ Dit schrijft Nicolaas Matsier in de krant van 6 juni in een
artikel getiteld ‘Het geslacht en haar gebruik’.
Ik deel zijn verbazing, maar hoe weet hij dat ik er ook zo over denk? Uit mijn
taalartikelen kan hij die wetenschap niet gehaald hebben, want daarin behandel ik
nooit geslachtsverwarringen, zelfs als ik ze onlogisch vind (zoals ‘het land en haar
regering’). Ik vind ze namelijk als probleem volmaakt oninteressant.
Denkt Matsier misschien: die Heldring houdt zich met taal bezig, dus zal hij wel
een purist zijn? Leest hij, met andere woorden, mijn taalartikelen niet? Als het laatste
het geval is, dan: even goede vrienden, maar mag hij zo'n opmerking niet maken.
Hetzelfde geldt voor Johan Nootens, die taaladviseur is bij het Vlaamse parlement.
In het zojuist verschenen Schrijfwijsheden: visies op taal en taaladvies (redactie Ted
Sanders en Peter Smulders) schrijft hij: ‘Maar als morgen zowel de premier als de
kleuterjuf, zowel de journalist van Nova als de hoogleraar Nederlandse taalkunde
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“hun hebben dat gezien” heel courant gebruikt, dan zullen de Nederlandse
taalverzorgers het gebruik ervan niet langer afraden. Behalve Heldring misschien.’
Waar haalt hij dat vermoeden vandaan? In mijn taalartikelen heb ik het gebruik
van hun als eerste naamval meervoud - dat je overigens in de schrijftaal, waarop ik
mijn kritieken baseer, nog niet tegenkomt - nooit gesignaleerd. Het heeft trouwens
waarschijnlijk oudere papieren dan het gebruik van hun als derde naamval meervoud,
dat, naar ik meen, kunstmatig in onze taal ingevoerd is.
Zeker, ik zal zelf hun als eerste naamval meervoud niet gebruiken, maar dat heeft
meer een sociale oorzaak - het is niet gebruikelijk in het milieu waarin ik ben
opgegroeid - dan taalkundige redenen. Ook Nootens beweert dus maar wat, zonder
het getoetst te hebben. Voor een wetenschapsman een kwalijke zaak. Voor een
journalist ook.
Onverdroten ga ik door en signaleer de volgende merkwaardigheden, die ik sinds
7 mei (laatste taalartikel) ben tegengekomen.
Op 7 mei citeerde ik deze zin: ‘De kruising Burgemeester Banninglaan/Noordsingel
is (...) relatief het gevaarlijkste kruispunt in Leidschendam’, en ik tekende daarbij
aan: ‘Wat is dan het absoluut gevaarlijkste kruispunt?’ Een lezer merkt op: ‘Een
kruispunt kan als absoluut gevaarlijkste worden aangemerkt als daar het hoogste
aantal ongelukken plaatsvindt. Relatief gevaarlijk is een kruispunt als er veel
ongelukken zijn in verhouding tot de verkeersdrukte.’
Een andere zin die ik citeerde: ‘Hooguit is bekend dat ze in 1948 werd geboren
in een Limburgs ambtenarengezin als middelste van zes kinderen’, en ik vroeg: was
ze nu nummer drie of nummer vier? Een lezer schreef: ‘Zelfs bij een oneven kindertal
kun je niet als middelste geboren worden. Je kunt pas de middelste worden nadat al
je jongere broers en zusters geboren zijn.’
‘De manier van tellen van beide bronnen verschilt, maar stemt voldoende overeen
om een goede indruk te krijgen.’ Ik ben niet zeker of dat wel kan. Om te verschillen
en overeen te stemmen heb je toch op z'n minst twee (manieren) nodig? En is ‘... om
een goede indruk te geven’ niet beter?
‘De verwachting is dat het bezoekersaantal van vorig jaar opnieuw wordt
overtroffen. En niet in het minst door de hoge kwaliteit die men op de Home and
Garden Fair aantreft.’ Dus die hoge kwaliteit heeft niets met het hoge bezoekersaantal
te maken. Of is bedoeld: niet het minst?
‘Wat er schort aan Radio 1 is de versnippering van tien verschillende
nieuwsredacties, die ieder voor zich het nieuws volgen en brengen.’ Er is dus niet
genoeg versnippering, want schorten betekent mankeren.
‘Om die reden greep de Federal Trade Commission direct na de overname van
PCS in om te voorkomen dat er geen valse concurrentie zou ontstaan.’ Wilde zij dus
dat er valse concurrentie zou ontstaan?
‘Bovendien, zoals Medea in het niets verdween, zo zal deze man, zodra hij de kans
krijgt, opnieuw zelfmoord plegen.’ Is één keer zelfmoord niet afdoende?
‘De maatregelen die in de overeenkomst staan vermeld, moeten vooral verhinderen
dat landmijnen nog lang na het uitbreken van de vrede op scherp blijven of in ieder
geval na het beëindigen kunnen worden opgeruimd.’ Moeten die maatregelen
verhinderen dat de landmijnen worden opgeruimd?
‘De redactie van Toestand zou er prijs op stellen als ook Trajectum die hoffelijkheid
zou kunnen opbrengen, ten slotte één van de weinig goede gewoonten in ons vak.’
Is hoffelijkheid een weinig goede gewoonte?
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‘D66 is nooit een partij geweest die veel belangstelling toonde voor de praktische
hardheid van economische vraagstukken, maar zich liet leiden door tamelijk
vrijblijvende discussies over staatkundige, juridische, bestuurlijke en ecologische
kwesties.’ Hier staat: D66 is nooit een partij geweest die zich liet leiden door tamelijk
vrijblijvende discussies. D66 zal blij zijn, maar was het de bedoeling?
‘Vooral de hoofdgerechten zijn kwalitatief goed.’ In ander opzicht niet?
‘Erg veel haast wordt in ons land, noch in Luxemburg en Zwitserland, niet
gemaakt.’ Der Geist der stets verneint.
‘Hier en daar een bulderende glimlach of kwinkslag ten beste gevend, baant de
commissaris zich een weg.’ Hoe glimlach je bulderend?
‘Koninklijke PTT Nederland was een van de weinige aandelen die niet van de
positieve stemming profiteerde.’ Waar slaat dat enkelvoud die op? Niet op aandeel,
want het is het aandeel.
‘Het is jammer dat Cliteur zijn opinie mijns inziens te weinig aannemelijk maakt.’
Staat mijns inziens - dat trouwens overbodig is - niet op de verkeerde plaats?
‘Er bestaat waarschijnlijk een heel kleine, theoretische kans dat de ziekte van
Creutzfeldt-Jakob overgebracht kan worden door middel van menselijk transfusiebloed
en bloedprodukten.’ Wel heel veel slagen om de arm: waarschijnlijk, klein, theoretisch
en kan (het laatste is overigens overbodig: ligt al in kans opgesloten).
‘Zo mag de verdediging later in het proces een aantal getuigen horen via een
satellietverbinding en een videoscherm, die niet naar Den Haag durven komen uit
angst voor arrestatie.’ Durven die satellietverbinding en dat videoscherm niet naar
Den Haag komen?
‘Dit zogeheten concept van Combined Joint Task Force maakt het voor de NAVO
mogelijk bij eventuele crisissituaties te kunnen reageren.’ Hier is kunnen overbodig.
‘NAVO-diplomaten zeggen dat de betekenis van Frankrijks toenadering tot de
NAVO nauwelijk onderschat kan worden, omdat het inhoudt dat Parijs duidelijk
kiest voor de NAVO als de defensieorganisatie in Europa.’ Nauwelijks onderschat?
‘Jaap is niet zonder ambitie om iets te willen bereiken.’ Als je ambitie hebt, wil
je iets.
‘Ros is inmiddels door een neuroloog onderzocht en in het ziekenhuis in Hilversum
opgenomen, maar dit gebeurde niet nadat Arbeiderspersuitgever Ronald Dietz hem
bijkans ontvoerde.’ Dus Dietz probeerde Ros uit het ziekenhuis te ontvoeren. Of is
bedoeld: niet dan nadat?
‘Graven in Kerkdriel zijn geen rust gegund.’ Wat is gegund: de graven of de rust?
NRC Handelsblad van 11-06-1996, pagina 11

Allemaal John Majors
Wie in een geschil bemiddelen wil, begint meestal niet met één van de partijen de
huid vol te schelden. Toch is dat wat, althans volgens de krantenberichten, minister
Van Mierlo maandag in Luxemburg heeft gedaan. Hij heeft in de ministerraad van
de Europese Unie een voorstel gedaan om de rundvleesoorlog tussen de Britten en
de rest te beëindigen, maar tegelijk de eersten onaanvaardbare politiek en
rechtsmisbruik verweten.
Het is een ongebruikelijke, maar daarom niet meteen tot mislukking gedoemde
tactiek. Immers, het kan zijn dat de Britten zó schrikken van deze aanval van de kant
van een land dat als anglofiel bekend staat, dat ze tot rede en inzicht komen. Het is
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te vroeg om nu al een oordeel uit te spreken. In elk geval schijnen de Britten zijn
voorstel niet meteen van de tafel geveegd te hebben. Dat evenwel deze tactiek niet
door iedereen gevolgd wordt, blijkt wel uit de veel gematigder interventies van Van
Mierlo's Franse en Duitse collega's, wier meningsverschil met het Verenigd Koninkrijk
niet minder groot is. Minister Kinkel zei na afloop tegen de pers dat Duitsland als
grootste land van de EU ook verplichtingen in acht moet nemen: er moet alles aan
gedaan worden om te voorkomen dat het tot een breuk met Londen komt. Een
duidelijke distantiëring tot Van Mierlo's tactiek en een duidelijk maat nemen van de
kleine landen: die mogen nog zo'n kabaal maken, het zijn de groten die beslissen.
Maar er is ook een ander aspect aan die vergadering in Luxemburg dat de aandacht
verdient. Volgens de berichtgeving van de Nederlandse pers erover heeft minister
Van Mierlo een centrale rol in die vergadering gespeeld. De correspondent van de
Volkskrant schrijft zelfs dat hij ‘de held van de ministerraad’ was.
Het kan zijn dat dit zo was, maar wie de berichtgeving over dezelfde vergadering
in de buitenlandse pers volgt, krijgt niet die indruk. Soms wordt de Nederlandse
minister daarin zelfs niet of nauwelijks genoemd. Rob Vreeken signaleert dat in de
Volkskrant van 12 juni en steekt daar tegelijkertijd de draak mee.
Toch is het een serieus verschijnsel. Het dateert ook niet pas van gisteren.
Bovendien is het geen typisch Nederlands verschijnsel, in die zin dat het alleen de
Nederlandse pers is die de eigen minister in het middelpunt zet. En ten slotte is het
een verschijnsel waaraan de desbetreffende berichtgevers eigenlijk geen schuld
hebben.
Wat is het geval? Na zo'n internationale vergadering gaan de correspondenten
natuurlijk het eerst naar de minister van hun land of zijn woordvoerder toe om het
hoe en wat te horen. Meestal kennen ze elkaar. In elk geval spreken ze dezelfde taal
- in vaak meer dan één opzicht.
Dat is een natuurlijke gang van zaken - te meer wanneer op zo'n vergadering een
zaak besproken is waar een belang van hun land bijzonder bij betrokken is. De
berichtgevers schrijven per slot van rekening in de eerste plaats voor lezers uit eigen
land.
Een buitenstaander zal misschien vragen: maar kunnen ze tenminste niet ook
ministers of woordvoerders uit andere landen ondervragen? Het antwoord is drieledig:
daar is meestal geen tijd voor; de persconferenties die de ministers na afloop van de
vergadering houden, zijn vaak niet toegankelijk voor anderen dan landgenoten; en
ten slotte moet je maar net de taal die er gesproken wordt, verstaan en liefst ook
spreken (je wilt immers vragen stellen?).
De minister die ondervraagd wordt, zal vanzelfsprekend de rol die hij in de
vergadering gespeeld heeft en de bijdrage die hij aan de discussie geleverd heeft,
niet onderbelichten. Dat is slechts menselijk en niet alleen ministers eigen. Die neiging
eigen rol en bijdrage te profileren is alleen maar sterker wanneer de minister in eigen
land tevens actief politicus is.
Zo ontstaat er een berichtgeving die bijna noodgedwongen vanuit de nationale
optiek gepresenteerd wordt. De gezindheid van de desbetreffende journalisten en
hun gevoelens jegens de desbetreffende ministers hebben daar niets mee te maken.
Ze kunnen fel antinationalist of 's ministers grootste vijanden zijn - ze kunnen niet
onder die nationale optiek en de weergave van de minister uit.
Nogmaals: het is geen typisch Nederlands verschijnsel, en het dateert niet van
gisteren. Maar het verklaart wel waarom verslagen over dezelfde internationale
vergadering in de internationale pers vaak zo verschillend zijn - soms zó dat het lijkt
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alsof het niet over dezelfde vergadering gaat. In elk geval krijgt de bijdrage van de
eigen minister altijd proportioneel meer aandacht dan die van de andere ministers,
en er zijn vijftien ministers in de EU.
De conclusie die Rob Vreeken uit dit feit trekt, is deze: ‘Kennelijk is de pers nog
onvoldoende doordrongen van de communautaire gedachte [..]. Door een nationale
invalshoek te kiezen, creëert men een eigen Europese werkelijkheid. En dáárom gaat
het steeds mis met die eenwording: er zijn niet alleen vijftien lidstaten, er zijn ook
vijftien Europa's.’
Deze conclusie is niet ironisch, maar ook niet helemaal juist. Het gaat om
berichtgeving, en wanneer het om berichtgeving gaat, behoort de pers nooit
doordrongen te zijn van een ideologische gedachte - communautair of anderszins.
Dáár ligt dan ook niet de crux van de zaak.
De crux van de zaak is dat er vijftien lidstaten zijn, elk geregeerd door
bewindslieden wier politieke positie - wat ook hun ideologie moge zijn - bepaald
wordt door de volksgunst, die, op haar beurt, meer bepaald wordt door nationale, zo
niet sektarische, dan door communautaire belangen. In feite verschilt, wat dat betreft,
geen politicus van John Major.
Daarom is Vreekens conclusie wèl juist: ‘Er zijn niet alleen vijftien lidstaten, er
zijn ook vijftien Europa's’.
NRC Handelsblad van 14-06-1996

Uit het verdomhoekje
Vaderlandsliefde, patriottisme, nationale identiteit, nationaal belang, nationalisme het zijn begrippen waartussen het moeilijk is scherpe scheidslijnen te trekken, maar
daarmee is nog niet gezegd dat degeen die van zijn eigen land houdt, ja zelfs degeen
wie het nationaal belang ter harte gaat, een nationalist is.
Hoe het ook zij - al die begrippen hebben lang in het verdomhoekje gestaan, zozeer
dat zelfs de studie van die verschijnselen als het bewijs werd gezien van heimelijk
nationalisme - het nationalisme waarvan we de excessen in de Tweede Wereldoorlog
hadden leren verafschuwen.
Bij socialisten dateert die afkeer jegens alles wat met nationaal te maken heeft,
van nog eerder. Zij huldigen immers al meer dan honderd jaar het internationalisme.
En heeft Karl Marx in zijn Communistisch manifest niet gezegd dat de arbeiders
geen vaderland hebben?
Na de Tweede Wereldoorlog namen ook anderen afstand van al die begrippen die
met natie te maken hebben, maar nu werd Europa het ideaal. De Koude Oorlog droeg
ook bij tot de aanvaarding van een meer omvattende solidariteit dan uitsluitend de
nationale.
Intussen slaat de slinger weer terug. De Koude Oorlog is voorbij, met als gevolg
dat de noodzaak van internationale solidariteit minder wordt gevoeld. Ja,
desintegratieverschijnselen doen zich voor in de vorm van nieuwe staten, die, zoals
gebruikelijk is bij nieuwe staten, nationalistisch zijn. Maar ook in het nog niet
gedesintegreerde Westen is de nationale staat taaier gebleken dan was verwacht.
Geen wonder dat dit ‘reactionaire’ verschijnsel de aandacht trekt van historici,
politicologen en publicisten. Sommigen hunner hebben hun gedachten hierover
gebundeld in een boekje dat onlangs bij Bert Bakker is verschenen: Het nut van
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Nederland: opstellen over soevereiniteit en identiteit (onder redactie van Koen Koch
en Paul Scheffer) en op 6 april in deze krant werd besproken.
Anderen zijn evenwel zo vervuld van weerzin jegens elk nationalisme, dat zij
walgen van zelfs een objectieve bespreking van dit en verwante verschijnselen. Zo
iemand is Ed. van Thijn, die genoemd boekje in Vrij Nederland van 15 juni besprak.
Hij vond het ‘schokkend’ en ‘buitengewoon irritant’ om te lezen.
Per slot van rekening is nationalisme ‘naar zijn aard een onbeschaafde ideologie’,
zegt hij. En: ‘Het denkmechanisme dat eraan ten grondslag ligt, is pervers, verraderlijk
en mensonterend’. Allemaal akkoord, maar dat is toch geen reden om een pleidooi
voor ‘een zoveel mogelijk zakelijke formulering en bediscussiëring van nationale
collectieve belangen’, dat een van de medewerkers aan die bundel houdt, af te wijzen
als bewijs dat het verschijnsel wordt ‘gerelativeerd’? Studie van een verschijnsel
houdt toch geen waardeoordeel in? Of bedrijft Van Thijn struisvogelpolitiek? Niet
willen bestuderen waar men een hekel aan heeft, ‘weil, so schliesst er messerscharf,
nicht sein kann, was nicht sein darf’? Het is een bekend mechanisme, toegepast op
beurtelings misbruik van sociale voorzieningen, weerzin jegens allochtonen en andere
heilige koeien.
Daarbij komt dat Van Thijn onhistorisch te werk gaat - niet in zijn weerzin jegens
nationalisme (die we allen delen), maar in zijn weerzin het bestaan ervan te erkennen.
Immers, ‘de moderne natie (en het nationalisme) was een produkt van de grote
(Franse) Revolutie, maar werd - net als de Revolutie zelf - mogelijk gemaakt door
de Verlichting, die voorafging’ - allemaal oorzaken dus die Van Thijn, als socialist,
niet zal verloochenen, ja waarvan hij mede erfgenaam is.
De laatste geciteerde woorden ontleen ik aan de professorale oratie van de historicus
N.C.F. van Sas: Talen van het vaderland: over patriottisme en nationalisme, die hij
op 21 september 1995 aan de Universiteit van Amsterdam gehouden heeft, en waarvan
de tekst onlangs verscheen (Vossiuspers AWP, Amsterdam).
Zeker, aanvankelijk wilde die Revolutie de hele mensheid dienen. Buitenlanders
mochten zelfs in het parlement zitting nemen. Maar toen de Revolutie van buiten
bedreigd werd, werd de thans verplichte loyaliteit aan de eigen natie ‘vertaald in een
bijna even verplicht wantrouwen tegenover andere nationaliteiten’.
‘Men kan wel goed willen doen aan alle volken der aarde, maar men kan in feite
slechts goed doen aan eigen land’, zei Saint-Just, de rechterhand van Robespierre.
Maar ook een recenter verschijnsel is aan Van Thijns aandacht ontsnapt, en dat is
het verschijnsel van de verzorgingsstaat. Die vraagt om grotere staatsmacht, en die
staatsmacht kan vooralsnog alleen nationaal, binnen het gebied van de betrokken
staat zelf, aangewend worden. Naarmate die nationale staatsmacht groter wordt,
wordt internationalisme moeilijker te verwezenlijken.
De verzorgingsstaat is dus in wezen een nationalistisch verschijnsel, al zijn de
internationalistische socialisten zijn grootste verdedigers. En dat niet-ideologisch
verschijnsel wordt alleen maar een grotere rem op internationalisme naarmate meer
mensen belang hebben bij het voortbestaan van hun (nationale) verzorgingsstaat.
Ongetwijfeld mist dat verzorgingsstaatsnationalisme de weerzinwekkende en
gevaarlijke aspecten van het gebruikelijke nationalisme, maar het tegenwoordige
voetbalnationalisme, met zijn nauwelijks minder weerzinwekkende en niet altijd
onschuldige aspecten, zou wel eens iets met de verzorgingsstaat te maken kunnen
hebben. Kortom, het nationalisme - in welke vorm het zich ook voordoet - verdient
niet slechts onze morele verontwaardiging, maar ook onze aandacht.
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Einde van de Duitse stabiliteit?
Zes jaar geleden, in het jaar van de Duitse hereniging, was het optimisme over het
welslagen van deze onderneming groot.
Zeker, het zou de Westduitse belastingbetaler vele miljarden kosten voordat de
bankroete Oostduitse economie volledig in de Westduitse geïntegreerd zou zijn, maar
dat kon de laatste gemakkelijk dragen. Binnen een paar jaar zou de zaak geklaard
zijn.
Het was niet alleen bondskanselier Kohl, die sprak van de ‘bloeiende landschappen’
die binnen een paar jaar in de oude DDR zouden te zien zijn, die dit optimisme
uitstraalde. Ook buiten Duitsland was het geloof in het alvermogen van de Duitse
economie groot. Zelf heb ik een van Nederlands grootste autoriteiten op
financieel-economisch gebied toen horen zeggen dat het, met enige overdrijving
gezegd, een fluitje van een cent was.
Twee, drie jaar geleden leek het er even op alsof de Oostduitse economie inderdaad
uit het dal geklommen was waarin zij na de ineenstorting van het communistische
regime gestort was. Zij vertoonde een groei van ongeveer 8 procent, en daarmee was
Oost-Duitsland een van de meest dynamische regio's van de wereld. Zou die economie
werkelijk, eenmaal gemoderniseerd een van de trekpaarden van de hele Duitse
economie worden, zoals ook wel voorspeld werd?
Wij zijn nu weer een paar jaar verder, en al die dromen lijken vervlogen. Weliswaar
is er in de afgelopen zes jaar heel veel gebouwd en gemoderniseerd in de voormalige
DDR - en dat was inderdaad de voorwaarde voor een eigen elan - maar dat eigen
elan is niet gekomen of, waar het even daarnaar leek, vaak weer ingestort.
Investeerders van buiten zijn in veel minder groten getale gekomen dan was verwacht
(behalve de avonturiers en roofridders, die meer hebben weggehaald dan gebracht),
en op eigen benen staat de Oostduitse economie bij lange na nog niet. Er is nu een
nulgroei.
Nog produceren de Oostduitsers slechts tweederden van wat zij consumeren. De
rest suppleert West-Duitsland. Op grond van het aandeel van de totale bevolking zou
de Oostduitse industrie ongeveer 20 procent van de totale Duitse industriële produktie
moeten opbrengen. In werkelijkheid is het slechts 6 à 7 procent. De produktiviteit
haalt nog niet tweederden van die in West-Duitsland, en dat terwijl de lonen het
Westduitse peil evenaren of naderen.
Dat de werkloosheid in het begin hoog zou zijn na de ontbinding van de
staatsbedrijven in industrie en landbouw, die veel te veel mensen in dienst hadden
dan economisch verantwoord was, was verwacht.
Maar zij blijft, na zes jaar, hoog: geschat wordt dat één op de vier Oostduitsers
zonder werk is. Met het stijgend aantal faillissementen (twee maal zo veel als in
West-Duitsland) zal de werkloosheid voorlopig eerder stijgen dan dalen.
Niet alles is te wijten aan de - aanvankelijk nog zwaar onderschatte - uitputting
van de socialistische economie. Het besluit, in 1990, om de DDR-mark bijna gelijk
te trekken met de D-mark, terwijl hij in werkelijkheid een fractie ervan waard was,
was fataal. Met één slag moesten de traditionele afnemers - voornamelijk in
Oost-Europa - drie tot vier keer zoveel betalen voor de Oostduitse produkten. Die
markten stortten dus in.
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Een tweede fataal besluit was om de lonen snel naar het Westduitse peil op te
trekken. Een golf van faillissementen volgde. Maar politiek gezien waren die besluiten
onvermijdelijk. Zo zouden anders bijvoorbeeld, bij het openen van de grens,
Oostduitse arbeiders massaal naar het beter betalende West-Duitsland zijn getrokken
en was er van een Oostduits elan ook niets terecht gekomen. Maar intussen investeert
de Westerse industrie liever in Polen en Tsjechië, waar de lonen laag zijn gebleven,
dan in Oost-Duitsland.
Zo blijkt dat de ex-DDR nog vele jaren lang een blok aan het been van de Duitse
economie zal blijven. Dat betekent dat tot in een lengte van jaren miljarden naar het
oosten zullen moeten blijven vloeien. Wat dat voor de Duitse schuldenlast betekent,
laat zich raden. Als dat zo doorgaat, wordt het onbetaalbaar. Zal Duitsland zich dan
blijvend onderwerpen aan de discipline van de Economische en Monetaire Unie (als
die er komt)?
En als het niet zo doorgaat? Met andere woorden: als Duitsland op een goed
ogenblik zou besluiten zijn subsidies aan Oost-Duitsland drastisch te besnoeien? Dat
zou onvoorzienbare politieke gevolgen hebben. Zo zou de neocommunistische PDS,
nu al een factor van betekenis in Oost- Duitsland, de beslissende factor kunnen
worden - ook, via de Bondsraad (de vertegenwoordiging van de Länder), in heel
Duitsland. Einde van de Duitse stabiliteit?
In het licht van deze feiten en mogelijkheden is het eigenlijk verbazingwekkend
hoe weinig aandacht deze toestand tot nu toe buiten Duitsland heeft gekregen. Is het
de massieve gestalte van bondskanselier Kohl die ons het licht erop ontneemt? Of
is het vertrouwen in hem zó groot, dat men er zich geen zorgen over maakt?
Ook Nederland zou die toestand niet onverschillig mogen zijn. Al is onze
economische toestand, dank zij tijdiger ingrijpen sinds 1982, op het ogenblik beter
dan de Duitse, op den duur zijn wij economisch grotendeels afhankelijk van dit
achterland en zou een crisis in ons grootse buurland ons niet onberoerd laten. Om
niet te spreken van de gevolgen - voor heel Europa - van een politieke instabiliteit
in Duitsland.
NRC Handelsblad van 21-06-1996, pagina 7

Onzeker of onvermijdbaar?
‘Ik weet slechts dat ik niets weet, en zelfs dat weet ik niet.’ Welke Griekse of andere
wijsgeer heeft dat ook weer gezegd? Ik weet het niet meer, maar ik werd aan die
uitspraak herinnerd door enkele woorden van minister Van Mierlo in het debat dat
de Tweede Kamer op 19 juni hield over de toekomst van de Europese Unie.
Hij zei: ‘Wij kunnen ons niet meer permitteren Europa, en de discussie daarover,
te definiëren in eindtermen: federatie of confederatie. Het enige wat wij kunnen doen,
is onze houding bepalen tegenover het overzienbare gedeelte van de weg die voor
ons ligt, waarvan de richting grotendeels bepaald is door onze voorgeschiedenis.
Daar liggen de hoofdlijnen, die doorgetrokken kunnen en moeten worden. Waar ze
uiteindelijk heen leiden, kan niemand zeggen.’
Met andere woorden: niemand weet het. Het zijn woorden van grote wijsheid die
onze minster van Buitenlandse Zaken daar sprak. Weliswaar deed hij even later iets
af aan deze schoonheid door te speculeren over de gestalte die de EU op den duur
moet krijgen - hij schetste een beeld van elkaar niet helemaal overlappende, maar
toch dicht bij elkaar zittende cirkels - maar wat blijft hangen is het besef van de
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onzekerheid waarin wij verkeren, een onzekerheid die de top van Florence zeker niet
heeft weggenomen.
Heel anders sprak zijn partijgenoot en opvolger als fractievoorzitter van D66,
Wolffensperger. Hij opende zijn rede met deze constatering: ‘Voor D66 is het
uitgangspunt dat voortgang van de Europese integratie niet alleen wenselijk, maar
zelfs onvermijdbaar is.’ En voor deze stelling had hij drie ‘zware argumenten’.
Het determinisme van de stelling staat wel enigszins in contrast met de onzekerheid
waarvan de minister blijk zou geven.
Maar goed, ik zal me met de inhoud van Wolffenspergers stelling niet verder
bezighouden, maar me beperken tot een paar kanttekeningen, die ook iemand die
niets van de Europese integratie afweet, zou kunnen maken.
In de eerste plaats: als iets onvermijdbaar is, dan heeft het weinig zin bespiegelingen
erover ten beste te geven of zich ervoor dan wel ertegen uit te spreken. Het komt
tòch. Als de voortgang van de Europese integratie onvermijdbaar zou zijn, zou het
hele debat feitelijk onnodig zijn, incluis Wolffenspergers bijdrage eraan.
Dan zou de uitspraak van de liberale fractieleider Bolkestein logischer zijn: ‘We
zullen zien wat er allemaal uit komt.’
In de tweede plaats bewijzen de drie ‘zware argumenten’ die Wolffensperger
aanvoerde, helemaal niet de juistheid van zijn stelling dat de Europese integratie
onvermijdbaar is. Luister maar.
Het eerste argument is ‘dat na de Tweede Wereldoorlog het besef ontstond dat
vrede en veiligheid in Europa alleen konden worden gewaarborgd door onze
economieën te laten verstrengelen’ (met elkaar, neem ik aan). ‘De vertaling van dat
besef is dat nieuwe democratieën in Oost-Europa moeten worden opgenomen zodra
dat mogelijk is.’
Tegen de strekking van dit betoog bestaat helemaal geen bezwaar, maar staaft het
Wolffenspergers stelling? Let op het woordje moeten. Het spreekt een wens uit. De
ontwikkeling die gewenst wordt, kan zich dus voltrekken, maar kan zich ook niet
voltrekken. Ik zie daar geen argument voor een onvermijdbare ontwikkeling in.
Anders zou dat zijn geweest als er, in plaats van moeten, zullen had gestaan.
Met het tweede argument is het niet veel beter gesteld. Dat luidt ‘dat Europa
noodzakelijk is voor dingen die wij als land niet alleen kunnen: bestrijding van
internationale criminaliteit, migratie en de opvang van vluchtelingen. Door
toenemende globalisering komen daar steeds meer onderwerpen bij die vragen om
bovennationale regeling.
‘Zo menen wij dat het Sociaal Protocol thans in het Verdrag moet worden
opgenomen, omdat Europa niet door onderlinge concurrentie mag afglijden naar het
niveau van de zwakste schakel, maar ook omdat wij het Europese systeem van sociale
markteconomie willen behouden als onmisbaar onderdeel van onze
gemeenschappelijke identiteit. Ook het werkgelegenheidsbeleid (...) behoorteen
plaats te krijgen in het verdrag.’
We kunnen het al dan niet eens zijn met die uitspraken, maar de door mij
gecursiveerde woorden noodzakelijk, moet (beide hier niet in dwingende, maar in
normatieve zin gebruikt), mag, willen, behoort wijzen niet bepaald naar iets
onvermijdbaars.
(En als ik mezelf één opmerking over de inhoud mag veroorloven: globalisering
vraagt niet zozeer om Europese, als wel om universele bovennationale regelingen;
ja, het zou wel eens kunnen zijn dat Europese regelingen juist het averechtse antwoord
zouden zijn op de problemen waar globalisering ons voor stelt).
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Wolffenspergers derde argument is ‘de noodzaak om de positie van Europa te
versterken tussen de andere machtsblokken in de wereld’. Ook hier is noodzaak niet
gebruikt als iets wat niet vermeden kan worden, maar als iets wat wenselijk is, op
z'n hoogst als iets wat een noodzakelijke conclusie is uit een voorgaande stelling of
een gegeven omstandigheid. Maar een conclusie is nog niet een feit of een
ontwikkeling, laat staan een onvermijdbare.
En dan, na die drie ‘argumenten’, slaat Wolffensperger de grond onder zijn stelling
helemaal weg door te zeggen: ‘Het grootste gevaar dat de eenwording bedreigt, is
het afnemende draagvlak onder de Europese bevolking en in de publieke opinie.’
Welnu, als een ontwikkeling bedreigd wordt, is zij per definitie niet onvermijdbaar.
De hoge kwaliteit van het debat in de Tweede Kamer is alom geroemd, al tijdens
het debat zelf. Maar dan moet toch, helaas, voor Wolffensperger een uitzondering
gemaakt worden. Het gaat, nogmaals, niet om de strekking van zijn woorden, maar
om zijn argumentatie. Van de leider van een partij die, van alle partijen, waarschijnlijk
het grootste percentage intellectuelen onder haar aanhang heeft, had meer verwacht
mogen worden. Gelukkig maar dat hij geen minister van Justitie is geworden, wat
hij zo graag had gewild.
Maar hij hoeft niet te wanhopen, want hij werkt in Nederland, waar als sterkste
argument geldt: hij bedoelt het zo goed.
NRC Handelsblad van 25-06-1996, pagina 9

Het liberalisme als koekoek
In het vooroorlogse Leidse studentencorps plachten de studenten, wanneer bij
feestelijke gelegenheden een spreker hen verveelde, het lied aan te heffen: ‘Ouwehoer
is troef vandaag, ouwehoer is troef’, waarop de spreker zijn rede haastig afmaakte.
Hoffelijkheid was niet het eerste kenmerk van de Leijenaars. In feite heeft de partijraad
van de VVD zaterdag eenzelfde methode toegepast op de ‘denkers’ van de partij,
die met een preadvies waren gekomen dat eerherstel voor een klassieke, morele
opvoeding bepleitte. De raad wilde niets van dit ‘moralisme’ horen. Aangezien Frits
Bolkestein tot die ‘denkers’ kan worden gerekend, kan deze bejegening als een soort
rebellie tegen de politieke leider worden beschouwd.
Enerzijds heeft de gespleten persoonlijkheid die ik ben, wel enige sympathie voor
dit gedrag. Er wordt immers wat afgeouwehoerd in dit land! De VVD was zowat de
enige partij die daar tot dusver geen behoefte aan had. Dat was op zichzelf een
verademing. Maar aan de andere kant werkte dit gebrek aan introspectie ook afstotend.
Het aantrekkelijke van Bolkestein was dat hij daar juist wèl toe geneigd was.
Met de rebuffade van de partijraad lijkt de politieke discussie in de VVD over de
moraal voorlopig wel gesloten te zijn. Maar dat hoeft niet tevens het einde te
betekenen voor het intellectuele discours erover. Wat dat betreft, hoeft niemand een
boodschap te hebben aan de gevoelens van de partijraad.
Wanneer we dat discours dan voortzetten, kunnen we niet beter doen dan de rede
die Bolkestein voor de partijraad gehouden heeft, als uitgangspunt te nemen. Die
rede mag daar dan niet zo goed zijn ontvangen, dat mag voor degenen die niet aan
partijpolitiek doen, geen reden zijn het debat te staken.
Het probleem van het liberalisme, zo begon Bolkestein zijn rede, is dat het ‘slechts
lijkt te gedijen in een maatschappelijk klimaat waarin een aantal waarden of, zo men
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wil, deugden min of meer vanzelfsprekend is’. Bolkestein roept op tot bezinning op
‘de aard van algemeen aanvaarde beginselen’.
Maar, zo zegt hij, ‘zonder de hulp van een richtinggevende opvoeding of een
algemeen aanvaarde moraal kan dat proces ontaarden in desoriëntatie en nihilisme’.
Hij herhaalt zijn uitspraak dat wij behoefte hebben aan een ‘bezielend verband’.
De moeilijkheid is nu dat ‘het liberalisme, als politieke theorie met een moreel
agnostisch uitgangspunt, niet voorziet in een begrippenkader dat die moraal
expliciteren en funderen kan. De liberaal rest hooguit een verwijzing naar de
instrumentele waarde van het christendom. En van andere godsdiensten (want de
overheid dient immers ten aanzien van de verschillende godsdiensten neutraal te
blijven).’
Toen ik deze passage in Bolkesteins rede las - merkwaardigerwijze niet in een
liberale krant, maar in het dagblad Trouw, dat een orthodox-protestantse signatuur
heeft - schreef ik in de kantlijn: ‘parasiteren’. Immers, de liberaal ontleent zijn moraal
niet aan het liberalisme, maar aan een andere ideologie dan wel godsdienst.
En wat las ik even later in een artikel van Bolkesteins collega-fractievoorzitter E.
Heerma (eveneens in Trouw)? ‘Het (liberalisme) parasiteert op een christelijke en
humanistische moraal, die het zelf niet kan bieden.’ Kennelijk hoef je geen
christen-democraat te zijn om tot dezelfde conclusie te komen. (Overigens is het
interessant te noteren dat de calvinist Heerma het liberalisme blijkbaar geen moraal
toekent, maar het humanisme wèl.)
In Bolkesteins visie is het christendom (of welke andere godsdienst ook) niet veel
meer dan een toeleveringsbedrijf. De socioloog prof. L. Laeyendecker schrijft in de
Haagsche Courant van 25 juni dat het Bolkestein ‘in feite gaat om het nut van het
christendom voor iets anders: het christendom als grondslag voor de publieke moraal,
als een soort draagvlak voor de geordende samenleving, als tegenwicht tegen
criminaliteit en maatschappelijke wanorde’.
Het christendom kan, zegt Laeyendecker, ‘natuurlijk positieve effecten hebben
voor de kwaliteit van de samenleving’, maar zijn kern ligt daar niet in. Die is ‘de
existentiële keuze voor een diepe, hogere, uiteindelijke werkelijkheid’. Het liberalisme
als zodanig doet die keuze niet, maar profiteert er, in deze visie, wel van. Een soort
koekoeksfunctie dus - een functie die het socialisme, wat de moraal betreft, ook
vervult; maar we hebben het hier over het liberalisme.
Dit is één opmerking waartoe Bolkesteins rede aanleiding geeft. Een tweede is
deze: op zoek naar bewust (in tegenstelling tot vanzelfsprekend) aanvaarde deugden
hecht Bolkestein waarde aan ‘een richtinggevende opvoeding’. ‘Waar het op aankomt
is de politieke, sociale en culturele omstandigheden zodanig te beïnvloeden dat
geëmancipeerde mensen eerder de neiging hebben fatsoenlijke dingen te doen dan
onfatsoenlijke.’
Dus een kwestie van opvoeding. Die is in de eerste plaats ‘een zaak van de ouders’:
‘Ouders moeten kinderen opvoeden in het besef van de normen die overal ter wereld
nodig zijn om een samenleving goed te laten functioneren.’
Maar dat kunnen de ouders niet alleen. ‘De school moet de opvoedende taak van
ouders ondersteunen en dus eveneens de nadruk leggen op de algemeen beschaafde
normen’ (zoals ‘de waarheid spreken, respect voor elkaar en elkaars eigendom tonen,
verdraagzaamheid en het afwijzen van gewelddadigheid en vandalisme’). Heel mooi,
maar wie schrijft de school dit voor? Dat kan dan, althans wat de openbare school
betreft, toch alleen maar de overheid doen? Maar de overheid moet niet moraliseren,
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zegt Bolkestein. Dat moeten ouders en scholen doen. Moet dan een niet-moraliserende
overheid de school voorschrijven te moraliseren? Hier klopt iets niet.
NRC Handelsblad van 28-06-1996, pagina 9

Um den Schlaf gebracht?
‘Denk' ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.’ Deze
bekende dichtregel van Heinrich Heine citeerde de president van De Nederlandsche
Bank, dr. W. Duisenberg, onlangs in een rede die hij in het nieuwe Duitsland-instituut
te Amsterdam hield, en zoals zovelen gaf ook hij aan deze regel een interpretatie die
geen steun vindt in de rest van het gedicht.
Het is geen ondergangsstemming die de dichter, ver van het vaderland, wakker
houdt; geen wanhoop over de toekomst van Duitsland. Nee, ‘Deutschland hat ewigen
Bestand, es ist ein kerngesundes Land.’ Het is eerder de gedachte aan zijn in Hamburg
achtergelaten moeder, die hij vreest niet meer te zullen zien, die hem tot deze
Nachtgedanken (zo heet het gedicht) drijft.
Duisenberg gebruikte de dichtregel, en zijn onjuiste interpretatie, om hun
toepasbaarheid op de huidige toestand te bestrijden. Velen hebben een ‘nogal sombere
visie’ op Duitsland, en meer in het bijzonder op zijn verhouding tot de Economische
en Monetaire Unie (EMU), maar hij, Duisenberg, was het daarmee ‘oneens’.
De boodschap diende eerder te zijn, zo zei hij aan het eind van zijn toespraak, dat
de EMU een ‘win-win'-situatie is: ‘Vaste wisselkoersen in Europa zijn als het ware
de kroonjuwelen van de Europese binnenmarkt, terwijl de door ons zo gewaardeerde
monetaire stabiliteit niet op het spel komt te staan.’
Vooral dat laatste was een hele geruststelling, want in het begin van zijn rede had
hij gezegd dat Duitsland bij de EMU veel te winnen had - vooral in politiek opzicht
-, maar ‘tegelijkertijd ook veel te verliezen, in het bijzonder wanneer, als gevolg van
de EMU, het Duitse klimaat van monetaire stabiliteit zou worden aangetast (dit laatste
geldt overigens ook voor Nederland)’. Hieruit zou kunnen blijken dat Duisenberg
niet helemaal zeker is of die monetaire stabiliteit onder de EMU wel gewaarborgd
zal zijn.
Begin en slot van zijn toespraak leken dus niet helemaal met elkaar te kloppen.
We zullen ons maar aan het slot houden, want het zou inderdaad merkwaardig zijn
als de beoogde president van het Europese Monetaire Instituut - en nog niet van de
toekomstige Europese Centrale Bank (die conclusie is in de pers veelal te haastig
getrokken!) - twijfel zou laten bestaan over de stabiliteit van de toekomstige Europese
munt, de euro.
Intussen is het duidelijk dat die EMU er komt - niet zozeer omdat niemand er
bezwaren of bedenkingen tegen heeft, als wel omdat het grote bedrijfsleven, en vooral
de grote banken, zich er al zo op voorbereid hebben, en voor die voorbereidingen al
zoveel kosten gemaakt hebben, dat het proces een eigen dynamiek heeft gekregen.
Zelfs uitstel van de EMU zou een ‘drama voor Duitsland’ zijn, zegt André Leysen,
president-commissaris van het Agfa-concern, en de gevolgen van een eventuele
mislukking noemt Helmut Werner, president van Mercedes Benz, ‘vernietigend’
voor het concurrentievermogen van de Europese industrie, ja voor de hele economie.
De situatie doet denken aan augustus 1914, toen de grote mogendheden de
mobilisatie hadden afgekondigd en daarmee een proces in gang hadden gezet dat
niet meer terug te draaien viel - hoezeer sommigen van de staatshoofden van die
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mogendheden dit ook hadden gewild. Duisenberg zelf is minder dramatisch. Hij
bepaalt zich tot de - op zichzelf al veelbetekenende - karakterisering: ‘De
voorbereidingen voor de EMU door de nationale centrale banken en de financiële
sector, die inmiddels in volle gang zijn, vormen als het ware een vliegwiel van het
monetaire integratieproces.’
Heeft dit integratieproces noodzakelijkerwijs een politieke integratie tot gevolg?
Of is zo'n politieke integratie, als gevolg van de monetaire integratie, alleen maar
wenselijk? Voor Duitsland geldt, zegt Duisenberg, ‘dat een EMU zonder politieke
unie op termijn onwenselijk is’. En hijzelf acht ‘het voor een monetaire unie goed
wanneer deze op termijn samen gaat met meer politieke integratie’.
Noodzakelijk - zowel in dwingende als in normatieve zin - schijnt een politieke
unie, als gevolg van de monetaire unie, niet te zijn. Ja, eerder zou de vraag gesteld
kunnen worden of de monetaire unie niet noodzakelijkerwijs zal stuiten op politieke
realiteiten, die de vorm kunnen aannemen van politieke onwil of politiek onvermogen
van staten - zelfs van staten die met overtuiging deelnemen aan de monetaire
integratie.
Dr. S. Rozemond, van het Instituut Clingendael, gaf in Het Parool van 1 juni het
voorbeeld van zo'n mogelijk conflict - een voorbeeld dat hij overigens had ontleend
aan het jaarboek van de Franse tegenhanger van Clingendael: stel dat een lidstaat
militaire middelen wil mobiliseren voor enig nationaal of internationaal belang dat
de zorg om inflatie te boven gaat. ‘Als zoiets dan door de overigen wordt verboden,
klapt elke economische en monetaire unie uit elkaar.’
Als het een klein Europees land is dat zich om de een of andere reden bedreigd
voelt en daarom tot monetair onverantwoorde uitgaven wil overgaan, zou het nog
door pressie van de andere lidstaten tot andere gedachten gebracht kunnen worden.
Maar is dat ook denkbaar bij een groot land, Frankrijk bijvoorbeeld? In elk geval zal
de regering van zo'n land, groot of klein, de beslissing te buigen voor de wil van de
andere regeringen hebben te verantwoorden tegenover eigen bevolking.
Het antwoord dat iedere lidstaat vrij blijft zijn militaire begroting te verhogen,
mits het effect daarvan op zijn totale begroting en op zijn monetaire stabiliteit binnen
de perken van de EMU blijft, is formeel juist, maar niet voldoende. Immers, de
regering van zo'n land kan door eigen bevolking, die weinig boodschap heeft aan
zoiets als de EMU, gedwongen worden die perken te buiten te gaan, op straffe van
gevaarlijke binnenlandse onrust of zelfs maar verlies van macht.
Zulke eventualiteiten pleiten niet tegen de EMU, die, zoals gezegd, toch al
onvermijdelijk lijkt. Eraan te herinneren kan echter helpen tegen euforie.
NRC Handelsblad van 05-07-1996, pagina 7

Dertig verloren jaren
Meike Vernooy, die op haar eindexamen vier tienen en vier negens had gehaald,
moet gewoon met de grote hoop meeloten. De Erasmus Universiteit Rotterdam geeft
haar geen voorrang voor de studie geneeskunde, die zij wil volgen. De wet op het
hoger onderwijs laat dit niet toe. Nooit is de absurditeit van die wet zo kras
aangetoond.
Maar er gloort hoop - zij het misschien niet voor Meike. De Universiteit Utrecht
lijkt het stelsel van nivellering of, als u een mooier woord wilt, verdelende
rechtvaardigheid waar de Nederlandse academische wereld onder zucht, doorbroken
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te hebben. In september 1997 wil zij een college naar Engels model openen, waar
maximaal zeshonderd studenten intern wonen.
Die studenten krijgen in drie jaar een zwaar programma te verwerken, van ten
minste 55 uur per week. Wie daar niet aan voldoet, kan niet blijven hangen of een
herexamen doen. Hij of zij ligt eruit en moet een andere opleiding kiezen, eventueel
aan de Utrechtse universiteit zelf.
Tijdens hun studie worden de studenten in kleine groepen - maximaal 25 - begeleid
door tutoren, die veel aandacht zullen besteden aan werkstukken, scripties, überhaupt
aan prestatie.
Na drie jaar kan de student overstappen naar de doctoraalstudie in het vak dat hij
op het college had gekozen (letteren, natuurwetenschappen of sociale wetenschappen),
maar hij kan ook zijn studie aan een buitenlandse universiteit afmaken of met zijn
graad direct de maatschappij in gaan.
Toelating tot het college geschiedt ‘binnen de wettelijke context’, maar in
voorgesprekken wordt de sollicitant gewaarschuwd voor wat hem te wachten staat.
Het collegegeld is niet verschillend van dat voor elke andere studie, verhoogd evenwel
met een bijdrage van ongeveer tien- à twaalfduizend gulden. Een apart fonds is er
om minder draagkrachtigen de kans te geven toch die studie te volgen.
Belangrijker dan de details is het feit dat binnen de universiteit intellectuele
elitevorming wordt geïntroduceerd - al wordt het woord niet genoemd. Talent en
werkkracht worden gehonoreerd, zodat de besten ter beschikking komen van
maatschappij of wetenschap en zich kunnen meten met de produkten van de beste
buitenlandse universiteiten. Al zal het een proces van lange adem zijn, dat nog vele
moeilijkheden zal hebben te overwinnen - het begin is er tenminste.
In feite hebben we daar dertig jaar op gewacht. Omstreeks het midden van de jaren
zestig kwam er een discussie op gang over de wenselijkheid van een grotere
differentiatie binnen de universitaire wereld - differentiatie tussen universiteit en
universiteit, maar ook differentiatie tussen studenten binnen één universiteit. Ook
werd gesproken over de oprichting van centers of excellence, eventueel buiten de
universiteit.
Onder de eersten die de kat de bel aanbonden, bevond zich de toenmalige
commissaris der koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, die in 1964 pleitte voor
een ‘elite-universiteit’, ergens in de Zuiderzeepolders te vestigen. Ook de Rotterdamse
econometrist prof. H. Theil, die later naar Chicago zou verhuizen, sprak zich daar
voor uit, hoewel hij die universiteit liever in Zuid-Limburg zag verrijzen.
Onder de andere deelnemers aan die discussie, die ook haar weerslag vond in deze
rubriek, waren de hoogleraren W.G. Burgers (Delft), C.A. van Peursen (Leiden),
C.M. Braams (Utrecht), die allen op enigerlei wijze elitevorming bepleitten, en de
ambassadeurs G.E. van Ittersum en H.N. Boon. Die discussie vond haar - bescheiden
- hoogtepunt in 1966, dus dertig jaar geleden.
Toen al waren de meeste deelnemers zich ervan bewust dat hun pleidooien zouden
stuiten op diepgewortelde Nederlandse tradities. Boon sprak van het beginsel van
de ‘verdelende rechtvaardigheid’ dat zich ertegen zou verzetten. In de taal vond hij
bevestiging van een wantrouwen jegens uitnemendheid: iemand is hier ‘eng’ of
‘griezelig’ knap. Theil schreef: ‘Wij hebben meer belangstelling voor het verbeteren
van extreem slechte toestanden dan voor het verder verbeteren van wat al goed is
(of wat wij menen dat goed is).’
Toch zijn het niet die weerstanden waarop het beginsel van intellectuele
elitevorming is gestrand. Het is de revolutie van de tweede helft der jaren zestig en
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de jaren zeventig, met haar gelijkheidsmanie en haar weerzin tegen hard werken waarnaar ook vele docenten en bijna alle politici, onder wie ministers van Onderwijs,
hun oren lieten hangen - die deze discussie heeft gesmoord. Een pleidooi voor
elitevorming - zelfs voor intellectuele elitevorming - kreeg geen voet aan de grond.
Na dertig jaar weten we langzamerhand hoeveel kwaads die revolutie heeft
aangericht, vooral aan de universiteiten. Bijna iedereen is ervan teruggekomen behalve degenen die ervan geprofiteerd hebben en er hun niet op wetenschappelijke
gronden verkregen posities aan hebben te danken, maar die categorie sterft ook
geleidelijk uit. Zo lijkt de tijd rijp voor een hervatting van de discussie over
intellectuele elitevorming.
Het blijkt uit een bliksemenquête die de Volkskrant heeft gehouden over het
Utrechtse plan. Voorspelbaar was de reactie van de Landelijke Studentenvakbond
(LSVB): ‘Zo'n college is een elite-instituut, en dat keuren wij af.’ Zo'n bond is
conservatief geworden: hij wil de ‘verworvenheden’ van de jaren zestig behouden.
Interessanter is het commentaar van Tom de Greef, die in die jaren actief was in
de LSVB: ‘...extra zorg voor de aankomende intellectuele elite lijkt me geen gek
idee. [...] De een is nu eenmaal slimmer of dommer dan de ander.’ En van R. van
der Ploeg, lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer (en hoogleraar economie aan
de Universiteit van Amsterdam): ‘Dit is precies wat ik in Nederland wil: er moet hier
harder gestudeerd worden.’
Laat, maar (laten we hopen) niet te laat. In elk geval: dertig verloren jaren.
NRC Handelsblad van 09-07-1996, pagina 7

Het beestje bij de naam genoemd
Nationaal belang bestaat niet als objectief gegeven. Er bestaan slechts opvattingen
over nationaal belang. ‘Op grond van het nationaal belang worden soms haaks op
elkaar staande beleidsdaden bepleit’, schrijft P.G.C. van Schie in een geschrift van
de liberale Teldersstichting, getiteld Nationaal belang: over de bruikbaarheid van
het begrip voor een liberaal buitenlands beleid.
Die verscheidenheid aan opvattingen over het nationaal belang en over wat al dan
niet in het nationaal belang is heeft altijd een belangrijk deel van de politieke discussie
uitgemaakt, al heeft in Nederland lange tijd een schroom bestaan het beestje bij zijn
naam te noemen. Die schroom, die veel heeft van schijnheiligheid, is de laatste tijd
gelukkig afgenomen.
Als er een verscheidenheid aan opvattingen (die per definitie subjectief zijn)
bestaat, rijst de vraag of er een liberale, een sociaal-democratische, een
christen-democratische en nog andere opvattingen over nationaal belang geformuleerd
kunnen worden. Van Schie doet daar in genoemd geschrift een poging toe. ‘Ook
liberalen dienen met hun eigen, subjectieve visie op het nationaal belang te komen.’
Het is een lofwaardige poging, en voordat hij tot een formulering van zo'n liberale
visie komt, maakt hij tal van behartigenswaardige opmerkingen, waar ook
niet-liberalen met vrucht kennis van kunnen nemen. Ja, men kan zijn formulering
onderschrijven en tegelijkertijd zich afvragen wat er zo specifiek liberaals aan is.
Waar komt het nationaal belang, in liberale ogen, op neer? Van Schie onderscheidt
drie kenmerken. In de eerste plaats is er de noodzaak van overleving van de natie niet noodzakelijkerwijs van de staat. Immers, ‘als een overgrote meerderheid van de
burgers in volledige vrijheid en gedurende lange tijd van opvatting is dat de eigen
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staat beter kan opgaan in een andere staat of met andere staten in een groter geheel
worden geïntegreerd, [..] is het voortbestaan van de staat niet langer als “nationaal
belang” aan te merken.’
Heel juist, maar dat toont tevens aan hoe etherisch een discussie over het nationaal
belang kan worden. Maar intussen is het prioritaire belang dat gehecht wordt aan de
overleving van de natie (en van de staat, zolang hij bestaat), niet een liberaal
monopolie. Ook anderen kunnen daarmee instemmen.
En wat het opgaan van de staat in een groter geheel betreft, daarover verschillen
de liberalen juist onderling van mening. Bolkestein is ertegen; andere liberalen zoals de meerderheid van de Eerste-Kamerfractie en de liberale Europarlementariërs
- zijn ervoor. Zo zien we: zelfs in liberale kring bestaan er opvattingen die haaks op
elkaar staan. Kan er dus van een liberale visie gesproken worden?
Die vraag geldt ook het tweede door Van Schie genoemde kenmerk van een liberale
visie op het nationaal belang: ‘Het voortbestaan als vrije, pluralistische samenleving
met democratische besluitvormingsprocedures’, ofwel ‘de bescherming van de
fundamentele waarden waarop onze samenleving is gebouwd binnen de eigen
grenzen.’ Iemand daarmee oneens?
Ten slotte een wèl meer specifiek liberaal geluid: ‘Het afbreken van
handelsbelemmeringen en het openhouden van de toegangswegen tot handelspartners
en de doorgangsroutes voor het handelsverkeer.’ ‘Liberale democratieën doen er in
hun nationaal belang goed aan [..] te blijven streven naar een zo uitgestrekt mogelijk
vrijhandelsgebied [..].’
Even lijkt die liberale schoonheid te worden verduisterd door de wens tot ‘het
verlenen van facilitaire steun aan het eigen bedrijfsleven, ter vergroting van de
exportmogelijkheden en ter verhoging van de kans dat orders worden binnengehaald’,
maar dan blijkt het slechts te gaan om ‘het begeleiden van handelsmissies, het
ondernemen van publiciteitsoffensieven (ook om bijvoorbeeld toeristen naar het
eigen land te trekken) en het verstrekken van informatie’.
Niettemin: ook dit meer specifieke liberale kenmerk zullen intussen ook sociaalen christen-democraten, die vroeger wellicht meer tot protectionisme geneigd waren,
wel onderschrijven, hoewel the proof of the pudding pas gevonden wordt in de
houding die zij zullen aannemen als de Europese Unie beschermingsmaatregelen
tegen produkten van buiten zou dreigen te nemen. Misschien dat hier zelfs liberalen
steken zullen laten vallen.
Summa summarum: er is eigenlijk geen exclusief liberale visie op het nationaal
belang te formuleren. De poging ertoe komt tot een enigszins krampachtig resultaat.
Maar als dat zo is, kan er dan sprake zijn van een ‘liberaal buitenlands beleid’, zoals
de ondertitel van Van Schie's onderschrift postuleert? Evenmin.
NRC Handelsblad van 12-07-1996, pagina 7

Plaatsvervangende schaamte
‘Een klein land moet zijn positie en prestige op een andere manier [dan een groot
land, JLH] ontwikkelen. Dat doe je door in de internationale orde inventief te zijn,
en er geld in te stoppen. Daarmee verwerf je internationale faam. Het is een manier
om je als klein land groter te maken tegenover die anderen.’
‘Het belangrijkste middel voor constructieve invloed van een niet zo machtige
staat als Nederland ten gunste van ontwikkeling naar wereldrechtsorde is het
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verwerven van de internationale reputatie een geloofwaardige partner in multilaterale
politiek te zijn.’
Twee recente uitspraken van twee leden van het huidige kabinet. De ene van de
minister van Buitenlandse Zaken in een interview in deze krant (13 januari 1996);
de andere van de minister van Defensie in zijn vorig jaar verschenen boek Labiele
vrede (blz. 265).
Wat ze gemeen hebben is het belang dat ze hechten aan het verwerven van prestige,
internationale faam of internationale reputatie. Moeten die begerenswaardige
doeleinden bereikt worden door prestaties? Niet noodzakelijkerwijs. Van Dale geeft
als definitie van prestige: ‘aanzien op grond van echte of vermeende prestaties of
capaciteiten’ (cursivering toegevoegd).
Prestige, reputatie of faam kan dus net zo goed een illusoir karakter hebben, zolang
tenminste de illusie niet al te opzichtig door feiten weersproken en doorgeprikt wordt.
En dat is nu wat met Nederland gebeurd is. Wat het aan internationale faam of prestige
had (klein maar dapper, betrouwbaar, de zaakjes goed in orde) is met één slag
verdwenen, en die slag kan met één trefwoord aangegeven worden: Srebrenica.
Ik sprak van feiten die prestige (of de illusie ervan) ongedaan kunnen maken, maar
het hoeven niet eens feiten te zijn. Het kan evengoed een andere illusie zijn die dit
doet: de faam van lafheid, draaierigheid, stunteligheid - of die faam nu verdiend is
of niet.
Daarom doet het er niet veel toe of ‘onze jongens’ in Srebrenica zich in
werkelijkheid als helden hebben gedragen dan wel als medeplichtigen van de
oorlogsmisdadiger of, op z'n best, als mensen die liever de andere kant opkijken en
geen lastige vragen stellen - iets wat wij nog steeds met zoveel genoegen de Duitsers
verwijten in de Hitlertijd gedaan te hebben.
Het doet er niet veel toe, want het buitenland heeft al lang geconcludeerd dat onze
soldaten (beroepssoldaten!), wat ook de verzachtende omstandigheden mochten zijn
geweest, ernstig te kort zijn geschoten. Het getuigenis van hun commandant
Karremans voor het Haagse tribunaal heeft deze indruk in elk geval niet weggenomen.
Ook minister Voorhoeves rede van 11 juli, waarin hij Srebrenica na één jaar
herdacht, zal daar niet veel aan veranderen. Hij legde de ‘grondfout’ voor de deur
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die had ‘veilige gebieden’ ingesteld
‘zonder een helder politiek doel en zonder dat de leden daar de militaire middelen
voor ter beschikking stelden’.
Akkoord, maar dan rijst onmiddellijk de vraag: als dat zo is, waarom heeft
Nederland dan troepen naar Srebrenica gestuurd? De verantwoordelijkheid hiervoor
ligt bij een vorig kabinet en een vorige Tweede Kamer, maar daar heeft de
buitenwereld, bij wie wij zo graag faam en prestige willen hebben, niets mee te
maken. In haar ogen is het Nederland dat die troepen heeft gestuurd en dus
verantwoordelijk is voor hun optreden (of gebrek daaraan).
En deze opvatting zal niet verzwakt worden als de Kamer, die voor een groot deel
bestaat uit politici die in een vorige Kamer aangedrongen hebben op uitzending van
de troepen naar Srebrenica, weigert de kwestie van interne verantwoordelijkheid te
stellen. Dan wordt het collectieve beeld van lafheid en verdringing van een
onaangenaam verleden alleen maar versterkt.
Het beeld wordt er niet fraaier op wanneer het buitenland kennis neemt van een
opperbevelhebber van de landmacht die, nog vóór zijn aftreden, zijn minister openlijk
attaqueert. Generaal Couzy mag misschien grotendeels gelijk hebben - een deel van
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zijn kritiek heeft hij overigens weer ingeslikt - het tafereel is niet verheffend, strekt
niet tot vertrouwen in Nederland als serieuze, goed georganiseerde partner.
Voeg daarbij de berichten dat driekwart van de ruim vijftienhonderd Nederlandse
beroepsmilitairen in het Duitse Seedorf verslaafd is aan verdovende middelen (de
helft daarvan aan hard drugs), en het beeld van slapheid en gebrek aan ernst is
compleet - althans voorlopig.
Natuurlijk heeft Nederland een ander beeld van zichzelf. En natuurlijk is de
verwijdering van eventuele smetten op dat zelfbeeld een kwestie die ons alleen
aangaat. Maar voor een kabinet dat - getuige de uitspraken waarmee dit artikel opende
- zoveel waarde hecht aan de opinie van het buitenland, is er op z'n minst ook een
extern aspect aan deze zaak. In elk geval heeft Nederland niet beantwoord aan de
normen die de ministers Van Mierlo en Voorhoeve zelf in die uitspraken stelden.
Vooral de eerste zal het verschil tussen zelfbeeld en het beeld dat anderen van ons
hebben, als een molensteen om zijn hals hangen, wanneer hij over een half jaar het
voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt en in die functie geacht wordt
de partners ontvankelijk te doen zijn voor Nederlandse leiding. Zij hoeven het woord
Srebrenica niet uit te spreken om uiting te geven aan hun scepsis en terughouding.
Maar dat betekent niet dat de rest van ons rustig kan doen alsof er niets gebeurd
is. Iedere denkende Nederlander zal een gevoel van plaatsvervangende schaamte
hebben, vooral wanneer hij in het buitenland vertoeft. Ingetogenheid is dan het beste
gedrag, maar dat kan nauwelijks verwacht worden van de hordes die de
Middellandse-Zeekusten plegen te bezoeken. Die verschillen niet veel van de soldaten
die, na Srebrenica, hosten, zopen, joelden en daarna met vakantie gingen - daartoe
allemaal in de gelegenheid gesteld door de verantwoordelijke politicus.
NRC Handelsblad van 16-07-1996, pagina 9

Le bourgeois gentilhomme
In het maandblad Onze Taal van juli/augustus schrijft Jan Erik Grezel, die behoort
tot de vakgroep Toegepaste Taalkunde aan de Technische Universiteit Delft: ‘Een
columnist van NRC Handelsblad bespreekt regelmatig oude hits zoals verkeerde
samentrekkingen en incongruentie (tussen persoonsvorm en onderwerp). En ook
lezers van Onze Taal klagen geregeld over ‘taalverloedering’...’ Waar slaat dat ook
op?
Die vraag mogen we een taalkundige wel stellen. Maar een antwoord zal ik wel
niet krijgen, net zomin als ik antwoord kreeg van Johan Nootens, taaladviseur bij
het Vlaamse parlement, die suggereerde dat ik mij druk maakte over fouten als ‘hun
hebben dat gezien’ en aan wie ik, in deze rubriek op 11 juni en ook in een persoonlijke
brief, vroeg mij de passages aan te wijzen waarin ik dat zou hebben gedaan.
Dit sterkt mij in mijn vermoeden dat taalkundigen (let wel: niet de taalkundigen)
hooghartige lieden kunnen zijn, die het niet kunnen hebben dat leken hun terrein
betreden - anders dan archeologen die in amateur-archeologen in beginsel waardevolle
bondgenoten zien, maar niet anders dan theologen en filosofen die, zelf over alles
en nog wat een mening ponerend (dat doen taalkundigen tenminste niet), beunhazen
op de vingers tikken, zodra die het wagen een mening te uiten, of zelfs maar een
vraag te stellen, op het gebied van hun specialisme.
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Aangezien ik niet voor specialisten schrijf, ga ik rustig door met het signaleren
van taaleigenaardigheden die ik in mijn lectuur heb aangetroffen. Ziehier weer een
paar vondsten:
‘CDA-Kamerlid Verhagen zei met bepaalde verwachtingen naar Marokko te zijn
gegaan. Maar hij is er niet “vrolijker op geworden”.’ Kop boven het bericht waarin
deze regels stonden: ‘Kamerdelegatie komt illusie rijker terug uit Marokko’. Rijker?
‘Alleen al de intentie om bijeen te willen horen wijst erop dat er
gemeenschappelijke conventies zijn.’ Als je de intentie hebt wil je vanzelf iets.
‘Die rente betaalt u pas daadwerkelijk na vijf jaar en is in die tijd opgelopen tot
5.000 gulden.’ Zelfde constructie als: hem groette ik en beantwoordde mijn groet.
Idem: ‘Die kunnen ze niet meenemen en verdwijnen bij de eerste regenbui.’
‘Een politiek mandaat voor EU-optreden zal toch op zijn minst ook acceptabel
moeten zijn voor zij die niet willen of kunnen. Van hen wordt immers solidariteit
gevraagd.’ Waarom staat er niet: van zij wordt solidariteit gevraagd? Dat zou
tenminste logisch zijn geweest.
Idem: ‘Liberale politiek bracht de emancipatie van bepaalde groepen met zich
mee, waaronder succesvolle ondernemers, of zij die vanwege afwijkende religieuze
overtuiging uitgesloten waren gebleven van politieke invloed.’
‘Het is verkeerd het verlangen naar internationale consensus tot het hoogste doel
van het beleid te verheffen.’ Kan verlangen een doel zijn?
‘Intussen valt er voor de staatssecretarissen weinig meer te lachen. De een na de
ander gaat in het parlement onderuit. Vermeend is op Financiën zowat de enig
ongeslagene.’ Nu, er zijn op Financiën nog wel meer ongeslagen. Of staat het woordje
is niet op de juiste plaats in deze zin?
‘Tijdens zijn leven genoot Bomans nationale bekendheid, niet in het minst door
zijn radio- en televisie-optredens.’ Hé, het was nieuws voor mij dat hij door die
optredens helemaal geen bekendheid genoot. Of is bedoeld: niet het minst?
‘Vooral universiteiten leverden veel plannen in voor computersteunend onderwijs.’
Is het de bedoeling dat het onderwijs computers steunt?
‘Lamm mengde zich in de strijd nadat hij steeds vaker merkte dat het charisme
van Perot zou zijn afgenomen.’ Merken is het constateren van een feit (iets is
afgenomen of het is niet afgenomen). Hier wordt het in het midden gelaten of Perots
charisma inderdaad is afgenomen.
‘De verwachting is dat het bezoekersaantal van vorig jaar opnieuw wordt
overtroffen.’ Wanneer werd het bezoekersaantal van vorig jaar dan voor het eerst
overtroffen?
We moeten niet denken dat ze het in het buitenland zoveel beter weten of kunnen.
In een Engelse krant las ik: ‘Germany would not risk a possible crisis...’ Wat je
riskeert is altijd mogelijk. Als het vaststaat is er geen sprake van een risico.
In mijn vorige stuk had ik deze alinea willen opnemen: ‘“Het Duitsland van Hitler
zag de natie niet alleen als volksgemeenschap, maar ook als rassengemeenschap.”
In deze rubriek houd ik me niet met spelling bezig - spelling heeft weinig met taal
te maken -, maar hier kan aangetoond worden dat de spelling fout is, niet omdat zij
een regel heeft overtreden, maar omdat zij een verkeerde suggestie wekt. Hitlers
Duitsland zag de natie juist niet als rassengemeenschap - als gemeenschap van rassen
-, maar als rassegemeenschap - als gemeenschap van één ras.’ Laat de redactie mij
er nu op wijzen dat in het nieuwe Groene Boekje het woord rassegemeenschap
helemaal niet staat, maar alleen rassengemeenschap. Verbouwereerd heb ik die alinea
toen maar laten schrappen.
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Ik kom nog even terug op die taalkundige met wie ik dit stuk begon. Hij schreef
dat ik regelmatig incongruenties (tussen persoonsvorm en onderwerp) besprak. Dat
zal wel waar zijn, maar ik wist het niet. Wat dat betreft, ben ik als Molières bourgeois
gentilhomme, die tot de ontdekking kwam dat hij zijn leven lang proza gesproken
had.
NRC Handelsblad van 19-07-1996, pagina 9

Geen einde van de geschiedenis
Zou Francis Fukuyama toch gelijk hebben gehad, toen hij in zijn geruchtmakende
artikel van 1989 opperde dat de wereld met de val van het communisme en de
overwinning van het liberalisme, aan het eind van de geschiedenis was gekomen?
Deze stelling, met min of meer slagen om de arm geponeerd, werd toentertijd
grotendeels weggelachen.
Ten onrechte, en wel om voornamelijk twee redenen. In de eerste plaats gebruikte
Fukuyama liberalisme niet in de Europese, maar in de veel wijdere Amerikaanse
betekenis van het woord. ‘Politiek liberalisme kan eenvoudig worden gedefinieerd
als de rechtsstaatsgedachte’, schreef hij in zijn latere boek The End of History and
the Last Man. Onder dit begrip valt dus het hele scala van sociaal-democratie tot en
met democratisch conservatisme.
In de tweede plaats stelde hij dat, wanneer hij sprak over het mogelijke einde van
de geschiedenis, hij bedoelde de geschiedenis als politiek-ideologisch discours, niet
als aaneenschakeling van gebeurtenissen, en om het laatste werd zijn stelling juist
veelal belachelijk gemaakt - met de gemakkelijke verwijzing naar Bosnië, Rwanda
en wat er sinds de val van de Muur nog meer aan al dan niet verschrikkelijke
gebeurtenissen te beleven waren geweest.
Aan mijn eigen werk heb ik kunnen merken hoezeer het terrein van het
ideologisch-politiek discours is ineengekrompen. Vóór 1989 werd het, ruim veertig
jaar lang, beheerst door wat prof. B.H.M. Vlekke eens heeft genoemd de Tweespalt
der wereldrijken (aldus de titel van zijn boek uit 1953). Bijna alles wat er op de
wereld gebeurde kon daaraan worden gerelateerd.
Aan dit discours heb ik druk meegedaan. Aan stof was er geen gebrek, zelfs nadat
langzamerhand was gebleken dat het communisme als ideologie geen gevaar of
verleiding meer uitmaakte. De machtstegenstelling tussen de wereldrijken bleef
bestaan en leverde genoeg stof voor het discours op.
Ook voor de binnenlandse politiek. Wordt onze veiligheid bedreigd en, zo ja,
hoeveel is de verdediging ervan ons waard? Is de Amerikaanse bescherming een
absolute voorwaarde voor die veiligheid of kunnen wij het riskeren haar op het spel
te zetten, bijvoorbeeld door te spelen met de gedachte van een eigen Europese koers
of tegen de Verenigde Staten aan te schoppen wegens hun beleid in Vietnam, Chili
of El Salvador?
Deze en talloze soortgelijke kwesties waren toen onderwerp van het discours. De
laatste kwestie die de gemoederen in eigen land bezighield was die van de
kruisraketten, waartegen in 1981 en 1983 honderdduizenden op straat protesteerden.
Zeker, de discussie over Gorbatsjov, die daarna kwam, verdeelde de mensen nog in
geestdriftigen en sceptici, maar die had geen gevolgen meer voor de binnenlandse
politiek.
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En nu? Niet alleen het communisme is weggevallen, maar ook het wereldrijk van
de Sovjet-Unie bestaat niet meer, en daarmee is een reusachtig thema voor het
politiek-ideologische discours weggevallen. Terwijl vroeger de machtsverschuivingen
in vrijwel elk land ter wereld werden gevolgd in het perspectief van
Oost/West-tegenstelling, zijn deze thans, nu die tegenstelling niet meer bestaat, bijna
faits divers geworden, althans naar de periferie van onze belangstelling gedrongen
- interessant, maar niet wezenlijk.
Dat is zelfs het geval met verschrikkingen als in ex-Joegoslavië die sinds 1991
aan de orde van de dag zijn.
Zij vormen, behalve intern, geen wezenlijk politiek probleem meer, maar zijn voor
de wereld een moreel probleem geworden. En over morele problemen zijn we gauw
uitgepraat, wanneer ze niet het gevoel van eigen veiligheid raken. Vergelijk de enkele
tientallen die een paar dagen geleden wegens Bosnië in Den Haag de straat op gingen
met de honderdduizenden die dat daar in 1983 wegens de kruisraketten deden.
Gevolg van dit verlies aan focus is dat het politieke discours zich onvermijdelijk
meer op zaken dichter bij huis concentreert, maar zelfs de vraag welke kant Europa
uit moet, vermag slechts weinigen te boeien, getuige de geringe opkomst bij de
Europese verkiezingen. Zo zijn het noodgedwongen de ontwikkelingen in eigen land
die nog de meeste aandacht weten te trekken. Dat is geen terugkeer tot nationalisme,
wèl tot provincialisme.
Ook deze rubriek kan zich aan deze ontwikkelingen niet onttrekken. Moet die een
mening uitspreken over de ontwikkelingen in Roemenië of Peru? Zij zijn ongetwijfeld
heel interessant, maar hebben nauwelijks meer een relatie tot ons. Dat kan van
ontwikkelingen in landen als Duitsland en Frankrijk niet gezegd worden, en daarom
blijven we die volgen. Maar zelfs de Verenigde Staten zijn minder interessant als
onderwerp voor het politieke discours geworden. Clinton of Dole - het maakt op zijn
hoogst marginaal iets uit.
Het terrein van mijn belangstelling is dus ingekrompen (ik merk het ook aan mijn
lectuur: ik ben veel gauwer door de dag- en weekbladen heen dan vroeger). Natuurlijk
kan dit ook een gevolg zijn van het aftakelingsproces waar ieder na zijn dertigste
aan onderhevig is en dat in mijn geval misschien een kritieke fase nadert.
Hoe dit ook zij - in elk geval wil ik niet tegen heug en meug blijven schrijven. De
lezer moet zich er dus op voorbereiden dat ik zo nu en dan mijn beurt oversla. Een
einde van de geschiedenis zal dit niet betekenen.
NRC Handelsblad van 23-07-1996, pagina 7

Beoogde mislukking?
Begin september 1994 werd in het Haagse Instituut Clingendael een tweedaags
colloquium gehouden over het Duitse verzet tegen Hitler. Het was iets meer dan
vijftig jaar tevoren, 20 juli 1944, dat Hitler maar net ontkomen was aan een aanslag
op zijn leven, gepleegd door de officier Claus von Stauffenberg.
Tientallen samenzweerders werden daarna opgepakt en terechtgesteld - een elite
die het naoorlogse Duitsland zou moeten missen.
Onder de Duitse deelnemers aan dat colloquium waren ten minste één overlevende,
Ludwig von Hammerstein (sindsdien overleden), de weduwe van een andere
samenzweerder, Adam von Trott zu Solz (die met het Nederlandse verzet contact
had gehad), de historicus Hans Mommsen, Joachim Fest, auteur van het standaardwerk
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Staatsstreich: der lange Weg zum 20. Juli, en een aantal anderen die, hetzij direct
hetzij zijdelings, bij de samenzwering betrokken waren geweest.
In vergelijking met dit kaliber viel de Nederlandse deelneming, uitzonderingen
daargelaten, enigszins tegen - al kon zij bogen op de aanwezigheid van één iemand
die Von Trott in de oorlogsjaren meermalen had ontmoet: dr. C.L. Patijn. De
belangstelling aan Nederlandse kant viel ook kwantitatief tegen. Op de laatste dag
vond het uit Duitsers bestaande forum een vrijwel lege zaal tegenover zich.
Eén ding is mij van dit colloquium vooral in herinnering gebleven. Joachim Fest
eindigde zijn inleiding met een verzetsman aan te halen die daags na de aanslag had
gezegd: ‘Ik geloof dat het goed is dat het gedaan is. En misschien ook wel goed dat
het mislukt is.’
Waarom goed dat het mislukt is? Omdat, als Hitler bij die aanslag wèl zou zijn
omgekomen en Duitsland spoedig had moeten capituleren, er licht, zoals na 1918,
een dolkstootlegende zou zijn ontstaan: Duitsland zou niet aan de fronten zijn
verslagen, maar als gevolg van een aanval in de rug. Zaad voor een nieuw nationalisme
en een nieuwe revanchegedachte.
Tijdens de forumdiscussie op de laatste dag vroeg één der Nederlandse deelnemers
of het forum deze mening deelde. Ten minste twee, onder wie Hammerstein, verzetten
zich ertegen met het argument dat, als de aanslag zou zijn geslaagd en de oorlog in
Europa in de zomer van 1944 zou zijn beëindigd, er miljoenen levens zouden zijn
gespaard, zowel aan de fronten als in de kampen.
Joachim Fests mening bleek uit het commentaar dat hij gaf op de zojuist geciteerde
uitspraak: ‘Dit zou wel eens het verstandigste woord kunnen zijn dat gezegd werd
over de aanslag en het verzet.’ Trouwens, in zijn boek had hij al opgemerkt dat de
aanslag ‘vooral een symbolische daad’ was geweest.
Ik werd aan die discussie herinnerd toen ik in Die Zeit van 19 juli las dat er onlangs
een boek is uitgekomen, dat de stelling verdedigt dat Stauffenberg de aanslag met
opzet heeft laten mislukken, juist om te voorkomen dat er een nieuwe dolkstootlegende
zou ontstaan (20. Juli 1944 - Das ‘gescheiterte’ Attentat: Untersuchung eines geplanten
Fehlschlags door Dietrich Schmidt-Hackenberg. Frieling Verlag, Berlijn, 17,80 DM).
Het zou te ver voeren alle argumenten voor deze these hier op te noemen. Ik zou
het trouwens dan uit de tweede hand moeten doen, want het boek zelf heb ik niet
gelezen. Waarop het neerkomt is dat Stauffenberg die een aparte opleiding had
gevolgd in het omgaan met explosieven, zeker niet de kardinale fouten zou hebben
gemaakt die er gemaakt zijn, als hij de aanslag had willen laten lukken.
De schrijver, die door de recensent van Die Zeit volstrekt serieus genomen wordt,
vermeldt (wat bekend was) dat er onder de samenzweerders meningsverschillen
bestonden over de voor- en nadelen van een aanslag. Niet zozeer over de moraliteit
als wel over het nut ervan.
Zo was het hun toen al bekend dat een gelukte aanslag geen enkel verschil zou
maken in de houding van de geallieerden, die stonden op Duitslands
onvoorwaardelijke overgave en trouwens niets met de samenzweerders - van wier
bestaan zij op de hoogte waren, onder anderen door de Nederlander dr. W.A. Visser
't Hooft te Genève - te maken wilden hebben.
Maar ook de vrees voor een nieuwe dolkstootlegende speelde bij sommigen hunner
een rol. Anderen daarentegen pleitten voor de aanslag koste wat het kost: hoe de
afloop ook zou zijn, de aanslagplegers zouden de wereld althans hebben getoond dat
er nog fatsoenlijke Duitsers waren - of waren geweest. Dat was de stelling van

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

generaal-majoor Henning von Tresckow, die uit de mislukking dan ook de
consequentie van zelfmoord trok.
Het is dus mogelijk dat Stauffenberg, die zeker van alle voors en tegens op de
hoogte was, een synthese van alle argumenten heeft gemaakt en de aanslag heeft
gepleegd om hem te laten mislukken. Op die manier zou althans nog iets van
Duitslands eer gered worden en een nieuwe dolkstootlegende geen kans maken.
Toch pleit er iets tegen deze hypothese: als Stauffenberg de aanslag had willen
laten mislukken, waarom is hij dan, na de bom geplaatst te hebben (op een plaats
vanwaar zij geen maximaal effect zou hebben), naar Berlijn gevlogen om zich daar
bij de leiders van de staatsgreep te voegen? Zou hij dan niet verkozen hebben mèt
zijn bom in de lucht te vliegen, zoals eerdere aanslagplegers, de officieren Von dem
Bussche en Von Gersdorff, zouden hebben gedaan, ware het niet dat bij beide
gelegenheden Hitler op het laatste ogenblik zijn plannen veranderde en de aanslagen
mislukten?
Hoe dit ook zij - we zullen het wel nooit weten. Met de meeste samenzweerders
is deze wetenschap het graf in gegaan. Wat rest is hun heldendaad - wat hun ook
precies voor ogen moge hebben gestaan - èn de vraag, die ook wel nooit beantwoord
zal kunnen worden, wat zwaarder weegt: de miljoenen levens die nog tussen juli
1944 en mei 1945 verloren zijn gegaan of de voorkoming van een nieuw Duits
nationalisme en revanchisme?
PS. De inleidingen die op het colloquium zijn gehouden, zijn gebundeld in
Eenlastige erfenis: de rol en betekenis van het Duitse verzet tegen Hitler, een uitgave
van het Instituut Clingendael (24,50 gulden). Een recent boek over hetzelfde
onderwerp is De oorlog achter de oorlog: christenen onder Hitler in Duitsland en
Nederland door Marie van Beinum en Bart Jan Spruyt (uitg. Kok, Kampen, 34,90
gulden).
NRC Handelsblad van 26-07-1996, pagina 7

Waarheden en hun gevolgen
Het was mij ontgaan, maar in de column van Jan Greven in Trouw van 27 juli las
ik: ‘Sinds vorige week geloven anglicanen niet meer in de ouderwetse hel met eeuwig
brandend vuur en permanente pijniging, maar in het zo oneindig veel blekere,
kleurloze “Niets”.
Een van de redenen die ze voor deze omslag noemen, is dat de leer van de hel als
strafplek voor de zondaar zoveel geestelijke schade heeft aangericht. “Het Niets”
zou uit psychologisch oogpunt veel acceptabeler zijn.’ Jan Greven knoopt daar een
beschouwing over ‘de hel op aarde’ aan vast, die hij, onder andere, in de Olympische
Spelen gemanifesteerd ziet.
Inderdaad (en dan denk ik niet in de eerste plaats aan de bom van zaterdag), maar
mij inspireert die mededeling over het besluit van de anglicaanse kerk tot andere
gedachten. Wat voor geloof is dat, dat op een goed ogenblik ongeldig wordt verklaard
omdat het niet langer psychologisch acceptabel is voor de mensen?
Als een kerk iets als waar verkondigt - en dat heeft de anglicaanse kerk blijkbaar
eeuwenlang met betrekking tot de hel gedaan - dan moeten er erg belangrijke, in het
christelijk geloof zelf gefundeerde redenen zijn om dat te veranderen. En dan nog
zal zo'n leerstellige verandering dan twijfel doen ontstaan omtrent de eeuwigheid
van alle waarheden die de kerk verkondigt.
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Maar wanneer een kerk een geloofswaarheid niet langer voor waar houdt omdat
de mensen die waarheid niet langer aankunnen, ondermijnt zij haar eigen
geloofwaardigheid helemaal. Zij maakt dan die waarheden ondergeschikt aan de
grillen en humeuren van de mensen. Hoe kan zij nog langer prediken dat die
waarheden uit God en eeuwig zijn? Nee, het zijn - volgens haar eigen uitspraak - de
mensen die bepalen wat waar is en wat niet (of niet meer). De openbaring komt
blijkbaar van beneden, niet van boven.
Zeker, ongelovigen weten al lang dat het geloof in een God en in de waarheden
die daaruit voortspruiten, een projectie is van menselijke eigenschappen: angst of
behoefte aan veiligheid, bescherming, bevestiging. Maar wij discussiëren hier niet
over het Godsbestaan. Wij nemen hier God als hypothese en discussiëren van daaruit
over de consequenties van het godsgeloof.
Wat de anglicaanse kerk doet is consequenties van een geloof - in casu in de hel
- beslissend te doen zijn ten opzichte van dat geloof zelf, terwijl het kenmerkende
en essentiële van een geloof juist is dat het in beginsel heel is, onvoorwaardelijk en
in alle omstandigheden geldend - and damn the consequences. Het is daarom dat ik
de redenering nooit heb kunnen volgen van die mensen die na Auschwitz niet meer
konden geloven: een God die Auschwitz toestaat, kan en mag niet bestaan. Ook dat
is een omdraaiing van oorzaak en gevolg. Als je in God gelooft, geloof je in hem
met zijn hele hebben en houen - nog geheel afgezien daarvan dat in de bijbel staat
dat zijn beschikkingen ondoorgrondelijk en zijn wegen onnaspeurlijk zijn - en dus
heel wat Auschwitz kunnen inhouden. (Let wel: ik redeneer nog altijd vanuit de
hypothese van het Godsbestaan.)
Wat ik me wèl kan voorstellen is dat mensen na Auschwitz - of na bijvoorbeeld
het verlies van een kind - zeggen: ik geloof niet langer in een liefhebbende,
goedertieren God; mijn God is nu voor mij een wrede, onberekenbare God, die ik
aanvaard omdat, zoals de bijbel ook zegt, de dwaasheid Gods wijzer is dan de mensen.
Vanuit het standpunt dat eventuele consequenties van een waarheid niet kunnen
uitmaken of een waarheid al dan niet nog waarheid is, kan ik ook begrip hebben voor
de paus. Waar blijft het gezag van de kerk wanneer zij haar waarheden aanpast aan
de behoeften en praktijken van de mens, die elk ogenblik veranderen? De paus weet
heel goed dat de meerderheid van zijn gelovigen vele van die waarheden altijd aan
hun laars gelapt hebben, maar daarom blijven ze nog wel (in zijn ogen) waarheden
en zal hij ze blijven verkondigen.
De gedachten dat waarheden ophouden waarheden te zijn omdat hun gevolgen
onaanvaardbaar kunnen zijn, is overigens niet tot christelijke kring beperkt. Een tijdje
geleden discussieerde ik hier met de filosoof prof. P.B. Cliteur, die voorzitter is
geweest van het Humanistisch Verbond (een club van niet-gelovigen) en die ik erop
betrapt had ook die gedachte te koesteren.
Op 2 mei schreef hij in deze krant: ‘Heldring en Bolkestein zouden ernstig
schrikken wanneer zij zich zouden realiseren wat een consequente doorwerking van
christelijke waarden in het openbare leven zou betekenen.’ (Beiden, los van elkaar,
hadden betoogd dat onze publieke moraal nog wortelde in christelijke waarden,
hoewel het geloof in die waarden grotendeels was verdwenen.)
Hierop antwoordde ik op 10 mei: ‘Dat is best mogelijk. Misschien zou ik Bolkestein moet voor zichzelf spreken - dan inderdaad schrikken. Maar dat zou die
constatering of overtuiging dan toch niet ontkrachten? Een constatering of overtuiging
is toch niet onjuist omdat haar gevolgen misschien onaangenaam kunnen zijn?’
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Sindsdien zijn mij twee - veel langere - artikelen van Cliteur onder ogen gekomen
(in Beleid en Maatschappij 1994/4 en 1995/1), waarin hij zich keert tegen het
cultuurrelativisme. Misschien terecht (dat staat hier niet ter discussie), maar alweer
is zijn argumentatie merkwaardig.
Het ‘belangrijkste bezwaar’ tegen cultuurrelativisme ‘lijkt’ hem te zijn (in het
tweede artikel zegt hij dat het het belangrijkste is): ‘het ondermijnt onze kritische
vermogens’. Alweer de juistheid van iets onhoudbaar achten vanwege zijn eventuele
gevolgen. Het is heel wel mogelijk iets voor waar te houden en gevolgen ervan te
bestrijden.
Nu is Cliteur weliswaar geen kerk, maar ik weet niet van wie ik zo'n redenering
zwakker moet vinden. Overigens getuigt de veroordeling van cultuurrelativisme op
grond van de gevolgen die het kan hebben, typisch van cultuurrelativisme.
NRC Handelsblad van 30-07-1996, pagina 9

Europese verlakkerij
Toen, in januari 1994, president Clinton op de Grote Markt van Brussel verkondigde
dat ‘de nieuwe veiligheid (van Europa) moet worden gevonden in de Europese
integratie’ en toen vervolgens het communiqué van de NAVO-topconferentie,
eveneens in Brussel gehouden, niet minder dan vijfmaal een ‘Europese pijler’ in de
NAVO verwelkomde, juichten de Europeanen: eindelijk hadden de Verenigde Staten
Europa als gelijkwaardige partner in defensiezaken erkend!
Weliswaar waren er ook toen de eeuwige zwartkijkers. Zo vroeg deze rubiek zich
af ‘of deze plotselinge geestdrift voor een Europese “pijler” niet een Amerikaanse
behoefte maskeert zich losser te maken van Europese ontwikkelingen en die aan de
Europeanen over te laten’ en sloot ook Le Monde de mogelijkheid niet uit dat die
geestdrift opnieuw een teken van een Amerikaans disengagement was.
Maar het hoerageroep overheerste in Europa, en trouwens het pessimisme van de
sceptici leek twee jaar later helemaal gelogenstraft te zijn toen de Amerikanen in een
paar weken in Bosnië een oplossing, waar de Europeanen jarenlang tevergeefs voor
geijverd hadden, doorzetten en bereid bleken voor de uitvoering ervan troepen naar
Bosnië te sturen - een episode overigens die de Europeanen eerder tot schaamte dan
tot trots zou moeten strekken.
De tijd zal leren of die oplossing beklijven zal en of de Europeanen, na het vertrek
van de Amerikaanse troepen tegen het eind van dit jaar, in staat zullen zijn de orde
in Bosnië te handhaven. Zo niet, dan zou dat aan de Europees-Amerikaanse
verhouding, die er in januari 1994 zo heerlijk uitzag, wel eens ernstig afbreuk kunnen
doen. De hoon die de onderhandelaar Richard Holbrooke onlangs uitgoot over de
Europeanen, die niet eens in staat waren geweest een Turks-Griekse ruzie over een
onbewoond eilandje te beëindigen, zou dan gemeengoed onder de Amerikanen
worden - zo dat al niet het geval is.
Maar vandaag wil ik de aandacht vestigen op een andere ontwikkeling die, indien
zij doorzet, niet bevorderlijk is voor een evenwichtige verhouding tussen Europa en
Amerika. Dit keer niet een politieke, maar een technische ontwikkeling, en wel de
reusachtige voorsprong die de Amerikaanse militaire technologie heeft op de Europese
(beter gezegd: de technologie van de Europeanen, want een Europese technologie
bestaat niet).
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Generaal Klaus Naumann, voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO,
spreekt van een ‘steeds breder wordende kloof, die op den duur tot grote verdeeldheid
zou kunnen leiden’. In elk geval zijn de Europeanen meer dan ooit afhankelijk van
de Amerikaanse militaire macht - thans van Amerika's conventionele macht, want
het nucleaire wapen speelt na het eind van de Koude Oorlog een veel geringere rol.
Die afhankelijkheid was al gebleken in de Golfoorlog, waarin de Franse en Britse
eenheden het zonder de Amerikaanse logistieke en inlichtingensystemen niet bleken
te kunnen rooien. Het is één van de redenen geweest waarom Frankrijk allengs meer
toenadering tot de NAVO is gaan zoeken.
Een andere reden was dat Frankrijk, zeker wanneer het aan de voorwaarden van
de Europese Economische en Monetaire Unie wilde voldoen, aanzienlijk moest gaan
snoeien in zijn strijdkrachten, die in de conceptie van De Gaulle en zijn opvolgers incluis de socialist Mitterrand - bedoeld waren als waarborg voor een waarlijk
onafhankelijke politiek. Maar andere Europese landen waren Frankrijk al voorgegaan
in het bezuinigen op hun militaire begrotingen.
Gevolg is, onder andere, dat terwijl de Europese bondgenoten in 1995 - dus vóór
de Franse bezuinigingen - samen 13,5 miljard dollar (of 8,3 procent van hun
gezamenlijke defensiebegrotingen) besteedden aan defensieresearch en - ontwikkeling,
de overeenkomstige Amerikaanse cijfers 35,4 miljard en 14 procent waren. Daarbij
moet nog, gezien het gebrek aan eenheid op dit gebied, rekening worden gehouden
met aanzienlijke doublures aan Europese kant, wat de doelmatigheid van de Europese
inspanning niet ten goede komt.
Nu zal men zeggen: wat voor zin heeft het nog om, na het eind van de Koude
Oorlog en de ineenstorting van de Sovjet-Unie, veel geld aan defensie uit te geven?
Dat is het punt niet. Waar het om gaat is dat een Europa dat een gelijkwaardige pijler
in een Atlantisch deelgenootschap wil zijn, in staat zou moeten zijn om, net als de
Verenigde Staten, operaties zoals in de Golfoorlog, dus tegen roofstaten als Irak, uit
te voeren. Dat kan het niet zolang het zo'n achterstand heeft op de Verenigde Staten;
en zolang dat zo is, blijft het afhankelijk van de Verenigde Staten en blijft het gepraat
over een Europese pijler grootspraak, zo niet verlakkerij.
Ook als die verlakkerij grotendeels zelfverlakkerij is - de Amerikanen hebben de
werkelijke toestand allang door - blijft het verlakkerij. Een gebouw dat op twee pijlers
rust, waarvan de ene veel zwaarder is en blijft dan de andere (voor zover die laatste
überhaupt bestaat), lijdt op z'n minst aan een constructiefout. Laten we dus, om te
beginnen, afstappen van dat woord pijler, dat veel meer suggereert dan Europa ooit
kan waarmaken.
Aan die Europese achterstand, dus afhankelijkheid, zal voorlopig wel geen eind
komen. Nu is dat voor sommige Europese landen helemaal geen bezwaar. Zo heeft
Nederland zich sinds 1945 altijd heel wel bevonden in die afhankelijkheid van de
Verenigde Staten (zeker wanneer deze ons niet verhinderde tegelijk flink tegen de
Amerikaanse politiek, bijvoorbeeld in Vietnam of El Salvador, aan te schoppen).
Maar andere landen zullen meer moeite hebben met het aanvaarden van die
afhankelijkheidsrelatie. Frankrijk bijvoorbeeld. Zijn - op zichzelf welkome - terugkeer
tot de NAVO betekent niet noodzakelijkerwijs dat het zich nu als gemakkelijke
bondgenoot zal gedragen. Doet het dit niet, dan zal dat, op zijn beurt, de Amerikanen
steeds meer ergeren, die terecht vinden dat de Europese pretenties - want Frankrijk
zal zich altijd aanmatigen plaatsvervangend voor Europa te spreken - niet
overeenstemmen met de Europese prestaties.
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Kortom, in januari 1994 mogen de professionele zwartkijkers misschien te vroeg
uiting hebben gegeven aan hun pessimisme, de juichers hebben bijna zeker te vroeg
hoera geroepen over de erkenning van een Europese pijler door de Verenigde Staten.
P.S. De gegevens in dit artikel zijn grotendeels ontleend aan een artikel van de
Washington Post Service, dat in de International Herald Tribune van 30 juli stond.
NRC Handelsblad van 02-08-1996, pagina 7

Geen martiale natie
Welke veldslagen herinner ik me nog van de vaderlandse geschiedenis, uit een tijd
dat dit vak nog op de lagere school onderwezen werd? De slag bij Nieuwpoort - maar
dat is meer om het jaartal 1600 -, Malplaquet (1709), Quatre-Bras (1815), waarbij
de latere koning Willem II gewond raakte, de Tiendaagse veldtocht (1831), waarbij
ten minste één soldaat sneuvelde, de student Beekman (hoe weet ik dat? In de Leidse
Pieterskerk hangt een plaque die hem eert).
Er zullen er wel meer geweest zijn - en dan bedoel ik die veldslagen waaruit de
Nederlanders als overwinnaars tevoorschijn kwamen - maar niet genoeg om aan te
tonen dat Nederlands krijgseer vooral te land bevochten is. En dan moeten we nog
bedenken dat in de twee laatste veldslagen de Nederlanders slechts een contingent
van het zegevierende leger vormden en dat dit contingent, althans in Malplaquet,
voornamelijk uit huursoldaten bestond, van wie sommigen helemaal uit Koerland
kwamen.
Nee, het waren eerder de zeeslagen die de jeugd van toen met nationale trots volgens Schopenhauer de goedkoopste soort trots - vervulden, een trots waaraan de
jongensboeken van Joh. H. Been, Johan Fabricius en anderen niet weinig bijdroegen.
Achteraf kun je je afvragen of ook het scheepsvolk in die dagen niet grotendeels van
vreemde herkomst was en of de Nederlanders zelf niet liever bleven handeldrijven
(soms met de vijand). Een martiale natie zijn we in elk geval niet.
Die gedachten kwamen bij mij op toen ik ongeveer twee weken geleden uit een
televisieprogramma over UNIFIL in Zuid-Libanon vernam dat daar sinds 1978 al
dertig Ierse militairen waren omgekomen. ‘De Ieren doen daar zelf vrij nuchter over’,
zei de verslaggever, wat bevestigd werd door de woorden van een Ierse officier, die
het aantal doden en gewonden ‘relatief klein’ noemde en zei dat ze dat offer graag
brachten ‘voor de vrede in dit gebied’.
Vergelijk dat met de ophef die hier gemaakt wordt wanneer er één Nederlandse
soldaat in Bosnië sneuvelt! Waar ligt dat verschil aan? Komt dat doordat de Ieren,
een vrij arm volk, meer aan ontberingen gewend zijn dan wij? Of doordat zij,
traditioneel rooms-katholiek, grote gezinnen hebben, waarin het verlies van één zoon
dragelijker is dan in het doorsnee Nederlandse tweekindergezin? Of zijn er andere
oorzaken?
Hoe dat ook zij - wij zijn het blijkbaar ontwend dat soldaten kunnen sneuvelen,
terwijl dat toch bij beroepssoldaten een risico is dat zij willens en wetens op zich
nemen. Wie herinnert zich niet die twee Nederlandse onderofficieren die een paar
jaar geleden in Bosnië weigerden een bevel uit te voeren, onder het argument dat het
te gevaarlijk was? Mooi voorbeeld voor hun minderen!
Maar het is niet alleen de dood van één soldaat in line of duty die velen bijna
onaanvaardbaar lijken te vinden, terwijl er dagelijks een veelvoud in het verkeer
omkomt. Toen onze soldaten in Bosnië een tijd geleden even voedsel uit blik moesten
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eten omdat er een bevoorradingsprobleem was, besteedde het Journaal er een groot
deel van de tijd aan, compleet met verontwaardigde familieleden (terwijl de Bosniërs
zelf nog wel andere ongemakken te verduren hadden).
Blijkbaar wordt verwacht dat de soldaat, ook als hij ervoor betaald wordt, evenzeer
in de watten wordt gelegd als dit in zijn verzorgingsstaat het geval is of anders zijn
verblijf in een vreemd land mag beschouwen als een soort vakantie, wanneer je je
ook wel eens moet behelpen. In elk geval gold na Srebrenica het - ook officiële medeleven, zo niet medelijden, eerst onze soldaten die geen verliezen hadden geleden
(behalve die ene dode), en pas later de Bosnische bevolking, die ze hadden moeten
beschermen.
Het zou een wonder zijn als de tegenstander, bij het uitvoeren van zijn militaire
strategieën en plannen, geen rekening zou houden met de geringe vechtlust in de
Nederlandse sector. Een generaal Mladic, door overste Karremans in de lucht gestoken
als een groot strateeg, zou, als hij dat niet deed, die kwalificatie niet verdienen. En
in andere gebieden waar Nederlanders als vredeshandhaver optreden, zullen er ook
wel commandanten zijn met de slimheid van Mladic.
Dit alles doet de vraag rijzen waarom Nederland er zo happig op is zijn militairen
voor zulke ‘humanitaire’ taken ter beschikking te stellen, ja zozeer dat het er, na het
einde van de Koude Oorlog, zelfs zijn hele defensiebeleid op heeft afgestemd; en
waarom het indertijd, zijn toenmalige minister-president voorop, altijd geroepen
heeft om een ‘robuuster’ optreden in Bosnië. Heeft het die taken onderschat en de
middelen - waaronder het moreel van zijn ‘vredes’-soldaten - overschat? In elk geval
schept zo'n houding verwachtingen en verplichtingen.
Wat is het alternatief? Alleen aan zulke missies meedoen als er geen of nauwelijks
risico's aan verbonden zijn, dus met een paar schepen (zoals in de Golfoorlog) of
vliegtuigen? Dat is natuurlijk mogelijk, maar het zou onze reputatie, die de ministers
Van Mierlo en Voorhoeve zo belangrijk vinden (blijkens uitspraken die ik hier op
16 juli aanhaalde), niet ten goede komen: de anderen zouden het gevoel krijgen dat
zij de kastanjes uit het vuur moeten halen.
Een ander alternatief is: helemaal geen militairen ter beschikking stellen, zich dus
afzijdig houden, ook bij acties van de VN of de NAVO, en zich navenant koest
houden. Ook daarmee zouden we geen lauweren oogsten. Bovendien: noch het een
noch het ander ligt in de lijn van een natie die er prat op gaat op te komen voor een
internationale rechtsorde en trouwens sowieso graag als zedenmeester optreedt.
Laatste alternatief is dat we afstappen van de misvatting dat, omdat het leger onder
democratische controle staat, het zelf ook een democratisch instituut is, waar dezelfde
lankmoedigheid heerst als in de burgermaatschappij. Maar dan zou het beroepsleger
op dezelfde manier getraind en onder tucht gehouden moeten worden als het korps
Mariniers of als de democratische landen Groot-Brittannië en Frankrijk dat met hùn
legers doen. Dat evenwel zou bijna een cultuuromslag vergen, in elk geval steun
moeten vinden bij een bevolking die vanouds een grondige afkeer heeft van alles
wat naar militarisme zweemt.
NRC Handelsblad van 09-08-1996, pagina 7

Een voortdurend koorddansen
Vroeger gingen monarchieën ter ziele als gevolg van een verloren oorlog of een
revolutie. Dat is nu een weinig waarschijnlijk einde voor de monarchieën die in
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Europa nog overgebleven zijn. Als ze ooit de laatste adem uitblazen, dan zal dit
eerder zijn doordat ze zichzelf overbodig of onmogelijk gemaakt hebben.
Daar is de Britse monarchie, die nog een paar jaar geleden onverwoestbaar leek,
hard op weg naar toe. Gelukkig is de Nederlandse monarchie tot dusver de
onsmakelijke taferelen bespaard gebleven waardoor haar Britse neven en nichten
zich - in hun koningshuis - belachelijk hebben gemaakt.
Toch mogen we ook in ons land wel de vraag naar de duurzaamheid van de
monarchie stellen. De aanleiding is minder ranzig dan in Engeland, hoewel esthetisch
ook niet van het hoogste gehalte. Bedoeld is het optreden van prins Willem-Alexander
tijdens de Olympische Spelen te Atlanta, waarover al veel geschreven is en zelfs
enquêtes gehouden zijn.
Terecht zei het hoofdartikel van 9 augustus dat leden van het koninklijk huis
‘anders dan anderen’ zijn. Zij zijn dat alleen al doordat zij uitsluitend krachtens
geboorte de status genieten die zij hebben. De monarchie staat en valt met dit
uitzonderlijke, dat vanzelf een zekere distantie schept tot de gewone mensen. Wie
die distantie niet betracht, ondermijnt de bestaansreden van de monarchie.
We kunnen het ook anders zeggen: de erfelijke monarchie is de laatste herinnering
aan het sacrum in de samenleving. Daaraan te geloven wordt steeds moeilijker in
een geseculariseerde maatschappij, maar dan moet het spel, dat altijd een doen-alsof
is, wel gespeeld worden volgens de regels. Onze huidige koningin verstaat die kunst
voortreffelijk. Haar oudste zoon, de troonopvolger, lijkt daar meer moeite mee te
hebben, zoals zijn uitbundigheid in Atlanta bewijst.
Nu zal men misschien zeggen: maar dat maakt hem juist zo populair. Of: laat hem
toch, 't is een gewone jongen. Dat laatste is natuurlijk niet waar, zoals het hoofdartikel
heel juist opmerkte. En wat het eerste - zijn populariteit - betreft: dat verweer is niet
terzake.
Waarom niet terzake? Omdat een uitzonderlijk, zo men wil: ‘heilig’, instituut als
de monarchie nooit kan afhangen van de volksgunst. Die kan op z'n hoogst een bonus
zijn. Wordt zij bepalend, dan wordt daarmee de zin aan de monarchie ontnomen.
Dan kunnen we net zo goed, zoals in de Verenigde Staten, om de vier jaar het
staatshoofd door het volk laten kiezen. Daar is het dan ook een wedstrijd om de
populariteit. Maar daar is de winnaar dan ook meteen verantwoordelijk. Hij kan ook,
zoals één maal gebeurd is, afgezet worden - en niet door een revolutie.
In een moderne samenleving, beheerst door de media, is het voor de leden van
een monarchie een voortdurend koorddansen tussen enerzijds de noodzaak een zekere
distantie tot de rest te bewaren en anderzijds de wil een weerspiegeling van de
samenleving te zijn. De Britten zijn te veel de ene kant, onze kroonprins is te veel
de andere kant uit gevallen.
Er is nog een ander aspect aan 's prinsen aanwezigheid in Atlanta en zijn
vereenzelviging met de Nederlandse massa daar - een aspect dat hare majesteit
waarschijnlijk evenmin zal bevallen. En dat is het ongeremde nationalisme dat zich
daar manifesteerde, gesteund en aangewakkerd door alle publiciteitsmiddelen.
Zeker, dat was geen Nederlandse eigenaardigheid. Alle bezoekers en hun
achterbannen hebben zich daaraan bezondigd. Atlanta was dus, evenals trouwens
zijn voorgangers, een kermis van nationalismen. Of die nationalismen wel zo
onschuldig waren als wordt beweerd, is nog de vraag. In elk geval zijn ze moeilijk
in overeenstemming te brengen met de internationale broederschap, die de stichters
van de Spelen hebben beoogd.
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Waar ze ook niet mee in overeenstemming te brengen zijn, zijn de gevoelens die
de koningin drie maanden geleden tot uitdrukking heeft gebracht in haar rede te
Aken, waar zij de Karelsprijs ontving voor haar inzet voor de Europese eenwording.
In die rede namelijk heeft zij gewaarschuwd voor de gevaren van een ‘sterk en
rampzalig nationalisme’. En zij haalde, kennelijk met instemming, de woorden van
wijlen president Mitterrand aan: ‘Le nationalisme, c'est la guerre.’ Nu, met deze
gevoelens is het optreden van haar zoon in Atlanta moeilijk te rijmen.
Weliswaar zal de nationalistische stemming waardoor hij zich liet meeslepen, niet
zo gauw tot oorlog leiden, maar van waardering, of zelfs maar belangstelling, voor
de prestaties van anderen getuigde het ook niet bepaald. Het is het nationalisme dat
zich ook bij en na internationale voetbalwedstrijden manifesteert, en als dat niet
rampzalig is, is het in elk geval wansmakelijk.
NRC Handelsblad van 13-08-1996, pagina 7

Fotogenieke bisschoppen
‘Rooms nieuws scoort het best’, stond er onlangs boven een artikel in het Nederlands
Dagblad, een van de twee gereformeerde dagbladen die Nederland nog rijk is (het
andere is het Reformatorisch Dagblad). Het artikel zelf was een samenvatting van
een afstudeerscriptie van een student aan de Christelijke Hogeschool Windesheim
te Zwolle.
Deze student, Theo Brand, had, op grond van het nieuws van één maand (november
1995), nagegaan hoe vier landelijke dagbladen - Algemeen Dagblad, NRC
Handelsblad, Trouw en de Volkskrant - nieuws over geloof en godsdienst behandelen
(of niet behandelen, neem ik aan).
Uit dat onderzoek was, onder andere, gebleken dat die kranten relatief meer nieuws
uit rooms-katholieke dan uit de protestantse kerken geven. Hoe komt dat? Wel, terwijl
protestantse synodes nu niet bepaald de meest flitsende bijeenkomsten zijn, zoals
een redacteur zei, kan het rooms-katholieke nieuws vaak opgehangen worden aan
één persoon: de paus of een bisschop, die bovendien fotogenieker zijn dan dominees.
Niet iedereen zal het eens zijn met dit selectiecriterium, maar interessanter is dat
niet alleen redacties, maar ook kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders er blijkbaar
waarde aan hechten. Ik citeer de laatste alinea van het artikel in het Nederlands
Dagblad:
‘November vorig jaar is om die reden’ - de publiciteitswaarde of kijkdichtheid
van de r.-k. prelaten - ‘een voorstel ingediend op de (“synodaal”) gereformeerde
synode om ook het bisschopsambt in te voeren. Uit Brands onderzoek blijkt dat die
synode vorig jaar alleen vanwege dàt voorstel de kolommen van het Algemeen
Dagblad, NRC Handelsblad en de Volkskrant haalde.
Als de protestantse kerken beter willen communiceren met de Nederlandse
bevolking, lijkt het invoeren van het bisschopsambt - in navolging van de Hongaarse
gereformeerden - inderdaad geen slechte optie, concludeert hij’ (hiermee is de
schrijver van de scriptie bedoeld).
Het zou wel heel droevig met de kerken gesteld zijn als zij zulke reclametrucs
zouden uithalen: alleen ter wille van de publiciteit die dit misschien zou opleveren,
het bisschopsambt instellen. Een kerk die zich hiertoe zou verlagen, zou toch niet
meer ernstig genomen kunnen worden?
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Het is waar dat vele kerken de laatste tientallen jaren zieltjes hebben proberen te
winnen of te behouden met beatmissen of (in protestantse kerken) altaren, liturgische
diensten en, hier en daar, kleurrijkere gewaden dan de zwarte tabbaard van de
predikant. Ook dat waren concessies aan wat men dacht dat de mensen, of in elk
geval de jeugd, wilden.
Hebben de kerken, als gevolg daarvan, zich weer gevuld? Geen sprake van.
Dáárvoor gaan de mensen dan ook niet naar de kerk. Bovendien zijn die methodes
te doorzichtig. Het netto resultaat ervan is waarschijnlijk eerder negatief dan positief.
Maar is het niet waar dat er protestantse kerken zijn buiten Nederland die het
bisschopsambt kennen? Inderdaad. De Hongaarse gereformeerden zijn al genoemd.
Maar ook de anglicanen en de lutheranen (in Scandinavië en Duitsland) hebben
bisschoppen. Maar dat is daar oude traditie, die zeker niet is ingesteld als kijkspel
voor de gelovigen.
Kerken daarentegen die eeuwenlang zonder bisschop zijn geweest, maken zich
ongeloofwaardig als ze plotseling de waarde van dat ambt ontdekken. Tenzij ze dit
theologisch overtuigend kunnen verklaren, zouden ze meer oude gelovigen afschrikken
dan ze er in lange tijd nieuwe bij zouden krijgen.
Intussen blijft het een feit dat de paus van Rome en zijn vele plaatsvervangers over
de hele wereld meer de aandacht trekken dan de secretaris-generaal van de Wereldraad
van Kerken. Maar of dit ook volle kerken garandeert en maakt dat de gelovigen ook
hun andere geloofsplichten nakomen? In Nederland in elk geval niet.
Toch ziet de socioloog prof. A.C. Zijderveld nog een grote toekomst voor de r.-k.
kerk - juist omdat het katholicisme, zoals hij in een gastcolumn in deze krant (8 juni
jongstleden) schreef, ‘van oudsher een audiovisuele religie’ is, ‘die op voorbeeldige
wijze het esthetische van muziek en beeld verbindt met het rationele van woord en
organisatie’. Bovendien biedt die kerk ‘veel gezelligheid en vrolijkheid’ en toont zij
‘een ruimhartigheid waar het de alledaagse moraal betreft’.
Dat is allemaal zeker waar, maar of het voldoende is om de r.-k. kerk opnieuw
een kracht in de samenleving te doen zijn - ook in een samenleving waar, zoals
Zijderveld voorziet, ‘godsdienst weer een factor van belang wordt’? In zo'n
samenleving heeft, volgens hem, de r.-k. kerk, juist vanwege die hoedanigheden, een
pre op de ‘streng monotheïstische godsdiensten’, die, als het erop aankomt,
iconoclastisch zijn en een striktere naleving van de moraal vergen.
Let wel: anders dan ten minste één domme reactie meende (die bovendien in de
krant van 18 juni de status van artikel kreeg), verdedigt Zijderveld niet het
roomskatholieke geloof. Dat kan hij ook moeilijk omdat hij agnost is. Hij geeft alleen
maar, uitgaande van de premisse dat godsdienst weer een factor van belang wordt,
de rooms-katholieke kerk meer kansen in de samenleving van straks dan andere
kerken. Die these is natuurlijk betwistbaar, maar als dat bewaarheid zou worden, zou
het grotendeels het gevolg zijn van oorzaken die weinig met het wezen van het geloof
te maken hebben.
NRC Handelsblad van 16-08-1996, pagina 7

Voorbij, voorgoed voorbij
Bij het kijken naar de film van Hans Keller over de Oostenrijkse schrijver Joseph
Roth (1894-1939), die verleden maandag heruitgezonden werd, kreeg ik een soort
heimwee naar het in 1918 ondergegane Oostenrijk-Hongarije.
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Waarom? Ik heb dat keizerrijk nooit gekend, en in de staten waarin het is
uiteengevallen, ben ik maar een paar maal geweest. Nee, het was een soort
plaatsvervangende heimwee, een aftreksel van het heimwee waardoor Roth, die er
geboren was en het wèl kende, verteerd werd.
Het viel me, bij het zien van de beelden die Keller gemaakt had, weer op hoeveel
die steden waar Roth gewoond had, op elkaar leken, tot Brody, zijn geboorteplaats
diep in Galicië, toe - bepaald door eenzelfde architectuur.
Dat was me overigens al opgevallen bij bezoeken die ikzelf had gebracht aan
steden als Wenen, Praag, Bratislava, Boedapest en Ljubljana, hoofdsteden van
verschillende volken, nu verschillende staten, maar allemaal grotendeels een
Oostenrijkse sfeer ademend. Wanneer iemand als Roth, die zelf geen eigenlijke
Oostenrijker, maar een Ostjude was, heimwee naar die sfeer had, kan het regime van
vóór 1918 moeilijk onderdrukkend zijn geweest. Hij was en bleef trouwens vurig
Oostenrijks monarchist, wat ook niet wijst op wrok jegens het verleden.
Als dat wèl het geval zou zijn geweest, zouden er in Praag ook niet nog
standbeelden staan van keizer Frans-Jozef, terwijl er geen enkel meer staat van Stalin
en andere Russische potentaten, die ook lang over de Tsjechen hebben geheerst.
En dan zou een Tsjechische schrijver als Pavel Kohout, die in 1977 uit zijn land
verbannen werd, zich niet in Wenen hebben gevestigd, waar hij gedeeltelijk nog
woont. Waarom? ‘Kijkt u maar uit het raam’, zegt hij tegen zijn interviewer (Der
Spiegel van 19 augustus), ‘en u weet waarom. Vroeger zei ik altijd: Praag is als
Wenen, maar mooier; Wenen is als Praag, maar het functioneert. Wij hebben ons
hier altijd een beetje thuis gevoeld.’
Net zomin als uit Roths beschrijving van Midden-Europa als het ‘poëtische
continent’, spreken uit Kohouts woorden haatgevoelens jegens de vroegere
overheersers. Maar het zou verkeerd zijn daaruit politieke conclusies te trekken. Het
is een heimwee naar iets wat voorgoed voorbij is, wat al in 1918 een gepasseerd
station was.
Heel misschien zou Frans Ferdinand, die de oude Frans Jozef had moeten opvolgen,
de andere volken van het keizerrijk - Tsjechen, Slowaken, Polen, Slovenen - eenzelfde
autonomie hebben gegeven als de Hongaren sinds 1867 genoten, en
Oostenrijk-Hongarije als federatie hebben gered. Het wordt wel gezegd - meestal op
grond van zijn morganatische huwelijk met een Boheemse gravin. Maar het blijft
theorie: hij werd in 1914 in Sarajevo doodgeschoten.
Waarschijnlijk was het toen al te laat. Die volken, vooral de Tsjechen, hadden
onder Oostenrijks regime, een intellectuele en adminstratieve elite gekweekt, die
zich niet lang genoeg zou vergenoegen met een tweederangsstatus, zelfs in de mildste
vorm van Fremdherrschaft - net zomin als de Indonesiërs na de onafhankelijkheid
van hun land lang genoegen zouden nemen met een Nederlands-Indonesische Unie
onder koningin Juliana.
En dan was er nog het probleem van de Hongaren, die de aan hen toegewezen
volken (Slowaken, Kroaten, Roemenen) heel wat harder behandelden dan de
Oostenrijkers de volken die onder Wenen stonden (Tsjechen, Slovenen, Polen). En
wat te doen met de Polen? Die zouden toch blijven streven naar eenheid met hun
landgenoten die onder Duits en Russisch gezag stonden, en aldus de federatie in
gevaar brengen.
Een gepasseerd station dus, al in 1914. En toen in 1918 - de Eerste Wereldoorlog
was al bijna vier jaar aan de gang - de Amerikaanse president Wilson kwam met zijn
‘veertien punten’, die het recht van zelfbeschikking aan alle volken beloofden, was
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het maar een kwestie van een klein jaar of de volken van het oude keizerrijk zouden
hun volledige onafhankelijkheid uitroepen.
Die onafhankelijkheid had echter ook haar eigen onrechtvaardigheden, want
Midden-Europa is zo'n lappendeken dat het moeilijk was levensvatbare staten te
vormen die zelf niet grote minderheden binnen hun grenzen hadden. Hongarije, niet
Oostenrijk (dat tot zijn Duitstalig stamvolk gereduceerd werd), werd kind van de
rekening, want er kwamen bijna net zoveel Hongaren binnen als buiten de grenzen
van Hongarije te wonen.
Een bron van interne en externe spanningen dus, waarvan Hitler later gretig gebruik
zou maken. Bovendien: door de desintegratie van Oostenrijk-Hongarije was er in
Midden-Europa geen grote mogendheid meer die als tegenwicht tegen een
expansionistisch Duitsland zou kunnen fungeren. Dat was de voornaamste reden
waarom de Franse historicus Jacques Bainville zo tegen ‘Versailles’, waar dit allemaal
uitgedokterd was, fulmineerde.
Tevergeefs fulmineerde, want eenmaal losgebroken honden laten zich niet dan
onder dwang weer samen in één hok drijven. En die dwang kwam pas met de
Russische legers in 1944/45. Toen ontstond er weer een soort eenheid in
Midden-Europa, maar niet van Midden-Europa. De staten hadden niet hun
zelfstandigheid aan elkaar, maar aan de Sovjet-Unie verloren.
En toen ze, bij het uiteenvallen van het Sovjet-rijk, die zelfstandigheid herwonnen,
waren ze niet van plan die zo gauw weer op te geven, ook niet aan elkaar. Het dromen
in 1989 over een Midden-Europa is vooral een dromen van Westerse intellectuelen
geweest, aangemoedigd door een enkele Midden-Europeaan, zoals de Tsjech Havel
en de Hongaar Konrad.
Even hebben de opnieuw zelfstandige staten Tsjechoslowakije (toen nog één),
Hongarije en Polen toegegeven aan die dromen en in het Hongaarse Visegrád een
verbond gesloten, waaraan trouwens toen al de Polen slechts schoorvoetend meededen.
Sindsdien is die gedachte niet verder uitgewerkt. De Tsjechen, onder de no nonsense
premier Klaus, moeten er nu helemaal niets van weten. Het is dus enigszins bezijden
de realiteit wanneer in Nederlandse stukken nog steeds over de Visegrádstaten
gesproken wordt. Nee, de eenheidsdroom is voorgoed voorbij. Wat rest is heimwee.
De politicoloog Arnulf Baring heeft wel gelijk wanneer hij in de Frankfurter
Allgemeine van 21 augustus over het Oostenrijk van vóór 1914 schrijft: ‘Dankzij
een gedisciplineerde bureaucratie en de klamp van het leger heeft het, zowel in het
economische als vreedzame samenleving van nationaliteiten en godsdiensten, een
Europese taak vervuld, waarvoor het niet altijd dank heeft geoogst en die pas achteraf
door de geschiedenis wordt gerechtvaardigd.’ Zo is het. Eergisteren was niet over
de hele linie slechter dan gisteren of zelfs vandaag en misschien morgen.
NRC Handelsblad van 23-08-1996, pagina 7

Twijfel aan de vooruitgang
‘Eergisteren was niet over de hele linie slechter dan gisteren of zelfs vandaag en
misschien morgen.’ Met deze uitspraak eindigde ik mijn artikel van 23 augustus.
Achteraf beschouwd, trok ik hiermee het beginsel van de vooruitgang in twijfel, wat
voor velen neerkomt op het wegtrekken van het kleed onder hun voeten.
Immers, op z'n minst sinds de Renaissance zijn hele generaties opgegroeid in het
geloof aan de voortdurende vooruitgang. Zowel het socialisme als het liberalisme is
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een verschijningsvorm van dit geloof, dat zijn voorlopig laatste opflakkering beleefde
in de jaren zestig en zeventig, toen vrijwel iedereen om het hardst zijn ‘progressiviteit’
beleed - zelfs calvinisten.
Het merkwaardige evenwel is dat, juist op het ogenblik dat het beginsel van de
vooruitgang, met de val van de Muur, een geweldige overwinning leek te hebben
behaald, de twijfel toesloeg. De chaos, de moord en doodslag die in de plaats van
het communistische idool zijn gekomen, hebben sterk aan die twijfel bijgedragen.
Stalin, Mao, Fidel Catro, Ho Tsji-minh, Pol Pot waren eens voor miljoenen de
puurste belichaming van de vooruitgangsgedachte of pretendeerden dat te zijn. Dat
hun daden eerder het tegendeel leken te bewijzen, deerde niet: waar gehakt wordt
vallen spaanders, luidde het excuus. Gorbatsjov wist even nog voedsel te geven aan
alle vooruitgangsgelovigen ter wereld. Is, nu de laatste hoop verdwenen is, het hek
van de dam?
Maar de toeslaande twijfel is niet alleen toe te schrijven aan het verdwijnen van
de laatste bastions van de vooruitgang. De vervuiling van lucht en water; de
werkloosheid; de overbevolking; de ‘Derde Wereld’ die, ondanks alle hulp, alleen
maar armer wordt; de onbekende ziekten; de drugsverslaving; en, laatste voorbeeld,
de wijdverbreide kinderporno en -prostitutie - zij alle hebben weinig met de val van
de Muur te maken en dragen toch bij tot de twijfel aan het vooruitgangsbeginsel.
Een en ander heeft het Franse dagblad Le Monde ertoe gebracht een reeks van
intellectuelen uit te nodigen artikelen te schrijven over het idee van de vooruitgang
en wat ervan geworden is. De serie loopt op dit ogenblik nog, en van de artikelen
die tot dusver zijn verschenen, vind ik, moet ik helaas zeggen, de meeste nogal duister
en woordenrijk.
Wie er tot nu toe uitspringen, zijn de socioloog Edgar Morin en president
Mitterrands gewezen adviseur Jacques Attali. Van de laatste moet ik alweer zeggen:
helaas, want hij heeft met zijn twee boeken Verbatim I en II, die overigens fascinerend
zijn, het vertrouwen van zijn chef beschaamd, en vervolgens heeft hij een potje
gemaakt van zijn voorzitterschap van de herstelbank voor Oost-Europa (onze Onno
Ruding, die ook kandidaat voor die functie was, zou dat zeker niet hebben gedaan).
Attali begint met de opmerking dat zo'n reeks artikelen zeker nooit in een Chinees
of Afrikaans dagblad zou verschijnen: die volken hebben duidelijk nog te veel
weldaden van de vooruitgang te verwachten om zich twijfel daarover te kunnen
veroorloven. Die opmerking, die Morin overigens ook maakt, is juist, maar neemt
onze twijfel niet weg.
Als om hun gelijk te bevestigen, schrijft de Tsjechische premier, Václav Klaus,
weliswaar geen Chinees of Afrikaan, maar wèl leider van een land dat uit een diep
dal opklimt en licht aan het einde van de tunnel ziet gloren, in Schweizer Monatshefte
(juli/augustus) dat we nu eenmaal met ‘onvolmaakte mensen en onvolmaakte
instellingen te maken hebben, maar dat er op verscheidene plaatsen vooruitgang is
te bespeuren’, al is die ‘niet zonder voortdurende inspanning, zonder persoonlijk
engagement’ te behalen.
Niettemin: voor ons relevanter is Attali's stelling dat vooruitgang, en twijfel eraan,
produkten zijn van een historisch lineair denken: iets gaat naar voren of naar achteren,
terwijl de werkelijkheid veel geschakeerder is: tegengestelde verschijnselen doen
zich gelijktijdig voor.
Zo stijgt de levensverwachting even snel als de dodelijkheid van de wapens; stijgt
de landbouwproduktie, maar het aantal hongersnoden evenzeer; benadrukt de
globalisatie van de markt de eenheid van de wereld, terwijl het aantal staten steeds
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stijgt plus nationalisme en xenofobie; komen de communicatiemiddelen steeds meer
binnen het bereik van de mensen, maar wordt de eenzaamheid groter. Iets dergelijks
signaleert Morin: individualisme betekent niet meer uitsluitend autonomie en
emancipatie - twee bij uitstek progressieve doeleinden - maar ook atomisatie en
anonimisatie. Secularisatie betekent niet uitsluitend bevrijding van religieuze dogma's,
maar ook verlies van grondslag, angst, twijfel; verscheidenheid van waarden heeft
niet alleen morele autonomie, esthetisch genot, vrij onderzoek tot gevolg, maar ook
demoralisatie, frivool estheticisme, nihilisme.
Hoe dan ook, de vooruitgang wordt door geen enkele historische wet automatisch
bevestigd, zegt Morin. De geschiedenis lijkt meer op een labyrint dan op een rechte
lijn, zegt Attali, of ‘een sliert spaghetti in een bord spaghetti’, zoals een andere
schrijver schreef. Dit nadert de uitspraak die de Amsterdamse historicus prof. W.H.
Roobol enkele jaren geleden in het tijdschrift Theoretische geschiedenis deed: ‘Wat
wij in de geschiedwetenschap (en de andere wetenschappen) bestuderen zijn de
gedaantewisselingen van de chaos.’
Merkwaardig genoeg, herinnert geen van beiden aan de gedachte van de ‘dialectiek
van de geschiedenis’: groei door tegenstelling (de tegenstelling van thesis en antithesis,
die tot synthesis komen, die weer een nieuwe antithese oproept). Ook de andere
schrijvers in de reeks doen dat niet. Is die gedachte, met Karl Marx, gediscrediteerd?
Merkwaardig is ook dat zelden de vraag gesteld wordt naar de maatstaf waaraan
voor- of achteruitgang gemeten moet worden: welk ideaal, welke norm of welk gebod
is de standaard? Ook de schrijvers in de serie in Le Monde doen dat - althans tot
dusver - niet. Of heeft ieder zijn eigen standaard? Zo ja, dan is alle gepraat over voorof achteruitgang zinloos.
NRC Handelsblad van 30-08-1996, pagina 9

Niet zó gek
Waar moeten we ons het meest over verbazen: over de opmerking van Thijs Wöltgens
over de invloed die Nederland als deelstaat van Duitsland zou kunnen hebben, over
de ophef die daarover gemaakt is, of over het feit dat die ophef, aanvankelijk althans,
berustte op een verkeerde lezing van wat hij werkelijk geschreven had, of zelfs
helemáál niet berustte op lezing van zijn artikel? Om met het laatste te beginnen: de
eerste commentaren van pers en andere Kamerleden - Wöltgens is Eerste-Kamerlid
voor de PvdA - gingen van de verkeerde veronderstelling uit dat Wöltgens aansluiting
van Nederland bij de Bondsrepubliek Duitsland bepleit had. Daaruit bleek dat degenen
die hierop reageerden, het desbetreffende artikel van Wöltgens in Socialisme en
Democratie niet gelezen hadden en dat dus hun commentaar, in de meest letterlijke
zin, nergens op sloeg. Kwalijk.
Wat had hij dan wèl geschreven? Dit: ‘Er is zelfs discussie mogelijk over de vraag
of Nederland niet samen met het genoemde Bundesland (Noordrijn-Westfalen) als
deelstaat van de Bondsrepubliek meer invloed in Europa zou hebben dan nu als een
van de vele leden van de Europese Unie.’ Misschien had hij, ter vermijding van
misverstanden, er beter aan gedaan deze zin, die geen essentiële schakel in zijn betoog
is, niet te schrijven, maar een pleidooi voor aansluiting bij Duitsland is het in elk
geval niet.
Bovendien moeten we die geciteerde zin in het verband van dat betoog lezen, wat
degenen die heet van de naald reageerden, niet gedaan hebben. Wöltgens stelde deze
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vraag in het kader van een ‘realistische visie op het verwerven van politieke macht’.
‘Nederland staat voor de keuze om zich aan te passen zonder invloed op het beleid
of zich aan te passen teneinde invloed op het beleid te hebben.’
In het kader van zo'n beschouwing is het volkomen legitiem de vraag te stellen of
Nederland misschien niet meer invloed op de gang van zaken in de Europese Unie
zou hebben als deelstaat van de machtigste lidstaat dan als zelfstandig land. Ook als
het antwoord op die vraag bevestigend zou luiden, zou dat nog niet hoeven te
betekenen dat Nederland dan maar deelstaat van Duitsland moet worden. Er zouden
dan nog talloze andere redenen overblijven die daartegen zouden pleiten.
Maar Wöltgens drukt met zijn vraag (die hij overigens niet beantwoordt) ons wel
met de neus op de keus: wat is belangrijker: gelijk te hebben of te krijgen? Als je
gelijk wilt krijgen, dan is het te overwegen of Nederland dat niet eerder zou krijgen
als Duitse deelstaat dan als zelfstandige staat.
Nu is dit een volkomen academische vraag, niet alleen omdat de overgrote
meerderheid van de Nederlanders zo'n aansluiting niet wenst, maar ook omdat de
Duitsers, zelfs al zouden zij expansionistische neigingen vertonen (wat niet het geval
is), er wel tweemaal over zouden nadenken voordat ze vijftien miljoen lastige
Nederlanders zouden opnemen. Maar legitiem is die vraag wel.
En niet alleen legitiem. Ook nuttig, omdat zij, zoals gezegd, ons drukt op de vraag
naar macht en invloed, een vraag die wij zo graag omzeilen met mooie preken over
hoe het eigenlijk zou moeten. Indirect stelt Wöltgens, zonder het te bedoelen
waarschijnlijk, ook de vraag naar de zin van de monarchie in een verenigd Europa:
als we zo graag onze soevereiniteit willen opgeven, waar hebben we dan nog een
soeverein voor nodig? Maar ook die vraag wordt altijd omzeild, hoewel zij minder
academisch is dan die naar het nut van aansluiting bij Duitsland. De discussie over
meerderheidsbesluiten in de Europese Unie gaat daar immers stilzwijgend over?
Maar hypocrisie en onwil door te denken overheersen. Wöltgens' vraag is nog om
een andere reden academisch, wordt wel gezegd: de deelstaten hebben helemaal geen
zeggenschap over de Duitse buitenlandse politiek; de grondwet verbiedt hun dat. Dat
is nogal formeel gedacht: bondstaten kunnen, ook zonder die zeggenschap, genoeg
spaken vinden om in het wiel van de bondsregering te steken, wanneer haar beleid,
ook haar Europees beleid, hun niet zint. En een bondskanselier - Kohl wellicht niet,
maar ook zijn opvolger? - zal allicht meer rekening moeten houden met de wensen
van de minister-president van Saksen of Beieren dan met het gesputter van een
Nederlandse minister-president. Dus zó gek was Wöltgens' vraag niet. Hij is tenminste
een politicus die nadenkt. Maar dat is een nadeel in een bedrijf dat erop uit is
successen op korte termijn te behalen, zo niet elkaar vliegen af te vangen, in elk geval
zich niet bezig te houden met de eventuele lange-termijngevolgen van wat vandaag
gewenst of zelfs beslist wordt, onder het motto ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad’.
NRC Handelsblad van 03-09-1996, pagina 9

Wie leest zoiets nou?
Telkens wanneer er een rapport van een of andere commissie op mijn tafel terecht
komt, denk ik: wie leest zoiets nou? Wie heeft daar de tijd voor? Zeker, er is meestal
heel veel werk in gestoken, werk van toegewijde mensen, maar lezen degenen voor
wie het bestemd is, het ook? Of is dat werk eigenlijk bedoeld om de gedachten van
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de auteurs over een zeker onderwerp te bepalen? Ook nuttig, maar waarom moet het
dan ook gedrukt en verspreid worden?
In een vroegere levensfase heb ik ook wel deel uitgemaakt van zulke commissies.
Ik wil niet zeggen dat het helemaal verloren tijd was - inderdaad steek je in de
discussies die voorafgaan aan het opstellen van het rapport wel het een en ander op
(al was het slechts mensenkennis) - maar mijn ervaring is dat die rapporten, eenmaal
uitgegeven, veelal in een la verdwenen.
Dat is vooral het geval met rapporten die geschreven zijn door commissies of
adviesraden van een of ander ministerie. Die commissies of adviesraden zijn vaak
bedoeld om de Kamer of het publiek wijs te maken dat de minister zijn oor te luisteren
legt bij de samenleving. Maar in de praktijk luistert hij meer naar zijn eigen
ambtenaren, die het beter weten (niet uitsluitend ironisch bedoeld). Resultaat: de la.
Al die gedachten en herinneringen kwamen bij mij op toen er onlangs weer een
rapport op mijn bureau plofte, van liefst een kleine 250 pagina's. Dit keer geen rapport
van een regeringscommissie, maar van een commissie ingesteld door een partij of
beter: door het wetenschappelijk instituut van een partij. Het rapport mag dus ook
op zijn wetenschappelijke merites beoordeeld worden.
Het wetenschappelijk instituut in kwestie is dat van het CDA, en het rapport draagt
de titel Waarheid en waardigheid: civil society en samenwerking in Europa. Van die
titel wordt de lezer niet heel veel wijzer, want hij verraadt niet dat het voornamelijk
gaat over de integratie van de Midden- en Oosteuropese delen van ons continent in
‘Europa’. Het eerste hoofdstuk heet dan ook ‘De terugkeer naar Europa’.
Het bestuur van het wetenschappelijk instituut spreekt, in een woord vooraf, de
mening uit dat de schrijfstijl van het rapport ‘bevlogen’ is. Nu, als dit waar zou zijn,
vrees ik het ergste voor de schrijfprodukten van de commissie wanneer ze eens niet
bevlogen is. De waarheid is dat het rapport niet leesbaarder is dan soortgelijke
rapporten.
Nu is het waar dat ik in het algemeen allergisch ben voor CDA-proza. Dat ligt
niet, zoals sommigen denken zullen, aan mijn agnosticisme. Een goede rechtzinnige
preek kan mij zelfs enige bevrediging geven, zelfs als ik de inhoud onzin vind (maar
ja, dan denk ik aan 1 Cor. 1:25: ‘Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen’).
In elk geval weet ik dan tenminste waar ik aan toe ben. De bijbel is een vastere
grondslag dan het drijfzand waar veel CDA-proza vaak op lijkt.
Dit gezegd hebbend, wil ik een paar punten uit het rapport van een kanttekening
voorzien. Dat concept van de civil society dat volgens het rapport door dissidenten
in communistisch Midden-Europa is bedacht, komt, als ik het goed begrepen heb,
neer op het christen-democratische concept van de moderne democratie. Het rapport
zegt trouwens zelf dat het ‘diepste historische verlangen’ van die dissidenten was
‘het volgen van het Westerse voorbeeld’. Waarom vaart het rapport dan niet onder
eigen vlag? En: waarom moet voor dat concept een Engels woord gebruikt worden?
Gewichtigdoenerij? Intellectuele luiheid?
Maar belangrijker dan de vraag naar de oorsprong van het concept, is de vraag of
dat concept in de Midden- en Oosteuropese landen, na hun bevrijding van het
communisme, wortel heeft geschoten. De voormalige dissidenten, aan wie de
commissie het auteursrecht van het concept toekent, zijn randfiguren gebleven. Dat
kunnen we betreuren, maar het is wèl een feit waar we rekening mee moeten houden,
wanneer we het concept van de civil society tot de grondslag van onze betrekkingen
met die landen zouden willen maken. Dat zou wel eens averechts kunnen werken.
Een reden te meer om maar gewoon het woord democratie te gebruiken.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

‘De terugkeer naar Europa’ betekent dus de integratie van de Midden- en
Oosteuropese landen in de Europese Unie. Maar in het hoofdstuk ‘De Europese Unie’
wordt die uitdrukking in geheel andere zin gebruikt. Daar wordt gesproken over ‘de
terugkeer van Europa naar haar oorspronkelijke waarden en idealen’, ‘naar haar
oorspronkelijke identiteit, waarvan de waardigheid van de mens de essentie is’. Dat
is nogal verwarrend en bovendien fout.
Waarom fout? Immers, heeft Europa ooit gemeenschappelijke ‘waarden en idealen’
gehad? Ja, misschien in de middeleeuwen, onder de ene kerk. Maar toen kon
nauwelijks van een civil society gesproken worden. Daar klopt dus iets niet. En heeft
Europa ooit een identiteit gehad? De toepasselijkheid van het woord terugkeer is hier
dus op z'n minst dubieus. Het hoort tot het vocabularium van de jaren vijftig, toen
ook altijd werd geroepen dat Europa de eenheid moest hervinden die het nooit gehad
had. Van een wetenschappelijk instituut mag je meer precisie verwachten.
Sommige lezers zullen misschien verbaasd zijn dat ik niets zeg over ‘Europa en
haar oorspronkelijke waarde en haar oorspronkelijke identiteit’. Belangrijk vind ik
het inderdaad niet, maar het verbaast mij wel dat er onder de negen leden plus twee
adviserende leden en de secretaris/rapporteur, allen academici (van wie vijf
hoogleraar), niemand was die daarover gevallen is. Aanwijzing dat zelfs niet ieder
commissielid het rapport leest waarvoor hij mede-verantwoordelijk tekent (ook een
niet onbekend verschijnsel)?
Dit zijn dan de paar kanttekeningen die ik heb willen maken en die niet mogen
worden beschouwd als kritiek op het hele rapport. Misschien dat ik er nog eens toe
kom het helemaal te lezen, als ik mijn weerzin tegen rapporten, en in het bijzonder
tegen CDA-proza, weet te overwinnen.
NRC Handelsblad van 06-09-1996, pagina 7

Doeners en praters
Een recent voorval in de academische wereld heeft mij extra voorzichtig gemaakt.
Daarom verklaar ik bij voorbaat dat het stukje dat u nu onder ogen heeft, grotendeels
berust op, in elk geval geïnspireerd is door, een artikel van de historicus prof. A.Th.
van Deursen in het Nederlands Dagblad, gereformeerd gezinsblad, van 31 augustus.
In dit artikel vergelijkt Van Deursen, naar aanleiding van de verschijning van een
nieuw deel van de briefwisseling van Thorbecke, de grote liberale staatsman, met
zijn tegenstander Groen van Prinsterer, de grote voorvechter van de antirevolutionaire
beginselen.
De een, Thorbecke, noemt Van Deursen een doener; de ander een prater.
‘Thorbecke had nooit veel interesse voor een discussie over beginselen. Woorden
alleen betekenden niets. Wat een kabinet wilde, moest blijken uit zijn daden.’ Groen
daarentegen is nooit minister geworden; hij moest dus wel zijn kracht vinden in het
praten, waar hij trouwens krachtens aanleg toe neigde.
Komt dan de combinatie van doener en prater in één persoon nooit voor? Jawel,
zegt Van Deursen, maar zij is zo zelden, ‘dat de doeners gewoonlijk praters naast
zich nodig hebben, en omgekeerd’. Maar het probleem is dat doeners meestal geen
praters om zich heen dulden. Dat was met Thorbecke het geval: ‘Met wat goede
praters in zijn omgeving zou hij zijn publiciteit beter verzorgd hebben.’ Doeners zijn
immers vaak overtuigd van hun eigen onmisbaarheid. ‘Die ziekte wordt dubbel zo
erg als de grote doener ook nog een geniale prater is, want dan is hij letterlijk de
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eerste in alles en verdraagt geen enkele tegenspraak.’ Dat was, zegt Van Deursen,
het geval met Abraham Kuyper, de man die de beginselen van Groen tot een politiek
instrument, een partij, smeedde en het tot minister-president bracht.
De verleiding is groot de tweedeling doener-prater toe te passen op de huidige
politiek, en Van Deursen weerstaat haar gelukkig niet. ‘In het parlementaire bestel
hebben ze beiden (doener en prater) hun plaats’, maar ‘een partij die het verschil uit
het oog verliest, moet dat duur betalen’. Zo heeft het ‘een typische doener als leider
van de oppositie aangewezen. Op zo'n post heb je een prater nodig’.
Dat is juist, maar de vraag (die Van Deursen niet stelt) is of, als het fractievoorzitter
Heerma door een prater zou vervangen, dat veel zou uitmaken. De kracht van het
was dat het altijd in de regering zat, dus op doeners kon bogen. Dàt, en niet zijn
gepraat, trok kiezers.
Van Deursen erkent dit ook impliciet: ‘Zolang Lubbers doener bleef, mocht hij
van de kiezers zijn karwei afmaken; als prater bleek hij meteen goed voor een verlies
van twintig zetels.’ Zo gezien, is de enige redding voor het gelegen in nieuwe
deelneming aan een regering - zelfs na nieuw zetelverlies. Hoe dit ook zij - ‘Een
minister moet vooral een doener zijn. Ook die regel kan men niet straffeloos
verwaarlozen.’ Van Deursen toont dit aan met het voorbeeld van D66. Dat heeft
altijd onder leiding gestaan van praters. Die zorgden voor goede propaganda, en dus
voor zetelwinst bij de verkiezingen.
‘Dan kreeg de partij plaats in het kabinet, en de prater ging een ministersportefeuille
beheren. Maar een doener was hij niet, hij vervulde nu de verkeerde rol. Tot nu toe
heeft deze tactiek altijd tot zware verliezen geleid bij de volgende verkiezingen.’
Ook dit is juist, maar wel heel sterk op Van Mierlo, de superprater, toegesneden.
Geldt dit ook voor de andere ministers van D66? Wijers lijkt in de eerste plaats een
doener en is (daarom?) populair. Mevrouw Borst ook. Mevrouw Sorgdrager is een
ander geval. Praten doet ze slecht, zoals laatst nog bleek in het televisiegesprek dat
zij met Paul van Vliet had (maar dat kwam ook wel doordat Van Vliet haar nauwelijks
aan het woord liet). Of ze een doener is moet nog blijken.
Van Deursen onderwerpt ook Den Uyl aan de toets. Hij neigt ertoe hem een prater
te noemen: een prater ‘die zijn tekort kende en dus probeerde doeners om zich heen
te verzamelen. Zijn kabinet heeft toch meer nota's dan wetten nagelaten.’ Niettemin
wist hij de indruk te wekken als minister-president een doener, althans een zwoeger,
te zijn, want na de val van zijn kabinet won zijn partij tien zetels - een winst die de
praters in zijn partij hem verhinderd hebben te kapitaliseren in een kabinet-Den Uyl
II.
Twee huidige politici ontsnappen aan Van Deursens examen: Kok en Bolkestein.
Nu, wat de eerste betreft is het duidelijk dat hij op en top een doener is. Als hij eens
de rol van prater moet vervullen - wat van een partijleider verwacht wordt - dan
komen er gemeenplaatsen uit zijn mond of uitspraken die zijn partij (maar niet de
rest van de bevolking) in opperste verwarring brengen, zoals zijn aanmaning dat zijn
partij het verlies van ideologische ballast als een bevrijding moet voelen.
En Bolkestein? Het zou interessant zijn geweest Van Deursens opvatting over hem
te vernemen. Dat hij een doener kan zijn, heeft hij in een vorige carrière en trouwens
ook als bewindsman bewezen. Maar nu is hij vooral prater. Als geen ander weet hij
het politieke discours aan de gang te houden. Dat erkennen zelfs zijn tegenstanders.
En dat lijkt hem geen windeieren te leggen.
Het is zelfs de vraag of wij hem niet moeten promoveren van prater tot denker een categorie die Van Deursen niet noemt. Maar waarschijnlijk rangschikt hij de

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

denkers onder de praters, want van Groen van Prinsterer kan toch moeilijk gezegd
worden dat hij geen denker, alleen maar prater, was. En Thorbecke was, behalve
doener, ook denker; hij is per slot van rekening de bedenker van onze grondwet.
Voor denkers geldt overigens hetzelfde als voor praters: ze zijn niet automatisch
geschikt als doeners. Zal Bolkestein ten slotte de hedendaagse Thorbecke of de
hedendaagse Kuyper blijken te zijn?
NRC Handelsblad van 13-09-1996, pagina 9

Wijsgerige blunder?
Verscheidene malen ben ik de afgelopen maanden in deze rubriek in de clinch geraakt
met dr. P.B. Cliteur, docent filosofie en recht in Delft en Leiden. Aanleiding was
wat ik geschreven had over moraal en haar bron(nen). Ik nam het standpunt in dat
de bron van onze moraal voornamelijk de christelijke godsdienst was - een standpunt
dat je kunt innemen zonder jezelf christelijk te noemen. Hierop schreef Cliteur op 2
mei in een artikel op deze pagina: ‘Heldring en Bolkestein’ - de laatste had een
soortgelijk standpunt ingenomen - ‘zouden ernstig schrikken wanneer zij zich zouden
realiseren wat een consequente doorwerking van christelijke waarden in het openbaar
leven zou betekenen.’ Mijn eerste antwoord daarop dateert van 10 mei en luidde:
‘Dat is best mogelijk. Misschien zou ik - Bolkestein moet voor zichzelf spreken dan inderdaad schrikken. Maar dat zou die constatering of overtuiging dan toch niet
ontkrachten? Een constatering of overtuiging is toch niet onjuist omdat haar gevolgen
misschien onaangenaam kunnen zijn?
‘Ik wil niet beweren dat de vraag wat de consequente doorwerking van christelijke
waarden in het openbare leven - waarom ik overigens niet vraag - voor gevolgen zou
hebben, geen belangrijke vraag is; zoals de vraag belangrijk is wat er van een
samenleving terecht moet komen waarvan de geestelijke grondslagen zoek zijn, maar
het zijn andere vragen dan de vraag wat de basis van de moraal is in een ontkerstende
samenleving, en dat is de vraag die mij op het ogenblik interesseert.’
Mijn tweede antwoord volgde op 30 juli. Ik had namelijk intussen ontdekt dat
Cliteur al eerder de juistheid van een bepaald standpunt bestreden had op grond van
de eventuele gevolgen ervan. Dit keer was niet de moraal de aanleiding geweest,
maar het cultuurrelativisme.
In twee - veel langere - artikelen in Beleid en Maatschappij (1994/4 en 1995/1)
bleek zijn ‘belangrijkste bezwaar’ tegen het cultuurrelativisme te zijn: ‘het ondermijnt
onze kritische vermogens’. Waarop ik aldus reageerde: ‘Alweer de juistheid van iets
onhoudbaar achten vanwege zijn eventuele gevolgen. Het is heel wel mogelijk iets
voor waar te houden en gevolgen ervan te bestrijden.’ Cliteurs antwoord daarop
kreeg ik onlangs na enige vertraging onder ogen. Ik acht het slechts billijk dit de
geïnteresseerde lezer niet te onthouden. Cliteur schrijft:
‘In NRC Handelsblad van 30 juli jl. schrijft J.L. Heldring een column over een
naar zijn smaak merkwaardige manier van argumenteren. Hij constateert dat
sommigen ervan blijken uit te gaan dat “waarheden ophouden waarheden te zijn
omdat hun gevolgen onaanvaardbaar kunnen zijn”. Ook ik werd op deze argumentatie
“betrapt” door Heldring. Ik wijs namelijk - blijkens een publicatie - het
cultuurrelativisme af, omdat de gevolgen daarvan onhoudbaar zouden zijn. Een
merkwaardige argumentatie, meent Heldring. Een constatering is toch niet onjuist
omdat haar gevolgen onaangenaam zijn?
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Nee, een feitelijke constatering niet, maar dat men morele standpunten beoordeeld
in het licht van de consequenties is een heel gewone zaak. Heldring heeft gelijk voor
“2 x 2 = 4” en“water kookt bij 100 graden”. Ook al bevalt dat ons niet, we hebben
het maar te accepteren. Maar het cultuurrelativisme, de stelling dat we culturen alleen
mogen beoordelen in het licht van aan die cultuur zelf inherente normen, is een
moreel standpunt, en bij het accepteren dan wel aanvaarden van zo'n standpunt spelen
consequenties een belangrijke rol. In het jargon van de ethiek heet dit
consequentialisme. Ten aanzien van dat consequentialisme kan men nog twee vragen
stellen. Allereerst: beoordelen we bepaalde zaken alleen maar in het licht van hun
consequenties of spelen ook andere overwegingen een rol? Volgens mij spelen ook
andere zaken een rol, al zijn de consequenties heel belangrijk bij het morele oordeel.
Als tweede: hoever strekt de betekenis van het perspectief waarbij we zaken
beoordelen op hun consequenties? Volgens sommigen heel ver. Als Heldring al
geschrokken is van mijn consequentialisme, dan zal hij zeker bezwaren hebben tegen
een stroming in de Amerikaanse wijsbegeerte die wordt aangeduid als pragmatisme.
Hierbij worden alle zaken in het licht van hun consequenties beoordeeld.
“Waarheid” wordt hier geheel gerelateerd aan de vraag of het “werkt”. Dat geldt
voor sommigen ook voor “2 x 2 = 4” en het kokende water. Maar zeker geldt het
voor de vraag of we moeten geloven in God, de hel, het hiernamaals - “waarheden”
die op die manier, om bij Heldrings column te blijven, ondergeschikt worden gemaakt
aan de “grillen en humeuren van de mensen”. Zou hij William James' The Varieties
of Religious Experience lezen, dan zou Heldring deze filosoof onophoudelijk kunnen
“betrappen”. Werk aan de winkel!’
Tot zover Cliteur. Ik ben onder de indruk, maar ik merk op dat Cliteur zijn
redenering alleen toepast op het cultuurrelativisme, dat hij een moreel standpunt
noemt (wat nog de vraag is), en niet op de moraal. Moet ik daaruit opmaken dat ten
aanzien van de constatering (dat is iets anders dan een moreel standpunt) dat de
bronnen van onze moraal voornamelijk christelijk zijn - en dat was de aanleiding tot
de hele discussie - deze redenering niet toepasselijk is? William James zal, als ik het
goed begrepen heb, haar zeker wèl op die constatering toepassen, maar het is mij
niet geheel duidelijk in hoeverre Cliteur James hier volgt. Intussen houd ik mij maar
bij wat de filosoof Herman Philipse in zijn Atheïstisch manifest (1995) schrijft:
‘Of religie een geldige rechtvaardiging kan geven voor moraal kan alleen beslist
worden door strikt wijsgerige argumentatie en nooit door te wijzen op de eventuele
schadelijke of heilzame gevolgen die een godsdienstige overtuiging heeft voor
iemands morele houding.’ Philipse noemt de laatste wijze van argumentatie ‘een
wijsgerige blunder’. Mij dunkt dat dit niet alleen geldt voor een wijsgerige discussie
over de religie, maar voor elke wijsgerige discussie. Ik merk ook op dat Cliteur in
zijn antwoord, dat ik hier in extenso weergaf, niet de gelegenheid te baat heeft
genomen een vraag te beantwoorden die ik hem had gesteld. Hij had namelijk mij,
in zijn artikel van 2 mei, ervan beticht ‘een geloof aan te prijzen dat men zelf niet
bezit of voor (te) wenden in iets te geloven omdat men wil dat een ander het gelooft’.
Ik had hem daarop, in mijn artikel van 10 mei, gevraagd de passages aan te wijzen
‘waarin ik een geloof - meer specifiek het christelijk geloof [..] - aanprijs’. Moet ik
uit het feit dat hij deze vraag negeert, opmaken dat hij die passages niet kan aanwijzen,
dus mij ten onrechte iets heeft toegeschreven? Zo ja, dan zou het fairder zijn geweest
als hij dat ronduit had toegegeven.
NRC Handelsblad van 17-09-1996, pagina 7
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De juiste vragen
Eén voor één gaan de idealen aan diggelen. Van die uit de jaren zestig zijn er weinig
meer over. Het laatste achterhoedegevecht is tegen de afschaffing van de
studenteninspraak aan de universiteiten - nota bene door minister Ritzen, die dertig
jaar geleden als student zelf op de barricaden stond.
Maar het gevecht stelt niets voor: een bezetter van het Maagdenhuis anno 1996
zegt in de Volkskrant (11 september): ‘We waren gewoon een beetje jaren zestigje
aan het spelen’.
Een langer leven hebben de idealen van de jaren vijftig, maar die gaan er ook aan.
Zo stelt een commissie van de PvdA, onder voorzitterschap van het Kamerlid Van
Traa voor, het streven naar een federaal Europa op te geven. Dat wordt nu ‘niet
realistisch’ genoemd.
Ach, ik herinner me nog de tijd dat, als je dat durfde te zeggen, je in de kring van
‘Europeanen’ - en daartoe behoorden toen vrijwel alle politici - bijna voor een verrader
werd uitgemaakt. Zoiets is mij overkomen op een beraad van de Europese Beweging
in 1964.
Hoewel ik de naam had ‘anti-Europeaan’ te zijn - ten onrechte, want ik was slechts
euroscepticus - was ik toch uitgenodigd. Op een goed ogenblik werd ik uitgedaagd
mij te verdedigen. Ik weet niet meer precies wat ik toen gezegd heb. Het enige wat
ik mij herinner is dat ik het woord uit Goethes Faust aanhaalde: ‘Die Botschaft hör'ich
wohl, allein fehlt mir der Glaube’.
Nu, dat maakte er de stemming niet beter op, want toen waren de ‘Europeanen’
nog gelovigen. Alleen het Kamerlid Vredeling, later minister van Defensie, nam het
voor mij op - niet om zich akkoord met mij te verklaren. Integendeel, hij zei dat hij
het bijna altijd oneens met mij was, maar, zo zei hij, ik stelde wèl altijd de juiste
vragen, vragen die gesteld moesten worden, maar die bijna iedereen omzeilde. Ik
heb dit altijd buitengewoon in Vredeling gewaardeerd. Een ander Kamerlid dat toen
aanwezig was - of misschien was hij toen nog geen Kamerlid - was Piet Dankert, de
latere staatssecretaris. En nu, zo zie ik, is hij lid van een commissie die voorstelt het
ideaal van het federale Europa af te schaffen. 't Kan verkeren. Het is overigens ook
interessant dat deze oud-voorzitter van het Europese Parlement, als
mede-ondertekenaar van het rapport van de commissie, nu prioriteit geeft aan een
slagvaardiger boven een democratisch Europa.
Dat de juiste vragen nog steeds niet vaak genoeg gesteld worden, maak ik op uit
een artikel van dr. J. Werts, die werkzaam is als onafhankelijk correspondent voor
Europese zaken in Brussel, in de Internationale Spectator (sept. 1996). Hij schrijft:
‘Een polemiek over Europa ontbreekt. Ook de Nederlandse leden van de Europese
Commissie sedert Sicco Mansholt (die wèl volop polemiseerde) ontweken het politieke
debat.’ Dus ook Vredeling (want die is ook lid van de Europese Commissie geweest)?
Ook Bolkestein, ‘de beste Nederlandse ”souffleur” om een debat op gang te
brengen’, krijgt ‘geen debat op gang’. ‘Dit alles bewijst hoe weinig Nederland in
Europa is geïnteresseerd. Er bestaat hier ook geen belangstelling voor de tegenstelling
tussen de belangen van Nederland als soevereine natie en die van de Europese Unie,
die onze soevereiniteit zachtjes aan uitholt. Zal Nederland in Europa, als de EMU
en de euro er komen, zijn identiteit grotendeels verliezen? Zo ja, in wiens belang is
dat?’
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Werts stelt nog enkele van zulke vragen en constateert dan: ‘Het zijn allemaal toch
wel interessante vragen, die je niettemin zelden hoort. Of is dit alles te verklaren uit
de weinig geïnteresseerde Nederlandse publieke opinie? Ik ken maar één journalist
die over dergelijke kwesties regelmatig schrijft: J.W. van Houdt in het Nederlands
Dagblad.’
Ik kan moeilijk oordelen of dit juist is, maar zie er wel een aansporing in, die krant,
die het orgaan is van het Gereformeerd Politiek Verbond, vaker te lezen. Dat GPV
krijgt overigens in hetzelfde nummer van de Internationale Spectator ook een pluim
op de hoed van A. Stemerdink (ook een oud-minister van Defensie). In het Algemeen
Overleg van de Tweede Kamer over een nota over het gemeenschappelijk Europees
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid had, volgens hem, de vertegenwoordiger
van het GPV, Van Middelkoop, ‘verreweg de beste bijdrage, los van het feit of je
het eens bent met zijn standpunt’. De kwaliteit van de kleine christelijke fracties is
trouwens überhaupt een reden om nooit de kiesdrempel te verhogen.
Nu is het politieke debat over Europa in Duitsland ook vrijwel niet-bestaand. Dat
althans was de constatering van de correspondent van de Financial Times in Bonn
in het debat in het televisieprogramma Presseklub op zondag 8 september, en hij
werd door de andere deelnemers aan dit debat, drie Duitsers en een Fransman, niet
tegengesproken.
De Brit weet dit aan de dominerende positie die bondskanselier Kohl in de Duitse
politiek inneemt. Die maakt in feite elk debat bij voorbaat onmogelijk. Let wel: Kohl
zelf doet dat niet, het is zijn dominerende positie die eventuele tegenstanders bij
voorbaat de lust ontneemt. Daarbij komt natuurlijk dat hij met zijn herenigingsbeleid
onbetwistbaar gelijk heeft gekregen, en dat moedigt natuurlijk ook niet aan, de
strijdbijl tegen zijn Europese beleid op te nemen. In Frankrijk is het debat over Europa
ook stilgevallen na het referendum van 1992 over Maastricht. De socialisten zien in
Europa althans niet een thema voor effectieve oppositie tegen president Chirac. Over
België hoeven we niet te spreken: dat is te zeer in beslag genomen door permanente
binnenlandse crises. Blijven in feite over: Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
Men mag smalen wat men wil over de ‘Europese gezindheid’ in die landen - daar
wordt tenminste over Europa gedebatteerd, zoals in elke democratie over iedere
belangrijke kwestie gedebatteerd zou moeten worden.
NRC Handelsblad van 20-09-1996, pagina 9

Eeuwen van verveling?
Had Francis Fukuyama toch gelijk? Zeven jaar geleden - het jaar waarin het
communisme de handdoek in de ring gooide - voorspelde hij dat, nu het liberalisme
(een begrip waaraan hij, als goed Amerikaan, een veel wijdere betekenis gaf dan
doorgaans in Europa gedaan wordt) gewonnen had en er dus een eind aan de
geschiedenis als politiek-ideologisch discours was gekomen, ons ‘eeuwen van
verveling’ te wachten stonden.
Daar is toen alom hartelijk om gelachen, maar wat was er vorige week in alle
kranten te lezen? Dat de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer dit jaar zo
buitengewoon vervelend waren. Er waren, afgezien van een kleine botsing tussen de
liberaal Bolkestein en de sociaal-democraat Wallage, nauwelijks tegenstellingen.
Ook de christen-democratische oppositie kon zich niet fundamenteel tegen het beleid
van het paarse kabinet uitspreken.
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Voor iemand die van discussie houdt, sterker: die meent dat discussie is waar de
democratie om draait, een op z'n minst vervelend vooruitzicht. Maar ja, wat kunnen
we anders verwachten, wanneer de ideologische kantjes zo zijn afgeslepen dat
sociaal-democraten en liberalen zich gelukkig voelen in één kabinet en de
christen-democraten eigenlijk geen weerwoord hebben? Er is zelfs een minister die
vindt dat de tijd rijp is voor één grote paarse partij.
Maar opgepast: van verveling gaan mensen op den duur gekke dingen doen. Het
klassieke voorbeeld dateert van 1968. In het voorjaar van dat jaar schreef een bekende
Franse journalist in Le Monde een lang artikel, getiteld La France s'ennuie (Frankrijk
verveelt zich), en een paar weken later barstte de studentenrevolutie uit, die zelfs op
een goed ogenblik het staatshoofd, generaal De Gaulle, deed besluiten het land te
verlaten.
Het was weliswaar een gekke revolutie, in zover als zij niet uit wanhoop, maar uit
luxe en verveling geboren was en geen risico's voor de revolutionairen inhield, en
de reactie is er spoedig op gevolgd - in de daarop volgende verkiezingen kreeg De
Gaulle een grote meerderheid -, maar zij heeft niettemin veel losgewoeld - niet alleen
in Frankrijk. In Nederland heeft het bijna dertig jaar geduurd voordat de grootste
gekkigheden teruggedraaid waren.
Dus de verveling van vandaag kan ook heel wel onvoorspelbare gebeurtenissen
baren. Fukuyama hield daar ook rekening mee, want de laatste zin van zijn
geruchtmakend artikel luidde: ‘Misschien zal juist dit vooruitzicht van eeuwen van
verveling ertoe dienen de geschiedenis weer aan de gang te krijgen.’ Maar of het
vooruitzicht daartoe voldoende is?
Toch schijnen we op onze wenken bediend te worden. Zaterdag stond er op deze
pagina een lang artikel van Milo Anstadt, die opriep tot een nieuwe klassenstrijd.
Weliswaar was het niet de verveling die hem tot dit middel deed grijpen, maar de
steeds wijder wordende kloof die hij signaleerde tussen een neo-liberale - volgens
hem zelfs nihilistische - bovenlaag en een achtergebleven onderlaag.
‘Het valt niet te verwachten’, zo schrijft hij, ‘dat regering, parlement of partijen
een ombuiging tot stand zullen brengen. Gerechtigheid is het eigenbelang van de
onderklasse, en die zal zelf meer gerechtigheid moeten veroveren. Met de trieste
perspectieven van een diepe cultuurcrisis voor ogen, hebben groepen die zich
vooralsnog sociaal wat beter kunnen redden, alle reden om zich met deze onderklasse
te solidariseren en aan haar zijde aan de strijd deel te nemen.’
Interessant - maar de vraag is: zal het lukken? Zelfs de onderklasse heeft nog iets
te verliezen, meer in elk geval dan de onderklasse tijdens de crisis van de jaren '30,
en die kwam zelfs toen niet in opstand. Karl Marx verwachtte dan ook voor zijn
klassenstrijd niets van wat hij het ‘lompenproletariaat’ noemde.
Van de politiek verwacht Anstadt niets. Dan eerder van de vakbeweging. ‘Zij zou
zich op de nieuwe klassenstrijd moeten bezinnen en nagaan of zij nog voldoende
vitaliteit bezit om het voortouw te nemen.’ Erg optimistisch klinkt dit niet, en daar
is ook alle reden voor op een ogenblik dat de vakbeweging juist zich heeft ontdaan
van alle ideologische ballast die zij de laatste dertig jaar had verworven.
Trouwens, ook hier is het voorbeeld van de jaren '30 weinig bemoedigend. In die
jaren leefden de werklozen - en dat waren er toen honderdduizenden, met een
hongervergoeding - in een bijna volstrekt isolement van de rest der samenleving,
ook ten opzichte van de arbeidersbeweging. De vakbonden weigerden in beginsel
werklozen als lid. Al in 1932 constateerde Jan Oudegeest, voorzitter van de SDAP,
dat ‘de room van de arbeidersklasse’ bezig was het contact te verliezen met ‘de vijfde
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stand’ (zo noemde hij de werklozen). (Ik ontleen deze gegevens aan een ‘paper’ van
de latere hoogleraar P. de Rooy voor een congres in 1977). Zou een klassenstrijd nu
meer kansen maken? Spreekt hier niet de ontgoochelde socialist? Een kleine twintig
jaar geleden kon Anstadt, in zijn boekje Met de rede der wanhoop, nog schrijven dat
voor hem de waarde van het socialisme niet lag ‘in wat het doet, maar in hetgeen
ervan verwacht wordt; niet in het bereikte, maar in wat het voor de boeg heeft. [...]
Wie er een gevoel van warmte aan ontleent, heeft deel aan de genade van het geloof.’
Maar dat was in de tijd dat Den Uyl het percentage van zijn partij bracht van 27,3 in
1972 op 33,8 in 1977.
Maar nu? Nu is dit percentage geslonken tot 24. En nu heeft de PvdA een leider
die het ‘afschudden van ideologische veren’ een ‘bevrijdende ervaring’ noemt en de
partij-ideoloog Kalma nazegt: ‘Een werkelijke vernieuwing van de PvdA begint met
een definitief afscheid van de socialistische ideologie.’ Het is begrijpelijk - maar niet
erg realistisch - dat een oude socialist dan teruggrijpt naar het strijdmiddel van de
nog oudere Karl Marx.
Maar al behoort het recept van de klassenstrijd tot een wereld die onherroepelijk
voorbij is (en ook daar heeft het niet gewerkt), er is iets anders aan de hand dat
onvermijdelijk een reactie zal oproepen. Als het niet verveling is, dan is het de
globalisering van de economie, die de macht van de nationale staten en de nationale
democratieën steeds verder ondermijnt en, meer in het bijzonder, de in een
hoogconjunctuur ontstane Westeuropese verzorgingsstaat, waaraan miljoenen gewend
zijn geraakt, onbetaalbaar maakt. Omdat de produktie steeds minder mankracht
behoeft of steeds meer verschuift naar goedkoper producerende landen, wordt hier
werkloosheid een permanent verschijnsel.
Dáártegen zal in de democratische landen onvermijdelijk een reactie komen, maar
die zal dan, even onvermijdelijk - omdat zij zich tegen de gevolgen van de
internationale markt richt -, protectionistische en nationalistische, misschien zelfs
ondemocratische trekken vertonen. Het is heel wel mogelijk dat die reactie zichzelf
socialistisch zal noemen, maar dan is het niet langer een internationalistisch
socialisme. Het ware internationalisme is het kapitalisme gebleken te zijn. Leuk is
zo'n wereld niet, maar ons erin vervelen zullen we ook niet.
NRC Handelsblad van 24-09-1996, pagina 9

Talen zijn gebouwen
‘Talen zijn gebouwen die nooit af zijn. Voortdurend wordt er herbouwd en gesaneerd.
Veel materiaal komt van voorbij de eigen taalgrenzen. Minder opvallend dan in de
woordenschat zijn de veranderingen in de grammaticale architectuur, maar zij zijn
het die de eigenlijke raadsels opleveren. Want dat nieuwe dingen en nieuwe ideeën
ook nieuwe woorden met zich brengen, ligt voor de hand; maar waarom veranderen
zinsbouw en verbuiging?’
Met deze interessante vraag begint een artikel in het wetenschapskatern van de
Frankfurter Allgemeine Zeitung van 25 september, maar helaas wordt vervolgens
de invloed van het Duits en het Pools op de structuur van de zigeunertaal, die van
het Spaans op die van de indiaanse talen en die van het Frans en het Engels op die
van de creoolse talen besproken, en geen van die talen waarvan de structuur (dus
niet alleen woordenschat) aan verandering onderhevig is (geweest), ken ik. Graag
zou ik iets meer weten van de structuurveranderingen van het Nederlands. Zo wordt
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wel gezegd dat het Nederlands de derde naamval (datief) wel gekend heeft overblijfselen daarvan zijn nog te vinden in woorden en uitdrukkingen als indertijd,
inderdaad, in gemoede, op heter daad - maar nu niet meer kent, althans in het
spraakgebruik.
Als dat zo is, dan vind ik dat jammer - niet omdat ik een prijzer van de verleden
tijd ben, maar, integendeel, omdat ik progressief ben. Immers, een taal die het verschil
tussen de naamvallen niet (meer) kent, is een minder ontwikkelde taal, en zodra ik
iets minder ontwikkelds zie, treedt bij mij een pavloviaanse reactie op: dan wil ik
helpen, ontwikkelingshulp geven.
Maar ik geloof graag dat het Nederlandse spraakgebruik het onderscheid tussen
de naamvallen begint te verliezen. Of het toeval is of niet, weet ik niet, maar de
afgelopen twee maanden ben ik daar nogal wat voorbeelden van tegengekomen. Daar
wil ik er hieronder een paar van geven. Eerst enkele waaruit blijkt dat de derde
naamval een vreemd begrip aan het worden is.
‘In 1933 leerde Frankrijk de gezusters Papin kennen, de twee dienstboden die hun
“mevrouw” en haar dochters vermoordden en de ogen uitrukten.’
‘Vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek is predikant Van R. voor zes
maanden geschorst en verdere toegang tot de kerk ontzegd.’ Zelfde constructie als:
ik ben geschorst en verdere toegang ontzegd.
‘Cools zou achter die zwendel zijn gekomen en moest daarom het zwijgen worden
opgelegd.’ Zelfde constructie als: ik ben achter die zwendel gekomen en moet het
zwijgen worden opgelegd.
‘Om die reden sluit de officier van justitie, mr. J. Mooyen, niet uit dat het tweetal
nog meer strafbare feiten ten laste wordt gelegd.’
‘...en in Algerije zijn al verschillende mensen de keel doorgesneden door
godsdienstfanatici.’
Maar die constructie is niet van de laatste tijd. In een tekst uit 1945 van de
letterkundige Anthonie Donker (pseudoniem van prof. A.N. Donkersloot, 1902-1965)
las ik: ‘... het bij grote delen dier samenleving ontstane gevoel dat leidende beginselen
ontbreken of, als ze er nog zijn, de kracht ontbreekt om die samenleving ermee in
goede banen te leiden.’ (Bij nader inzien kan dit misschien wèl, namelijk als we
ervan uitgaan dat de schrijver in het midden laat aan wie die kracht ontbreekt.)
Ook ikzelf maak me soms aan dit gebruik schuldig. Twee (slechts twee!) lezers
hebben mij er opmerkzaam op gemaakt dat ik geschreven had: ‘Gelukkig is de
Nederlandse monarchie tot dusver de onsmakelijke taferelen bespaard gebleven
waardoor haar Britse neven en nichten zich - en hun koningshuis - belachelijk hebben
gemaakt.’
Het onderscheid tussen eerste en vierde naamval lijkt ook uit het zicht te raken.
Een paar voorbeelden:
‘Dit schattige plantenrekje lag afgedankt bij een bouwval en kon Trix niet laten
liggen.’
‘De uitrijkaart wordt geprint en kunt u uit het uitgiftevakje nemen.’
‘Wat de Brit niet noemt, maar in Nederland zeker een probleem heet, is het gebruik
van allerlei Engelse termen.’
Nog een paar eigenaardigheden:
‘De koning had het in zijn jongste 21-juli toespraak over zij die kennis bezitten
en zij die ervan verstoken blijven.’
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‘Maar de minder serieuze toehoorders - bijvoorbeeld zij die het waagden zonder
Bollands boeken het auditorium te betreden - ranselde hij er even gemakkelijk uit.’
Hier staat (verkort): zij ranselde hij eruit.
‘Maar ondanks het feit dat hij acteurs als Tom Cruise en Bruce Willis beschouwt
als stupid idiots...’ Fout is het niet, maar is ondanks het feit dat... mooier dan hoewel
en ofschoon? Omslachtiger is het wel.
‘Hoewel het waarschijnlijk lijkt dat de aanbeveling om maar helemaal opnieuw
te beginnen, niet wordt gehonoreerd, is het duidelijk dat er heel goed gekeken moet
worden naar de huidige woordenlijst. Niet in het minst omdat scholieren bij examens
kunnen worden afgerekend op de spelling, terwijl die soms doodgewoon fout is.’
Hier staat dat scholieren helemaal niet kunnen worden afgerekend op de spelling,
maar dat was kennelijk niet de bedoeling van de schrijver.
‘Deze bestuurders moeten laveren tussen meerdere conflicterende belangen.’ Als
er conflicterende belangen zijn, zijn er vanzelf ‘meerdere’ (als men dit germanisme
wil handhaven).
‘Turkse baby's overlijden tweemaal zo vaak als Nederlandse en zelfs viermaal zo
vaak als Marokkaanse baby's aan wiegedood.’ Er zijn mensen die zelfs duizend doden
sterven.
‘De vertegenwoordiger van het GPV, Van Middelkoop, had, zoals niet
ongebruikelijk is, verreweg de beste bijdrage, los van het feit of je het eens bent met
zijn standpunt.’ Een feit is iets wat vaststaat; daar hoort dus dat achter. Achter iets
wat niet vaststaat - een vraag bijvoorbeeld - hoort of. ‘Wij weten immers dat zulke
gevoelens er zeker waren.’ Als we dat weten, is zeker overbodig. Beter: wij weten
immers zeker dat...
‘... de bezitters van een eigen auto, die niet zelden tot moord en doodslag in staat
zijn hun bezit tegen inbreuken te vrijwaren.’ Het woordje om wordt vaak onnodig
gebruikt, maar hier was het na in staat zijn... nodig. Hier betekent het immers:
teneinde. Bovendien denkt de vluchtige lezer gauw dat er staat dat de bezitters in
staat zijn hun bezit te vrijwaren, terwijl er in werkelijkheid staat dat ze tot moord en
doodslag in staat zijn.
‘Ons wetboek van strafvordering zegt dat een verdachte niet tot antwoorden
verplicht is. Rechters of verhorende ambtenaren krijgen vervolgens de expliciete
opdracht “zich te onthouden van alles wat de strekking heeft een verklaring te
verkrijgen waarvan niet kan worden gezegd dat hij niet in vrijheid is afgelegd”.’
Staat dat werkelijk in het WvSv? Ook hij in plaats van zij?
‘Komt de combinatie van doener en prater in één persoon nooit voor? Jawel, maar
zij is zo zelden...’ (eigen werk).
Zelden is een bijwoord, schrijft een lezer, geen bijvoeglijk naamwoord.
Inderdaad, er had zeldzaam moeten staan. (Van Dale noemt zelden weliswaar ook
als bijvoeglijk naamwoord, maar zet erbij dat dit ‘literaire taal’ is, en als zodanig heb
ik het niet bedoeld.)

Bolkestein
Wat ik van de kwestie-Bolkestein vind? Gegeven de schijnheiligheid die in de
Nederlandse politiek heerst - over ‘ritselen’ en ‘krabbelen’ wordt op z'n hoogst
geglimlacht, maar o wee wanneer je met open vizier en zwart op wit aandacht vraagt
voor een bepaald belang - vind ik zijn handelwijze onverstandig, zo niet naïef, maar
zeker niet onoorbaar.
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Hij zou met één pennestreek zijn vervolgers van zich kunnen afschudden als hij
zijn ontslag als commissaris zou nemen. Hij zou dan meteen de eer aan zichzelf
houden en aantonen dat het hem niet om geldelijk gewin te doen was. Daar zou
slechts één bezwaar aan verbonden zijn: hij zou er zijn reputatie van hooghartigheid
mee bevestigen, en dat is natuurlijk een politieke doodzonde in het Haagse Lilliput.
NRC Handelsblad van 27-09-1996, pagina 7

Een conservatieve geloofsbelijdenis
Twijfel aan de vooruitgang - zo heette het stukje dat ik hier op 30 augustus plaatste.
Verscheidene lezers hebben hierop gereageerd in de zin van: maar je kunt toch niet
ontkennen dat er in de afgelopen eeuw reusachtige vooruitgang is geboekt op medisch,
sociaal en zelfs moreel gebied?
Nee, dat wil ik niet ontkennen, maar zelfs dan hoef ik maar aan één alles
overschaduwend feit te denken, dat ik slechts met één woord: Auschwitz, hoef aan
te duiden om de vraag te stellen: kunnen we werkelijk van vooruitgang spreken
wanneer, in het midden van deze eeuw en in het hart van het werelddeel dat zichzelf
het meest beschaafde noemt, zoiets kon gebeuren?
Zeker, er zijn er die zelfs Auschwitz als een teken van vooruitgang uitleggen. De
Franse filosoof Jean-Paul Sartre deed dat. In een interview in Le Nouvel Observateur
(7 juli 1975) zei hij dat Auschwitz in zekere zin ‘een aanwijzing is dat er op een
bepaald niveau vooruitgang is’. Hier wordt wel een op z'n minst heel eenzijdige
betekenis aan dit begrip gegeven.
Maar het was mij in dat stukje van 30 augustus niet zozeer te doen om bepaalde
verschijnselen van vooruitgang al dan niet in twijfel te trekken, maar om te constateren
dat er de klad was gekomen in het beginsel van de vooruitgang, dat het Westerse
denken ruim tweehonderd jaar heeft beheerst - zozeer zelfs dat ten slotte calvinisten
er aanhangers van waren geworden.
Deze gedachte nu vond ik, veel grondiger uitgewerkt, terug in de lezing die de
historicus Ronald Havenaar onlangs in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft
gehouden en waarvan een uitvoerige bewerking te lezen was in de Boekenbijlage
van 11 oktober. Ik zou die lezing een conservatieve geloofsbelijdenis kunnen noemen
- en u weet: conservatieven geloven niet erg in de vooruitgang als beginsel.
Een korte samenvatting van de kern van Havenaars stelling maakt dat duidelijk.
Wij moeten erkennen, zegt hij, ‘dat de politiek weliswaar de belangrijke opdracht
heeft misstanden te bestrijden, maar dat succes bij de vervulling van die taak nog
geen vooruitgang betekent. Er dreigt niet alleen altijd terugval, ook roept elke
maatregel zijn eigen problemen op’.
De kwestie is deze: ‘De mens is een tragisch wezen: in zijn universum worden
problemen niet opgelost, maar hoogstens beheerst ten koste van nieuwe moeilijkheden.
(...) Juist in een democratie is het heel moeilijk dat besef te laten doordringen, omdat
ook het democratische stelsel - inclusief zijn belangrijkste politieke groeperingen:
de liberalen en de sociaal-democraten - een product is van het vooruitgangsdenken’.
Na de ervaringen met nationaal-socialisme en communisme is het echter nodig
dat ‘de politiek haar eigenwaan afwerpt en erkent dat ook politiek handelen, hoe
nuttig en nodig ook, onderdeel blijft van het tragische lot der mensen. (...) Het politiek
denken in termen van idealen loopt (...) achter bij de werkelijkheid. (...) Het enige

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

wat de politiek nog rest, is aansluiting zoeken bij een tragisch levensgevoel dat de
noodzaak tot matiging respecteert en rekening houdt met de mogelijkheid dat de
mens vervalt tot barbarij’.
‘Nodig is (...) dat de politiek haar pretenties bijstelt, meer bescheidenheid aan de
dag legt en aanvaardt dat we niet vooruitgaan, maar slechts veranderen’. Dat geldt
ook voor de Europese ‘utopie’: ‘De hooggestemde doelstelling van de eenheid roept
(...) slechts een averechts effect op (...). Veel heilzamer zijn pragmatische pogingen
nationale belangen op elkaar af te stemmen’.
Dit is een beroep op wat de Britten noemen een limited style of politics, wat als
het wezen van conservatieve politiek wordt beschouwd. Die politiek sluit allerminst
verbetering van misstanden uit, maar dan in het voortdurend besef van het menselijk
tekort - een geseculariseerde versie van het christelijk zondebegrip - maar ook in het
besef dat de wereld niet stilstaat, maar voortdurend verandert, ook los van menselijk
ingrijpen.
Maar welk etiket ook op deze politiek geplakt wordt - zelf heb ik er geen bezwaar
tegen als zo'n politiek van matiging en (zelf)beheersing conservatief genoemd wordt
- zij is een politiek die in feite al overal gevoerd wordt, óók door liberalen (die hun
Verlichtingsidealen al lang kwijt zijn) en sociaal-democraten.
Alleen: de politieke partijen die in de praktijk zo'n conservatieve politiek voeren,
weten dat vaak van zichzelf niet en, als ze het weten, schreeuwen ze het niet van de
daken, maar verdoezelen ze het eerder. Waarom? Havenaar geeft in één zinnetje het
antwoord: ‘De schijnwereld der idealen lijkt een onmisbaar houvast’.
Met andere woorden: in het democratisch stelsel, dat, zoals Havenaar zegt, zelf
een produkt van het vooruitgangsdenken is, moeten de partijen, willen ze hun aanhang
behouden, de illusie van vooruitgang blijven voeden, ook al geloven ze er zelf niet
meer in. Die tegenstelling tussen praktijk en beleden ideaal kan de democratie wel
eens gaan opbreken. De Partij van de Arbeid gaat er bijna te gronde aan. Het zijn
sterke benen die zonder illusie kunnen leven.
Dat is één kanttekening die ik bij Havenaars betoog wil maken - een kanttekening
die eerder een aanvulling op, dan een bestrijding van dit betoog is. Een andere
kanttekening is deze: in een democratie waarin de partijen hun ideologische veren
hebben afgeschud (om de term van Wim Kok te gebruiken) en het hun alleen maar
te doen is om het sleutelen aan misstanden, zijn de fundamentele tegenstellingen
verdwenen. Ook dat is, op den duur, de dood voor de democratie - want democratie
betekent voortdurend debat, en zonder tegenstellingen geen debat.
In feite heeft de Nederlandse democratie die fase al bereikt. Er is een buitenlandse
bezoeker voor nodig om je dit te doen beseffen. Een redacteur van The Economist
was onlangs in ons land en rapporteert daar uitvoerig over in het laatste nummer (12
oktober). Hij is één en al verbazing: over de ‘roerloze politieke vijver’, over de
‘knusse consensus’, over de ‘nette, tamme en beschaafde’ manier waarop hier de
politiek bedreven wordt. De kwestie-Bolkestein, die hier hoog opgespeeld werd
(althans voordat zij in de Kamer besproken werd), zou in de meeste andere landen
nauwelijks materiaal voor een schandaal opgeleverd hebben.
‘Te mooi om waar te zijn?’, luidt dan ook de kop boven zijn artikel, maar dat
vraagteken vindt amper weerklank in het artikel zelf, dat besluit met de opmerking
dat Nederland een goede kans maakt op de titel van succesrijkste land van Europa.
Succesrijk, maar (in de ogen van de buitenlander) wel heel vervelend. Betekent
dood in de pot ook dood van de democratie? Ach, in grote omwentelingen is ons
land nooit gidsland geweest. Een in wezen conservatief land dus, ondanks de
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vooruitstrevendheid waarop het zich laat voorstaan. Dus ook een enigszins schijnheilig
land?
NRC Handelsblad van 15-10-1996, pagina 8

Herinneringen aan Geyl
Huizinga, Romein en Geyl - drie zeer verschillende historici en persoonlijkheden,
die echter vaak in één adem genoemd worden als de reuzen van de twintigste-eeuwse
geschiedwetenschap. De eerste en de laatste hadden - en hebben - ook internationale
vermaardheid. Vooral Huizinga zie je nog herhaaldelijk genoemd - zelfs in de zo
nationalistische Franse literatuur. Geyl was - en is - vooral bekend in de
Angelsaksische wereld. Geen wonder: hij voelde zich als een vis in het water in
Engeland, waar hij per slot van rekening zestien jaar lang hoogleraar was geweest.
Maar ook in Noord-Amerika had hij een naam. Dat bleek mij voor 't eerst toen ik,
in 1961, de historicus Arthur M. Schlesinger jr. op het Witte Huis, waar hij adviseur
van president Kennedy was, bezocht. Het eerste wat hij mij vroeg was: ‘How's dr.
Hale?’ Het duurde even voordat ik begreep dat hij Geyl bedoelde.
Romein is er eigenlijk nooit in geslaagd internationaal door te breken. De boeken
van hem die vertaald werden, kregen weinig recensies. Hij en zijn vrouw kwamen
wel op internationale congressen, maar ze misten het gemak van Geyl en de allure
van Huizinga. Annie Romein is daar nogal zuur over in haar herinneringen. Huizinga
(1872-1945) ben ik het dichtst benaderd toen ik, in mijn studententijd, vaak kwam
bij een oom en tante die op de Leidse Witte Singel woonden en Huizinga's buren
waren. Een zoon en dochter van hem, nu beiden dood, heb ik vrij goed gekend. En
natuurlijk: wie zijn correspondentie gelezen heeft, tussen 1989 en 1991 in drie dikke
delen verschenen, heeft het gevoel dat hij bijna een intimus van de man is.
Romein (1893-1962) heb ik één keer ontmoet. Dat was in 1956, op de uitgeverij
De Bezige Bij in Amsterdam. Wolfgang Leonhard kwam toen de Nederlandse
vertaling van zijn boek Die Revolution entlässt ihre Kinder presenteren. Ik zat toen
naast Romein, die geen idee had wie ik was. Waarom zou hij ook? Maar ik was wel
nieuwsgierig hoe hij, die, hoewel geen lid van de partij meer, toch Moskou bleef
verdedigen, zou reageren op deze afrekening met het communisme door iemand die
het Russische en het Oostduitse communisme had meegemaakt - niet als slachtoffer,
maar als bevoorrechte. Ik kan me niet herinneren dat Romein zich in het gesprek
mengde.
Met Geyl (1887-1966) heb ik de laatste tien jaar van zijn leven nogal vaak contact
gehad. Hij was het eens met wat ik toen over Europa en de Europees-Amerikaanse
verhouding schreef, en zoals hij was, reageerde hij onmiddellijk. Vele brieven en
briefjes, geschreven in zijn karakteristieke, duidelijke handschrift, heb ik toen van
hem gekregen.
Ik was ook al dadelijk gecharmeerd door zijn stijl: levendig, lenig, bijna alsof hij
praatte. Die stijl vond ik terug in zijn werken, die ik toen meer stelselmatig ben gaan
lezen. Kortom, ik werd een fan van hem en haalde hem vaak aan in mijn artikelen achteraf gezien: veelal kritiekloos, maar ja, ik was geen historicus en ongetwijfeld
gevleid door de belangstelling die de befaamde historicus voor de veel jongere
journalist toonde.
Helemaal kritiekloos was ik toch niet, want ik herinner me hoe ik eens met zekere
verbazing noteerde dat Geyl de nationaal-socialistische periode in de Duitse
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geschiedenis ‘een speling der historie’, een resultaat van ‘een rampspoedige
samenloop van omstandigheden’ had genoemd.
Maar typerend en ontwapenend vond ik weer Geyls reactie in een ingezonden
stuk: ‘Mijn eerste gedachte toen ik dit las, was: heb ik dat werkelijk gezegd? Een
‘speling der historie’, het geeft mijn gedachte omtrent dit probleem werkelijk niet
gelukkig weer. Maar ja, ik heb het gezegd! Men verwees mij in Rotterdam - waar
mijn krant uitgegeven werd - ‘zonder aarzelen naar blz. 82 van mijn Duitse en
Italiaanse figuren, en daar staat het!’ Waarop hij zijn positie opnieuw formuleerde.
Nu, deze openlijke zelfcorrectie nam mij nog meer voor Geyl in, evenals de
persoonlijke ontmoetingen die ik met hem had, dat deden. Vaak heb ik in zijn huis
aan de Utrechtse Willem Barentszstraat thee gedronken, en toen ik eens tegen
mevrouw Geyl zei dat ik net zo graag om de door haar gebakken koekjes (die
inderdaad heerlijk waren) kwam als om de gesprekken met haar man, moest hij
geweldig lachen.
Een van de laatste keren dat ik hem ontmoette, was op een zondagochtend in een
café bij het Haagse Staatsspoor. Hij wilde mij een brief voorleggen die hij aan het
Britse maandblad Encounter wilde sturen. Daarin keerde hij zich tegen het Europa
van De Gaulle en deed hij een beroep op Engeland om zich aan te sluiten bij ‘Europa’.
Ik was enigszins ontroerd dat Geyl, die in mijn ogen altijd zo blaakte van
zelfvertrouwen, steun en raad bij mij zocht. Het was begin maart 1965. Waarschijnlijk
waren zijn krachten toen al aan het afnemen.
Dat was helemaal duidelijk toen ik hem, in augustus 1966, voor het laatst zag. Hij
was oud geworden en bovendien zenuwachtig, want hij zou later die middag de
Amerikaanse ambassadeur ontvangen, die hem een onderscheiding zou komen
brengen. Ook die nervositeit vond ik toen bij hem ongewoon. Vier maanden later
overleed hij.
Mijn bewondering voor Geyl viel niet bij iedereen in goede aarde. Voor velen was
hij immers nog steeds de propagandist voor Groot-Nederland die hij in de jaren '20
en '30 was geweest, en dat was een gedachte die vele Nederlanders tegenstond. De
diplomaat dr. H.N. Boon, een leerling van Huizinga, begreep mijn geestdrift voor
die ‘pamflettist’ niet. Inderdaad, Huizinga daalde nooit af in het politieke strijdgewoel,
maar mij bekoorde die ‘pamflettistische’ kant van Geyl juist (geheel los van de
standpunten die hij verdedigde).
Ook mijn vriend Sybout Colenbrander, correspondent van de krant in Londen (en
eveneens leerling van Huizinga), trof mijn geestdrift voor Geyl pijnlijk. Dat was
begrijpelijk: in 1933 had Geyl ruchtbaarheid gegeven aan het plagiaat dat Sybouts
vader, de Leidse prof. H.T. Colenbrander, had gepleegd: hij had in een artikel over
Willem de Zwijger in De Gids hele stukken uit het werk van de Belgische historicus
Henri Pirenne overgenomen, zonder bronvermelding.
Waarom deze plotselinge aandacht voor Geyl? Niet om het feit te herdenken dat
hij dertig jaar geleden overleden is, hoewel dat op zichzelf niet zo'n heel vreemde
aanleiding zou zijn geweest. Maar als dat moet gebeuren, dan moet een bevoegder
iemand dan ik, in elk geval een historicus, dat doen. Nee, de aanleiding is een andere.
In het laatste nummer van het kwartaalschrift Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden las ik een bespreking van prof. P.B.M.
Blaas van een bundel historische opstellen die in 1994 aan de met emeritaat gaande
Leuvense hoogleraar L. Wils was aangeboden (opstellen van Wils, welteverstaan),
en in die bespreking las ik: ‘Geyls later ontwikkelde zelfbeeld klopte niet, het berustte
op leugens, zoals uit zijn correspondentie bleek.’ Geyl een leugenaar? Dat was voor
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mij een volkomen nieuw beeld. Daar moest ik meer van weten, en zo haalde ik die
bundel uit de bibliotheek om speciaal de Geyl betreffende opstellen daarin te lezen.
Over mijn bevindingen een volgende keer.
NRC Handelsblad van 18-10-1996, pagina 7

Een man van vlees en bloed
Was de bekende historicus Geyl (1887-1966), die ik, zoals ik hier op 18 oktober
schreef, gekend en bewonderd heb, een leugenaar? De Vlaamse historicus L. Wils
beweert dat, zoals mij bleek uit een bespreking die ik aantrof in een historisch
tijdschrift. Reden voor mij om het besproken boek - een bundel opstellen van Wils
- bij de bibliotheek op te vragen en de opstellen over Geyl te lezen.
Het zijn drie opstellen, die gaan over de Grootnederlandse beweging. Dat was een
beweging die streefde naar vereniging van Nederland en Vlaanderen en tussen 1914
en 1940 bestaan heeft. In Nederland, dat niet geïnteresseerd was in expansie, is zij
altijd klein gebleven. Haar bekendheid heeft zij voornamelijk te danken aan het feit
dat haar twee voormannen, de historici F.C. Gerretson en P. Geyl, om andere redenen
bekend waren.
Geyl had in zijn studententijd - vóór de Eerste Wereldoorlog - sympathie opgevat
voor de emancipatiestrijd der Vlamingen. Van 1914 tot 1919 was hij correspondent
van de Nieuwe Rotterdamse Courant in Londen. In het laatste jaar werd hij in feite
persattaché van het Nederlands gezantschap, met als voornaamste taak de aanspraken
te bestrijden die België na 1918 deed op Nederlands grondgebied. ‘Tegenover de
steun van Frankrijk aan de Belgische eisen moest Geyl helpen om Engelse steun aan
Nederland te verwerven’, schrijft Wils. Zijn gelijktijdig hoogleraarschap aan de
universiteit van Londen verhoogde zijn status.
Maar daarmee hield zijn politieke activiteit niet op. In talloze geschriften ageerde
hij in Nederland en België voor de Grootnederlandse gedachte en tegen de Belgische
staat. Dat deed hij deels in een met Rotterdams geld gekochte Antwerpse krant, De
Schelde, waarvan hij, volgens Wils, directeur was (vanuit Londen blijkbaar en zeker
niet officieel).
Hoe bracht hij deze politieke agitatie in overeenstemming met zijn
geschiedschrijving? Hij zag geen strenge scheiding tussen beide activiteiten. ‘Politiek
en historie waren voor hem nauw verbonden’, schrijft dr. H. van der Hoeven in het
Biografisch Woordenboek van Nederland (deel I). ‘Ook als historicus doorbrak hij
(Geyl) de grenzen van een eng-Nederlands nationalisme’ en bestreed hij zowel de
Kleinnederlandse geschiedopvatting, die in Nederland in zwang was, als haar
tegenhanger, de belgicistische opvatting van de historicus Pirenne (beide gingen
ervan uit dat er altijd, dus ook vóór de staatkundige scheiding, sprake was geweest
van een Noordnederlandse, resp. Belgische, eigenheid).
Nog in 1946 schreef Geyl: ‘Dat historische vertogen (...) uit een bepaalde politieke
of nationale opvatting voortkomen en die tevens dienen, heb ik nooit onder stoelen
of banken gestoken, en ik wil die verbinding ook thans niet verdoezelen.’ Maar toen
hij dit schreef - hij was toen al tien jaar hoogleraar in Utrecht - was hij al heel wat
bedaarder geworden.
Dat proces van matiging was begonnen tegen de tijd dat hij het
nationaal-socialistische Duitsland als een gevaar ging beschouwen. Hij moest niets
hebben van de sympathieën die veel Vlaamse nationalisten en ook Nederlandse
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Grootnederlanders voor dat Duitsland koesterde. In de oorlog beschouwde de Duitse
bezetters hem dan ook als vijand.
Ook in zijn geschiedschrijving was hij, al eerder, gematigder geworden. In het
tweede deel van zijn Geschiedenis van de Nederlandse stam (1934) had hij, aldus
Wils, ‘zijn Grootnederlandse nationalistische opzet nog minder laten blijken dan in
het eerste deel, en waarachtig sprak hij (...) van een “Zuidnederlands nationalisme”
en “patriottisme”’, waarvan hij het bestaan vroeger altijd ontkend had. ‘Paris vaut
bien une messe’, schrijft Wils erbij, kennelijk suggererend dat Geyl uit was op een
hoogleraarschap in Nederland, waar zijn vroegere ideeën niet populair waren. Dat
hoogleraarschap heeft hij dan ook pas na veel moeite gekregen.
Later zou hij nog verder zwenken en tenslotte de Belgische staat, waarvan hij de
ondergang gewenst had, aanvaarden; ja zelfs een aaneensluiten van België en
Nederland tegen het Duitse gevaar voorstaan. Hij gaf na de oorlog ook toe dat hij
zich in zijn vroegere geschriften ‘wel eens te ver (had) laten meeslepen’ en een ‘te
doctrinair taal-nationalistisch’ standpunt had ingenomen.
Dat is allemaal tot daaraan toe. Ontwikkeling van denken pleit eerder voor dan
tegen iemand, evenals de erkenning van vroegere fouten. Maar waar beginnen de
leugens? Het komt eigenlijk neer op Wils' beschuldiging dat Geyl, Pirenne te vuur
en te zwaard bestrijdend, in feite diens ‘machtige synthese’ heeft erkend. ‘Het
overgrote deel van wat Geyl heeft geschreven over België, de Zuidelijke Nederlanden
en de Vlaamse Beweging, en alles wat hij over Pirenne schreef, was (...) niet het
werk van de historicus, maar van de politicus. Want, zoals hij zelf stelde in Gebruik
en misbruik der geschiedenis: “De historicus die welbewust de regels der kritiek
terzijde laat om een mythe op te bouwen, is geen historicus.” Niet alleen heeft Geyl
welbewust een mythe opgebouwd, hij heeft daarbij leugen en laster niet geschuwd
(...)’
Historici zullen, mede op grond van wat Wils als bewijsmateriaal aanvoert, moeten
uitmaken of dit zo is. In het bijzonder daagt Wils de ‘vereerders van Geyl’, wier
‘stilzwijgen’ hij laakt, daartoe uit. Zelf volg ik het discours tussen historici niet zo
nauw dat ik kan nagaan of ze inderdaad Wils' beschuldigingen onbeantwoord hebben
gelaten.
Maar stel dat die beschuldigingen juist zouden blijken te zijn, wat zou dan wel de
verklaring kunnen zijn van Geyls ‘leugens’? Ik zie dan niet de, maar één verklaring
in een opmerking die Gerretson zijn vriend Geyl eens toevoegde: ‘Wat kan jij brutaal
liegen! En 't heerlijkste is dat je 't zelf zo gelooft.' Inderdaad is bij sommigen het
vermogen tot zelfbedrog groot. Als dat bij Geyl ook zo was, zou hem dat nog meer
tot een mens van vlees en bloed maken.
Een mens van vlees en bloed - ook in letterlijke betekenis van het woord. De
journalist Anton Constandse, die met hem gijzelaar was geweest in het kamp St.
Michielsgestel, vertelde me eens dat Geyl daar graag boogde op zijn viriliteit. Zwak?
Gênant? Misschien maar wel menselijk.
Op één punt moet ik Wils uit eigen ervaring tegenspreken. Wanneer hij komt te
spreken over het Belgisch-Nederlandse verdrag over een kanaal tussen Antwerpen
en het Hollands Diep, dat de Eerste Kamer in 1927 verwierp, schrijft hij dat het verzet
in Nederland tegen dat verdrag in hoofdzaak uitging ‘van kringen, personen en bladen
die al tijdens de oorlog (Eerste Wereldoorlog) Duitsgezind waren en die toen
openstonden voor de Duitse propaganda: liberalen, antirevolutionairen en
christelijk-historischen, intellectuelen die op de Duitse wetenschap georiënteerd
waren en de Rotterdamse zakenwereld’.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Het toeval wil dat ik de toenmalige voorzitter van de Amsterdamse Kamer van
Koophandel goed gekend heb. Hij was een actief tegenstander van het kanaal en
eerder anti- dan pro-Duits. Een twintig jaar tevoren had hij een Amsterdamse rederij
uit Duitse handen weten te houden, en hij was met een Franse getrouwd - wat in die
tijd (nog geen tien jaar na de oorlog) nu niet bepaald een vermoeden van
Duitsgezindheid wekte. Als het waar zou zijn wat Wils over het verzet tegen het
kanaal zegt - dat het in hoofdzaak Duitsgezind zou zijn geweest - zou hij zich zeker
niet met dit gezelschap hebben ingelaten.
En de antirevolutionairen, die Wils ook tot de tegenstanders van het kanaal lijkt
te rekenen? Bij de stemming in de Tweede Kamer stemden, van hun fractie van
dertien man, er twee tegen; in de Eerste Kamer, van hun fractie van zeven man, drie
tegen. Colijn, hun onbetwiste leider, was voorstander. Dit is allemaal te lezen in R.L.
Schuursma's proefschrift, Het onaannemelijk tractaat (1975), door Wils als bron
genoemd, maar blijkbaar niet erg nauwkeurig geraadpleegd.
Voor de goede orde en ter vermijding van misverstanden: ikzelf geloof dat, achteraf
bezien, minister van buitenlandse zaken, Van Karnebeek, die auteur was van dat
‘onaannemelijk tractaat’ en na verwerping ervan door de Eerste Kamer aftrad, van
grotere politieke verziendheid blijk heeft gegeven dan de tegenstanders. Maar dat is
een ander verhaal.
NRC Handelsblad van 22-10-1996, pagina 9

Einde van de verwennerij in zicht
Over koning Gustaaf V van Zweden, die in 1950 op 92-jarige leeftijd overleed, wordt
deze anekdote verteld: enkele jaren vóór zijn dood kwam de minister-president bij
hem: ‘Majesteit’, zei hij, ‘we moeten toch eens praten over wat er moet gebeuren
wanneer u komt te overlijden.’ Waarop de koning hem onderbrak en zei: ‘Pardon,
als ik kom te overlijden.’
Voorlopig zal een Nederlandse minister-president zo'n kwestie wel niet bij koningin
Beatrix aanhangig maken. De koningin, 58 jaar oud, blaakt van gezondheid en heeft
kennelijk reusachtig veel plezier in haar werk. Ze is ook nog pas zestien jaar
staatshoofd, terwijl Gustaaf 43 jaar lang koning is geweest. (Koningin Elizabeth van
Engeland is het al 44 jaar en denkt voorlopig niet aan aftreden; ja, kan dat, gezien
de geringe achting die de kroonprins geniet, niet doen).
Toch is er reden over de toekomst van de monarchie na te denken. Niet dat de
koningin het slecht doet. Ze doet het uitstekend, en geen serieus iemand piekert er
op dit ogenblik over, de monarchie door een ander stelsel te vervangen. Als ze de
laatste tijd enige keren over de tong is gegaan, dan is dat doordat ministers een ‘grijze
zone’ - in de onvoorzichtige woorden van minister Van Mierlo - hebben laten ontstaan.
Maar zij zijn het die, hoe dan ook, verantwoordelijk zijn.
Nee, er zijn andere redenen de gedachten te laten gaan over het functioneren van
de monarchie in een snel veranderende samenleving. Over de positie van koningin
Beatrix hoeven we ons, zolang de ministers hun verantwoordelijkheid kennen, geen
zorgen te maken. Maar daarna?
Nederland is ruim honderd jaar - om precies te zijn: sinds 1890 - buitengewoon
verwend geweest doordat het, koningin-regentes Emma meegerekend, vier regerende
vorstinnen heeft gehad, die, ieder voor zich en ieder op eigen manier, hun taak
voortreffelijk hebben vervuld - heel wat beter dan de aan hen voorafgegane koningen.
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Nadat Wilhelmina door haar onverzettelijke houding in de oorlog een door niemand
- ook niet door principiële republikeinen - betwist gezag had verworven en een
waarlijk nationaal symbool was geworden, hebben haar opvolgsters op andere wijze
dat gezag bij alle partijen weten te handhaven. Dat heeft niet altijd tot tevredenheid
bij traditioneel koningsgezinden gestrekt, maar de eenheid om de troon is er wel door
versterkt. Het is de vraag of dit een koning - meestal in uniform gestoken - zou zijn
gelukt.
Koningin Juliana en koningin Beatrix wisten ook in hun toespraken op bijzondere
gelegenheden, zoals Kerstmis en bevrijdingsdag, een zeer persoonlijke toon te treffen
en uiting te geven aan zeer persoonlijke gedachten. Hoevelen naar deze toespraken
luisterden en hoevelen van de luisteraars de inhoud ervan ook vatten - en zich niet
enkel door de sfeer lieten bekoren - is moeilijk na te gaan. Het is ook niet belangrijk.
Belangrijk is juist die sfeer. Door een man uitgesproken zouden die woorden gauw
iets ongeloofwaardigs krijgen.
Kortom, het Nederlandse volk is niet alleen verwend, maar ook gewend aan een
vrouwelijk regime. Dat regime heeft allerlei voordelen - ook voor de vorstin zelf.
Een vrouw op de troon wekt heel andere gevoelens bij het publiek dan een man. Het
zijn gevoelens van tederheid - ook als de persoon in kwestie zelf helemaal niet zo
teder is. In de mannenmaatschappij waarin wij, ondanks alles, nog leven, is de vrouw
nu eenmaal nog altijd het ‘zwakke’ geslacht, en dat wekt gevoelens van
lankmoedigheid, zo niet toegeeflijkheid, waarop een man normaliter helemaal niet
kan rekenen. Daar hebben onze koninginnen - geheel los van hun persoonlijke
verdiensten - baat bij gehad.
Die baat nu zal de opvolger van koningin Beatrix, die in elk geval een man zal
zijn, niet hebben. Hij zal de gevoelens van tederheid die onze vrouwen op de troon
zo gemakkelijk toevloeiden, moeten veroveren. Zoiets hebben we sinds 1849 - jaar
dat de laatste koning de troon besteeg - niet gehad, en dat waren heel andere tijden
dan nu.
Het heeft geen zin te ontkennen dat dit een probleem zal zijn - in de eerste plaats
voor de betrokkene zelf. Alleen al daarom staan de opvolger in elk geval moeilijke
beginjaren te wachten. Dit kan geconstateerd worden zonder dat zijn persoonlijke
hoedanigheden in het geding worden gebracht. Ook de meest intelligente of
beminnelijke zal niet kunnen genieten van de bonus die zijn vrouwelijke voorgangers
toeviel.
Wèl zal natuurlijk veel van zijn persoonlijkheid afhangen of en, zo ja, hoe hij dit
manco zal opvullen. Daar valt op dit ogenblik nog niets over te zeggen. Daarvoor
weten wij te weinig van de kwaliteiten van de kroonprins af, en nog minder weten
wij hoe hij zich verder zal ontwikkelen. Maar een gok blijft het: voor het eerst sinds
1890 een man op de troon.
Daar komt iets anders bij, en bij de bespreking daarvan kunnen de hoedanigheden
van de prins eveneens onbesproken blijven. Niet echter die van zijn moeder. Zij is
gebleken een dominerende en gedisciplineerde vrouw te zijn, die niet alleen
perfectionistisch is, maar ook vrijwel perfect in de uitoefening van haar taak. Het
kan bijna niet anders of prins Willem Alexander moet wel wanhopen ooit zo goed
te kunnen zijn als zijn moeder. Lang zal hij nog in de schaduw van deze sterke
persoonlijkheid moeten leven, weinig kansen krijgend te tonen dat hij, zoals met zijn
leeftijdgenoten steeds meer het geval zal zijn, verantwoordelijkheden kan dragen.
Dat moet op den duur voor een gewone, gezonde jongen hoogst frustrerend zijn.
We hoeven niet te denken aan het lot van koning Edward VII van Engeland, die tot
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zijn 59ste moest wachten voordat hij zijn moeder, koningin Victoria, kon opvolgen
en zijn tijd in ledigheid doorbracht, om te erkennen dat het een probleem is.
Nogmaals: het is een andere tijd, maar dat werkt niet noodzakelijkerwijs in het
voordeel van iemand die nu in Edwards schoenen staat. Toen kon de troonopvolger
zich aan allerlei geneugten overgeven zonder dat er een haan naar kraaide; nu kan
hij geen stap verzetten of de televisie en de roddelbladen volgen hem. Wat voor man
zal het zijn die ten slotte de troon zal bestijgen?
Over al deze zaken kan, ja moet gedacht worden, en daarbij mag het overwegen
van alternatieven niet geschuwd worden. Het feit dat we ruim honderd jaar goed
gediend zijn geweest, is geen waarborg dat dat altijd zo zal zijn. Regeren is vooruitzien
- verder dan de komende verkiezingen.
NRC Handelsblad van 25-10-1996, pagina 7

Praten vult geen gaten
Toen Ben Knapen eerder dit jaar afscheid nam als hoofdredacteur van deze krant,
heeft hij in een interview gezegd dat hij het ontslag van de columnist J.A.A. van
Doorn als zijn grootste fout beschouwde. Fout of niet - het heengaan van Van Doorn
was in elk geval een groot verlies voor de krant.
Merkwaardig was overigens dat Knapens geheugen hem parten speelde. Immers
hij zei dat de reden van Van Doorns ontslag een ‘geweldige, emotionele golf tegen
zijn columns over Zuid-Afrika’ was, terwijl de werkelijkheid toch was dat deze in
een artikel, onvoorzichtig, een kritische opmerking had gemaakt over de joden in
plaats van over joden?
Hoe dan ook - lezers van HP/De Tijd kunnen nu wekelijks profiteren van wat
lezers van deze krant moeten missen, want Van Doorn schrijft al geruime tijd in dat
weekblad. Deze week was het weer raak. D66 wordt aan een scherpe analyse
onderworpen. De titel: ‘Dertig en nog altijd maagd’ zegt in feite genoeg.
Eén passage wil ik er hier uitlichten. Na geconstateerd te hebben dat het
voornaamste doel van D66 democratisering heette, zegt Van Doorn: ‘De macht moest
bij de leden berusten, en de leden zouden bij alle zaken van enig belang betrokken
worden. Maar dezelfde Hans van Mierlo die in 1966 als voorzitter aantrad, is nog
steeds - zij het met onderbreking - onbetwistbaar de eerste man. Merkwaardig
eigenlijk, want staat radicale democratie in partij en maatschappij niet voor continue
wisseling van leiderschap?’
Inderdaad, en uit die blinde loyaliteit aan de leider vloeit het verraad voort dat
D66 aan haar eigen beginselen heeft gepleegd. Van Doorn spreekt daar niet over,
maar een partij welker bestaansreden bestaat uit het streven naar staatkundige
hervormingen, is toch zeker geen knip voor de neus waard wanneer zij, als de kans
daar is, haar leider geen minister van Binnen- maar van Buitenlandse Zaken laat
worden?
Dat is wat D66 in 1994 gedaan heeft. Zij stond toen, na de verkiezingen, in een
sterke onderhandelingspositie en heeft toen genoegen genomen met een
staatssecretarisschap op Binnenlandse Zaken. De arme Kohnstamm moet nu, zonder
al te veel succes, nog iets van de eigenlijke doelstellingen van D66 zien waar te
maken. De kans een lid van het kabinet, en dan nog wel vice-premier en leider van
de partij, dat te laten doen, heeft D66 laten lopen en zal zij waarschijnlijk wel nooit
meer krijgen.
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Hoe is dat zo gekomen? De oorzaak kan geen andere zijn dan dat de leider, Van
Mierlo, maar één jongensdroom had, en dat was minister van Buitenlandse Zaken
te worden. Aan de verwezenlijking van die droom heeft hij, die de partij maken of
breken kan, die eigenlijke doelstellingen ondergeschikt gemaakt, en dat heeft de
partij geslikt. Is verraad een te zwaar woord?
En als dan nog Van Mierlo's ministerschap van Buitenlandse Zaken een daverend
succes was! Na ruim twee jaar kunnen we toch wel vaststellen dat dit niet - althans:
nog niet - het geval is. We hoeven de reeks van minder gelukkige opmerkingen - die
bij elkaar een vermoeden van ongeschiktheid voor het vak opleveren - niet te herhalen
om tot die constatering te komen.
Let wel: we spreken hier van opmerkingen, niet daden. De kwestie is dat de minister
van Buitenlandse Zaken, toegevend aan een natuurlijke en ook wel innemende
behoefte, veel te veel praat en daarbij te vaak zijn mond voorbijpraat. Zolang hij
journalist, partijleider of gewoon cafébezoeker was, was dat niet zo erg, maar als
minister moet hij op zijn tellen passen.
Het is natuurlijk moeilijk om, nadat je dertig jaar lang het applaus hebt mogen
ontvangen voor je originele ideeën - die te gauw het predikaat diepgaand kregen (dat
kan ook gemakkelijk, gezien het peil van de politieke discussie) - een slot op eigen
mond aan te brengen of zelfs maar te beseffen dat de bespiegelingen van een
bewindsman geworden politicus niet langer vrijblijvend zijn.
Van Mierlo's bedoelingen zijn niet in het geding. Daarover kunnen we al dan niet
van mening verschillen, maar dat kunnen we over de doelstellingen van iedere
minister. Nee, het zijn de fanfare en de uitweidingen waarmee de minister die
doelstellingen vaak begeleidt, die de vraag naar zijn geschiktheid doen rijzen. Zo
was het doel de betrekkingen met Frankrijk te verbeteren op zichzelf onberispelijk.
Maar was het verstandig om, al dadelijk na het eerste onderhoud met zijn Franse
collega, uit te kraaien dat er een ‘volstrekte noviteit’ in die betrekkingen was
ingetreden? Gezien het dieptepunt dat die betrekkingen kort daarna bereikten, was
dit op z'n minst voorbarig. Zeker, aan die ontwikkeling had hijzelf geen schuld, maar
zijn triomfalisme maakte het contrast tussen woord en werkelijkheid onnodig groot.
De ambassade in Amman, de ‘grijze zone’ die er zou bestaan tussen staatshoofd
en ministers, de staatkundige verplichtingen die op journalisten zouden rusten - het
zijn allemaal ook voorbeelden van een minister die meer praat dan nodig is en
daardoor brokken maakt. Bij journalisten heeft Van Mierlo, juist door zijn praatlust,
lang een potje kunnen breken, maar na het laatste voorbeeld is dat préjugé favorable
ook aan het afkalven.
Waarlijk, er begint heimwee te ontstaan naar zijn voorgangers Kooijmans, Van
den Broek en Van der Stoel. Die waren misschien - althans naar buiten toe - niet zo
bevlogen, maar daar staat tegenover dat ze hun zaakjes voortreffelijk kenden. Met
dossierkennis maakt een minister van Buitenlandse Zaken - zeker van een klein land
- bij alle collega's meer indruk dan met filosofische beschouwingen. Ook Luns,
negentien jaar minister van Buitenlandse Zaken, had voordelen die Van Mierlo niet
heeft. Weliswaar werd ook van hem gezegd dat hij geen dossiervreter was, maar zijn
instinct en routine waren weergaloos. Zijn gezag bij zijn collega's was, mede door
zijn lange ervaring, groter dan ten slotte in eigen land. Over deze troeven beschikt
Van Mierlo nog niet.
Het kan niet anders of in eigen partij moet ook zo nu en dan twijfel opkomen over
zijn functioneren als minister van Buitenlandse Zaken. Maar ja, kunnen we verwachten
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dat ze zelfs als ze de vleesgeworden democratie zou zijn, de man zou kritiseren met
wie ze staat of - waarschijnlijker - valt?
NRC Handelsblad van 29-10-1996, pagina 7

Drie Latijnse adagia
Wat hebben de Verenigde Naties eigenlijk voorgehad met de instelling van het
internationaal tribunaal in Den Haag, dat de misdaden tegen de menselijkheid die in
de Joegoslavische burgeroorlog zijn begaan, moet berechten? Dat het recht zijn loop
dient te hebben? Of dat een afschrikwekkend voorbeeld gesteld moet worden? Of
waren er nog andere motieven in het spel?
Dat de bestraffing van zulke misdaden een preventieve werking heeft, kan
langzamerhand toch wel als een illusie worden beschouwd. Ze worden meestal begaan
door mensen die hetzij zeker zijn van de overwinning en daarom geen straf duchten;
hetzij in een soort roes verkeren, waar geen verstandelijke overweging vat op heeft;
hetzij menen volkomen rechtmatig te handelen.
Daarom komen die misdaden telkens en telkens weer voor. Ook bij volken die
zich beschaafder wanen dan Serviërs of Rwandezen - Fransen in Algerije bijvoorbeeld
of Amerikanen in Vietnam of Nederlanders in Indonesië. Er zijn hoogstens verschillen
in omvang, maar ook ‘incidenten’ zijn misdaden.
Mr. F. Kalshoven, oud-hoogleraar in internationaal humanitair recht te Leiden,
komt met een verfijning van de preventietheorie. In het Algemeen Dagblad (28
oktober) noemt hij het Haagse tribunaal ‘het laatste middel tegen oorlog’. Dat is toch
wel een onderschatting van de motieven die volken tot oorlog voeren. In wezen
verschilt die redenering nauwelijks van het indertijd populaire geloof dat het de
wapenfabrikanten waren die schuld aan de oorlog hadden.
Een andere rechtvaardiging van zo'n tribunaal is te vinden in het adagium Fiat
justitia, et pereat mundus: het recht moet zijn loop hebben, al zou de wereld erbij
vergaan. Maar wordt dit beginsel in Joegoslavië toegepast? Iedereen weet dat een
serieuze poging mannen als Karadzic en Mladic gevangen te nemen honderden doden
zou kosten wegens het verzet waarop zij zou stuiten, ook bij de bevolking. Daarom
weigert IFOR die politietaak uit te voeren.
Ook daarom zit er iets onbevredigends in de berechting van de zeven aangeklaagden
die men wèl te pakken heeft kunnen krijgen. Voor het Neurenbergse tribunaal - dat
ook iets onbevredigends had, omdat daar een massamoordenaar (de Sovjet-Unie)
recht sprak over massamoordenaars - stonden tenminste kopstukken van het Derde
Rijk terecht.
Zeker, in Den Haag wordt geen Siegerjustiz gesproken. Rechters noch aanklagers
zijn vertegenwoordigers van deze of gene mogendheid, wier prestige met de
rechtspraak gemoeid is. Te hopen valt dat zij ook niet onder druk komen te staan
om, hoe dan ook, enige vonnissen te vellen, zoals de Nederlandse rechter in het
tribunaal van Tokio, B.V.A. Röling, onder druk kwam te staan - ook van de
Nederlandse regering - toen hij over de daden van sommige Japanse aangeklaagden
milder bleek te denken dan zijn collega's (die hun dossiers niet zo goed kenden als
hij) en dan de mensen die in Jappenkampen hadden gezeten.
Waar zou in het Haagse geval die druk vandaan moeten komen? Op z'n hoogst
van degenen die verantwoordelijk zijn voor het besluit het tribunaal in te stellen en
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nu de mogelijkheid onder ogen moeten zien dat dit besluit misschien niet verkeerd
was, maar wel zinloos, omdat een normale rechtsgang niet gewaarborgd kan worden.
Die mogelijkheid is waarschijnlijker geworden, nu blijkt dat de belangrijkste
getuige tegen een aangeklaagde gelogen heeft op instructie van Bosnische diensten,
zoals hij toegegeven heeft. En zelfs dat is niet zeker. In elk geval is zijn getuigenis
op zo losse schroeven komen te staan dat de aanklager - het zij tot zijn eer gezegd de getuige heeft teruggetrokken.
Dit is te danken aan speurwerk van de Nederlandse verdediger van de aangeklaagde
- speurwerk zoals je doorgaans alleen maar in televisiefilms advocaten als Perry
Mason ziet doen. Of hij bij andere getuigen à charge - die vervolging wegens meineed
niet hoeven te vrezen - evenveel succes zal hebben, is nog de vraag. Maar in elk
geval hangt voortaan ook over hen de twijfel: hoe geloofwaardig zijn ze?
In geval van twijfel geldt een ander Latijns adagium: In dubio abstine - in geval
van twijfel onthoudt u (in dit geval: van een oordeel). Als deze regel zou moeten
gelden voor alle aangeklaagden, dan zou alle moeite en geld voor niets zijn geweest.
Hoogst onbevredigend, maar zoals het derde Latijnse adagium zegt: Summum jus
summa injuria (het hoogste recht is dikwijls het hoogste onrecht).
NRC Handelsblad van 01-11-1996, pagina 9

Geen mandaat, geen macht
Dat had ik nooit gedacht: dat ik nog eens meer sympathie zou gaan voelen voor
Yasser Arafat dan voor een Israelische minister-president. Nu is sympathie geen erg
stevige basis voor een politieke stellingname, maar ook zonder sentimenten kan
geconstateerd worden dat de politiek van premier Netanyahu Arafats positie bij de
Palestijnen buitengewoon hachelijk maakt. En wat er na Arafat zou komen, kan
alleen maar erger zijn - ook voor Israel?
Deze overweging is, zo is in Parijs te horen, de voornaamste drijfveer van president
Chirac om een eigen beleid in het Israelisch-Arabische conflict te voeren - parallel
aan, maar in feite dwars in tegen, de Amerikaanse bemiddelingspogingen. De
redenering luidt dat de gematigde Arafat gesteund moet worden, teneinde een
evenwicht te herstellen in de verhouding tussen de Palestijnen en een Israel dat niet
voldoende door de Amerikanen onder druk wordt gezet.
Ook in geopolitiek opzicht dient het evenwicht hersteld te worden: toen het
vredesproces in 1991 begon, werd het voorgezeten door de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie. Maar nu de Sovjet-Unie is weggevallen, beheersen de Verenigde Staten
te veel het spel. Ook hier is dus een tegenwicht nodig. Vandaar Chiracs roep om een
Europese coparrainage ofwel medebeschermheerschap.
Theoretisch is er weinig tegen deze redenering in te brengen. In de praktijk des te
meer. De Europese Unie heeft Chirac helemaal geen mandaat gegeven om zo'n
coparrainage te eisen. Dat kan ze alleen al daarom niet doen omdat de lidstaten van
de EU onderling verdeeld zijn over het beleid dat in het Midden-Oosten gevoerd
moet worden.
Le Monde heeft onlangs de verschillende motieven van de verschillende Europese
landen opgenoemd. Zo ziet Nederland veel van wat Israel doet graag door de vingers,
‘ongetwijfeld wegens de belangrijke politieke invloed die de joodse gemeenschap
in Nederland speelt’ (dit komt voor rekening van Le Monde!).
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Duitsland heeft ‘overduidelijke historische redenen zich ronduit te verzetten tegen
posities door Israel ingenomen’. Engeland, Ierland, Portugal en, in zekere mate, Italië
willen de Verenigde Staten niet hinderen. Dit is, zegt Le Monde, een ‘aangeboren
reflex bij sommige partners van Frankrijk en een van de onveranderlijke fundamenten
van het Europese immobilisme’. Hoe waar!
Geen wonder dus dat de lidstaten van de EU, na Chiracs bezoek aan de regio, niet
verder gekomen zijn dan een Spaanse diplomaat de opdracht te geven ‘zich
voortdurend beschikbaar te houden en te proberen het vredesproces te bevorderen,
als hij daarvoor tenminste de gelegenheid krijgt’ (aldus minister Van Mierlo, geciteerd
in het Algemeen Dagblad van 29 oktober). Nu, dat is een mandaat waar de partijen
in de regio niet erg van onder de indruk zullen komen.
De Europese Unie heeft dus geen politiek voor het Midden-Oosten die indruk
maakt op partijen daar, en als ze die wèl zou hebben, zouden haar de machtsmiddelen
ontbreken om zo'n politiek kracht bij te zetten. Wat dat betreft, haar positie is dus
niet te vergelijken met die van de Verenigde Staten. Vandaar dat, behalve Netanyahu,
ook president Mubarak van Egypte niets moest weten van Chiracs ideeën. Wat in
feite betekent dat zijn missie in het Midden-Oosten mislukt is. Maar behalve gebrek
aan machtsmiddelen, is er nog iets wat het optreden van de EU, waar dan ook,
frustreert. Zolang zij niet één supranationaal beslissingscentrum op het gebied van
buitenlandse politiek heeft, moet zij voor elke beslissing in een onderhandelingsproces
onderling beraad tussen de vijftien lidstaten houden en hun unanieme fiat krijgen.
Dat maakt haar totaal ongeschikt als onderhandelingspartner - zeker in crisissituaties,
waarin het aankomt op snelle beslissingen.
President Chirac weet dat natuurlijk allemaal. Zijn antwoord daarop is dat er,
zolang de EU niet met één stem spreekt, er tenminste één Europees land moet zijn
dat zijn stem in het Midden-Oosten laat horen, want de tijd dringt. En dat land kan
geen ander zijn dan Frankrijk, een mediterraan land met oude banden met die regio.
In zijn ogen treedt dus Frankrijk plaatsvervangend voor Europa op, ook als Europa
dat helemaal niet wil.
Zelfs voor een Frans eenzijdig optreden zou, bij machteloosheid van de EU,
misschien nog wat te zeggen zijn, als Frankrijk tenminste nog een vuist zou kunnen
maken. Maar dat kan het nauwelijks meer dan de EU. Bovendien: één van de redenen
waarom de EU niet met één stem op het gebied van de buitenlandse politiek spreekt,
is dat Frankrijk zijn soevereiniteit op dat gebied, kost wat kost, wil behouden.
Het ligt dus voor de hand dat Frankrijks partners er moeite mee hebben te
aanvaarden dat president Chiracs optreden in Israel en omgeving een Europees doel
diende. Ze zoeken er onvermijdelijk een opzet achter die Franse doelen moet dienen,
en zien niet in waarom ze daar hand- en spandiensten voor zouden moeten verrichten.
Kortom, de EU wordt, op beslissende ogenblikken, meer beheerst door onderling
wantrouwen dan onderling vertrouwen. Hoe kan zij zo ooit een slagvaardige
medespeler op het wereldtoneel worden?
NRC Handelsblad van 05-11-1996, pagina 9

Onvoorspelbare toekomst
Dinsdag stond er op de Opiniepagina een politieke prent, overgenomen uit een Engelse
krant, voorstellende de vier apocalyptische ruiters van de Amerikaanse verkiezingen
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van 1996: boredom, apathy, fast food en halitosis (het laatste woord, merkwaardig
genoeg, vertaald met laster, waar ik voor vieze lucht zou hebben gekozen).
Inderdaad zijn de verkiezingscampagnes van dit jaar algemeen als vervelend
gekarakteriseerd geweest. Maar waren ze werkelijk vervelender dan die van 1992
of 1988 of van voorafgaande jaren? Of reflecteerden ze alleen maar de ‘eeuwen van
verveling’ die Francis Fukuyama na het eind van de Koude Oorlog voorspelde? Of
zou het soms zijn dat de Europeanen er minder gefascineerd door zijn geweest dan
vroeger, er met meer distantie naar gekeken hebben? Zo ja, zouden die grotere
neutraliteit en distantie dan misschien iets anders reflecteren: het feit dat Europa en
de Verenigde Staten minder een lotsgemeenschap met elkaar vormen dan sinds 1945
of, zo men wil, sinds 1941 het geval was?
De Tweede Wereldoorlog en de kort daarop intredende Koude Oorlog hadden
zeker een Europees-Amerikaanse lotsgemeenschap geschapen, en nadat de laatste
vijand in 1989 verslagen was, is ongetwijfeld en onvermijdelijk de voor iedereen
duidelijke bestaansreden er grotendeels aan komen te ontvallen, al spelen wij, volgens
het woord van R.M. Rilke, verder ‘bang und schwer Erlerntes hersagend und Gebärden
dann und wann aufhebend’.
Hoe zal het in president Clintons tweede ambtstermijn verder gaan? Voorspellen
is altijd moeilijk, en zeker waar het gaat om zo'n onvoorspelbaar iemand als de
tweeënveertigste president van de Verenigde Staten is gebleken te zijn. Begonnen
als iemand die linkse idealen leek te hebben, is hij zijn eerste termijn geëindigd met
conservatieve waarden te verdedigen, ja zelfs de hand te slaan aan het sociale stelsel,
door F.D. Roosevelt begonnen en door Lyndon Johnson voltooid. Dat had noch
Nixon noch Reagan aangedurfd.
Zijn enige kompas bleken de opiniepeilingen te zijn, en zo wist hij de conservatieve
golf die in 1994 over het land spoelde en de Republikeinen de meerderheid in beide
huizen van het Congres bezorgde te neutraliseren, dusdanig dat ze zich bij de
verkiezingen van twee jaar later grotendeels koest hielden. Een knap staaltje, maar
wijzer werden we er niet van wat betreft zijn eigen ideeën, laat staan beginselen.
Misschien heeft hij ze niet.
Op het gebied van de buitenlandse politiek had hij bij zijn aantreden zeker geen
vaste denkbeelden. Duidelijk was dat dat terrein in elk geval niet zijn prioriteit had,
evenmin als zijn eigenlijke belangstelling. Maar hij moest wel, en gezegd moet
worden dat hij snel leerde. De North American Free Trade Association (NAFTA)
en het voortouw dat hij, na lang aarzelen, in Bosnië nam, waren voorbeelden van
bekwaam en doeltreffend handelen.
Maar ook hier kunnen we ons afvragen of deze daden niet eerder een reageren op
situaties waren dan uitvloeisels van een weldoordachte strategie. De bombardementen
op Iraakse luchtafweerstellingen behoorden zeker niet tot de laatste categorie.
Waarschijnlijk hadden de verkiezingen van november, die toen in zicht waren, ermee
te maken. Clinton, de dienstweigeraar van de jaren zestig, had er alle belang bij zich
een macho te tonen.
Hij heeft er ook belang bij te tonen dat de Verenigde Staten de leidende mogendheid
in de wereld zijn. Alleen al daarom zal hij niet een afwachtende rol kunnen spelen.
Veeleer zal onder hem de neiging groter worden eenzijdig, dus zonder vooroverleg
met bondgenoten en anderen, op te treden. Het Midden-Oosten, waar Amerika geen
pottenkijkers duldt, is daar een voorbeeld van.
De meerderheid in het Congres, die in Republikeinse handen gebleven is, zal die
neiging zeker aanwakkeren - evenals de stemming in het land. En wat haar, even
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zeker, niet zal remmen is de afwezigheid van enig tegenwicht. Noch Rusland noch
de Europese Unie is daar toe in staat. Daarbij is Rusland tenminste nog een eenheid
(tenminste als Jeltsin spoedig opknapt).
De Europeanen zijn over 't algemeen blij met Clintons overwinning. Niet zonder
reden: de president is tenminste ingereden, en de Democraten zijn, globaal gesproken,
wat internationalistischer dan de Republikeinen (al wordt dit verschil kleiner). Van
Dole wist de buitenwereld nog minder dan van Clinton, behalve dat hij een bekwaam
wetgever was geweest en heel wat solider dan zijn tegenstander.
Clintons geringe degelijkheid heeft in de verkiezingen niets uitgemaakt. Ondanks
de geur van schandalen die om hem hangt, was zijn meerderheid groter dan in 1992.
Blijkbaar hechten de Amerikanen steeds minder aan fatsoensnormen. Maar er zijn
speurhonden aan het werk, en nu de verkiezingen voorbij zijn zal een Republikeins
Congres de doofpot zeker niet hanteren. Het lot dat president Nixon in 1974, nog
geen twee jaar na zijn herverkiezing, trof ligt ook voor Clinton op de loer. Dat maakt
de toekomst nóg onvoorspelbaarder.

Correctie.
In mijn artikel van 4 november schreef ik, Le Monde in vertaling aanhalend:
‘Duitsland heeft ‘overduidelijke historische redenen zich ronduit te verzetten tegen
posities door Israel ingenomen.’ Ik had natuurlijk moeten schrijven: ‘... zich niet
ronduit te verzetten...’
NRC Handelsblad van 08-11-1996, pagina 9

Nederlandse toestanden van toen
Geschiedenis is een debat zonder einde. Deze uitspraak van Pieter Geyl (1887-1966)
biedt mij een excuus om, na mijn twee artikelen over hem (18 en 22 oktober), nog
eens op deze historicus terug te komen. Wat was de aanleiding voor die twee
artikelen? De Vlaamse historicus Lode Wils had Geyl een leugenaar en lasteraar
genoemd, en dat klopte niet met het beeld dat ik van Geyl had.
Wils had ook ‘vereerders van Geyl’ gelaakt wegens hun ‘stilzwijgen’ over dit
aspect van Geyls persoonlijkheid. Aangezien ikzelf, zoals ik hier op 22 oktober
schreef, het discours tussen historici niet zo nauw volg, wist ik niet of dit verwijt
gerechtvaardigd was. Intussen is mij gebleken dat dit misschien in 1983, toen Wils
die beschuldiging lanceerde, juist was, maar dat het nu niet meer geldt.
Immers, de historici prof. H.W. von der Dunk en dr. P. van Hees hebben er
inmiddels op gereageerd, in respectievelijk het Tijdschrift voor Geschiedenis (1984)
en Wetenschappelijke Tijdingen (1995). Het is enigszins merkwaardig dat prof.
P.B.M. Blaas, in zijn bespreking van Wils' bundel in de Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (1966, afl. 3), Wils' kritiek op Geyl
en zijn ‘vereerders’ vermeldt zonder naar deze reacties te verwijzen en aldus de
indruk wekt dat zij (nog steeds) geldig is.
De lezers van deze krant hebben intussen kennis kunnen nemen van prof. Von der
Dunks reactie op mijn twee artikelen (5 november). Daarin stelt hij dat er al ‘sedert
decennia’ een debat gevoerd wordt tussen ‘Leuven’ (Wils' universiteit) en ‘Utrecht’
(de universiteit van Geyl, Von der Dunk en Van Hees), waaruit opgemaakt zou
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kunnen worden dat Wils' verwijt aan het adres van Geyls ‘vereerders’, als zouden
zij het stilzwijgen bewaren, al onjuist was toen hij het neerschreef. Ook Wils' bewering
over Geyls ‘liegen’ laat Von der Dunk niet onbeantwoord.
Hier zouden we het gevoeglijk bij kunnen laten, ware het niet dat ik bij het lezen
van Wils' studies over het Grootnederlandisme (een vooroorlogse beweging die
aanhechting van Vlaanderen bij Nederland nastreefde en waarvan Geyl een van de
intellectuele voormannen was) weer getroffen werd door de waarneming hoe moeilijk
het blijkbaar zelfs voor een historicus van naam - en dat is Wils - is zich helemaal
in te leven in de geschiedens van een ander land.
In mijn artikel van 22 oktober had ik hem al, naar aanleiding van wat hij over het
verzet in Nederland tegen het Moerdijkkanaal (tussen Antwerpen en het Hollands
Diep) had geschreven, uit eigen ervaring kunnen tegenspreken wat de zogenaamde
Duitsgezindheid van dat verzet betreft en ook kunnen aantonen dat de
antirevolutionairen, anders dan Wils suggereerde, in meerderheid vóór het kanaal
hadden gestemd.
Die antirevolutionairen zitten Wils kennelijk hoog. Zo schrijft hij dat de
Grootnederlandse voorstelling van de geschiedenis - Nederland en Vlaanderen zijn,
behalve staatkundig, altijd één geweest en België is een kunstmatig gedrocht van
Franse makelij - ‘een doorwerking van het antirevolutionaire (cursivering van Wils)
geschiedenisbeeld’ is.
Dat kan, met een beroep op Groen van Prinsterer en zijn grote invloed op het
antirevolutionaire denken, misschien met enig recht betoogd worden, maar daar kan
niet uit worden afgeleid dat de antirevolutionaire Grootnederlanders, dus voor
aansluiting van Vlaanderen bij Nederland waren. Daar konden zij niet voor zijn,
omdat in een met Vlaanderen vergroot Nederland de rooms-katholieken de grote
meerderheid zouden hebben.
Een jonger geslacht kan zich er geen voorstelling van maken dat tot in de jaren
'50 bij bijna alle niet-katholieken - dus niet alleen bij antirevolutionairen - de vrees
groot was dat de vruchtbaarheid van de katholieken, sterk door hun kerk gestimuleerd,
ten gevolge zou hebben dat binnen afzienbare tijd Nederland in meerderheid katholiek
zou zijn. Die vrees alleen al was genoeg om van het Grootnederlandisme een
marginale beweging te maken, want met Vlaanderen erbij zou Nederland met één
klap in meerderheid katholiek zijn.
Er moet dus een dik vraagteken gezet worden achter Wils' stelling dat de
Grootnederlandse idee vanaf de Eerste Wereldoorlog ‘vooral doorgedrongen (was)
in die politieke familie’ - Wils bedoelt de ‘calvinisten’ - ‘en in de liberale’. Het was
juist in die, onderling zeer verschillende, families dat de vrees voor een verroomsing
van Nederland groot was. En die zouden er Vlaanderen nog bij willen hebben?
Wils spreekt in deze passage, die gaat over Geyls betwiste benoeming aan de
Utrechtse universiteit, niet over de invloed van antirevolutionairen, maar van
calvinisten. Hij doet dat waarschijnlijk om de invloed van de Grootnederlander F.C.
Gerretson, die geen antirevolutionair, maar toen (medio jaren '30) eerder fascist was
en later christelijk-historisch senator zou worden, te verklaren. Gerretson heeft zich
inderdaad beijverd voor de benoeming van zijn vriend Geyl en had toegang tot
minister-president Colijn (niet omdat Gerretson eveneens antirevolutionair was, maar
omdat ze elkaar kenden van de ‘Bataafsche’, de maatschappij waarvan Colijn directeur
was geweest en Gerretson nog werknemer was).
Het gebruik van het woord calvinistisch of calvinisten om een situatie in Nederland
te verklaren is hachelijk, maar in het buitenland wordt er vrijmoedig mee
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omgesprongen. Zo kun je in een Frans of Duits blad geen artikel over Nederland
lezen of het woord wordt één of meer keren gebruikt. In Nederland reserveren we
het toch hoofdzakelijk voor de orthodoxe protestanten, en zelfs voor hen kan het
nauwelijks als verduidelijkende verzamelterm dienen, want ze zijn in talloze kerken
en groepen verdeeld.
Natuurlijk, ook de vrijzinnig-hervormden en de remonstranten stammen, heel uit
de verte, van Calvijn af. Ja, de hele Nederlandse cultuur is doordesemd van het
calvinisme, zó zeer zelfs dat buitenlanders vaak vinden dat ook onze katholieken een
tik van die molen hebben gekregen. Maar dat maakt het nog niet tot een hanteerbaar,
verduidelijkend begrip. Het kan zelfs misverstanden doen ontstaan. Daarmee wil ik,
voor zover ik überhaupt tot oordelen bevoegd ben, niet afdoen aan de waarde van
Wils' studies over een vergeten aspect van de vooroorlogse Nederlands-Belgische
(of -Vlaamse) verhouding, maar slechts aantonen dat het zelfs voor een taalgenoot
moeilijk is alle schakeringen in een buurland naar hun betekenis te taxeren.
Ongetwijfeld geldt dit ook, zo niet sterker, voor de Nederlander die ‘Belgische
toestanden’ wil doorgronden.
NRC Handelsblad van 12-11-1996, pagina 7

Eer
‘Je vous aime plus que ma vie, mais moins que mon honneur’ (ik houd van u meer
dan van mijn leven, maar minder dan van mijn eer). Deze liefdesverklaring van de
hoofdpersoon in Chateaubriands roman Le dernier des Abencérages maakte indruk
op de gymnasiast die ik eens was, maar tegelijkertijd vond ik haar een beetje
belachelijk. In deze tweeslachtigheid weerspiegelde zich de houding die de
Nederlander tegenover het begrip eer inneemt.
Hoe kom ik hierop? Onlangs las ik dat niet lang geleden op een zolder van een
kasteel de tekst was ontdekt van een college dat de historicus Lucien Febvre - bekend
van de school der Annales - in 1956 had gewijd aan het thema: ‘Honneur et patrie’,
de woorden die sinds Napoleon de vlaggen van de Franse regimenten sieren.
Dat college was een bewerking van een ander college, dat hij tien jaar eerder, dus
in 1946, had gehouden. Dat college droeg toen de titel: ‘Honneur ou patrie’. Na tien
jaar waren dus, in Febvre's gedachten, beide begrippen, eer en vaderland, niet langer
gescheiden, maar tot een eenheid geworden, zoals ook Napoleon gewild had.
Dat Febvre ze in 1946 nog gescheiden zag, had een zeer persoonlijke oorzaak: in
de voorafgegane oorlog had hij een broer verloren bij de verdediging van
Noord-Afrika tegen de invasie der geallieerden. De ene broer verdedigde het
vaderland, terwijl de andere opkwam voor de eer van Frankrijk. Na tien jaar was
deze tweespalt in Febvre's innerlijk kennelijk geheeld.
Die tweespalt van 1940-1944 had zich eerder voorgedaan: tijdens de Franse
Revolutie van 1789 en volgende jaren. Toen verdedigden de revolutionaire legers
het vaderland - het woord werd toen pas politieke werkelijkheid -, terwijl de émigrés,
de aanhangers van het ancien régime, de eer zeiden te belichamen. Eer en vaderland
stonden dus ook toen tegenover elkaar.
Historisch zijn ze dan ook gescheiden begrippen, waarbij eer op oudere rechten
kan bogen. Eer heeft te maken met dynastieën, met (adellijke) geslachten, met
individuen ook. Het is een prenationaal begrip, daterend uit een tijdperk dat de
nationale staten nog niet bestonden. Vaderland heeft te maken met bodem en staat,
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en is een begrip dat het hele volk omvat. En het volk is pas in de Franse Revolutie
ontdekt.
Het is geen wonder dat in Nederland eer nooit een begrip is geweest dat mensen
in vuur en vlam zette. Nederland is immers heel laat in de geschiedenis een koninkrijk
geworden. Daarvóór, in de eeuwen van bloei en rijkdom van zijn cultuur, was het
een republiek. Er was geen koningshuis dat de eer incarneerde, en de adelsgeslachten
waren weinig talrijk en - zeker in het toonaangevende Holland - minder invloedrijk
dan de burgerlijke regenten. Eer is geen burgerlijk, geen koopmannelijk begrip.
Als er eer bewezen werd, dan was dat eerder aan God, niet aan een sterveling of
aan een abstract begrip. Zeker, tussen individuen zal de eer wel een rol gespeeld
hebben - uitdrukkingen als ‘de eer aan zichzelf houden’ en ‘dat is mijn eer te na’
wijzen daarop -, maar die liep niet uit op duels, zoals in Frankrijk en Duitsland; ook
onder studenten niet (daar werd een ruzie op de vuist uitgevochten - stoepen heette
dat in Leiden, naar de stoep van Minerva, waar tegenstanders elkaar te lijf gingen).
De invoering van het Koninkrijk in 1815 en de tijdelijke machtsvergroting van de
adel - overigens grotendeels nieuwe adel, gecreëerd uit de regentenfamilies - hebben
daar dus geen verandering in gebracht. Nederland bleef, naar het woord van Huizinga
in Nederland's geestesmerk (1935) burgerlijk, ‘van de notaris tot de dichter en van
de baron tot de proletariër’.
Nu de naam van Huizinga gevallen is: zegt hij niets over de eer? Niet in zijn
Geestesmerk, voor zover ik heb nagegaan. Eerder in zijn Homo ludens (proeve ener
bepaling van het spel-element der cultuur) uit 1938. Het steekspel der ridders ging
immers vooral om de eer? En ‘we spelen om de eer’ (dus niet om een of andere inzet)
is een andere uitdrukking die courant is (of was?).
En inderdaad: in dat boek noemt Huizinga de eer meermalen, maar hij behandelt
het begrip niet ten principale; hij noemt het eerder terloops, alsof de lezer wel weet
wat het ongeveer inhoudt. Hij noemt het 't eerst in verband met de potlatch, dat feest
waarbij indianenstammen elkaar proberen te overtroeven in het uitdelen van goederen.
Huizinga noemt dit een ‘kamp om eer’. ‘Het streven is prestige voor de groep, hogere
rang, superioriteit boven anderen.’
Hier gaat het kennelijk om de eer van een collectiviteit, zoals dat ook in de Franse
vlaggen het geval is. De middeleeuwse ridder verdedigt eerder een individuele eer.
Zelfs de oorlog is voor hem ‘een spel van ridderlijke eer’ - een eer die overigens
alleen geldt tegenover gelijken: ‘Zolang men met gelijken te doen heeft’ - dus niet
met het gewone voetvolk - ‘inspireert men zich in beginsel op een gevoel van eer,
waarmee zich een geest van weddenschap en een eis van een zekere matiging
enzovoort verbinden.’
Uitsluitend een spel? Niet helemaal, want: ‘Voor het primitieve in zelfverheffing
gewortelde ideaal van eer en adeldom treedt in voortgeschreden fasen van cultuur
een ideaal van gerechtigheid in de plaats of, liever, het hecht zich aan het eerste en
wordt, hoe erbarmelijk slecht ook in de praktijk gebracht, op den duur de erkende
en nagestreefde norm van een menselijke gemeenschap, die zich inmiddels van de
aanraking tussen clans en stammen tot een samenleving van grote volken en staten
heeft uitgebreid. Het volkenrecht ontspringt in de agonale sfeer, als een besef: dit is
tegen de eer, tegen de regels.’
Terug naar Nederland: het is al gezegd dat het eerbegrip, als het hier al ooit gespeeld
heeft, zich nauwelijks tot collectief begrip ontwikkeld heeft en, zo ja, dan toch eerder
als een aan andere culturen en samenlevingen ontleend begrip. Dat wil niet zeggen
dat het niet als collectief gevoel bestaat. Zo heeft Srebrenica velen van ons, die niets
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met dit drama te maken hadden, met schaamte vervuld. Waarom? Omdat ze zich in
hun nationale eer aangetast voelden.
‘Collectieve eer is eigen eer’, schrijft Carry van Bruggen in Prometheus (1919).
‘De smaad van het land is de smaad van het Ik’, zoals de eer van het land de eer van
het Ik is. Slechts weinigen kunnen zich aan deze identificatie onttrekken. Maar tot
een collectief begrip - meer dus dan een instinctieve reactie - heeft eer zich meer
ontwikkeld in landen met een lange autoritaire traditie, zoals Spanje, Frankrijk en
Duitsland, dan in landen met een oudere democratische of althans burgerlijke traditie,
zoals Engeland en Nederland. Merkwaardig overigens dat het begrip nu nog een
grote en expliciete rol speelt in het republikeinse Frankrijk, en slechts een verhulde
in het monarchale Nederland. Erfenis van ons republikeins verleden of teken van
schijnheiligheid?
NRC Handelsblad van 15-11-1996, pagina 7

Gekkenwerk voorkomen
Gekkenwerk - dat was de kop die ik al bedacht had voor het artikel dat ik, zoals
gebruikelijk, enige dagen vóór het schrijven aan het concipiëren was. Het moest gaan
over de pogingen een internationale strijdmacht op de been te brengen, die ervoor
moest zorgen dat de honderdduizenden vluchtelingen uit Rwanda die in Oost-Zaïre
zaten, niet als ratten zouden sterven - van honger of ziekten. Gekkenwerk, omdat de
missie van die strijdmacht een puur humanitaire moest blijven. Dat wil zeggen: zij
mocht niet proberen de tienduizenden gewapende Rwandezen die die
honderdduizenden in gijzeling hielden en de eigenlijke schuldigen aan de genocide
waren die in 1994 in Rwanda tussen de half en één miljoen slachtoffers had geëist,
te scheiden van de rest.
Gekkenwerk zou zo'n missie zijn, omdat deze ongeregelde troepen, zoals
gewoonlijk, zich meester zouden maken van het leeuwendeel van het uitgedeelde
voedsel, waarvan ze dan weer een groot deel tegen wapens zouden ruilen; èn omdat
zij de terugkeer van de honderdduizenden naar Rwanda verhinderden. Bij voorbaat
stond dus vast dat het eigenlijke doel van de missie - verzorging van de
honderdduizenden - slechts gedeeltelijk gehaald zou worden, en bovendien zou zij
een ondraaglijke toestand alleen maar bevriezen. Missie zonder einde dus ook. Maar
zie, daar kwam plotseling eind van de vorige week beweging in de zaak. Tot ieders
verrassing namen die honderdduizenden hun bedden op en zetten het op een lopen
naar Rwanda - terug naar huis. Weliswaar in de grootste ellende, in de tropische
regen op nauwelijks gebaande wegen, maar toch: het was het begin van een terugkeer
tot normale toestanden.
Wat was de oorzaak van deze onverwachte exodus? Het was niet het werk van de
‘internationale gemeenschap’. Die was nog druk aan het delibereren over het precieze
mandaat van haar missie. Waarschijnlijk waren het de Tutsi-rebellen in Oost-Zaïre,
die de Rwandese gijzelnemers, Hutu's, hadden verdreven en zo de sluizen voor de
stroom vluchtelingen, ook Hutu's, hadden opengezet.
Als dit de eigenlijke oorzaak van de ‘oplossing’ is, dan hebben de westelijke
mogendheden misschien toch, zij het onbewust, daartoe bijgedragen: de Tutsi-rebellen
konden vrezen dat een internationale strijdmacht die niet militair mocht optreden,
de positie van de Rwandese militie in de Oost-Zaïrese kampen zou bestendigen en
bovendien het de rebellen zelf moeilijker zou maken hun macht over Oost-Zaïre, en
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misschien wel heel Zaïre, uit te breiden. Die mogelijke gevolgen wilden zij dus
waarschijnlijk vóór zijn.
De mogelijkheid van directere westelijke invloed is overigens ook niet uit te sluiten
- niet die van de Verenigde Naties, maar van de Verenigde Staten. Hun invloed op
Eritrea, Ethiopië, Oeganda en Rwanda (nu onder Tutsi-regime) is al groot. Het is
niet ondenkbaar dat die Amerikaanse invloed zich ook over de Tutsi-rebellen in
Oost-Zaïre heeft uitgestrekt en hun gewapende successen heeft mogelijk gemaakt.
Dat zou dan helemaal buiten de Verenigde Naties, die nog altijd aan het delibereren
waren, om zijn gegaan. Niet fraai, maar wel effectief. De Rwandese vluchtelingen
zijn tenminste op weg naar huis. Bovendien zou het president Clinton de moeilijkheid
hebben bespaard aan het Congres de noodzaak uit te leggen van wéér een interventie
in een ver land - dit keer met een onmogelijk mandaat.
Of deze en dergelijke machinaties aan de oorsprong hebben gelegen van de
ommekeer van eind vorige week, zal later wel duidelijker worden. Nu kan de wereld
althans opgelucht ademhalen, bevrijd van een onmogelijke opdracht. Nu hoeft de
internationale strijdmacht tenminste geen gekkenwerk meer te verrichten. Zij kan
zich tot haar humanitaire taak bepalen.
Dat betekent niet dat de moeilijkheden in dat deel van Afrika nu uit de wereld zijn.
Het is heel wel mogelijk dat zulke crises zich telkens weer zullen voordoen. Het is
zelfs waarschijnlijk. Zaïre, het op één na grootste land van Afrika, staat op het punt
van een implosie. Het zijn niet alleen de Tutsi-rebellen in Oost-Zaïre die een
bedreiging van de eenheid vormen.
Als Zaïre, welks eenheid trouwens nu al meer fictie dan feit is, werkelijk in ettelijke
elkaar bestrijdende eenheden zou uiteenvallen, dan zouden toestanden die nu in
Rwanda en Oost-Zaïre heersen, slechts een mild voorspel zijn van de chaos die dan
te wachten staat. Volksverhuizingen, met of zonder genocide, zouden dan tot het
normale beeld gaan behoren.
Zou de wereld dan opnieuw, humanitair of militair, ingrijpen? Het is weinig
waarschijnlijk. Een geweldige moeheid maakt zich nu al meester van de geesten,
wanneer het over Afrika gaat. Laat de Afrikanen in hun eigen sop gaarkoken of
netter: laat de Afrikanen hun eigen moeilijkheden oplossen - dat is de teneur die
steeds luider klinkt.
Zelfs iemand als Max van den Berg, directeur van de Nederlandse Organisatie
voor Internationale Samenwerking (Novib), komt tot die conclusie. ‘Het beste is als
de Afrikanen zelf het voortouw nemen’, zijn de laatste woorden die hij spreekt in
een door het weekblad HP/De Tijd georganiseerde discussie over Afrika, waaraan
ook Bart Tromp en oud-ambassadeur Ferdinand van Dam deelnamen (HP/De Tijd,
15 november).
Laat de Afrikanen zelf het voortouw nemen - maar dat is ook gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Waar loopt dat op uit, gezien het gebrek aan technisch goed opgeleid
en niet corrupt kader in de meeste landen? Op Mobutu's en andere tirannen
waarschijnlijk, en dat is vermoedelijk ook niet iets wat idealisten als Max van den
Berg graag willen.
Daarom verzucht hij: ‘Wat de Amerikanen doen, eenzijdig een boycot uitroepen,
kan eigenlijk niet. Het zou in Veiligheidsraadverband moeten gebeuren. Maar ze
dóen tenminste iets. Het blijft niet bij mooie warme woorden. Ik ben er dan ook niet
ongelukkig mee.’ Verrassende woorden van een (voormalige?) linkse militant.
De andere deelnemers aan het debat komen ook tot verrassende opmerkingen. Zo
Van Dam: ‘Je moet je eigenlijk als goed koloniaal gedragen.’ Daarmee bedoelt hij
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‘het vestigen van gezag, het herstellen van law and order. De rest komt later wel.’
Maar hoe? Hij ziet in éen verlichte dictatuur een van de beste bestuursvormen voor
landen die desintegreren’. Nu, wat Zaïre, het meest acute probleem, betreft heeft
Mobutu's dictatuur ook niet veel geholpen.
Laten we eerlijk zijn: grote delen van Afrika zijn hopeloze gevallen (Van den Berg
erkent dat zelf trouwens ook), waar op z'n hoogst humanitaire hulp de ergste nood
wat kan lenigen - voor zover die niet, zoals gebruikelijk in handen valt van corrupte
machthebbers, ambtenaren en milities.
En verder is er de internationale machtsstrijd, die, nu de Sovjet-Unie is
weggevallen, voornamelijk tussen Frankrijk en de Verenigde Staten gaat. Daarbij is
Frankrijk op het ogenblik aan de verliezende hand: Rwanda, dat het beschermde toen
het in Hutu-handen was, is het kwijt nu de Tutsi's weer aan de macht zijn; en Zaïre,
ook een beschermeling, staat op instorten. De ‘internationale gemeenschap’ is nergens.
Zij bestaat dan ook niet.
NRC Handelsblad van 19-11-1996, pagina 7

Zelfs Jan Ligthart sliep wel eens
‘Hier zouden we het gevoegelijk bij kunnen laten, ware het niet dat ik bij het lezen
van Wils' studies over het Grootnederlandisme (een vooroorlogse beweging die
aanhechting van Vlaanderen bij Nederland nastreefde en waarvan Geyl een van de
intellectuele voormannen was) weer getroffen werd door de waarneming hoe moeilijk
het blijkbaar zelfs voor een historicus van naam - en dat is Wils - is zich helemaal
in te leven in de geschiedenis van een ander land.’
Nee, dit wordt niet wéér een stuk over Geyl. Een lezer hekelt deze ‘onmogelijke
zin, van puur-germaanse structuur’, die in een van mijn recente stukken stond. Hij
vindt die zin ‘nauwelijks te lezen’. Bovendien staat is verkeerd in die zin; het behoort
achter blijkbaar te staan. Hij vindt dit allemaal des te erger omdat ik ‘weleens de
vinger ophef om anderen te wijzen op taalkundige gebreken’. Ik beken schuld. Alleen
geloof ik dat die zin, hoe lelijk ook, taalkundig correct is. Lelijkheid of zelfs
onleesbaarheid is geen kwestie van taal, maar van stijl, en in mijn taalstukjes behandel
ik geen stijlgebreken. De verwijzing naar mijn taalstukjes gaat dus niet helemaal op.
Bovendien: wat is er tegen een puur Germaanse structuur? Nederlands is toch een
Germaanse taal? Als hij Duits bedoelt, laat hij dat dan zeggen!
Ten slotte: in die taalstukjes signaleer ik eerder taalkundige eigenaardigheden de mijne incluis, als het zo voorkomt - dan dat ik ze kritiseer. Dat doe ik vandaag
weer:
‘In de hele wereld, maar uiteraard het meest in zijn geboorteland Oostenrijk, zal
bij deze herdenking muzikaal worden stilgestaan. Niet in het minst tijdens de
inmiddels wereldberoemd geworden Schubertiades in Feldkirch in Vorarlberg.’ Of:
niet het minst? Het maakt nogal verschil. Bovendien zou ikzelf Oostenrijk tussen
komma's hebben gezet, want iemand kan slechts één geboorteland hebben. ‘De
Algemene Rekenkamer staat voor een ultieme lakmoesproef. Kan het zelf bepalen
wat, hoe en wanneer zij rapporten naar buiten brengt? “De Rekenkamer moet zijn
grenzen kennen”, zei (president) Koning vijf jaar geleden in deze krant.’ Het kan
mij niet schelen welk geslacht Rekenkamer heeft, maar haar in één zin zowel het als
zij te noemen, lijkt weinig logisch.
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‘Onlangs heeft ze een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij het recht
claimt om in elke individuele strafzaak te mogen ingrijpen.’ Hier is mogen overbodig,
want wie een recht heeft mag.
‘Deze durfde te pleiten voor het vertrek van de 35.000 Turkse troepen.’ Een troep
betekent een groep of een aantal manschappen, op z'n minst dus meer dan één man.
Vijfendertigduizend troepen zijn dus op z'n minst zeventigduizend man. ‘De vraag
is of deze omslag puur het gevolg is van de met de omwenteling opgetreden
verschuivingen op het gebied van het mecenaat of dat ook de gewijzigde organisatie
(centralisatie) van het bouwbedrijf, met in het kielzog daarvan het onderwijs, deze
hebben helpen bewerkstelligen.’ Zoek de fout. ‘Maar ik kan me nergens zo over
opwinden als er iemand opstaat en zegt: “dit is een gewetenskwestie”.’ Eigenlijk had
hier moeten staan: als als. Wie dat niet mooi vindt, kan dan schrijven: als wanneer
(wat waarschijnlijk ook taalkundig beter is).
‘Zintuigen zoals het oog zijn wel vaker uitgevonden, en zou je dus ook bij mobiele
eencelligen elders kunnen verwachten.’ Zelfde constructie als: zij zijn wel vaker
uitgevonden en zou je dus ook elders kunnen verwachten. Ook ontgaat mij de ratio
van de komma.
Dat zelfs oud-schoolmeesters als de bekende pedagoog Jan Ligthart (1859-1916)
wel eens slapen, blijkt uit deze zin, die ik aantrof in zijn boekje Over opvoeding I
(1918). ‘Gekke Dirk wordt bespot, uitgejouwd, en - allerergst - vrees aangejaagd
voor allerlei denkbeeldige gevaren.’ Zelfde constructie als: ik word bespot en vrees
aangejaagd.
‘... een uit Zuid-Afrika teruggeroepen ambassadeur, waarin de hand van de koningin
wordt vermoed.’ Wordt de hand van de koningin in die ambassadeur vermoed?
‘... de opening van een ambassade waaraan de minister geen behoefte heeft, maar
moet buigen voor de wens van de koningin.’ Toelichting nog nodig?
‘Het onvermogen nog te kunnen schrijven heeft zeker bijgedragen aan zijn foute
keuze.’ Hier is kunnen overbodig, het ligt al in (on)vermogen besloten.
‘De reële zin van de gemiddelde arbeider begreep zij niet, was haar veeleer een
doorn in het oog.’ Zelfde constructie als: mij begreep zij niet, was haar veeleer een
doorn in het oog.
‘Afgelopen vrijdag werden de stagiairs en stagiaires opeens staande gehouden en
vriendelijk de deur gewezen.’ Wie werden gewezen: de stagiair(e)s of de deur? ‘De
weinige blanken die zich nog op straat wagen, worden meteen alles afgepakt.’ Worden
die blanken afgepakt of wordt hun alles afgepakt?
‘Maar bij hem liep het als een eend langs zijn veren af.’ Loopt een eend dan langs
zijn veren af?
‘En dat leidt tot de conclusie dat de blauwhelmen weliswaar geen helden waren,
maar ook geen lafheid kan worden verweten.’ Zelfde constructie als: ...dat wij geen
helden waren, maar ook geen lafheid kan worden verweten.
‘De juistheid van de door ons gegeven eigen interpretatie van dit bericht is niet
gebleken en is door ons ten onrechte geschreven.’ Is die juistheid ten onrechte door
ons geschreven?
‘De hotelhouders wanen zich in het nirvana, nu zij smerige kamers voor minstens
75 dollar aan gretige journalisten kunnen verhuren.’ Nirvana betekent toestand van
volkomen rust of opgaan in de oneindigheid. Waanden die hotelhouders zich daarin?
‘Hoe moet men een berg beklimmen waarvan de top al klimmend steeds verder
wijkt?’ Klimt die top?
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‘... dat oud-officier van justitie Di Pietro een paar verdachten een
voorkeursbehandeling zou hebben gegeven en zelfs vrijuit zou hebben laten gaan.’
Kan eigenlijk ook niet.
‘... dat Nederland een van de weinige landen was die in de conceptie van “safe
havens” geloofde en als enige bereid was om troepen naar Srebrenica te sturen.’
Waar slaat die op? Niet op landen, want dan zou het geloofden en waren zijn.
Misschien op een verzwegen land? Maar dan zou het dat zijn.
Het nut van kommabeleid: ‘Mevrouw Willet peinsde haar laatste dagen vol, turend
over de grachtengolfjes. Kort daarna zou die literator de scepter gaan zwaaien over
de drie etages, totdat ook hij in 1936 overleed.’ Hieruit zou kunnen worden opgemaakt
dat mevrouw Willet in 1936 overleed, maar dat is niet zo.
Misverstanden daaromtrent zouden zijn vermeden als in 1936 tussen komma's had
gestaan.
‘Rechters zijn, evenmin als politici, wonderbeest.’ Een zinsdeel tussen komma's
is geen integrerend deel van de totale zin. Letterlijk staat hier: rechters zijn ...
wonderbeest.
NRC Handelsblad van 22-11-1996, pagina 7

Sombere voortekenen
Bescheidenheid - dat zal het kenmerk zijn van het Nederlandse voorzitterschap van
de Europese Unie, dat op 1 januari 1997 zal ingaan en zes maanden zal duren.
Bescheidenheid klinkt uit de notitie die de minister en de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken vorige week over dat voorzitterschap hebben doen uitgaan, en
bescheidenheid is het wachtwoord in al hun andere uitlatingen.
Dat is verstandig, want de Nederlandse diplomatie - in de ruimste zin van het
woord - leeft nog altijd onder het trauma van 30 september 1991, toen een voorstel
van het vorige Nederlandse voorzitterschap voor een verdragstekst door de Europese
partners unaniem, op België na, van tafel geveegd werd. Nederland ging toen, in de
woorden van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, ‘als een gieter’ af.
Waarschuwingen waren er wel geweest - vooral uit diplomatieke kring (nu in
engere zin opgevat) -, maar de bewindslieden hadden ze in de wind geslagen. Een
voorstel van de vorige voorzitter, Luxemburg, hadden ze genegeerd. Den Haag wist
beter. Nu, Den Haag heeft het geweten. Vandaar de bescheidenheid van de
tegenwoordige voorzitter.
Maar, zoals de Duitse dichter zegt: ‘Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter
kommt man ohne ihr.’ Met andere woorden: van een voorzitter wordt meestal iets
anders verwacht dan louter bescheidenheid, dan het coördineren en verzoenen van
andere standpunten. Er wordt ook leiding verwacht.
Leiding nu wordt meer aanvaard naarmate zij meer berust op expertise en prestige.
Aan expertise ontbreekt het niet aan Nederlandse kant - zeker niet in het ambtelijk
apparaat. Maar expertise is niet voldoende. Vijf jaar geleden, op ‘zwarte maandag’,
hebben we gezien wat Nederlandse bewindslieden, met alle expertise die hun ter
beschikking stond, ervan bakten.
Prestige daarentegen is minder een kwestie van feiten dan van beeldvorming. Hoe
kijken anderen tegen Nederland aan? Dat beeld is vaak anders dan de werkelijkheid,
en zeker anders dan het beeld dat we van onszelf hebben. Maar het is, hoe
onrechtvaardig in onze ogen ook, wel dikwijls beslissend.
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Hoe staat het nu met Nederlands prestige? ‘Zwarte maandag’ hebben we nog niet
helemaal overleefd. Maar er zijn ook andere, nieuwere hypotheken die op het
voorzitterschap rusten. Het Nederlandse drugsbeleid bijvoorbeeld. Dat wordt in het
buitenland niet begrepen, klagen we sinds jaar en dag. Dat kan wel zo zijn, maar dat
is dan een typische illustratie van een beeld dat afwijkt van, en sterker is dan, het
zelfbeeld.
Dit zelfbeeld houdt in dat we ervan overtuigd zijn dat het Nederlands drugsbeleid
het beste dat denkbaar is. Nederland heeft er een veto voor over om dat in stand te
houden tegen de bezwaren van alle anderen in. Dat is het beleid misschien waard,
maar wat voor indruk moet een voorzitter maken die kampioen is van de opheffing
van de unanimiteitsregel bij Europese beslissingen, maar wanneer eigen inzicht of
praktijk in gevaar komt het veto hanteert?
Daar komt bij dat het beeld dat anderen van ons hebben, de laatste dagen nog
slechter geworden is door de werkelijk ongelooflijke janboel in de voorbereiding
van het standpunt dat Nederland inzake het drugsbeleid te verdedigen heeft aan de
vooravond van het voorzitterschap.
Op het hoogste ambtelijke niveau was in Brussel overeenstemming bereikt over
een gemeenschappelijk Europees document waarin wordt voorgesteld de wetgeving
en praktijken van de lidstaten inzake het drugsbeleid op elkaar af te stemmen. Als
op dat niveau overeenstemming is bereikt, wordt gewoonlijk aangenomen dat die
het fiat heeft van de desbetreffende ministers en dat het document in de Europese
ministerraad dan geen onderwerp van onderhandeling meer zal zijn.
Maar nee, in dit geval krabbelde het kabinet terug. Ongetwijfeld mede onder de
druk van een paar Europarlementariërs, die anders iedereen de Europese les lezen,
maar thans, nu een Nederlands stokpaardje bedreigd wordt, op de nationalistische
toer zijn gegaan. Trouwens, ook in het kabinet zelf zijn de meningen verdeeld.
Zonder in de merites te treden van de onderscheiden standpunten kunnen we
gevoeglijk vaststellen dat deze chaos een allerbelabberdste indruk moet maken op
onze Europese partners, die al door de IRT-affaire niet een erg hoge pet op hebben
van de Nederlandse bestuurlijke discipline. Als de voorzitter van de Europese Unie
geen orde weet te handhaven in eigen huis, als hij kennelijk geen eenheid van eigen
beleid heeft weten te bewerkstelligen - hoe kan hij dan in de ogen van die partners
het nodige prestige hebben in zijn pogingen zo'n eenheid tussen hen te bereiken?
Tenzij minister-president Kok bereid is een kabinetscrisis te riskeren door een
standpunt in te nemen dat aanvaardbaar is voor de Europese partners - en dat zou hij
moeten kunnen riskeren, want wie neemt nu graag de verantwoordelijkheid op zich
het kabinet te laten vallen vlak vóór of tijdens het Europese voorzitterschap? - begint
het Nederlandse voorzitterschap onder sombere voortekenen.
NRC Handelsblad van 26-11-1996, pagina 9

De tekenen verkeerd gelezen
Over het ontstaan van de Koude Oorlog zijn boekenkasten vol geschreven. Ja, de
discussie duurt nog voort, en intussen zijn de eerste boeken over het einde ervan
verschenen. Over het tijdstip van dat einde zijn, anders dan over dat van het begin,
de geleerden het vrijwel eens. Het valt ongeveer samen met de ineenstorting van de
Sovjet-Unie in 1991, al kondigde het zich al geruime tijd aan.
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Over de oorzaak van dat einde verschillen de meningen echter. Daarover heeft
onlangs een debat plaatsgehad in het maandblad Socialisme en Democratie.
Aanleiding was een artikel van de historicus R. Havenaar in het oktobernummer,
waarin hij de sociaal-democratie ervan beschuldigde de tekenen verkeerd gelezen te
hebben - vooral in de laatste tien jaar van de Koude Oorlog.
Die stelling is natuurlijk niet onbeantwoord gebleven. Vooral interessant zijn de
antwoorden van diegenen die in die tijd actief invloed hebben proberen uit te oefenen
op het verloop van de Koude Oorlog, en dat zijn het Kamerlid Maarten van Traa,
toentertijd internationaal secretaris van de PvdA, en Mient Jan Faber, secretaris van
het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), dat in die jaren honderdduizenden op straat
wist te krijgen in protest tegen de plaatsing van middellange-afstandsraketten als
antwoord op de reeds geplaatste Russische SS-20-raketten.
Met die SS-20's dacht de Sovjet-Unie West-Europa in gijzeling te kunnen nemen.
Immers, het enige effectieve wapen dat de Amerikaanse bondgenoten daartegen
zouden kunnen inzetten, waren lange-afstandsraketten, en het was de vraag of de
Amerikanen, als puntje bij paaltje kwam, daartoe bereid zouden zijn, een tegenaanval
op eigen grondgebied riskerend. Vandaar dat de sociaal-democratische bondskanselier
van West-Duitsland Helmut Schmidt in 1977 de kat de bel aanbond en om plaatsing
van middellange-afstandsraketten op West-Europese bodem vroeg. Zijn partij volgde
hem echter niet, en ook de andere sociaal-democratische partijen van West-Europa,
met uitzondering van de Franse, keerden zich tegen die plaatsing, in Nederland onder
het motto van het IKV: ‘Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland’. Het
waren de christen-democraten (die overigens in Nederland op dit punt verdeeld
waren) en de liberalen die de klus klaarden en het besluit tot plaatsing namen.
Het is nu een van Havenaars stellingen ‘dat niet alleen de plaatsing in West-Europa
van Amerikaanse raketten, maar ook, en wellicht nog meer, de
bewapeningsinitiatieven van Reagan (die in 1981 president van de Verenigde Staten
werd) zeker invloed hebben gehad op de conclusie van het Moskouse Politbureau
dat een nieuwe politiek onontkoombaar was.
‘De druk die uitging van het gevaar dat het Westen de Sovjet-Unie een nieuwe
wedloop zou opdringen, versnelde de noodzaak de vraag te beantwoorden hoe de
technologisch-economische achterstand kon worden weggewerkt: door oude recepten
of door een radicale hervorming. Deze pressie kwam niet dankzij, maar ondanks het
grootste deel van de sociaal-democratie tot stand.’
We weten nu dat per slot van rekening gekozen is voor radicale hervorming.
Exponent van die keuze was Gorbatsjov, die in 1985 aan de macht kwam. Spoedig
ervan overtuigd dat de Sovjet-Unie de wapenwedloop technologisch en economisch
niet meer aankon, gooide hij ook het roer in de buitenlandse politiek om. Dat was
het begin van het einde van de Koude Oorlog.
Dat de sociaal-democratie en de ‘vredesbeweging’ (in Nederland het IKV) daaraan
niet hebben bijgedragen, is een stelling die Van Traa en Faber natuurlijk niet kunnen
aanvaarden. Maar interessant is dat beiden achteraf wèl ook president Reagan de eer
geven die hem toekomt. Nu, dat hadden ze in de jaren '80 niet moeten wagen! De
verklaring dat ze intussen boeken hebben gelezen die hen tot andere gedachten
gebracht hebben, bevredigt niet, want ook in die tijd zelf werd - onder andere in deze
rubriek - de mogelijkheid wel geopperd dat Reagans bewapeningspolitiek (vooral
zijn verdedigingsschild SDI) de Sovjet-Unie op een technologische achterstand zou
brengen die niet meer in te halen viel en haar er daarom toe dwong een einde aan de
confrontatie te maken.
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Van Traa erkent achteraf ook fouten die de sociaal-democratie gemaakt heeft.
Bijvoorbeeld: ‘Onze PvdA-zwakte was op alles nee te zeggen wat geen plaatsing
van nul raketten inhield’. Inderdaad, zo kreeg Den Uyl, toen hij zich op een goed
ogenblik aan een journalist liet ontvallen dat er misschien wat te zeggen viel voor
plaatsing van die raketten op zeeschepen, de wind van voren van Van Traa en moest
hij dit idee laten vallen.
Ook zegt hij nu dat meer steun aan dissidente bewegingen als Charta 77 (in
Tsjechoslowakije) en Solidarnosc (in Polen) ‘niet misstaan’ zou hebben. Hier spreekt
hij vermoedelijk voor de PvdA, want Fabers stelling is juist dat de steun die zijn IKV
aan zulke bewegingen gaf, de positie van de Sovjet-Unie meehielp te ondermijnen
en daardoor een belangrijke bijdrage leverde aan het eind van de Koude Oorlog.
De vraag is echter welke betekenis de machthebbers van de Sovjet-Unie aan die
bewegingen hechtten. Zeker vonden zij ze hinderlijk, evenals zij de steun die die
bewegingen uit het Westen kregen, hinderlijk vonden. Maar nog in 1968 hadden zij
in Tsjechoslowakije getoond er niet voor terug te deinzen rebellie neer te slaan.
Jaruzelski deed dat trouwens in Polen nog in 1981.
Het IKV dat voor de dissidenten opkwam - overigens pas nadat anderen het
verweten hadden ze te negeren -, zal dus door Moskou op dit punt als hinderlijk zijn
ervaren. Maar daar stond tegenover dat het in het IKV, dat massaal verzet tegen de
raketten wist te organiseren, een ‘objectieve’ bondgenoot moet hebben gezien. Dat
verzet ondermijnde immers de weerstand van het Westen. Als mensen die in de eerste
plaats in machtstermen dachten, moeten de Sovjet-machthebbers van het IKV dus
eerder plezier dan displezier hebben gehad.
Trouwens: zolang we over de betekenis die het IKV voor de dissidenten - en dus
indirect voor het eind van de Koude Oorlog - heeft gehad, alleen maar kunnen afgaan
op getuigenissen van het IKV zelf, en niet of nauwelijks op die van voormalige
dissidenten, moeten we een dik vraagteken zetten achter Fabers stelling. De
dissidenten waren natuurlijk dankbaar voor elke steun die ze kregen, maar dat betekent
niet dat zij het ook eens waren met de kijk van het IKV op de Sovjet-Unie.
Het voorbehoud dat er nog heel wat analyses en memoires moeten verschijnen en
nog heel wat archieven open moeten gaan, geldt ook voor mijn globale verklaring
van het eind van de Koude Oorlog: dit is veroorzaakt door de zwakheid die inherent
was aan het sovjetsysteem, en aan de sovjetheerschappij over Midden-Europa, en
verhaast door de politiek van Reagan (die overigens op het juiste ogenblik Gorbatsjovs
hand wist te grijpen), terwijl het beleid van de sociaal-democratie (sinds ongeveer
de jaren '70/'80) en van de ‘vredesbeweging’ eerder vertragend op dat einde heeft
gewerkt.
NRC Handelsblad van 29-11-1996, pagina 7

Zo dichtbij en zo veraf
Onlangs was op de BRT een reportage te zien van een verslaggever die een bezoek
had gebracht aan de Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen. Dat de Belgen
- althans de Vlamingen - daar belangstelling voor hebben, is niet verrassend. In hun
land immers heeft de partijpolitiek grote invloed op de benoeming en bevordering
van rechters, zodat ernstig getwijfeld kan worden aan hun onafhankelijkheid. Dat is
bij de schandalen van de laatste maanden wel gebleken.
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Op een goed ogenblik vroeg de verslaggever aan een rechterlijk ambtenaar in
opleiding (Raio) of in Nederland de politiek een woordje meesprak bij de keuze tot
Raio. De aangesprokene, kennelijk niet op de hoogte van de Belgische toestanden,
toonde zich zeer verbaasd over die vraag. Ja, ze - het was een vrouw - leek die zelfs
aanvankelijk niet te begrijpen. Waarop de verslaggever verzuchtte: ‘Nederland - zo
dichtbij en zo veraf!’
Hoe dichtbij en hoe veraf - dat gevoel had ik ook toen ik dezer dagen het boek
Achter de maskerade: over macht, schijnmacht en onmacht las van Manu Ruys, van
1975 tot 1989 hoofdredacteur van De Standaard en nu nog gezaghebbend
kroniekschijver. Het boek voldoet kennelijk aan een behoefte, want het is, na een
eerste druk in oktober, al aan zijn derde druk toe (uitg. Pelckmans, Kapellen).
Die belangstelling is wel begrijpelijk, ook alweer in het licht van die schandalen.
Hoewel de schrijver zijn boek kennelijk afgesloten had voordat de zaak-Dutroux aan
het licht kwam, is zijn analyse van de macht in België uiterst actueel, ja in feite nog
actueler dan vóór deze zomer. De zaak-Dutroux heeft immers gemaakt dat misstanden
van wie iedereen wel wist dat ze bestonden, plotseling als onverdragelijk werden
ervaren. Het volk kwam in opstand; de politiek, die altijd vaardig was geweest in het
toedekken, moest wel reageren. Als Nederlander moet je voorzichtig zijn met het
toepassen van eigen maatstaven op de cultuur - ook de politieke cultuur - van een
ander land. Die voorzichtigheid is te meer geboden wanneer pas gebleken is dat de
toepassing van die maatstaven in eigen land ook wel wat te wensen overlaat.
Niettemin dringt de vergelijking zich telkens op. Hoe zit het met de macht in
Nederland? Een soortgelijke analyse als die van Manu Ruys kennen we niet, na het
niet geslaagde en trouwens onvoltooid gebleven boek van J. van den Berg uit de
jaren '60: Anatomie van Nederland. Zijn wij zo zelfgenoegzaam dat wij menen buiten
zo'n analyse te kunnen?
Laten we ons tot België bepalen. Daar functioneren, aldus Ruys, ‘de echte
machtscentra buiten de drie grondwettelijke machten. Niet ernaast, maar meestal
erboven.’ Wie zijn die machtscentra? In de eerste plaats noemt Ruys de haute finance
(veelal in Franse handen), de grote industrie (idem), de zogenaamde sociale
gesprekspartners, waarvan het beleid eveneens bepaald wordt door ‘gesloten elitaire
groepjes, die elkaar coöpteren’, en ten slotte de hoge ambtenarij.
Maar dan zijn we er nog niet. Vervolgens noemt Ruys de ‘particratie’, die
toppolitici die ‘toegang hebben tot de salons van de haute-finance en de
grootindustrie’. Met de bestuurders van sociale organisaties en banken vormen ze
een ‘camaraderie’ - hij spreekt ook van ‘consortium’ -, die vaak uitgroeit tot duurzame
broederschap.
Zeker, er bestaan verschillende politieke partijen, maar ‘het verwasemen van de
oude ideologieën vervaagt de grenzen tussen de machtscentra’. ‘De “verzuiling” is
niet zelden een rookgordijn, een alibi dat samenzweringen en belangenvermenging
verbergt.’ Hier is, dunkt me, het verschil met Nederland minder groot.
De regering is ‘een verlengstuk, en haast altijd een instrument, van de reële
machten’. In feite zijn de ministers ‘niet zelden ook de woordvoerders en de verkapte
gezanten van niet-partijpolitieke belangen- en pressiegroepen’. Het parlement
functioneert niet als tegenwicht; het heeft zich onder Jean-Luc Dehaene monddood
laten maken.
Over de rechterlijke macht hebben we het al gehad. Ongetwijfeld zou Ruys daarover
nog snijdender zijn geweest als hij rekening had kunnen houden met al wat de
zaak-Dutroux naar boven heeft gehaald. Het lijkt nu dat de uitvoerende en de
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rechterlijke macht met elkaar zijn gaan wedijveren in het elkaar toeschuiven van de
verantwoordelijkheid voor de beerputten die zijn opengegaan.
Ten slotte: het hof. ‘Onder Boudewijn (1950-1993) is het koningschap versuikerd
tot een gerespecteerd en populair instituut, ontdaan van de relatieve macht die zijn
voorgangers nog uitoefenden.’ Dit oordeel wordt in latere hoofdstukken wat
gerelativeerd. Daar heet het bijvoorbeeld: ‘Er is nog maar één nationale burcht
overgebleven: het establishment, met in het centrum van het web de monarchie.’
Dit klopt ook meer met de herhaalde vermelding dat Boudewijn deze of gene
minister-president zijn gunst ontzegde of de benoeming van een minister veto'de.
Zijn weigering de abortuswet te tekenen ligt nog vers in ieders geheugen. Over
koningin Beatrix’ ingrijpen is de laatste tijd wel eens gemopperd, maar dat is, als het
waar is, onschuldig vergeleken bij de kuren van de Belgische koning. Over Albert,
toch al ruim drie jaar koning, zwijgt Ruys. Hij vermeldt slechts de verzoening van
Albert en Paola, ‘na hun midlife-crisis en ‘wufte escapades’. De veelal gehoorde
stelling dat het enige wat België nog bijeenhoudt het koningschap is, wordt ook door
Ruys gerelativeerd. ‘Boudewijn was niet geïnteresseerd in de Nederlandstalige
beschavingswereld.’ ‘De dynastie is er niet in geslaagd zich geloofwaardig te maken
als een bestanddeel van de Vlaamse bevolking.’
Hoewel: niet lang geleden heb ik op de televisie koning Albert de ‘Vlaamse leeuw’
horen meezingen (althans zijn lippen zien bewegen). Maar het is waar: ‘de monarchie
is een oord van Franstaligheid geweest en gebleven.’ Je kon het horen aan het Franse
accent waarmee de - overigens sympathieke - prinses Astrid onlangs in de Senaat de
eed op de grondwet in het Nederlands aflegde.
Als zelfs de monarchie geen band meer is, wat houdt België dan bijeen? ‘België
zal niet barsten in een verscheurend conflict, maar vermoedelijk verdrogen tot een
broze structuur, die nog een tijdlang kunstmatig in stand gehouden wordt door enkele
symbolen.’
Van buitenaf gezien, is die uitspraak misschien toch te somber. In de ogen van de
geïnteresseerde buitenstaander hebben Vlamingen, Walen en Brusselaars toch veel
gemeen. Geen wonder: ruim honderdvijftig jaar samenleven - zelfs als ‘vijandelijke
broeders’ - schept een gemeenschappelijke politieke cultuur die anders is dan andere.
De Vlamingen staan in veel opzichten dichterbij de Walen dan bij de Nederlanders.
Manu Ruys zegt het zelf: ‘Er is niet een en dezelfde cultuur van Friesland tot
Brabant. De kerkelijke toestanden en religieuze gedragingen, de politieke ethiek, de
opvattingen inzake drugsgebruik, de ordening van stad en landschap, de
bedrijfsfilosofie, de eet- en wooncultuur, de omgangsvormen verschillen.’ Maar de
taal dan? ‘Zij spreken wel eenzelfde taal, maar geven niet aan alle woorden dezelfde
betekenis.’
Ontnuchterend vooruitzicht - niet voor de verhouding tussen Nederland en
Vlaanderen - want die hoort op nuchterheid en niet op romantiek gebaseerd te zijn,
maar voor de eenheid van Europa. Want de onderlinge verschillen in cultuur zijn
daar nog groter dan die tussen Nederland en Vlaanderen.
NRC Handelsblad van 03-12-1996, pagina 9

Geen puur technische zaak
Nederland dreigt bedwelmd te raken door de lof die het wegens zijn economische
prestaties uit het buitenland krijgt. Nadat bondskanselier Kohl ons land zijn
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landgenoten als voorbeeld had voorgehouden, heeft ook de Franse pers ons ontdekt
- nu niet als opiumhol, maar als economisch model.
De laatste in de rij van lofzangers is de bekende schrijver, oud-minister, lid van
de Académie française en - misschien nog belangrijker - afgevaardigde van president
Chiracs partij Alain Peyrefitte, die dinsdag voor de Frans-Nederlandse Kamer van
Koophandel in Parijs een vergelijking tussen ons land en het zijne trok, die zeer ten
voordele van het eerste uitviel. (Dat had hij trouwens een jaar of twintig geleden ook
al gedaan in zijn boek Le mal français).
Ook als al die lof verdiend is - Bolkestein vindt overigens van niet - zit er een
gevaar in dat wij allerlei hindernissen op de weg vóór ons gaan onderschatten. Zo
de Europese Economische en Monetaire Unie, die we geneigd zijn als een puur
technische aangelegenheid te zien, aan welker harde voorwaarden wij gemakkelijk
zullen kunnen voldoen.
Die neiging is des te groter omdat het begrijpen van die EMU inderdaad een
behoorlijke dosis aan technische kennis vergt, waaraan het de meesten onzer ontbreekt.
Al gauw krijgen we dan last van wat Kissinger, die ook niet veel van economie
begreep, MEGO noemde: ‘my eyes glaze over’ (mijn ogen worden glazig). We laten
het dan maar aan de deskundigen over.
En zo gebeurt het dan ook in Nederland. Het zijn vooral de monetaire deskundigen
die zich er hier over uitspreken - meestal ten voordele ervan. Hier wreekt zich de
Nederlandse traditie technische zaken - economische, militaire, wetenschappelijke
- uitsluitend op hun intrinsieke merites te beoordelen, en niet vanuit een politieke
conceptie. Wij noemen dat zakelijk.
Dat is ook zo, maar anderen bekijken het anders. Die vergeten niet dat de EMU
een in oorsprong politiek concept is, gelanceerd door Frankrijk, dat graag een greep
wilde hebben op de macht van Duitsland, die na de hereniging alleen maar groter
was geworden - en die Duitse macht uitte (en uit) zich vooral in de sterke D-mark.
Door de EMU zou de D-mark aan de uitsluitend Duitse controle onttrokken worden.
Duitsland - althans bondskanselier Kohl - ging daarop in, en wel eveneens om
politieke motieven. Immers, om puur monetaire redenen had Duitsland een EMU
helemaal niet nodig. Wat waren Kohls motieven? Hij wil, als (laatste?) erfgenaam
van Adenauer, Duitsland onverbrekelijk aan West-Europa, in de praktijk: aan het op
één na grootste land van West-Europa, binden. De EMU is daartoe een instrument.
Ogenschijnlijk zijn de politieke motieven van de Fransen en die van Kohl dezelfde:
binding van Duitsland. Maar terwijl Duitsland die binding ziet als een binding aan
een uiteindelijk politiek geïntegreerd Europa, denken de Fransen veeleer in
machtstermen. Voor hen is Europa een instrument tot behoud, zo niet versteviging,
ja vergroting, van Frankrijks macht.
Tekenend is dan ook dat Kohl oorspronkelijk aan zijn toestemming tot de EMU
de voorwaarde had gehecht van voortgang op de weg naar een Europese politieke
unie. Aan die voorwaarde hebben de Fransen in 1991, in Maastricht, niet willen
voldoen. Niettemin heeft Kohl de EMU toen geslikt. De voorwaarden liggen in de
bereidheid van het Duitse volk hun sterke D-mark in te ruilen voor een onzekere
euro.
Met andere woorden: niet alleen is de EMU in feite een politieke conceptie - wat
in Nederland steeds vergeten wordt - maar de politieke motieven die eraan ten
grondslag liggen, lopen ook uiteen. De moeilijkheden op weg erheen zijn dan ook
in feite politieke moeilijkheden, al maskeren zij zich als technische problemen.
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Het bleek op de bijeenkomst van Europese ministers van Financiën, die maandag
in Brussel tot een akkoord probeerden te komen over een zogenaamd stabiliteitspact,
dat die landen die voldoen aan de voorwaarden van de EMU, ertoe verplichten moet
na de totstandkoming van de EMU aan de voorwaarden te blijven voldoen - op straffe
van zware sancties.
De vraag is natuurlijk of een groot land, bijvoorbeeld Frankrijk, zich überhaupt
zal laten ‘straffen’, maar dat is een vraag van latere orde. Op het ogenblik gaat het
erom of de sancties vrijwel automatisch in werking treden wanneer een land zich
niet kan houden aan de afspraak dan wel of dit steeds een politieke beslissing moet
blijven. In Brussel stond op dit punt de Duitse minister van Financiën, gesteund door
zijn Nederlandse collega, tegen de rest.
In zekere zin is die rest consequent: als de EMU een politieke conceptie is, dan
moet ook de beoordeling of een land aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen,
een politieke beoordeling zijn. Maar niet alleen zou zo'n beoordeling leiden tot allerlei
‘politiek gemarchandeer en touwtrekkerij’ zoals het Financieel Daglad van woensdag
schreef, maar er zou ook een grote mate van gebrek aan discipline in de EMU
geïntroduceerd worden, wat zou kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen in de
euro.
Politieke motieven zullen ongetwijfeld weer meespelen wanneer de vraag aan de
orde komt welke landen uit de EMU-boot zullen moeten vallen. Zal Frankrijk, stel
dat het zelf aan de voorwaarden voldoet, bereid zijn om puur technische redenen zijn
buren Italië en Spanje tot uitsluiting veroordelen en daarmee zichzelf opsluiten in
een noordelijke, ja in meerderheid Germaanse, club? Het zou een verzaking zijn aan
zijn mediterrane roeping.
Maar het zijn niet alleen strategische motieven die in veler achterhoofden meespelen
bij het nemen van schijnbaar technische besluiten. Ook de politiek met een kleine p
speelt mee. Hoe verkoop ik de EMU, met haar strenge voorwaarden, aan mijn kiezers?
Frankrijk, waar talrijke gevestigde belangen en instellingen aangetast dreigen te
worden worstelt met dit probleem. Oud-president Giscard d'Estaing, schepper (met
Helmut Schmidt) van het Europese Monetaire Stelsel, deed vorige week, onder
applaus van Chiracs partijgenoten, een scherpe aanval op de EMU.
En in Duitsland - het is al even aangeduid - moet een publiek dat in grote
meerderheid tegen de euro is, overtuigd worden van de deugden ervan. Zal Kohl
daarin slagen? Bovendien stijgt de irritatie over Frankrijks eigenmachtig optreden.
De correspondent van Le Monde signaleerde een paar dagen geleden de ‘hevige
ressentimenten die in het publieke debat in Duitsland tot uitdrukking komen zodra
la grande nation een roeping van mondiale mogendheid verdedigt of Europa in zijn
kielzog probeert mee te slepen’. De Frans-Duitse as, en daarmee de EMU, is helemaal
niet zo zeker als de politici en bankiers doen voorkomen.
NRC Handelsblad van 06-12-1996, pagina 7

Een doorzichtige schaamlap
Aan de vooravond van de Europese top te Dublin zijn president Chirac en
bondskanselier Kohl te Neurenberg bijeen geweest om de klokken gelijk te zetten.
Dat is blijkbaar niet helemaal gelukt. Le Monde constateert althans dat de
bijeenkomst uit Frans oogpunt ‘teleurstellend’ was. Zo zijn de Duitsers op het
belangrijkste punt, het stabiliteitspact dat de duurzame discipline van de deelnemers
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aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) moet waarborgen, de Fransen niet
tegemoet gekomen.
Daarentegen geven beiden hoog op van hun gemeenschappelijke vastberadenheid
de georganiseerde criminaliteit en het drugsgevaar aan te pakken. Het zou niet te
verbazen zijn als straks te Dublin alle pijlen gericht zullen worden op de Nederlandse
boosdoener, teneinde het gebrek aan overeenstemming op belangrijkere punten te
maskeren.
Op een ander punt zijn Frankrijk en Duitsland het ook eens geworden - althans
‘verregaand’ (zoals de Frankfurter Allgemeine schrijft, dus niet helemaal) -, en dat
is de aanwijzing van een functionaris die ‘gezicht en stem’ moet geven aan de
gemeenschappelijke buitenlandse politiek van de Europese Unie.
Dat is een rampzalig voorstel. Zelfs als daar een zware persoonlijkheid voor wordt
aangezocht - er is sprake geweest van oud-president Giscard d'Estaing - kan zo'n
man niet meer doen dan proberen vijftien verschillende buitenlandse politieken te
coördineren. Zelf beleid vormen zal hij niet kunnen. En als hij moet onderhandelen
met derde landen, zal hij bij elke concessie ruggespraak moeten houden met zijn
vijftien bazen. Mooie onderhandelaar.
Daarbij komt dat voortdurende onmin met de Europese commissaris voor externe
betrekkingen (nu de Nederlander Van den Broek) als 't ware is voorgeprogrammeerd,
terwijl het ook allerminst zeker is dat de vijftien ministers bij voorbaat bij al zijn
faits et gestes zullen staan applaudisseren. Kortom, die man moet als een schaamlap
dienen voor het gebrek aan gemeenschappelijk beleid, een schaamlap die echter
spoedig doorzichtig zal blijken te zijn.
Een buitenlandse politiek die slagvaardig en effectief wil zijn, kan in laatste aanleg
slechts door één persoon bepaald worden (gesteund door een publieke opinie
natuurlijk), en zelfs dan is succes allesbehalve gegarandeerd. Immers, buitenlandse
politiek heeft met anderen te maken, anderen over wier doen en laten, beweegredenen
en vermogens een buitenlandse staatsman, al is hij nog zo knap, geen controle heeft.
Buitenlandse politiek is dus bij uitstek labyrintisch. Daar waren de vier schrijvers
die deze week bij Bernard Pivots Bouillon de Culture (TV5) te gast waren, het over
eens, en dan hadden ze het nog niet eens over een buitenlandse politiek die de
belangen en inzichten van vijftien verschillende landen moet behartigen. De man die
daarvan het gezicht en de stem moet zijn, moet wel een duivelskunstenaar zijn of
anders een kameleon.
Aanleiding voor dit programma was het laatste boek van Jacques Attali, lange tijd
rechterhand van president Mitterrand: Chemins de sagesse: traité du labyrinthe.
Hoewel Mitterrand zelf, naar aller opvatting, een typische labyrintische figuur was
geweest, bevat Attali's boek geen confidenties uit het Elysée (anders dan zijn eerdere
boek Verbatim, waarin hij uit die school klapte).
Zijn theorie was niet helemaal onbekend. Van de zomer had hij in een artikel in
Le Monde al de these verdedigd dat de geschiedenis geen lineair proces is, zoals
sinds de Renaissance veelal algemeen werd aangenomen (er is vooruitgang of
achteruitgang), maar een baaierd van gelijktijdige en tegengestelde verschijnselen.
Een labyrinth, kortom.
Het lid van de Académie française Jean Dutourd nam een ander standpunt in. Hij
was voorstander van de directe lijn, zoals de Gaulle die had gepraktiseerd. Alle
kwalen van de negentiende en de twintigste eeuw schreef hij aan de Franse Revolutie
en het daarop volgende keizerrijk van Napoleon toe. Oorlogen waren tot dan toe vrij
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beschaafd geweest, van toen af aan werden zij steeds totaler - met de bekende
gevolgen.
Dutourd kwam wel een beetje in de knoop met zichzelf, want als iemand een man
van de rechte lijn of directe actie is geweest, was het wel Napoleon. Hij was de eerste
dictator, die miljoenen mobiliseerde en biologeerde. Als de Franse koning Lodewijk
XV niet in 1768 Corsica van de Genuezen had gekocht, zou Napoleon, die een jaar
later geboren werd, zijn ambities en genie niet in Frankrijk hebben ontplooid (en zou
er geen Empire zijn geweest), maar waarschijnlijk in Oostenrijk, waar hij le
feld-maréchal von Bonaparte zou zijn geworden (zo de titel van Dutourds nieuwste
boek).
In dat boek behandelt hij meer ‘iffy questions’ (zoals F.D. Roosevelt dat noemde):
als dat niet was gebeurd, dan zou... enzovoort, enzovoort. Als Lodewijk XVI, op de
‘vlucht naar Varennes’, niet was herkend door een postmeester, zou hij zich bij
Frankrijks vijanden hebben kunnen aansluiten en zou de Revolutie zijn neergeslagen.
Inderdaad hangt de geschiedenis van allerlei toevalligheden aaneen, maar dat maakt
haar juist zo labyrintisch. Het was dus niet helemaal begrijpelijk waarom Dutourd
zo tegen Attali's these was.
De andere schrijvers waren Hubert Védrine, die onder Mitterrand
secretaris-generaal van het Elysée was geweest en zojuist een boek over die jaren
had gepubliceerd (Les mondes de Francois Mitterrand), en Patrick Conty, een
wetenschapsman wiens boek La géométrie du labyrinthe blijkbaar zo moeilijk is dat
Pivot bekende het niet begrepen te hebben. De discussie ging dan ook grotendeels
aan Conty voorbij.
Maar daar was iedereen het over eens: het labyrint was een metafoor voor deze
tijd geworden: Internet, de klaverbladen rond de steden waar de kaarsrechte routes
nationales van Napoleon op uit kwamen, het menselijk brein, de doolhoven der
bureaucratie. Waar moet dat op uitlopen? De Egyptische en Kretenzische labyrinten,
waaruit ontsnappen niet mogelijk was, symboliseerden het dodenrijk.
NRC Handelsblad van 13-12-1996, pagina 7

Amerika erin houden
Lord Ismay, die van 1952 tot 1957 de eerste secretaris-generaal van de NAVO was,
placht te zeggen dat het nut van deze verdragsorganisatie voor West-Europa was dat
zij de Sovjet-Unie eruit, de Verenigde Staten erin, en Duitsland eronder hield.
De tijden zijn sindsdien wel veranderd. Het eerste doel is bereikt: de Sovjet-Unie
is er niet in geslaagd haar macht over West-Europa uit te strekken. Zij is zelfs helemaal
verdwenen. Ook het derde doel is bereikt, in zoverre als Duitsland, nu volledig
geïntegreerd in het Westen, geen gevaar meer oplevert. En de Verenigde Staten? Is
hun aanwezigheid in Europa, ja is de NAVO nog nodig, nu die twee doelen zijn
bereikt? Het is gebleken dat, ook na het einde van de Koude Oorlog, Europa niet
buiten de Verenigde Staten kan. In Bosnië kon het niets uitrichten; de Verenigde
Staten wèl.
De NAVO is de belangrijkste structuur waarin Europese landen nauw met de
Verenigde Staten samenwerken. Als, zoals gebleken is, de aanwezigheid van de
Verenigde Staten in Europa nog nodig is, is dus de NAVO nog nodig, al is haar doel
veranderd. Ja, we kunnen zeggen dat de Verenigde Staten ‘erin’ te houden, de
belangrijkste bestaansreden van de NAVO geworden is.
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Wanneer dus de Verenigde Staten erop aandringen dat Middeneuropese landen te beginnen met Polen, Tsjechië en Hongarije - tot de NAVO toegelaten worden,
dan is dat een wens die de Europese bondgenoten heel ernstig moeten nemen. Zo
niet, dan zou de indruk in de Verenigde Staten wel eens versterkt kunnen worden,
dat de Europeanen niet in hun eigen veiligheid geïnteresseerd zijn.
Die indruk bestaat al. De haast waarmee de meeste Europese bondgenoten, zodra
de Koude Oorlog afgelopen was, op eigen houtje hun militaire uitgaven zijn gaan
snoeien, was niet bepaald verheffend. Hun optreden in Bosnië was dat nog minder.
Aan de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, een Tsjechische van
geboorte, is dat zeker niet ontgaan.
Willen de Europese bondgenoten dat de Verenigde Staten een belangrijke, zo niet
beslissende, rol in Europa blijven spelen, dan zullen zij terdege rekening moeten
houden met deze stemming in de Verenigde Staten en dus ook met de voorstelling
die de Verenigde Staten zich over Europa's veiligheid maken, en daartoe behoort de
toetreding van Middeneuropese landen tot de NAVO.
Om militair-strategische redenen is die toetreding niet nodig. Rusland is nog wel
een grote mogendheid, maar zijn strijdkrachten bevinden zich in een deplorabele
staat. Het zal lange tijd duren alvorens het weer een gevaar is - althans voor
West-Europa.
Nee, het zijn politieke redenen die die toetreding wenselijk maken. Het negatieve
effect dat niet-toetreding zou hebben op de Amerikaanse bereidheid zich nog met
Europa in te laten, is al genoemd. Niet minder belangrijk is de wens van de
Middeneuropese landen zelf. In de eerste plaats willen zij deel uitmaken van de
westerse gemeenschap. In de tweede plaats voelen zij nog wèl behoefte aan een
tegenwicht tegen de potentiële macht van het naburige Rusland. Ook aan die wensen
zullen de Westeuropeanen niet zomaar kunnen voorbijgaan. Het is ook hun belang
dat er geen vacuüm in Midden-Europa ontstaat of - nog erger - dat frustraties zich
er in nationalistische excessen uiten. Een zekere orde is er, ook in Westeuropees
belang, nodig. En voor die orde is de NAVO een onmisbaar instrument. En wie
NAVO zegt, zegt Amerika.
Dat ook de Verenigde Staten de toetreding van Middeneuropese landen in de eerste
plaats zien als een politiek belang, blijkt wel hieruit dat zij, teneinde Rusland niet op
stang te jagen, verklaard hebben dat er geen kernwapens op het gebied van de nieuwe
NAVO-leden gestationeerd zullen worden. (Of die nieuwe leden deze
tweede-klasstatus nu zo zullen appreciëren, is een andere vraag.) De Adviesraad
Vrede en Veiligheid heeft zich ook over deze kwestie gebogen en zich, in een recent
rapport, uitgesproken voor toetreding van Polen en Tsjechië. Ten aanzien van
Hongarije maakt de raad een voorbehoud; toetreding van dat land ‘kan tot onvoorziene
ontwikkelingen leiden vanwege de problemen over Hongaarse minderheden in
Slowakije en Roemenië’.
Dit lijkt een zuinige beloning voor het voorbeeldige gedrag dat Hongarije, in
tegenstelling tot zijn vooroorlogse politiek, in deze minderhedenkwestie heeft getoond.
De boosdoeners zijn nu de Slowaken en Roemenen (althans de laatsten vóór de
machtswisseling van november). Moeten de Hongaren boeten voor het wangedrag
van de anderen? Het lijkt op z'n minst angstvallig (de raad zelf noemt het
‘behoedzaam’).
Dit alles gezegd hebbend, hebben we toch enigszins buiten de waard gerekend:
de Verenigde Staten. Is het wel zo zeker dat zij zich, door toelating van nieuwe leden
tot de NAVO, nog sterker willen binden aan Europa? Zeker, bij de laatste
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presidentsverkiezingen maakten beide kandidaten zich warm voor toelating (Dole
zelfs nog meer dan Clinton), maar hoe staat het in de Senaat, die verdragen met een
meerderheid van tweederden moet goedkeuren? En hoe staat het in het land? Wat
dat betreft, was een recente column van Richard Cohen in The Washington Post
onthullend. Deze vertelde van een debat dat onlangs in the Council on Foreign
Relations te New York had plaatsgevonden tussen Richard Holbrooke (de architect
van het Dayton-akkoord over Bosnië) en Michael Mandelbaum, hoogleraar aan de
John Hopkins University en schrijver van een boek over het Europa van na de Koude
Oorlog.
De eerste had voor uitbreiding van de NAVO met Middeneuropese landen gepleit,
de tweede ertegen. Het verrassende nu was dat het gehoor - leden van de Council,
een invloedrijk en traditioneel zeer internationalistisch orgaan - in meerderheid op
de hand van Mandelbaum was. Die avond, schrijft Cohen, ‘verloor de NAVO - en
zwaar’.
En hij stelt de retorische vraag: ‘Als een gezelschap internationalisten van dit
gevoelen is, hoe zal uitbreiding van de NAVO dan vallen in Peoria, Illinois?’ Gebrek
aan geestdrift in West-Europa zal deze stemming alleen maar versterken.
NRC Handelsblad van 17-12-1996, pagina 9

De media die we verdienen
Zondag werd in het televisieprogramma Buitenhof (Nederland 3) een zekere Jacques
Monasch, die korte tijd hoofd voorlichting van de PvdA is geweest, geattaqueerd
door de drie aanwezige journalisten. Eerlijk gezegd begreep ik weinig van de hele
discussie en dacht ik dat Monasch de doodzonde had begaan de journalistiek te
kritiseren - want zoals u weet: de journalist mag iedereen kritiseren, maar niemand
mag de journalist kritiseren.
Er bleek toch meer aan de hand, maar om dat te begrijpen moest de kijker het
artikel hebben gelezen dat Monasch in de Volkskrant van de maandag daarvóór had
geschreven (9 december). Nu zullen de meeste kijkers dat nummer niet bij de hand
hebben gehad, maar ik toevallig wel, en toen ben ik dat artikel gaan lezen. Alweer
moet ik bekennen dat ik daar niet heel veel wijzer van werd. Daarvoor moest je meer
in het medialand van vandaag thuis zijn dan ik ben. Maar ik vroeg mij wel af: hoeveel
mensen zijn daar wel in thuis, behalve de journalisten (vooral die bij de televisie) en
de politici die er beroepsmatig mee te maken hebben (en dan vooral de partij- en
fractievoorlichters)?
Maar ik loop vooruit op mijn verhaal. Wat stond er dan in dat artikel van Monasch?
Het kwam, voor zover ik het begrepen heb, op het volgende neer. Door de
versnippering van het televisienieuws over commerciële, regionale en publieke
zenders moeten de politici steeds meer moeite doen om de aandacht van de kiezer
te krijgen.
Dit heeft tot gevolg dat de politicus niet meer vanuit een afgewogen politieke
argumentatie praat. ‘Hij praat vanuit de casuïstiek van het dagelijkse leven en laat
zo impliciet zien dat hij er middenin staat.’ Bij het artikel stond dan ook een foto van
Bolkestein met Anton Geesink in het programma Het levenslied. ‘Met de nieuwe
vormen van tv en het versnipperde aanbod zal de politiek proberen te ontsnappen
aan de vervorming van haar boodschap door de tussenkomst van de (“verzuurde”)
journalist. De journalistiek verliest zo een deel van haar controlefunctie’, en bij de
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media zal de behoefte aan leuke beelden en impressies ten koste gaan van de kwaliteit
van de informatie en de scherpte van het politieke debat.
Het lijkt mij dat wat Monasch daar constateert nogal aannemelijk is, maar in het
programma Buitenhof kreeg hij, zoals gezegd, de wind van voren. Voor de aanwezige
journalisten waren juist de partij- en fractievoorlichters de boosdoeners, en dat
tegenrequisitoir werd gesteund met enkele voorbeelden uit de recente praktijk. De
argeloze kijker moet dat allemaal maar aannemen, en zo kom ik opnieuw op mijn
vraag: hoeveel kijkers zijn van dit programma nu wijzer geworden? Was het wel op
de kijker gericht of op de ingewijde?
In elk geval lijkt mij dat zulk incrowdgepraat of liever: gehakketak het grote
publiek niet ontvankelijker maakt voor de politiek. Die incrowdsfeer wordt trouwens
versterkt door de vele grapjes die de journalisten onder elkaar maken. Er wordt wat
afgelachen in politieke programma's! Dat draagt ook niet bij tot de indruk dat het in
de politiek om serieuze zaken gaat. Trouwens, een groot deel van die grappen zijn
niet te verstaan, laat staan te begrijpen.
Een waar woord werd in Buitenhof gesproken door minister Van Mierlo, die er
toevallig bij zat (toevallig, omdat hij voor iets heel anders gevraagd was): ‘De media
hebben te weinig belangstelling voor het wezen van de problemen en teveel voor de
bananenschillen eromheen.’
Die opmerking deed me denken aan wat ik een jaar of tien geleden bij een
voorganger van hem had meegemaakt. Die voelde de behoefte om eens met een paar
journalisten te gaan praten - vertrouwelijk, los van het nieuws van de dag. Bij de
uitnodigingen had zijn afdeling voorlichting echter geen verschil gemaakt tussen
verslaggevers en commentatoren, en zo werd de bijeenkomst toch beheerst door het
nieuws van de dag.
Let wel: de ene soort journalist is niet slechter of beter dan de andere. Beide hebben
hun eigen, onmisbare functie. Ja, als het erop aan komt is voor een krant, waarvan
de reden van bestaan ligt in het geven van nieuws, de nieuwsfunctie nog onmisbaarder
dan de commentariërende. Maar waar het om gaat, is dat de functies wezenlijk
verschillend van elkaar zijn.
Zo zullen er onder de lezers en kijkers ook verschillende categorieën zijn: zij die
meer geïnteresseerd zijn in het nieuws en zij wie het vooral om de analyses en
commentaren te doen is. Die categorieën zijn natuurlijk niet scherp van elkaar te
scheiden, maar het is duidelijk dat er verschillende behoeften onder de lezers en
kijkers bestaan.
Doen de media, en in hun voetspoor de politici, genoeg recht aan die
verscheidenheid? Ik vraag het mij af, wanneer ik op de Franse televisie in het
programma Sept sur sept Anne Sinclair elke zondag een uur lang een politicus hoor
ondervragen (en niet op zure toon) of op het Duitse Presseklub elke zondag een
gezelschap journalisten een brandend thema op hoog niveau, en zonder
incrowdgrapjes, zie behandelen. Waar zijn de Nederlandse equivalenten? Of krijgen
we de media die we verdienen?
Zou het daaraan liggen dat het debat over Europa in Nederland nauwelijks iets
voorstelt? Even leek het erop - het was na het Deense nee tegen Maastricht in 1992
- dat het hier ook van de grond zou komen. Maar nee. Ook nu wordt er vooral aandacht
besteed aan de vraag of we ons drugsbeleid in Europa kunnen handhaven, en dat is
toch een ‘bananenschil’, vergeleken met wat er werkelijk voor ons met Europa op
het spel staat. Het was ook om dat drugsbeleid dat Van Mierlo op Buitenhof
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uitgenodigd was; niet om de EMU of de zich steeds duidelijker aftekenende
tegenstellingen, waarvan Europa's toekomst meer afhangt.
NRC Handelsblad van 20-12-1996, pagina 7

Vijgen, room en wilde honing
Dit wordt geen recensie. Daarvoor ben ik te bevriend met de schrijver. Daarvoor heb
ik ook, in een bepaalde fase van ons leven, te nauw met hem samengewerkt: hij als
correspondent van een krant in Londen, ik als redacteur van dezelfde krant - waarbij
de conflicten niet altijd uitgebleven zijn, zoals hij waarheidsgetrouw bericht.
Over wie en wiens boek heb ik het? Ik heb het over Theo Joekes, wiens memoires
onder de titel Man en paard vorige week verschenen zijn (De Feniks Pers, Meppel,
39,75 gulden). Joekes is overigens bij een groter publiek niet bekend als journalist,
maar als politicus. Hij was ruim een kwart eeuw lid van de Tweede Kamer voor de
VVD.
Zijn finest hour als politicus beleefde hij in 1986, toen hij, door zijn partij op een
onverkiesbare plaats op de kieslijst geplaatst, met 284.989 voorkeursstemmen (goed
voor vijf Kamerzetels) herkozen werd. Ikzelf vleide mij met de gedachte dat ik een
kleine bijdrage tot dit succes had geleverd, maar het was goed voor mijn ijdelheid
in dit boek geen spoor van die bijdrage terug te vinden.
Wat was het geval? Joekes was, als lid van de parlementaire enquêtecommissie
inzake de RSV, in conflict gekomen met zijn fractievoorzitter, Nijpels, die meende
hem instructies te kunnen geven. Joekes, die op het standpunt stond dat hij, als lid
van die commissie, het belang van de enquête moest dienen, en niet dat van de partij
of fractie, weigerde en werd gestraft met een onverkiesbare plaats.
Dit verontwaardigde mij zo dat ik, aan de vooravond van de verkiezingen van mei
1986, hier schreef dat ik mijn stem aan de VVD zou onthouden en, voor het eerst
van mijn leven, zou geven aan coalitiepartner CDA. Diegenen die mijn
verontwaardiging deelden, maar de stap naar het CDA onoverkomelijk vonden, ried
ik aan een voorkeursstem aan Joekes te geven. Zo geschiedde, maar, zoals ik uit
Joekes' boek (dat hierover zwijgt) moet opmaken, niet als gevolg van mijn raad. So
much voor het gevoel van eigenwaarde van een stukjesschrijver.
Joekes is, na zijn Kamerlidmaatschap, een korte tijd stukjesschrijver geweest
(aardige stukjes), maar hij is toch in de eerste plaats de schrijver van romans, vooral
detectiveboeken, die soms in kringen van de haute bourgeoisie spelen. De kritiek
was niet onverdeeld gunstig. Zij vond dat hij kennelijk bij Agatha Christie in de leer
was geweest. Voor Joekes een compliment, maar volgens hem was ‘dit soort reacties
- het kwam later nog in allerlei toonaarden terug - misschien niet zozeer op een
letterkundig oordeel gebaseerd als wel op maatschappelijke afgunst’.
Over de letterkundige waarde van Joekes’ boeken (waarvan ik er maar één of twee
gelezen heb) kan ik niet oordelen, maar ik geloof dat die opmerking, in haar
algemeenheid, juist is. Artisticiteit wordt in ons land meestal met politieke of sociale
progressiviteit vereenzelvigd, en wie qua afkomst of politieke keuze niet aan dit
sjabloon voldoet, kan niet goed zijn. Gezegd moet worden dat, anders dan bijvoorbeeld
in Engeland, ook weinigen uit Joekes' stand zich op het artistieke pad wagen. Daarmee
wordt het sjabloon versterkt.
In de jaren '60 was het natuurlijk heel sterk. Toen studeerde Joekes (hij was toen
al 37), en over de studentenopstand van toen schrijft hij dit: ‘Dat de “democratisering”
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van het hoger onderwijs de schatkist - dus u en mij - in de afgelopen dertig jaar zeer
veel geld gekost heeft, is tot daaraan toe. Maar het verlies aan kwaliteit [...] is nooit
meer in te halen. Ik geef de studenten niet de schuld, maar de verantwoordelijke
volwassenen, die veel te weinig weerstand hebben geboden.’
Ook dat is juist en niet typisch het gemopper van een oude conservatief. In Annie
Romein-Verschoors memoires (Omzien in verwondering, 1971) staat hetzelfde: ‘In
hun panische angst om voor oude trutten te worden aangezien gaan al te veel
autoriteiten van alle geledingen [...] zich haasten om achter de opstandige jeugd te
gaan staan of die zo ver mogelijk tegemoet te komen.’
Maar het is een verschijnsel van alle tijden. Ernest Renan (1823-1892) schrijft in
zijn Souvenirs d'enfance et de jeunesse: ‘Niets geeft meer aanstoot dan te zien hoe
iemand van een zekere leeftijd zijn eigenlijke manier van doen verdringt en de mode
van een jongere generatie overneemt.’ Dit mogen zij zich aantrekken die in de jaren
'60 plotseling hun haar lieten groeien of, aarzelender, hun bakkebaarden lieten zakken,
teneinde bij jongeren in het gevlei te komen - of omdat zij, zoals Simson, in lange
haren het geheim van potentie vermoedden?
Nog een paar citaten uit Joekes' boek: ‘Wie iets wil begrijpen van de soms
verbijsterende Amsterdamse arrogantie, doet er goed aan de geschiedenis van de
tachtigjarige oorlog te bestuderen, en van de eeuwen daarna.’ Het laatste werkt hij
niet verder uit - hij doelt waarschijnlijk op de oppermachtige positie die Amsterdam
tijdens de Republiek innam - maar het eerste is in elk geval juist: die arrogantie is al
twee eeuwen lang niet meer conform de werkelijke betekenis van de stad.
Over voorlichters: ‘Zij maakten nooit deel uit van de leiding, en als er eens een
crisis uitbrak, werden zij door hun eigen directie niet van de achtergronden op de
hoogte gesteld, zodat zij hun werk als voorlichters niet of hoogst gebrekkig konden
doen. Geloofwaardige voorlichting kon iemand dus alleen geven wanneer hij toegang
had tot de beleidsvorming op het hoogste niveau.’
Als iemand die zelf een paar jaar met dit bijltje gehakt heeft, kan ik zeggen dat dit
ook lange tijd voor de overheidsvoorlichting gegolden heeft. Je kon de brokken
opvegen die de beleidsmakers gemaakt hadden, en het publiek gaf vaak de
voorlichting de schuld als er iets mis was gegaan: waarom was tijdens de Indonesische
kwestie Amerika niet op Nederlands hand? De voorlichting was verkeerd, het beleid
natuurlijk niet.
Ten slotte een staaltje van Joekes' dichtkunst, geïnspireerd door een reis door
Latijns-Amerika:
De laatste heuvels van het paradijs
zwellen als borsten van mijn moeder aarde.
De kleine Eva leidt mij op mijn reis:
de oervrouw die Kaïn en Abel baarde.
En in de bergen van het bittere goud
Kruipen de kinderen wroetend door de holen.
De vrouwen wassen het zand; verwelkt, vroeg oud;
terwijl de mannen speurend door het landschap dolen.
De nazaten van de conquistadores
trekken ambivalent door deze dreven.
Wij onderwijzen en wij leren mores.
Wij nemen goede nota en wij geven
betere guldens. 's Avonds, als beloning:
veel verse vijgen, room en wilde honing.
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Dit, naar mijn smaak op z'n minst charmante gedicht is opgedragen aan zijn zeer
linkse Tweede-Kamergenote Evelien Herfkens, die hier misschien althans uit heeft
geleerd dat progressieven niet het monopolie van kunstzinnige creativiteit hebben.
Om tot de politiek terug te keren: Joekes is ervan overtuigd ‘dat Wiegel
minister-president wordt’. Van die overtuiging gaf hij zaterdagavond opnieuw voor
de televisie blijk. God verhoede dat die wens bewaarheid wordt. Niet dat Wiegel
geen kwaliteiten heeft, maar hij mist iedere internationale ervaring of zelfs dimensie,
en die is tegenwoordig voor een minister-president onontbeerlijk.
Om met een paar kritische nootjes te eindigen: de Franse minister van Buitenlandse
Zaken tijdens de Suezcrisis (1956) heette niet Pinaud, maar Pineau; de oud-voorzitter
van de Rekenkamer niet Peshar, maar Peschar. En (maar hier spreek ik als
belanghebbende): ging minister Bolkestein (de grootvader van de tegenwoordige)
werkelijk op ‘hoge leeftijd’ in 1940 naar Londen? Hij was toen 68. Maar ja, dat werd
toen misschien als hoogbejaard beschouwd. Hoewel: het jaar tevoren was iemand
van dezelfde leeftijd tot president van Nederlands grootste bank benoemd. Dat zou
nu niet meer gebeuren.
NRC Handelsblad van 24-12-1996, pagina 9

Het Europa der tegenstellingen
Welke tegenstellingen bedoelt hij? Dat moet de lezer zich hebben afgevraagd bij
close reading van het slot van mijn artikel van 20 december, waarin ik spreek van
‘de zich steeds duidelijker aftekenende tegenstellingen, waarvan Europa's toekomst
afhangt’. Mijn kopij was duidelijker geweest, want daarin stond: ‘...Frans-Duitse
tegenstellingen’. Maar dat koppelwoord was op de lange weg van schrijftafel naar
gedrukte krant weggevallen.
Frans-Duitse tegenstellingen? Maar Frankrijk en Duitsland hebben toch op de top
in Dublin een compromis gevonden tussen hun tegengestelde opvattingen over de
regels waaraan de gemeenschappelijke munt, de euro, onderworpen zal dienen te
zijn? Hoe kunnen we dan spreken van Frans-Duitse tegenstellingen?
Die tegenwerping is gerechtvaardigd, maar we moeten niet vergeten dat dit
compromis in feite een Duitse nederlaag betekende. In elk geval hebben de Duitsers
niet kunnen vasthouden aan hun eis dat de vraag of een land al dan niet voldoet aan
de voorwaarden van de Economische en Monetaire Unie (EMU) - dus al dan niet
‘gestraft’ zal worden - niet door de politici beantwoord zal worden. In laatste instantie
zal dit nu door de ministers van Financiën, bij gekwalificeerd meerderheidsbesluit,
uitgemaakt worden. Dat betekent dat de euro in laatste instantie geen zelfstandige
munt zal zijn. Het zal de politiek zijn die ten slotte haar waarde zal bepalen, want
het is aan de politiek eigen niet uitsluitend technische overwegingen de doorslag te
laten geven. Dat betekent ook dat de euro eerder een zwakke dan een sterke munt
zal worden - zwakker althans dan de Duitse D-mark en de Nederlandse gulden nu
zijn. We mogen er benieuwd naar zijn hoe de Duitse en Nederlandse bewindslieden,
die bij hoog en laag gezworen hebben dat hun nationale munten er niets bij zouden
verliezen, zich daaruit zullen redden.
Dat de euro nooit zo sterk zou kunnen worden als D-mark en gulden was trouwens
ook vóór het compromis van Dublin (of, als u wilt, de nederlaag van Duitsland)
duidelijk. Als een munt de uitdrukking is van de kracht van een economie, ja in
laatste aanleg uitdrukking van een cultuur, dan kàn de gemeenschappelijke munt
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nooit zo sterk zijn als de sterkste, want we hebben te maken met verschillende
economieën, sterkere en zwakkere, en met verschillende culturen. De euro zou dus
sowieso een gemiddelde zijn, dus zwakker dan D-mark en gulden.
Dat de politiek ten slotte de doorslag zou geven, is altijd een Franse eis geweest,
het duidelijkst onder woorden gebracht door minister-president Juppé in een interview
met de Financial Times: ‘We willen niet dat alle besluiten over economisch,
budgettair, fiscaal en monetair beleid gevormd worden door een technocratisch,
semi-automatisch systeem onder het uitsluitende gezag van de Europese Centrale
Bank (ECB). Dat is niet onze opvatting van democratie.’
Het is, eerlijk gezegd, moeilijk om het daarmee oneens te zijn. Het is de kracht
van de Franse diplomatie dat zij haar eigenlijke bedoelingen vaak weet te verdedigen
met bijna onweersprekelijke argumenten. Niemand wil immers dat wij ten slotte
geregeerd worden door een orgaan dat aan de politiek geen verantwoording
verschuldigd is?
Wat zijn dan Frankrijks eigenlijke bedoelingen of liever gezegd: wat is zijn
eigenlijke filosofie? Die is al eeuwenoud: de economische, dus ook de monetaire
politiek moet een instrument van de ‘grote’ politiek zijn. Vandaar de in Frankrijk
traditionele verwevenheid van de staat met het bedrijfsleven en de bankwereld.
Vandaar ook dat de Franse frank altijd onderhevig is aan schommelingen.
Hoezeer Frankrijk de euro ziet als een politiek wapen, heeft president Chirac
onlangs op een onbewaakt ogenblik voor de televisie laten blijken. Hij zag de
gemeenschappelijke munt ‘als een middel om de Amerikaanse dollar te bestrijden’.
Vanuit de Franse filosofie is dit een volstrekt logische conclusie: Europa dient zich
tegen de Verenigde Staten af te zetten, dus de Europese munt dient aan dat doel
dienstbaar te zijn.
Dit is een geheel andere filosofie dan die welke het Duitse en Nederlandse denken
beheerst. Wanneer nu in Dublin de Duitsers, zacht gezegd, veel water in hun wijn
hebben gedaan, dan betekent dit dat de euro meer instrument van de Franse politiek
zal zijn dan de Duitsers en Nederlanders ooit gedroomd hebben. Om te beginnen,
zullen Spanje en Italië nu vrijwel zeker tot de EMU toegelaten worden. Het belang
van Frankrijk, als mediterraan land, eist dat.
Het is wel bijna zeker - de hele naoorlogse politiek van Nederland bewijst dat dat Nederland zich in zo'n Europa niet thuis zal voelen. Misschien nog erger is dat
dit Europa, waarin elke beslissing het resultaat zal zijn van politiek touwtrekken en
chantage, de interne tegenstellingen eerder zal vergroten dan verkleinen. Ook de
Frans-Duitse tegenstellingen, die, ondanks het compromis van Dublin, levensgroot
blijven.
Wat de Nederlandse politiek betreft: het is nu wel duidelijk dat het kabinet-Kok
voorbarig is geweest door de Frans-Duitse ‘as’ als een blijvend gegeven te
beschouwen en, vanuit die op z'n minst kwestieuze vooronderstelling, krankjorume
theorieën heeft gelanceerd over de unieke positie die Nederland in de ‘oksel’ van
die as zou kunnen innemen. Alsof die twee Nederland nodig zouden hebben om het
eens te worden!
De praktijk is dat ook het kabinet-Kok meer tegen de Duitsers dan tegen de Fransen
aanleunt. Het is waar wat de historicus H.L. Wesseling in het Reformatorisch Dagblad
van 21 december zegt: op het ‘serieuze’ niveau kunnen Nederlanders beter opschieten
met Duitsers dan met Fransen. Maar ook dat heeft zijn inconveniënten, zoals
bijvoorbeeld ‘zwarte maandag’ 30 september 1991 heeft getoond, toen Duitsland,
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tegen de verwachting in, Nederland in de steek liet. En als Duitsland in Dublin door
de bocht gaat, gaat Nederland mee.
Het is heilzaam eens kennis te nemen van de kijk van een buitenstaander. Europa
is een ideologie die door het Duitse schuldgevoel over de werkelijkheid van Europa
heen is gelegd, zei een Russische deelnemer zondag in het discussieprogramma
Presseclub op de Duitse televisiezender ARD. Dat is niet eens zo'n absurde visie.
Alleen: in de praktijk heeft zich dit schuldgevoel tot nu toe meestal in een buigen
voor Frankrijk geuit. Tot nu toe.
NRC Handelsblad van 27-12-1996, pagina 7

‘... als het tot den dood ontroert’
Twee staatshoofden, twee kerstboodschappen. Maar terwijl de boodschap van koning
Albert van België geheel in het teken stond van de gruwelijke gebeurtenissen in
welker ban zijn land sinds deze zomer staat, had die van koningin Beatrix afgezien
van een korte toespeling op de ‘ernstige ongelukken [die] ons land in het afgelopen
jaar opgeschrikt’ hadden, een thema dat van alle tijden is: de dood.
Hiermee brak zij met een traditie, want in haar vorige toespraken raakte zij bijna
altijd onderwerpen aan die een politieke lading hadden. Soms leek zij daarbij in
tegenspraak te komen met haar eigen regering. Zo in 1988, toen zij sprak over ‘de
vernietiging van de aarde [...] in een stil drama’, terwijl de Troonrede van dat jaar
de milieuproblemen juist enigszins had gebagatelliseerd. Koning Albert daarentegen
veroorloofde zich dit jaar veel directere politieke uitspraken. Hij maakte zich tot tolk
van degenen die ‘verlangen naar een gerecht dat menselijker is, dat efficiënter werkt’,
en van hen die ‘op alle niveaus integere gezagsdragers’ willen. Hij gaf ook prioriteiten
aan, in de eerste plaats aan ‘de opvoeding van de kinderen’.
Al noemde hij die wensen ‘verzuchtingen’, het was duidelijk een politieke
boodschap. Hij kon ook moeilijk anders, want aan het eind van dit annus horribilis
zou de bevolking - Vlamingen en Walen - geen genoegen hebben genomen met
algemeenheden van de enige autoriteit waarvoor zij nog enige eerbied hebben. Heel
anders is de situatie van koningin Beatrix in haar land. Zeker, ook ons land kent
moeilijkheden, maar zij vallen in het niet bij die van het buurland - ook zonder de
zaak-Dutroux. Dit jaar is het in het omringende buitenland zelfs als modelland
bewonderd geweest. Misschien is dat enigszins overdreven, maar er heerst in elk
geval geen acute crisis.
Is het daarom dat Hare Majesteit deze keer zich verre heeft gehouden van alles
wat ook maar enigszins als kritiek uitgelegd zou kunnen worden? Of is het omdat er
de laatste tijd, terecht of ten onrechte, enige kritiek was gerezen over wat door de
critici gezien werd als inmenging van haar kant in de politiek? We weten het niet.
In elk geval is zij er weer in geslaagd een merkwaardige rede te houden.
Merkwaardig in meer dan één opzicht, want het feest van Christus' geboorte gebruikte
zij voor een overdenking over de dood, en daarbij moest zij, als hoofd van een
multiculturele samenleving, zorgvuldig schaatsen tussen christelijke, joodse en
islamitische opvattingen daaromtrent. Ja, zelfs de boeddhisten - hoevelen zijn er
daarvan in ons land? - werden genoemd.
Zeker heeft zij een thema gekozen dat ons allen beroert. Immers, al lijkt onze
samenleving de dood te willen ontkennen of verdringen - ook dat signaleerde zij -,
ieder ogenblik van ons leven is nu eenmaal een stap naar de dood. Als de dood niet
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de enige zekerheid van ons leven is, is het sterven in elk geval ‘deel van ons bestaan’,
zoals de koningin zei.
Zij richtte zich voornamelijk tot degenen die door de dood van hun dierbaren zijn
gescheiden en [...] zonder hen verder moeten’, de nabestaanden, de overlevenden
dus. De stervenden zelf noemde zij aan het eind van haar toespraak: ‘bij
stervensbegeleiding, in thuiszorg of in tehuizen [...] wordt veel gedaan om pijn te
verlichten en mensen in staat te stellen het einde in rust tegemoet te gaan’.
Dat is zeker juist, maar al die zorg, mogelijk gemaakt door de verzorgingsstaat en
door de medische wetenschap, maakt ook dat het stervensproces, naar het gevoel
van de meest betrokkenen zelf, vaak te lang gerekt wordt. Veelal is het niet de vrees
voor de dood zelf, maar die voor de langzame, lichamelijke en geestelijke, aftakeling
en ontluistering die ons beheerst.
De dood kan dus ook als bevrijding ervaren worden. De dichter Boutens bezingt
de ‘Goede Dood, wiens zuiver pijpen door 't verstilde leven boort’, en besluit zijn
gedicht: ‘En alleen is leven leven als het tot den dood ontroert’. Het moet ons wèl
mogelijk gemaakt worden om, met Paulus, te zeggen: ‘Dood, waar is uw prikkel?’
Wie zich bewust is van eigen sterfelijkheid, zal misschien niet zo ver gaan als de
Poolse filosoof Leszek Kolakowski, die het leven een ‘onvermijdelijke nederlaag’
noemde omdat het met de dood eindigt, maar als - per definitie bijna - een tragedie
zal hij het wel ondervinden, en wel om dezelfde reden - tenzij, natuurlijk, hij gelooft
dat hij met de dood een beter leven, zo niet het Leven, ingaat.
Aan dat geloof geeft een ‘zware’ predikant, geciteerd in een recensie in Trouw
van 28 december, op extreme wijze uiting: ‘De reis kort op. Nog een verdrukking
van enkele dagen, en dan naar huis. Voor eeuwig naar huis.’ Deze boodschap heeft
de koningin ons niet willen meegeven, maar evenmin de boodschap die een overledene
liet zetten in zijn overlijdensannonce in deze krant van dezelfde datum: ‘Doodgaan
is zo saai.’
Wie moeten wij meer benijden?
NRC Handelsblad van 31-12-1996, pagina 9

1997
Een paar losse eindjes
Een nieuw jaar behoort met een schone lei te beginnen. Dat vooronderstelt dat op
Oudjaar de lei is schoongeveegd, dat de boel van het oude jaar is opgeruimd, dat de
keuken aan kant is gebracht - of welke andere uitdrukkingen de Nederlandse
reinheidscultus nog meer in onze taalschat heeft achtergelaten.
Maar dat is in mijn geval niet zo. Ik heb nog wat losse eindjes over van mijn artikel
van 31 december. Dat ging, zoals sommigen zich misschien zullen herinneren, over
de kerstrede van koningin Beatrix, en die ging over de dood. In dat artikel herinnerde
ik, onder andere, aan het woord van de apostel Paulus: ‘Dood, waar is uw prikkel?’
Eerlijk gezegd, wist ik niet dat het van Paulus was. Mij speelde door het hoofd
dat het een regel was uit een gedicht van een Engelse dichter: ‘Death, where is thy
sting?’, maar nader onderzoek wees mij uit dat het in de eerste brief aan de Corinthiërs
staat; hoofdstuk 15, vers 55. Dat hoofdstuk gaat over de opstanding van de doden.
De regels vóór het citaat luiden aldus:
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‘(...) de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden
en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid
aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven
is: De dood is verzwolgen in de overwinning.’
Ik moet bekennen dat dit alles mij duister is. Vooral het gebruik van het woord
aandoen vond ik raadselachtig. Wat betekende dat: ‘het vergankelijke moet
onvergankelijkheid aandoen’? Van Dale zegt dat de bijbelse betekenis van dit woord
is: aannemen; en geeft als voorbeelden: ‘ijver, gerechtigheid aandoen’ (wat betekent:
ijverig, rechtvaardig worden) en: ‘de nieuwe mens aandoen’ (een beter mens worden,
zich bekeren).
De uitdrukking ‘het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen’ zal dus wel
betekenen: het vergankelijke moet onvergankelijk worden, maar wie kent dit
werkwoord nog in die betekenis? Ik vind het vreemd dat de auteurs van de Nieuwe
Vertaling van 1951 het zonder meer uit de Statenvertaling van 1637 hebben
overgenomen, want ruim veertig jaar geleden was het werkwoord in die betekenis
toch al in onbruik?
Wat moet de bijbellezer of kerkganger van vandaag dus van die passage maken?
Dat moet abacadabra voor hem zijn (maar misschien is voor velen dat juist het bewijs
van het heilige). We mogen er benieuwd naar zijn hoe de redactie van de Nieuwe
Bijbelvertaling, die, zoals we in het artikel van Hendrik Spiering in het Cultureel
Supplement van 27 december hebben kunnen lezen, in de volgende eeuw voltooid
zal zijn, het zal vertalen.
Ik heb ook nog even de spraakmakende vertaling van ds. Nico ter Linden willen
raadplegen, maar die is nog niet aan het Nieuwe Testament toegekomen. Hoe zou
hij, als hij er aan toekomt, ‘Dood, waar is uw prikkel?’ vertalen? Waarschijnlijk met:
‘Doodgaan is zo saai’, het motto dat in een recente overlijdensannonce in deze krant
stond. Iets wat geen prikkel heeft is immers saai?
Overigens bleek me dat er toch een Engelse dichter is geweest die een soortgelijke
regel heeft gebruikt: ‘Where is death's sting? Where, grave, thy victory?’ Het is Henry
Francis Lyte (1793-1847), die dit vraagt in een gedicht waarvan de beginwoorden
(die herhaaldelijk weerkeren) bekender zijn: ‘Abide with me...’. Ik geloof dat het
een bekend gezang is bij herdenkingsdiensten.
In mijn artikel van 31 december maakte ik ook een paar kanttekeningen naast de
kerstrede van koning Albert van België. Die wil ik nu even aanvullen met een paar
opmerkingen, die niet de inhoud, maar de vorm betreffen. Ik gebruik daarvoor de
Nederlandse tekst, zoals ik die door de koning heb horen uitspreken en later in de
krant gelezen heb.
Dat het Nederlands onberispelijk is, mogen we wel verwachten van het staatshoofd
van een land waarvan de meerderheid Nederlandstalig is, maar hij zal daar ook wel
de hulp van een neerlandicus bij hebben gehad. Dat is niets bijzonders. Ook de
Nederlandse regering roept (riep?) wel zulke hulp in bij de tekst van de Troonrede,
waarvan de tekst door de koningin wordt uitgesproken.
Nee, het zijn andere dingen die mijn aandacht trokken. In de eerste plaats sprak
de koning de kijkers toe met: ‘Dames en heren’. Dat klonk mij, van een koning
komend, vreemd in de oren. Zo begint elke willekeurige redenaar, maar een koning?
‘Landgenoten’ zou mijns inziens beter zijn geweest.
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Dan heeft de koning het over de ‘witte mars’ van 20 oktober, toen
honderdduizenden Belgen in stilte uiting gaven aan hun verontwaardiging over de
moord op kinderen. De koning prees ‘haar omvang en haar waardigheid’ en zei even
later: ‘Zij spoort eenieder ertoe aan...’, terwijl mars oorspronkelijk manlijk is.
Niet dat het mij iets kan schelen welk geslacht dit woord heeft of dat ik iemand
die het als vrouwelijk gebruikt, van slecht Nederlands zal betichten, maar Vlamingen
zijn over het algemeen geslachtsgevoeliger in hun - ook mondeling - taalgebruik dan
wij. Vandaar dat het mij opviel.
Wat mij ook opviel was het gebruik van wou in plaats van wilde. Dit is gewoon
spreektaal. Ook daarin heeft de koning mijn zegen, maar ik zie het onze koningin
nog niet zo gauw zeggen in een redevoering. Maar ook ‘gewone’ mensen gebruiken
wou zelden, zodra ze schrijven (behalve in een persoonlijke brief of in een roman).
Een paar dagen later zag ik het ook gebruikt in een artikel in De Standaard van
Frans Baekelandt, oud-ambassadeur, laatstelijk in Nederland. Zijn de Vlamingen
progressiever in hun taalgebruik dan wij? Of willen ze soms Hollandser zijn dan de
Hollanders? Op de BRT wordt de kijker ook veel meer met jij en jou aangesproken
(wat toch geen oorspronkelijk Vlaams gebruik is?) dan op onze televisie, waar wel
onder elkaar druk gejijd en gejoud wordt.
Dit zijn dan de losse eindjes die ik op 31 december had laten liggen.
NRC Handelsblad van 03-01-1997, pagina 7

Kwam Thorbecke vóór of na Colijn?
Een historicus die, tot mijn plezier, een publiek dat liever met illusies of zedelijke
boodschappen gevoed wil worden, herhaaldelijk schokt met zijn cynische kijk op de
zaken, heeft mij eens geschokt door te zeggen dat hij helemaal geen waarde hechtte
aan kennis van data. Ja, zijn eigen kennis was, wat dat betreft, gebrekkig.
Waarom schokte mij dat zo? Omdat ik vond dat een minimum aan kennis van data
ons toch een geraamte levert dat we nodig hebben om ons een beeld te kunnen geven
van de geschiedenis. Data zijn, met andere woorden, een hulpmiddel - meer niet,
maar noodzakelijk.
Zonder algemene kennis van data - die kennis hoeft niet, tot op het jaar, precies
te zijn - kunnen we ons immers geen begrip vormen van de historische ontwikkeling,
waarvan wijzelf ook een produkt zijn. Komt Johan de Witt vóór of na Willem III,
Napoleon vóór of na Bismarck, Thorbecke vóór of na Colijn, Versailles vóór of na
Hitler - zonder het juiste antwoord op zulke vragen blijft geschiedenis een
ondoorzichtige brij, die geen enkel nut heeft.
Het Historisch Nieuwsblad heeft de historische feitenkennis van de
Tweede-Kamerleden willen testen wat de vaderlandse geschiedenis betreft, en het
resultaat was bedroevend. De kranten hebben er vorige week uitvoerig en, naar het
lijkt, niet zonder leedvermaak over gerapporteerd. (Hoe staat het overigens met die
kennis onder journalisten?)
Of het Historisch Nieuwsblad met deze enquête, en met de bekendmaking van de
uitslagen ervan, de historische wetenschap, en in de eerste plaats: de geschiedenis
als schoolvak, een dienst heeft bewezen, is nog de vraag.
Kamerleden houden er niet van in hun hemd gezet te worden - nog afgezien van
de vraag of de enquêteurs een belofte van anonimiteit aan de ondervraagde
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Kamerleden hebben gedaan en die vervolgens hebben geschonden. Het wordt door
sommigen hunner beweerd en, door het Nieuwsblad, ontkend.
In elk geval schrijft een der ondervraagden, dr. Anneke Assen, Kamerlid voor het
CDA, in het Algemeen Dagblad van 2 januari: ‘De onderzoeker heeft precies het
omgekeerde bereikt van wat hij vermoedelijk wilde bereiken. Immers, historici
vechten al jaren om meer uren geschiedenis op school (ten koste van andere vakken).
Mijn steun hebben ze met dit onderzoek niet verworven. Integendeel.’ Dr. Assen,
die zelf docent bestuurskunde is aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, ontkent
het belang van kennis der geschiedenis niet: ‘Het heden is uit het verleden ontstaan.
Het gezamenlijk verleden is medebepalend voor de identiteit van een volk, van een
natie. Wat van belang is, is te leren uit historische gebeurtenissen, niet dezelfde fouten
te maken.’
Maar is historische feitenkennis daarvoor nodig? Als volksvertegenwoordiger wil
dr. Assen ‘zo goed mogelijk oplossingen zoeken voor de problemen van de mensen
van nu. Historische feitenkennis geeft daarvoor geen oplossing en maakt van politici
geen betere volksvertegenwoordigers. Ik zie niet hoe armoede-, gezondheids- en
milieuproblemen worden opgelost met het gevraagde weetje wie de eerste bisschop
was of wanneer het “Rampjaar” was.’
Hier komt dr. Assen toch enigszins met zichzelf in tegenspraak. Als je geen fouten
wilt herhalen, is kennis van historische gebeurtenissen nodig, zegt ze eerst. Maar
wat is kennis van historische gebeurtenissen anders dan historische feitenkennis, die
ze daarna overbodig noemt?
Zeker, voor de oplossing van armoede-, gezondheids- en milieuproblemen is het
niet nodig te weten wie de eerste bisschop van Utrecht was of wanneer het Rampjaar
was, maar die en andere problemen hebben met samenlevingen te maken, en
samenlevingen zijn niet te begrijpen zonder een minimum aan kennis van hun
geschiedenis, en die kennis vergt weer een minimum aan historische feitenkennis.
Die feitenkennis werd je als kind op de lagere school bijgebracht, en de beste manier
om dat te doen is de geschiedenis met beeldende voorbeelden te illustreren: de moord
van Bonifatius in Dokkum, die van Willem de Zwijger in Delft, het Rampjaar
enzovoort, enzovoort. Die feiten moeten dan in het latere onderwijs natuurlijk
aangevuld en gepast worden in een lopend verhaal, dat geïnterpreteerd wordt al naar
gelang de filosofie van de school of de docent. Objectieve geschiedenis bestaat niet.
Wat is dan het nut van geschiedenis? Volgens de Amerikaanse historicus William
McNeill, die zojuist de Erasmusprijs heeft gekregen, is het ‘een heel romantisch idee
dat we van de geschiedenis kunnen leren hoe we het in de toekomst beter kunnen
doen. In Europa tref je dat denkbeeld nog wel aan.’ Ook dr. Assen hangt het kennelijk
nog aan.
Nee, zei McNeill onlangs in een interview met de Haagsche Courant, ‘ik geloof
dat geschiedwetenschap ons alleen kan leren hoe we zelf in elkaar zitten. Dat is alles’.
Maar dan moet je niet geloven dat je alle dingen - ook de mens - nieuw kunt maken,
en in dat geloof, waarin geschiedenis per definitie geen plaats heeft, zijn de meeste
Kamerleden in de jaren '60 en '70 opgevoed en onderwezen. Dat verklaart mede de
uitslag van de enquête.
Zelf heb ik, geloof ik, beter dan het gemiddelde van de ondervraagde Kamerleden
gescoord. Ik wist niet wie de eerste bisschop van Utrecht was en waarover de eerste
parlementaire enquête ging, en de eerste poging tot een links-liberaal kabinet plaatste
ik in 1912 (moet zijn: 1913) en de invoering van het actieve vrouwenkiesrecht in
1917 of 1922 (moet zijn: 1919). Het aantal Nederlandse leden van de Waffen SS
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schatte ik op 12.000 (moet zijn: 20.000). Maar de vergelijking is niet eerlijk: ik ben
het produkt van een lang verleden onderwijs.
NRC Handelsblad van 07-01-1997, pagina 7

Geen zekerheid of vastheid
Als twee Leidse hoogleraren over iets van mening verschillen, dan betaamt een
gewone sterveling eerbiedig stilzwijgen. Dus houd ik me zorgvuldig buiten het debat
van de heren Wesseling en Crombag, dat onlangs op deze pagina heeft gewoed (19
december en 3 januari).
Waar ging het over? Het ging over de interpretatie van twee uitspraken van de
klassieke Pruisische denker Karl von Clausewitz (1780-1831) in zijn beroemde werk
Vom Kriege. De bekendste is natuurlijk zijn uitspraak dat ‘oorlog de voortzetting is
van de politiek met andere middelen’.
Interventie in dit meningsverschil past mij te minder omdat ik, behalve deze
uitspraak, nooit iets van Von Clausewitz gelezen heb. (Maar misschien mag ik wel
opmerken dat, als Von Clausewitz in 1780 geboren is, hij bezwaarlijk de
Rijncampagne van 1783-1784 kan hebben meegemaakt, zoals in Wesselings artikel
stond. Bedoeld zal zijn 1793-1794. Toen was hij al jong - of oud - genoeg.) Maar
gelukkig hoef ik me niet in dit debat te mengen, want in Atlantisch Perspectief (8,
1996) lees ik dat de bekende Israelische militaire denker Martin van Creveld van
mening is dat Von Clausewitz, en zijn beroemde uitspraak, verouderd is. Clausewitz
ging ervan uit dat oorlog iets rationeels was; een rationeel gehanteerd instrument van
politiek. Dat is niet meer zo.
Van Creveld kwam tot die ontdekking, zegt hij in een interview, toen hij zich op
een goed ogenblik afvroeg of de geschiedenis van het spel niet één lange geschiedenis
van de nabootsing of vervanging van oorlog is. Het was niet Huizinga's Homo Ludens
dat hem op die gedachte bracht, want dat had hij nooit als een erg belangrijk werk
beschouwd.
Toch even dat boek uit 1938 erbij gehaald, en daar lezen we inderdaad: ‘Elk aan
beperkende regels gebonden vechten is reeds [...] een vorm van spel.’ Let wel: aan
beperkende regels gebonden. Huizinga laat daarom de ‘moderne oorlog’, om niet te
spreken van de ‘totale krijg’, buiten beschouwing, evenals ‘overval, hinderlaag,
rooftochten en uitmoording’, ‘al kunnen zij aan een agonale krijg dienstbaar gemaakt
worden’.
Veel bleef er dus al in 1938 niet over voor oorlog als spel. Huizinga's model heeft
misschien alleen in de Trojaanse oorlog, de Middeleeuwen en de achttiende eeuw
gegolden, maar zodra religie of ideologie in het spel is, lijkt alles veroorloofd, en
met de Franse Revolutie werden legers bovendien voor het eerst volkslegers - werd
de oorlog gedemocratiseerd, kan men zeggen - en was het hek van de dam. Toen
ging elke vergelijking met spel, dat per definitie tijdelijk en plaatselijk beperkt is,
zoek.
Maar voor dit soort oorlogen hoeven we, volgens Van Creveld, nauwelijks meer
bang te zijn, en wel voornamelijk door het bestaan van kernwapens. Deze hebben
‘tot dusver altijd landen die ze bezaten, van oorlog weerhouden’, met andere woorden:
opnieuw tot rationaliteit en zelfbeperking gedwongen.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nieuwe vormen van oorlog worden
gevonden. ‘De oorlogen van de toekomst zullen lijken op Bosnië, Libanon, Somalië,
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Noord-Ierland, Zuid-Mexico en Columbia’ en, in Van Crevelds eigen land, de
Arabische intifadah tegen de Israelische bezetter.
‘Ongeregelde strijdkrachten, gewapende burgers en terroristen, die de staat van
binnenuit uitdagen, zullen de voornaamste vijanden zijn.’ Daartegen zijn geregelde
troepen, zelfs met high-tech wapens, nutteloos. Maar wie zegt dat deze nieuwe
‘vijanden’ kernwapens, als ze binnen hun bereik zijn, zullen versmaden? En dat ze
dan ook rationeel zullen handelen en zelfbeperking betrachten?
Deze nieuwe wijze van oorlogvoering heeft twee belangrijke consequenties. In de
eerste plaats: tot dusver werd het als immoreel beschouwd een zwakkere vijand te
bevechten. Niet iedereen kan lange tijd dit odium verdragen. Het is om die reden dat
de Verenigde Staten de oorlog in Vietnam verloren.
Bovendien, als je zo'n vijand eronder wil krijgen, dan moet je slimmer zijn dan
hij. Dat betekent dat je hem zult moeten leren begrijpen, ‘en als je begint hem te
begrijpen, dan ga je begrip voor hem krijgen’. Het eind is dat je ermee ophoudt. Van
Creveld vermoedt dan ook dat het Israelische leger, dat niet tegen de intifadah
opgewassen was, op den duur het strijdtoneel zal verlaten, ‘weglopen’ zegt hij zelfs.
Tweede consequentie: zal de staat de mutatie van de oorlog - van het
clausewitziaanse model via de ten slotte door het kernwapen bedwongen totale oorlog
naar de guerrilla van de toekomst - overleven? Oorlog was immers traditioneel het
monopolie van de staat? Wanneer dat hem gaat ontsnappen - wat dan? Van Creveld
ziet voor Europa twee mogelijkheden: Europese Unie of Bosnië. Maar zijn dat wel
alternatieven? Een Europese Unie zou, als superstaat, net zo goed als de gewone
staat, kwetsbaar zijn voor vijanden-nieuwe stijl. Zelfs Nederland acht Van Creveld
daar niet immuun voor (vandaar dat hij niet begrijpt wat ons land in Bosnië te zoeken
heeft). Maar als zelfs Nederland niet immuun is, waarom een verenigd Europa dan
wel?
Overigens vindt Van Creveld de verzwakking van de staat, die hij een ‘monsterlijke
constructie’ noemt, op zichzelf een goed ding. Daarom verwelkomt hij verschijnselen
als Internet en CNN, die de staat ondermijnen en het individu de gelegenheid geven
buiten de greep van de staat te raken. Want vrijheid is voor Van Creveld het hoogste
goed - hoger zelfs dan democratie, die immers een land kan opschepen met
verkiezingsresultaten als de overwinning van Netanyahu. Dit toekomstbeeld roept
het woord van Pascal in herinnering: ‘Wij branden van verlangen een stevige
grondslag en een laatste vaste ondergrond te vinden [...]. Maar heel ons fundament
kraakt [...]. Laten we dus geen zekerheid en vastheid zoeken.’ Toegepast op deze
tijd: de lessen die wij hebben gemeend te kunnen trekken uit vroegere ervaringen,
zijn geen kompas voor de toekomst. Zijn wij gedoemd altijd de oorlog van gisteren
te voeren?
NRC Handelsblad van 10-01-1997, pagina 7

Medeplichtig voor het goede doel
Er lijkt een kentering aan de gang in het denken over de zin van hulp, zowel
ontwikkelingshulp als humanitaire hulp, vooral in Afrika. De gebeurtenissen in
Somalië, Rwanda en Oost-Zaïre hebben dat denken in een stroomversnelling gebracht.
Ook mensen die niet van een reactionaire of koloniale mentaliteit kunnen worden
verdacht, beginnen vragen te stellen.
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Opmerkelijk was het artikel dat Koert Lindijer, correspondent van deze krant in
Oost-Afrika, schreef in Z van 7 december over de ‘overdrijving’ van de nood waaraan
hulporganisaties zich soms schuldig maken, teneinde geld binnen te krijgen. Zo bleek
de toestand van de Rwandese vluchtelingen in Oost-Zaïre achteraf heel wat minder
erg dan was afgeschilderd.
Erger was dat hun hulp het probleem dat die organisaties geacht werden te lenigen,
in feite bestendigde. Immers, een groot deel van die hulp viel in handen van de
Rwandese milities, die in 1994 in eigen land honderdduizenden Tutsi's hadden
afgeslacht. Met die hulp kochten zij wapens, en daarmee verhinderden zij de
vluchtelingen de terugkeer naar eigen land.
Pas toen Oostzaïrese opstandelingen die milities hadden verjaagd, gingen die
Rwandese vluchtelingen uit eigen beweging naar huis. In verrassend goede conditie
- dat wel. Maar zonder de ‘medeplichtigheid’ van de hulporganisaties aan de terreur
van de Rwandese milities zouden ze veel eerder zijn teruggekeerd en zou het
vluchtelingenprobleem niet hebben bestaan.
Jacques de Milliano, bestuursvoorzitter van het Nederlandse Artsen zonder grenzen,
geeft dit toe in zijn artikel op deze pagina van 4 januari: ‘De morele plicht van de
barmhartige Samaritaan om hulp te verlenen leidt ongewild steeds meer tot
medeplichtigheid aan het in stand houden van schendingen van mensenrechten door
criminele politieke elites ter plaatse. [...] De hulp leidt tot een verlenging van [...]
conflicten.’
De Milliano zoekt de oplossing in ‘een vastberaden internationaal politiek
engagement op grond van een brede agenda’, die zich moet ‘richten op het vormen
van een nieuwe gematigde en rechtvaardige politieke elite, met aandacht voor het
ontwikkelen van een democratische rechtsstaat en voor sociaal-economische thema's
als armoede en uitsluiting. Dus: geen hulpverlening, tenzij breed ingekaderd’.
Heel mooi, maar hoe moet dit tot stand worden gebracht zonder massale politieke
en ook militaire interventie, die eerst orde en rust moet scheppen alvorens aan die
zegenrijke taak begonnen kan worden? Zonder nieuw kolonialisme dus, zij het met
een ethische saus? En wat zouden de plaatselijke bevolkingen daarvan vinden? Hun
mening wordt blijkbaar niet gevraagd. En we gaan maar even voorbij aan de kleine
moeilijkheid dat dat ‘vastberaden internationaal politiek engagement’ moet berusten
op een internationale consensus, tussen Westerse mogendheden welteverstaan.
We kunnen daar gemakkelijk de draak mee steken, maar belangrijker is de totale
verwarring vast te stellen waaraan, blijkens deze ‘oplossing’, de hulpverleners ten
prooi zijn geraakt na hun echec in Oost-Zaïre. ‘Vanaf het begin waarschuwden wij
voor de gevaren voor Oost-Zaïre van de aanwezigheid van vluchtelingen’, zo citeert
Lindijer een hulpverlener van een plaatselijke, dus Afrikaanse, organisatie. ‘Toen
de bom barstte, renden de buitenlanders weg en lieten het werk aan ons over.’
Die hulpverlener klaagt over de ‘arrogantie’ van zijn buitenlandse collega's, die
als een stoomwals het gebied binnenrijden zonder eerst naar plaatselijke initiatieven
te kijken. Die stoomwals zou verduizendvoudigd worden als De Milliano's
‘vastberaden internationaal politiek engagement’ ooit van de grond zou komen.
Een andere stem uit de praktijk is die van mevrouw A. Koeleman-Boon, die in Z
van 21 december vertelt van haar ervaringen in Oeganda, waar zij onlangs weer een
bezoek aan had gebracht, na er in het begin van de jaren tachtig drie jaar te hebben
gewerkt. ‘Dat de hulp sociale structuren vernietigde, dat hoorden we liever niet. Dat
door gratis voedselhulp plaatselijke boeren geen geld meer verdienden en dus geen
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plantgoed konden kopen voor een volgende oogst, tja, dat werd als onvermijdelijk
beschouwd.’
Zij schrijft ook dat ‘de gulle giften aan organisaties als Artsen zonder grenzen een
rechtstreekse negatieve invloed hadden op de inkomsten voor de missie, zending en
Rode Kruis’. Sinds haar vorige verblijf in Oeganda was het aantal hulpverleners
enorm gegroeid, maar ‘veel hulpverleners logeerden in vijfsterrenhotels (in de
hoofdstad) of woonden in de dure buitenwijken’, terwijl in de rest van het land de
artsen, verplegers, vroedvrouwen en missionarissen het vaak met verouderde
apparatuur en verkrotte ziekenhuizen moeten doen. Een ander rapport dat ik onder
ogen kreeg, vertelt hoe op zo'n buitenplaats plotseling een ‘luxe vierwieldrive auto’
van het Amerikaanse DISH-project binnenrijdt. Ze voeren een programma uit ten
bate van aidspatiënten. Heel goed werk dus, maar ja, ‘ze delen wel allerlei medicijnen
gratis uit die wij in onze privé-kliniek duur hebben ingekocht. Wat een verliespost!’
Ook een voorbeeld dus hoe hulp de lokale markteconomie in de wielen rijdt.
Vaak is verwaarlozing van hele landstreken bewust beleid van de machthebbers
van het land. Die behoren meestal tot één stam of clan en gunnen andere stammen
of clans niet de vruchten van een evenredige verdeling van de hulp - voor zover die
niet in de zakken van de machthebbers is blijven steken. Corruptie? Dat is een typisch
Westers begrip, zoals liefdadigheid en solidariteit, waaraan de hulp ten slotte ontspruit,
typisch Westerse begrippen zijn, die, anders dan in stamverband, geen wortel hebben
in Afrika.
NRC Handelsblad van 17-01-1997, pagina 7

De bureaucratisering van een ideaal
‘Medeplichtig voor het goede doel’, zo luidde de kop boven mijn artikel van 17
januari. Eerlijk gezegd, had ik die ontleend aan het artikel van Koert Lindijer,
correspondent van deze krant in Oost-Afrika, in Z van 7 december. Dat handelde
over het verschijnsel dat hulporganisaties in Afrika de nood die zij geacht worden
te bestrijden, vaak eerder verlengen dan lenigen.
Wie door deze getuigenis ‘uit het veld’ niet overtuigd was, kon in het artikel van
Jacques de Milliano, bestuursvoorzitter van Artsen zonder Grenzen, in deze krant
van 4 januari lezen: ‘De morele plicht van de barmhartige Samaritaan om hulp te
verlenen leidt ongewild steeds meer tot medeplichtigheid aan het in stand houden
van schendingen van mensenrechten door criminele politieke elites ter plekke.’
Beiden, Lindijer en De Milliano, stoelden hun opvatting op de recente
gebeurtenissen in Oost-Zaïre, waar de hulp aan de miljoenen vluchtelingen uit Rwanda
grotendeels in handen was gekomen van Rwandese milities, schuldig aan de genocide
in Rwanda van 1994, die nu die vluchtelingen door terreur verhinderden naar huis
terug te keren. Dat deden ze pas nadat die milities verdreven waren door Oostzaïrese
opstandelingen.
De Milliano's getuigenis moet, komende van een functionaris van een
hulporganisatie, natuurlijk extra ernstig worden genomen, maar we konden niet
verwachten dat hij ook nog de vinger zou leggen op een ander verschijnsel dat de
onafhankelijke Lindijer wél signaleerde: hulpverleners dikken de ellende in Afrika
aan om geld in te zamelen ter bestrijding van diezelfde ellende.
En hij citeerde een hulpverlener in Rwanda: ‘Wanneer we een boel ophef maken
over ongeveer tweehonderdduizend vluchtelingen en het blijken er later slechts
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tienduizend te zijn, dan moet je niet vergeten dat we soms moeten overdrijven. Als
we niet over dat geld beschikken, dan kunnen we niet bestaan. Het is ziekmakend,
maar waar.’
Dit verschijnsel zou je de onvermijdelijke institutionalisering of bureaucratisering
van het idealisme kunnen noemen. Het is een verschijnsel dat Carry van Bruggen in
haar Prometheus (1919) al opmerkt ten aanzien van het christendom: ‘Met het
christelijk beginsel is het gedaan als de christelijke kerk zegeviert - in de christelijke
organisatie gaat (...) het wezen van het christendom ten onder.’
Het is onvermijdelijk: wanneer idealisme werkelijk iets wil bereiken, moet het
zich organiseren - in kerk of organisatie. Zodra dat is gebeurd, is het eerste doel van
de organisatie: zichzelf te handhaven, te versterken. Dan gaat het in de eerste plaats,
zoals nu weer blijkt uit de woorden van de door Lindijer geciteerde hulpverlener,
om het bestaan van de organisatie en komt het eigenlijke doel op de tweede plaats,
zo het al niet ongewild tegengewerkt wordt. Een echtpaar dat jarenlang in Afrika
had gewerkt voor een Nederlandse organisatie, overkwam het volgende. Bij terugkeer
meldden ze zich bij het hoofdkantoor af. Ze hadden gehoopt dat men daar
geïnteresseerd zou zijn in hun ervaringen. Maar nee hoor, het enige waar men
geïnteresseerd in was, was de ingediende en te hoog bevonden onkostendeclaratie.
Na een halfuur stond het echtpaar weer op straat. De bureaucratie had het
aanvankelijke idealisme gesmoord.
In HN-Magazine (vroeger: Hervormd Nederland) van 11 januari vinden we een
soortgelijk verslag, nu ook over ervaringen in Latijns Amerika. Het blijkt dat
hulporganisaties vaak personeel uitzenden dat technisch misschien wel, maar cultureel
nauwelijks is voorbereid. Of in het gebruikelijke jargon: ‘De vaardigheid tot
intercultureel communiceren en inlevingsvermogen vormen officieel geen onderdeel
van de criteria waarop aankomende ontwikkelingswerkers worden getoetst.’
Een ontwikkelingswerker die naar Nicaragua zou gaan vertelt: ‘Omdat ik voor
vertrek geen woord Spaans sprak, ben ik op kosten van het PSO (Vereniging van
personele samenwerking met ontwikkelingslanden) naar een spoedcursus in Guatemala
gestuurd. Maar na één maand kon ik mij op mijn werk in Nicaragua nauwelijks
verstaanbaar maken.’
Een andere ontwikkelingswerker (in Ethiopië) is verbaasd ‘hoe lichtzinnig
ontwikkelingswerkers met cultuurverschillen omgaan. (...) Zo is de communicatie
in Ethiopië erg Nederlands: veel vergaderen met overladen agenda's en met veel
mensen. Ethiopische medewerkers worden geacht dit soort communicatie te kennen
of zich eigen te maken.’
Cultuurbotsingen blijven dan natuurlijk niet uit. En zijn de uitzendende organisaties
daarin geïnteresseerd? ‘Sorry, dit houden wij niet bij’, zo wordt de directeur van PSO
geciteerd. In haar cursussen staat ‘management in de tropen’ centraal, maar: ‘Wij
evalueren deze cursussen niet. Af en toe hoor ik er iets over. Zo vertelden een paar
PSO'ers in Zimbabwe mij onlangs dat de cursus te weinig op de cultuur van dat land
was gericht.’
Een andere ontwikkelingswerker heeft vóór zijn vertrek een ‘acculturatiecursus’
gevolgd. Zijn ervaring is dat ‘de gedachte dat ze een klus moeten klaren en iedereen
op hun komst zit te wachten, diepgeworteld is bij ontwikkelingswerkers. Dit betekent
dat er snel resultaten moeten worden geboekt. Is dat niet het geval, dan is de kans
op stress groot.’ Nog een ervaring: ‘Men is continu op zoek naar projecten om grote
bedragen in één keer af te schrijven.’
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De auteur van het artikel in HN-Magazine, Mariano Slutzky, heeft dan ook bij een
bezoek aan Bolivia ‘trieste gevallen van gefrustreerde ontwikkelingswerkers’
meegemaakt. ‘De teleurstelling was het gevolg van de geringe en langzame resultaten
van hun werk en van het feit dat ze geen greep op de inheemse cultuur kregen. Veel
van deze ontwikkelingswerkers hebben amper Boliviaanse vrienden en leven
geïsoleerd in hun villa's.’
Maar waarom gaan ze dan niet uit eigen beweging naar huis? ‘De voorrechten in
Bolivia - een prettig klimaat, een politiek stabiel land, het huispersoneel en veel
politieke invloed - wegen zwaarder dan een kantoorbaantje in het bekende Nederland.
(...) Kritiek naar buiten brengen is not done, want de wereld van ontwikkelingswerkers
is klein, en men heeft elkaar vandaag of morgen nodig.’ Kritiek op het
ontwikkelingsbeleid is ook in Nederland not done. Daarom is er in ons parlement
nooit een fundamentele discussie over dat beleid. Oorspronkelijk luidde het antwoord
op de vraag waarom er ontwikkelingshulp moest zijn: omdat de minder ontwikkelden
geholpen moeten worden. Officieel luidt dat antwoord nog zo, maar het werkelijke
antwoord is steeds meer: ontwikkelingshulp is nodig omdat de organisatie ervoor
bestaat.
NRC Handelsblad van 21-01-1997, pagina 7

Europa: een achterhaald concept?
Het is niet dan met grote schroom dat ik aan dit artikel begin. Immers, op 15 januari
heeft op deze pagina het Tweede-Kamerlid voor D66 B.R.A. van den Bos gedecreteerd
dat eurosceptici ‘eens moeten ophouden de Europese verworvenheden ònder en de
tekortkomingen òver te belichten’. En ik beken: ik ben een euroscepticus.
Ik heb meer recht op deze benaming dan degenen die in het Verenigd Koninkrijk
zich zo noemen of genoemd worden, want dat zijn eurohaters, en dat ben ik niet
(hoewel eurogelovigen geneigd zijn scepsis met haat gelijk te stellen). Tweede
precisering: mijn euroscepsis betrof tot voor kort uitsluitend het ideaal van een
Europese politieke eenheid.
Maar terug naar Van den Bos. Verscheidene lezers hebben in de brievenrubriek
er al hun verbazing over uitgesproken dat een Kamerlid - en dan nog wel van D66 een discussie over Europa wil verbieden. Zo'n discussie is immers alleen maar
mogelijk als ook eurosceptici aan het woord komen, maar die moeten volgens Van
den Bos ‘eens ophouden’.
Dat hij zo'n discussie niet wil, blijkt ten overvloede uit deze woorden van hem:
‘Maar zelfs bij ons is een debat zoals in het Verenigd Koninkrijk woedt, niet langer
uitgesloten. Dit geeft te denken.’ We mogen over het debat in het Verenigd Koninkrijk
denken zoals we willen, maar er is tenminste een debat. En is dat niet het wezen van
de democratie?
Kortom, Van den Bos’ brandrede heeft, wat mij betreft, averechts effect gehad.
Zo maak ik van de gelegenheid gebruik een merkwaardig verschijnsel te signaleren:
een geleidelijke, bijna onmerkbare en zeker niet openlijk toegegeven, misschien zelfs
onbewuste distantiëring door de ‘Europeanen’ van hun idealen van vroeger.
Wanneer je, bijvoorbeeld, in een discussie uiting geeft aan je scepsis ten opzichte
van Europa's politieke integratie, krijg je vaak het antwoord: ja, maar het is nooit de
bedoeling geweest een Verenigde Staten van Europa tot stand te laten komen. O,
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nee? En waarom heette Jean Monnets actiecomité dan Comité voor de Verenigde
Staten van Europa?
Dat comité was in de jaren '50 en '60 een machtige pressiegroep. Het bestond uit
de fractievoorzitters van de belangrijkste partijen uit de landen die toen lid waren
van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), voorloper van de Europese
Unie (EU), plus de leiders van de vakbonden uit die landen. Blijkbaar was het hun
ideaal wèl te komen tot een Verenigde Staten van Europa, maar dat is kennelijk nu
vergeten - ook door mensen die die tijd nog hebben meegemaakt. Daar moeten we
niets oneerlijks achter zoeken. Het menselijk geheugen is nu eenmaal selectief en
zeeft ook graag gebeurtenissen en standpunten weg die niet kloppen met de
werkelijkheid van vandaag. In het onderhavige geval komt dit neer op een minder
idealistische, minder ambitieuze houding ten aanzien van Europa dan vroeger
ingenomen werd.
Iemand die niet aan zo'n zelfbegoocheling onderhevig is, is L.A. Geelhoed,
secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Tien jaar geleden
was hij de auteur van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), waarin betoogd werd dat de EU, mits van een efficiënter
werkend besluitvormingsmechanisme voorzien, het nationale handelingsvermogen
dat door de totstandkoming van de Europese interne markt weglekt, zou kunnen
opvangen door een afdoende en veelomvattende beleidscoördinatie van bovenaf. Nu
erkent hij dat die opvatting ‘niet meer houdbaar’ is.
Hij doet dat in een artikel in Economisch-Statistische Berichten (1 januari). Dit
artikel heeft mij doen afvragen of mijn euroscepsis niet ook de economische integratie
moet gelden, ten aanzien waarvan ik tot dusver minder sceptisch was geweest dan
ten aanzien van de politieke.
Geelhoed betoogt immers dat wij ‘ons moeten realiseren dat sinds 1957 - jaar van
het Verdrag van Rome, waarin besloten werd tot oprichting van de EEG - zowel de
nationale als de internationale context waarbinnen het Europese integratieproces
plaatsvindt, grondig zijn veranderd. In de nationale sfeer heeft in de jaren zestig en
zeventig de expansie van de verzorgingsstaat plaatsgevonden (...). In de internationale
sfeer heeft zich (...) een verregaande liberalisatie voorgedaan.
‘Het voortbestaan van nationale versies voor de inrichting van het
sociaal-economische leven heeft ertoe geleid dat de interne markt nu nog allerminst
de trekken vertoont van een homogene binnenmarkt.’ Die markt biedt nog ‘een uiterst
heterogene en steeds opener wordende aanblik. Het ziet er niet naar uit dat de interne
markt ooit haar oospronkelijk bedoelde vorm zal krijgen.
‘De internationalisering van steeds meer produktmarkten en van de kapitaalmarkt
zal doorgaan. Dit houdt in dat de EU en de daarin verenigde nationale economieën
gevoeliger worden voor technologische en economische verschuivingen op de
wereldmarkt. De gedachte die in 1985 bij het streven naar de spoedige voltooiing
van de interne markt voorop stond, namelijk de vorming van een homogene thuismarkt
voor het Europese bedrijfsleven, blijkt zo door andere ontwikkelingen achterhaald.
Tegen de hier geschetste achtergrond is de economische beleidscoördinatie in een
weldra gedeeltelijk voltooide EMU buitengewoon lastig.’ Ja, zij is ‘onrealistisch
geworden’. Is dat een ramp? Moeten we beleidsconcurrentie - dat is: ‘Gebruik maken
van de formele ruimte die de Europese integratie ons biedt om het beste antwoord
te vinden op de eisen die de veranderende mondiale verhoudingen stellen’ - bestrijden?
Geelhoed vindt van niet: ‘Als we durven te onderkennen dat de relatief goede
prestaties van de Nederlandse economie mede de vrucht zijn van beleidsconcurrentie,
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waarom zouden we dan niet de vrijheid nemen optimaal gebruik te maken van de
bestaande ruimte?’
Getuigt deze opvatting van euroscepsis? Zo ja, dan is een euroscepticus naaste
adviseur van minister-president Kok geworden, want Geelhoed wordt binnenkort
secretaris-generaal van Algemene Zaken. Zou Van den Bos ook op hem zijn decreet:
bek houden! willen toepassen?
Overigens doet Geelhoeds betoog erg denken aan het boek van Jean-Marie
Guéhenno La fin de la démocratie (1994), die ook zegt dat het ideaal van het ene
Europa feitelijk achterhaald is - ‘nogal gedateerd’, zegt hij - door wereldomspannende
technologische en economische verschuivingen. Anders gezegd: de mondialisering
heeft niet alleen de nationale staat, maar ook het verenigd Europa grotendeels
overbodig gemaakt. Dat laatste geeft weer mogelijkheden voor de nationale staat.
NRC Handelsblad van 24-01-1997, pagina 7

Pavlov in Brussel
Oergevoelens zijn vorige week weer in de Nederlandse borst opgeweld. De
persconferentie die de Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel
belegden om - voor de zoveelste keer overigens - aan te kondigen dat hun landen als
de motor van Europa zouden fungeren, werd door veel Nederlanders, in een eerste
reactie, als een affront jegens het pas begonnen Nederlandse voorzitterschap uitgelegd.
Dit is een Frans-Duitse coup. Nederland wordt weer eens gepasseerd. Aldus de
onmiddellijke reacties. Het Kamerlid Weisglas noemde het Frans-Duitse optreden
‘grof’, ‘ongepast’ en ‘kenmerkend voor de manier waarop binnen de EU grote
lidstaten de kleine negeren’. Zijn collega Van Rooy vond het optreden niet getuigen
‘van groot respect voor Nederland’. Zelfs staatssecretaris Patijn nam het woord
onhoffelijk net niet in de mond.
Die eerste Nederlandse reacties - of liever: reacties van Nederlanders - zijn
kenmerkend voor een eeuwenoud wantrouwen jegens een dictaat door de grote buren.
Wat dat betreft, zijn ze bijna pavloviaans te noemen. Minder vertoon van
lichtgeraaktheid zou waardiger zijn geweest. We leven nu eenmaal in een
grote-mensenwereld.
Gelukkig wist minister Van Mierlo zijn kalmte te bewaren. Hij sprak van een
normale actie, die hij zelfs als steun voor zijn voorzitterschap interpreteerde. Dat
hadden beide ministers op hun persconferentie ook gedaan. Deze keer was er dan
ook waarschijnlijk geen sprake van een Frans-Duitse opzet de Nederlanders een hak
te zetten, zoals onder een vorig voorzitterschap de ministers Dumas en Genscher wel
eens plachten te doen.
Van Mierlo's diplomatieke reactie staat enigszins in tegenstelling tot zijn herhaalde
reacties op het gerucht als zou er een geheime afspraak tussen Frankrijk en Duitsland
bestaan dat de eerste president van de Europese Centrale Bank een Fransman zou
worden, dus niet onze Duisenberg. Als dat waar zou zijn, zou dat volgens Van Mierlo
een ‘schandaal’ zijn.
Twee vragen dienen eerst beantwoord te worden. In de eerste plaats: is een
Frans-Duitse geheime afspraak - over welk onderwerp dan ook - per se een schandaal?
Dit te menen getuigt van naïviteit. Het gaat om de inhoud van de afspraak, niet om
het feit van de afspraak zelf. Voor hetzelfde geld zouden afspraken tussen
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Nederlanders en Belgen ook als een schandaal moeten worden betiteld, en die kunnen
juist zeer bevorderlijk voor een gewenste gang van zaken zijn.
Dit leidt tot de tweede vraag: is het een Nederlands belang dat Duisenberg president
wordt van de ECB? Zeker, het zou het Nederlandse prestige zeer ten goede komen,
maar prestige is niet hetzelfde als belang. Nederlands belang is, in de ogen van het
kabinet-Kok, dat de ECB geleid wordt door iemand die dezelfde strenge monetaire
beginselen is toegedaan als Duisenberg.
Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs Duisenberg zelf te zijn. Dat betekent niet dat
het kabinet er niet goed aan doet aan de kandidatuur-Duisenberg vast te houden.
Maar als het in de plaats daarvan iets kan binnenhalen wat wèl een uitgesproken
Nederlands belang is - en mits de president iemand wordt van dezelfde stevigheid
als Duisenberg - dan zou het onverstandig zijn geen soepelheid te betrachten. Op
een ander, schijnbaar pietluttig terrein lijkt het Nederlandse voorzitterschap ook niet
al te gelukkig begonnen te zijn. Het had laten weten dat het af wilde van de lange
déjeuners die de Europese ministersvergaderingen plegen te onderbreken. Die
vertragen maar een zakelijke, vlotte afdoening van de agenda, niet het minst doordat
de deelnemers na zo'n déjeuner niet helemaal fris meer zijn.
Een voortreffelijke gedachte, maar een typisch Nederlandse gedachte. De op
zichzelf volstrekt redelijke wens de gang van zaken niet door, in Nederlandse ogen,
overbodige nevenactiviteiten te laten verstoren, maakt inbreuk niet alleen op een
lang gevestigde routine, maar ook op de levensbehoeften, ja de cultuur van sommige
partners.
Immers, in hun landen is, anders dan in Nederland, het déjeuner de hoofdmaaltijd
en is het eten op zichzelf een bijna sacrale gebeurtenis, waar men alle tijd en aandacht
aan behoort te wijden. Dit te veronachtzamen - dát is pas onhoffelijk, om te beginnen
tegenover het Belgische gastland, dat ook behoort tot de zuidelijke eetcultuur.
(Hoeveel Nederlands-Belgische fusies zouden niet afgesprongen zijn op het
Nederlandse broodje kaas met karnemelk?)
Bovendien zou aan Nederlandse kant misschien ook meer aandacht besteed kunnen
worden aan de vraag of vergaderingen van door de lunch soezerig geworden ministers
niet gemakkelijker te leiden zijn dan bijeenkomsten van wakkere en strijdvaardige
bewindslieden. Heeft Nederland hier niet zijn dictaat aan de anderen willen opleggen?
In elk geval heeft Van Mierlo zich hier niet van zijn Bourgondische kant laten zien,
waarmee hij, volgens sommige theorieën, de Zuideuropeanen, te beginnen met de
Fransen, zo zou weten te charmeren.
Ten slotte: Van Mierlo heeft volkomen gelijk wanneer hij het idee van zijn collega
Pronk om, bij de volgende kabinetsvorming, twee ministers van Buitenlandse Zaken
te benoemen afschiet. Zo'n tweemanschap zou allerminst de eenheid van beleid, die
Pronk ook zegt voor te staan, dienen. Integendeel, het zou een recept voor ruzie en
verwarring zijn.
NRC Handelsblad van 28-01-1997, pagina 9

Kun je iets willen willen?
Het is weer tijd voor enkele taalcuriosa.
‘Europese statistici irriteren zich aan Franse noodgrepen.’ Als irriteren een
synoniem is van ergeren, zoals Van Dale zegt, dan is dit op z'n hoogst ongewoon.
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‘Scheldetunnel moet worden ontsloten.’ Hoe kan iets wat nog niet bestaat worden
ontsloten?
‘Accountants zijn nijverig, geldbelust en introvert.’ Ik stond op het punt te noteren:
contaminatie van nijver en ijverig, toen ik zag dat Van Dale het woord erkent, zij
het met de aantekening: gewestelijk. Blijft de vraag: welk gewest? ‘...de afstraffing
van het Hard Rock Café, waar Britse noch Franse diplomaten vrijwillig nooit een
voet zullen zetten.’ Der Geist der stets verneint, zou Charivarius in zo'n geval gezegd
hebben.
‘Maar Loekasjenko kennend, zal de oorlog doorgaan en is hooguit sprake van een
kleine tegenslag.’ Wie kent Loekasjenko?
‘De oplossing die Dijkstal en minister Sorgdrager voor ogen staan is het
preventiebeleid.’ Staan Dijkstal en Sorgdrager voor ogen? Of staat hun iets voor
ogen?
‘Maar een boek wurgt je pas als je je kan vereenzelvigen.’ Waarmee?
‘Etnische geschillen tussen Europeanen zijn in het westelijk deel dan wel de kop
ingedrukt...’ Zijn zij ingedrukt? Of is hun de kop ingedrukt?
‘Experimenten als “zij biek een taart” waren geen lang leven beschoren.’ Behoort
deze constructie, die ik in Onze Taal aantrof, tot de experimenten waaraan wèl een
lang leven beschoren is?
‘Ze waren daartoe door hun romantische schrijvers aangezet, niet in het minst door
de historische smartlappen van Victor Hugo.’ Gelukkig, Victor Hugo had daar niet
in het minst schuld aan.
‘Feyenoord en Ajax kijken even goed als Excelsior en RBC naar hun bedrijfsbelang
en willen niets gratis weggeven.’ Kun je ook iets tegen een prijs weggeven? ‘Ook
in die genootschappen werd gepoogd de Nederlandse taal- en dichtkunde van de
grond te krijgen en een eigen karakter te geven.’ Een curiosum dat geen curiosum
meer is.
‘Voor progressieven (en zij die zich zo noemen) was Di Rupio een held die werd
geslachtofferd.’ Ook voor zij die zich zo noemen?
‘De vergadering van Secretarissen en Directeuren aan de Vrije Universiteit heeft
met ontsteltenis kennisgenomen van het overlijden van X. Wij herinneren haar als
een secretaris die met grote inzet en betrokkenheid voor haar faculteit werkzaam
was.’ Waar herinneren zij haar aan? Of is het woordje zich vergeten?
‘Is God inderdaad bezig met een terugkeer in Nederland? Die conclusie is te
overhaast.’ Die conclusie is inderdaad wel heel haastig, want overhaast betekent op
zichzelf al: te haastig.
‘Het was een bezoek met significante betekenis.’ Welke betekenis is niet
significant?
‘Een gebrek aan geweten, gecombineerd met egoïsme en geldingsdrang vanwege
mislukte studie en carrière, maakten Van der Waals tot collaborateur.’ Zoek de fout.
‘Maar sommige verzen zijn in zijn geheugen gegrift en moet hij zijn vriend
uitleggen.’ Zelfde constructie als: zij zijn thuis geweest en moet hij gezien hebben
(zij moet hij gezien hebben).
‘Wanneer iemand van het gezin diarree had, kreeg hij van die koffie te drinken.
Maar niet nadat vader eerst de koffie had verwarmd door er een gloeiende pook in
te houden.’ Dus hij kreeg die koffie te drinken voordat (= niet nadat) vader haar had
verwarmd.
Idem: ‘Hebt u een klein brandwondje, dan zou u zelf iets kunnen doen, maar niet
nadat u het lang onder koud water hebt gehouden.’
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‘Een centrale rol in zijn verhaal spelen wat Van der Windt de
“bewegingsintellectuelen” noemt.’ Moet dat niet speelt zijn? Immers, wat is
onderwerp.
‘De bestuurder heeft zelfs tot tweemaal toe geprobeerd jonge meisjes van hun fiets
te trekken en te ontvoeren. Door luid te schreeuwen en zich hevig te verzetten, zag
de man van de ontvoeringen af.’ Flinke meisjes blijkbaar, want volgens dit verhaal
ging die man luid schreeuwen en zich hevig verzetten.
‘Na vele jaren trouw iedere zondagmorgen met hem te hebben gewandeld bleef
mijn vriend plotseling weg.’ Uit het verhaal blijkt dat met hem en vriend een en
dezelfde zijn bedoeld.
‘De normaal-depressieve patiënt vergaat juist de eetlust en slaapt slecht.’ Zelfde
constructie als: hij vergaat de eetlust en slaapt slecht. Of: hem vergaat de eetlust en
slaapt slecht.
‘De slachtoffers werden onthoofd of de keel afgesneden.’ Werden ze ook
afgesneden? Of werd hun de keel afgesneden?
‘Door op de fiets te gaan zitten, verkleint het volume van de band een beetje.’
Gaat het volume op de fiets zitten?
‘Drie van haar medewerkers zijn de afgelopen jaren gepromoveerd, een vierde
komt eraan.’ Een vierde medewerker of een vierde promotie?
‘De wens om niet te willen aftreden nam toe.’ Kun je iets willen willen?
Kop boven een artikel: ‘Rijksmuseum mag uitleenverbod van Hoge Raad negeren.’
Uit het artikel zelf blijkt dat het Rijksmuseum van de Hoge Raad het uitleenverbod
mag negeren. De kop was dus weliswaar niet fout, maar wel curieus en zeker
misleidend.

Naschrift
Antwoord op het protest van drs. B.R.A. van den Bos, Tweede-Kamerlid voor D66,
tegen mijn interpretatie van zijn artikel (resp. 30, 24 en 15 januari): ‘Zeg nooit aan
een lezer dat hij je verkeerd begrepen heeft, maar altijd dat je je blijkbaar niet helder
genoeg hebt uitgedrukt.’ Deze stelregel, die ik al vroeg ingeprent heb gekregen, is
Van den Bos blijkbaar onbekend.
NRC Handelsblad van 31-01-1997, pagina 7

Culturele verschillen wreken zich
Met voldoening heb ik donderdag op deze plaats gelezen hoe H.L. Wesseling de
vloer aanveegt met het idee van Samuel Huntington dat wij, nu de Koude Oorlog
voorbij is, in de toekomst rekening moeten houden met oorlogen tussen beschavingen,
waarvan hij er zeven of acht onderscheidt: de westerse, de Russisch-orthodoxe, de
islamitische, de hindoeïstische, de Chinese, de Japanse, de Latijns-Amerikaanse (en
misschien de Afrikaanse).
Huntington doet dit in een boek getiteld The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order, maar Wesseling is zo eerlijk te erkennen dat hij dit boek
niet gelezen heeft. Hij baseert zijn oordeel op een interview met de schrijver dat
onlangs in de Volkskrant stond. Ik neem aan dat hij wel niet zal beginnen aan de
lectuur van het boek zelf.
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Waarom heb ik dat artikel nu met zoveel voldoening gelezen? Omdat ik ruim drie
jaar geleden - om precies te zijn: op 20 augustus 1993 - op deze plaats tot hetzelfde
oordeel was gekomen, weliswaar evenmin op grond van Huntingtons boek zelf, dat
toen nog niet verschenen was, maar op grond van een artikel van hem in het
kwartaalschrift Foreign Affairs, waarin hij dat idee voor het eerst had ontvouwd, en
van een interview van Maarten Huygen met hem in deze krant (26 juni 1993).
Ik vond dus vorige week mijn opvatting bevestigd, en wel door een hoogleraar in
de geschiedenis - en de bezwaren die Wesseling aanvoert, zijn ook grotendeels de
mijne. Kortom, wij geloven geen van beiden dat we in de toekomst oorlogen tussen
beschavingen te verwachten hebben. Hoe definieer je overigens beschavingen? En
belangrijker: zijn mensen die tot één zo'n grote beschaving behoren, ook per definitie
solidair met elkaar? De geschiedenis heeft anders aangetoond.
Ja, nu wil ik nog wel verder gaan en de stelling opwerpen dat conflicten binnen
één beschaving waarschijnlijker zijn dan tussen beschavingen onderling. Waarom?
Omdat mensen zich in hun cultuur of, zoals dat tegenwoordig vaker heet, in hun
identiteit meer bedreigd voelen door mensen die op hen lijken, maar toch niet helemaal
gelijk aan hen zijn, dan door totaal vreemden.
Kleine verschillen worden als afwijkingen en ergernissen beschouwd, terwijl grote
verschillen ons koud kunnen laten. (Let wel: ik spreek over verschillen in cultuur,
niet in macht.) Geen Nederlander zal zich door de Chinese of de Russisch-orthodoxe
beschaving bedreigd voelen. Duitsers daarentegen beginnen, o.a. door hun taal, al
meer op Nederlanders te lijken en worden, mede daarom, door velen als bedreigend
gezien. Hetzelfde zal zich tussen Vlamingen en Nederlanders voordoen.
Maar die kleine verschillen hoeven toch niet tot oorlog te leiden? Nee - hoewel
bondskanselier Kohl onlangs gezegd heeft dat de kwestie van de euro, die op het
ogenblik Fransen en Duitsers verdeelt, een zaak van oorlog of vrede is. Zeker is in
elk geval dat die meningsverschillen over de euro steeds openlijker, ook door
monetaire deskundigen, teruggebracht worden tot culturele verschillen - culturele
verschillen dus binnen wat door Huntington één der grote beschavingen wordt
genoemd: de westerse.
Zullen die culturele verschillen niet noodzakelijkerwijs tot oorlog leiden, tot
eenheid leiden ze ook niet per se. Zeker, ze sluiten samenwerking niet uit, maar ik
heb het hier over eenheid. Ja, de dwangbuis van eenheid heeft de neiging die culturele
verschillen sterker te doen voelen dan samenwerking, waarbinnen zij gerespecteerd
blijven. Als die gedachte juist is, is zij een bom onder het concept van de Europese
integratie.
De gedachte dat ook de monetaire eenheid die nu het doel is van de lidstaten van
de Europese Unie, in laatste aanleg een culturele kwestie is, is al te vinden in het
postume boek van de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883- 1950), History
of Economic Analysis. In het geld, zo zegt hij, weerspiegelt zich alles wat een volk
‘wil, doet, lijdt, is’.
‘Zegevierende oorlogen en nederlagen, oorlogsvoorbereiding, revoluties,
buitenlands-politieke successen en mislukkingen, binnenlands-politieke constellaties,
kracht of zwakte van regeringen - ja, elke soort politiek, elke soort gebeurtenis kan
een gebeurtenis van monetaire betekenis worden.’ (De eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen dat ik dit citaat niet direct aan Schumpeter ontleend heb, maar indirect, via
een artikel van de politicoloog Wilhelm Hennis in de Frankfurter Allgemeine van
31 januari.)
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Schumpeter verklaart daaruit de ‘hartstochtelijke belangstelling’ die monetaire
kwesties weten te wekken. Nu, die stelling gaat wat Nederland betreft niet op, want
hier heerst, afgezien van een paar artikelen in de krant, de rust van het graf wanneer
het om de Economische en Monetaire Unie (EMU) gaat. Zelfs Bolkestein trekt de
wenselijkheid ervan niet in twijfel.
Belangrijker is echter wat zich in de grote buurlanden afspeelt. In Frankrijk is al
een groot debat gaande, waaraan ook de intellectuele gemeenschap deelneemt. In
Duitsland is het nog niet zo ver, maar het feit dat een grote meerderheid van het
publiek zich, desgevraagd, verzet tegen opgeven van de sterke D-mark voor een
ongewisse euro, is een teken aan de wand.
De EMU komt er waarschijnlijk wel, maar de grote vraag is of dan de
moeilijkheden niet pas goed tot uitbarsting zullen komen. Vroeg of laat wreken
culturele verschillen zich.
NRC Handelsblad van 04-02-1997, pagina 9

Een moeilijk vak
Sinds de zaak-Dutroux kijk ik bijna elke avond naar het Belgische nieuws om half
acht - afwisselend het Nederlands- en Franstalige. Elke avond valt mijn mond verder
open van verbazing. Ik kan mij goed voorstellen waarom oud-premier Martens, in
een interview in het Algemeen Dagblad van woensdag, zegt dat hij zich beschaamd
voelt, hoewel hijzelf part noch deel heeft aan de smerigheden die bijna dagelijks
onthuld worden.
Een van de figuren die in opspraak - of eigenlijk moet ik zeggen: weer in opspraak
- zijn, zij het in dit geval niet in verband met de zaak-Dutroux, is Guy Spitaels, wel
genoemd dieu, omdat er zonder hem niet alleen in Wallonië, maar ook, omdat zijn
partij (Parti Socialiste) in de regering-Dehaene zit, in België niets gebeurt. Nu wordt
hij ervan verdacht voor zijn partij steekpenningen van de Franse wapenfabrikant
Dassault te hebben aangenomen.
Welnu, vorige week zag ik hem - of het op de BRT of de RTBF was, ben ik
vergeten - met zijn vrouw op een stoel zitten in een zaal waar koning Albert een
toespraak zou houden. Spitaels was vroeg, want de meeste stoelen waren nog leeg.
Hij zat rustig te wachten. Toen kwam mevrouw Liekendael, procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie (Belgiës hoogste rechtsorgaan), binnen en zocht haar plaats.
Die bleek naast die van Spitaels te zijn. Beleefd glimlachen en handjes geven.
Allemaal heel gewoon.
Maar wat lees ik een paar dagen later in de Volkskrant in een bericht van haar
correspondent te Brussel? Dit: ‘Sereen glimlachend vertoonde Spitaels [...] zich dezer
dagen op de receptie van koning Albert II voor de “gezagsdragers” van België. Hij
nam ostentatief en glimlachend plaats naast het Hoogste Juridische Gezag van België:
Eliane Liekendael.’
Precies het omgekeerde van wat ik gezien had (afgezien nog van de vraag of
mevrouw Liekendaels functie wel goed omschreven is). Zeker, een banaal voorval,
maar waarom moest die correspondent er een beschrijving van geven die niet klopte
met de werkelijkheid? Ik kan slechts tot de conclusie komen dat hij òf het scènetje
niet gezien heeft (en dan heeft hij maar iets uit zijn duim gezogen) òf het wel gezien
heeft en er, om onbekende redenen, een verkeerd verslag van heeft gegeven. In elk
geval heeft hij de lezer misleid.
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Onwillekeurig moest ik, toen ik dat gelezen had, denken aan een ander voorval,
dat toevallig ook met een correspondent van de Volkskrant te maken had. Mevrouw
Thatcher hield in 1988 haar beruchte rede over Europa in Brugge. In de Volkskrant
stond er geen verslag van die rede, maar wèl een opiniërend stuk erover - van haar
correspondent te Londen.
Nu is dit op zichzelf al een dubieuze praktijk: een correspondent behoort te
berichten en te interpreteren, maar zodra hij in debat treedt met de mensen over wie
hij - al dan niet tegelijkertijd - bericht, gaat de lezer aan zijn onpartijdigheid twijfelen,
en dat is geen goede zaak.
Maar in dit geval maakte de correspondent het nog erger: hij legde mevrouw
Thatcher iets in de mond wat ze helemaal niet gezegd had. Zo schreef hij dat zij
‘vooral geen verenigd Europa [wil] dat kan concurreren met economische
grootmachten als Amerika en Japan’. En wat had zij in werkelijkheid gezegd? ‘Door
barrières kwijt te raken, door het ondernemingen mogelijk te maken op Europese
schaal te opereren, kunnen wij 't best concurreren met de Verenigde Staten, Japan
en andere nieuwe economische machten die in Azië en elders aan het opkomen zijn.’
In een ander opiniërend stuk - over een andere rede van Thatcher - beschuldigde
die correspondent haar ervan een valse getuigenis te hebben afgelegd. Maar wat deed
hijzelf anders toen hij haar rede te Brugge verkeerd weergaf? In elk geval had hij òf
die rede slordig gelezen, òf bewust onwaarheid gesproken. In beide gevallen is er
sprake van misleiding.
Natuurlijk is het toeval dat ik beide gevallen in de Volkskrant ben tegengekomen,
want ik steek er mijn hand niet voor in het vuur dat zulke praktijken zich bij andere
kranten niet voordoen. Het is misschien, doordat ik de Volkskrant, die ik een goede
krant vind, beter lees dan menige andere krant, dat ik daar juist op die
ongerechtigheden ben gestuit.
Zeker is er bij elke krant soms wel eens, soms vaak wat aan te merken op de
feitelijke juistheid van haar berichtgeving. Die fouten kunnen dan hun oorzaak vinden
in de druk waaronder gewerkt wordt, in een verkeerde waarneming of in
onwetendheid, zo niet gewoon domheid. Heel vervelend, maar van kwade trouw kan
dan niet worden gesproken. In beide genoemde gevallen echter grensde de
berichtgeving daaraan.
In laatste - of eigenlijk: in eerste - instantie berust de naam van een krant op
vertrouwen - vertrouwen van de lezer in de juistheid van haar berichtgeving. De rest
- ook het commentaar - is bijzaak. Wie dat vertrouwen beschaamt, doet niet alleen
zijn eigen krant kwaad, maar ook zijn collega's, want dan bevestigt hij de opvatting
die bij velen leeft (en die ik eens oud-minister-president Schermerhorn, slechts half
schertsend, heb horen uitspreken): journalisten verzinnen maar wat.
Journalistiek - een moeilijk vak, juist omdat het zo gemakkelijk, soms zo
verleidelijk is om, als je het niet precies weet, er maar een beetje omheen te schrijven.
In de hoop, natuurlijk, dat geen lezer het merkt.
NRC Handelsblad van 07-02-1997, pagina 7

Mijmeringen rond een boek uit 1939
‘Montaigne - dat is echt iets voor jou’, zei onlangs iemand tegen me. Ik moest
bekennen dat ik nooit iets van deze Franse essayist (1533-1592) gelezen had, en
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daarom haalde ik, bij wijze van proef, een korte bloemlezing uit zijn Essais, ingeleid
door André Gide en vertaald in het Nederlands, van de Koninklijke Bibliotheek.
Maar ik wil het nu niet over Montaigne en ook niet over Gide hebben, maar over
enkele andere dingen in dit boekje, die mij aan het denken zetten. Het was een uitgave
uit 1939. De uitgever was de N.V. Servire in Den Haag, nu niet meer bestaand, en
de bewerking was verzorgd door drs. Frank de Vries, een naam die mij niets zei.
Of de bewerker ook de vertaler was, is niet duidelijk. De vertaling is niet best,
zeker als je die vergelijkt met die van Frank de Graaf uit 1993 (uitg. Boom,
Amsterdam / Meppel). Zo laat zij Gide in zijn inleiding schrijven: ‘La Rochefoucauld
zegt naderhand, als hij Nietzsche's beroemde woord “Laten wij hard zijn” aanhaalt...’
Nu, Gide zal wel geweten hebben dat La Rochefoucauld ruim twee eeuwen vóór
Nietzsche leefde en deze dus moeilijk aangehaald kan hebben. Soms krijg ik de
indruk dat de vertaling niet uit het Frans, maar uit het Engels is. Waarom weidt de
ongenoemde vertaler anders, in de enige voetnoot in het boek, zo lang uit over de
Engelse vertaling van John Florio uit 1603? Wat heeft een Nederlandse lezer daarmee
te maken?
Dat Engels de oertekst voor de vertaler was, wordt niet onwaarschijnlijker gemaakt
door het feit dat het boekje is verschenen in de reeks Levende gedachten, en die is
de Nederlandse versie van een Amerikaanse reeks, The Living Thoughts Library,
een uitgave van de firma Longmans, Green & Co. te New York, onder redactie van
Alfred O. Mendel.
Dat staat allemaal trouw vermeld op de achterkant van het titelblad van het
Nederlandse boekje. Daar staat ook in welke landen die reeks, meestal in vertaling,
uitgekomen is: ‘Argentinië, Bulgarije, Canada, Denemarken, Finland, Engeland,
Frankrijk, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Tsjecho-Slowakije,
Yoego-Slavië, Zweden.’
Dit rijtje nu zette mij aan het denken. Let op het jaar: 1939. Dat was het jaar waarin
de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Je zou er zelfs uit kunnen opmaken dat het boekje
vóór september 1939 uitgekomen is, want in die maand viel Duitsland Polen binnen,
en van dat ogenblik af zal er waarschijnlijk geen sprake meer zijn geweest van een
Poolse uitgave.
Ja, we zouden de datum van uitgave nog meer kunnen preciseren: vóór maart
1939, want van dat ogenblik af bestond Tsjecho-Slowakije (zoals Tsjechoslowakije
tussen september 1938 en maart 1939 officieel heette - dus met streepje) helemaal
niet meer. Toen immers bezette Hitler Tsjechië en verklaarde Slowakije zich
onafhankelijk. Daarna zal Montaigne wel niet meer in Praag zijn verschenen. Maar
waar hij nog wèl verschijnen kon, was in landen als Bulgarije, Hongarije, Roemenië
en Joegoslavië. Waarom is dat vermeldenswaard? Omdat die landen in 1939
allesbehalve democratisch geregeerde landen waren. Het waren autoritair geregeerde
landen, sommige (zoals Hongarije) nauw gelieerd aan het nationaal-socialistische
Duitsland.
Na de oorlog werden die regimes vaak fascistisch genoemd, maar dat waren ze
niet, evenmin als de regimes van Franco in Spanje of Salazar in Portugal dat waren.
Het fascisme berust op de adhesie van grote, gemobiliseerde massa's, en die basis
misten die regimes in het toenmalige Midden- en Zuidoost-Europa. (Hetzelfde geldt
voor Polen vóór september 1939).
Een ander verschil met het fascisme was dat die regimes niet totalitair waren. Dat
blijkt wel uit het feit dat daar de gedachten van een zo'n libertaire geest als Montaigne
konden verschijnen. Ook in het Spanje van Franco lagen, zeker na ongeveer 1960,
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de boekhandels vol van libertaire, ja zelfs marxistische lectuur. Dat kan zulke regimes
blijkbaar niets schelen.
Kom daar eens om bij de opvolgers van die regimes in het andere deel van Europa:
de communistische regimes. Die probeerden systematisch de geesten van de mensen
in het gareel te dwingen (net zoals de rechts-totalitaire regimes gedaan hadden). Daar
werd alles geweerd wat maar als in strijd met de heersende ideologie uitgelegd kon
worden. Montaigne vond je er zeker niet in de boekhandel (in Polen en Hongarije
was dat misschien de laatste jaren vóór 1989 iets beter). Toch noemden velen in het
Westen - ook die niet communist waren - de communistische regimes in Middenen Zuidoost-Europa een vooruitgang, vergeleken bij hun vooroorlogse rechtse
voorgangers. En in de jaren '60 en '70 sloten zij ogen en oren voor de werkelijkheid
dat het Spanje onder Franco ‘liberaler’ was dan Oost-Europa onder de poststalinisten.
Het waren de jaren dat Den Uyl wèl met vakantie in het Roemenië van Ceausescu
ging kamperen, maar niet in het Spanje van Franco.
Wat een schijnheiligheid en onwetendheid heersten toen in die jaren! Jaren waar
sommigen nog met warme gevoelens aan terugdenken, anderen - gelukkig - met
schaamte. Tot zulke gedachten kan een rijtje, op de achterkant van de titelpagina van
een in 1939 verschenen boek, inspireren. Nu Montaigne zelf gaan lezen!
Overigens draagt het boek dat ik uit de Koninklijke Bibliotheek haalde, het stempel
‘Nationale Bibliotheek’. Zo moest de KB tijdens de bezettingsjaren heten. Het boek
was dan ook, getuige een ander stempel, op 30 september 1941 aan de collectie
toegevoegd. Ook aan die datum kunnen we allerlei mijmeringen vastknopen.
NRC Handelsblad van 11-02-1997, pagina 9

Ondanks horrorscenario toch vóór?
Of de brede lach waarmee Bolkestein vaak op foto's en op de televisie te zien is, de
uitdrukking is van een zonnige natuur, weet ik niet. In elk geval stemt die lach niet
overeen met de strengheid van zijn meeste boodschappen en de strengheid van zijn
logica. Daarom heeft hij voor mij iets onechts. Een glimlach zou volstaan.
Maar vermoedelijk meent Bolkestein hier een concessie te moeten doen aan de
lachcultuur die, sinds de televisie haar intrede deed, onze samenleving beheerst. Mij
zijn de politici liever die, zoals het Kamerlid Van Traa, daar niet aan meedoen. Er
valt immers niet zo vaak te lachen.
Dinsdag was het weer zo ver. Een grote foto van een lachende Bolkestein bij een
artikel in deze krant dat die vrolijkheid volstrekt logenstrafte. Bolkestein vindt de
Economische en Monetaire Unie (EMU) eigenlijk maar niks. Goed, hij zal er, zij het
onder strikte voorwaarden, voor stemmen, maar een econoom van naam zou het plan
nooit bedacht hebben. Zou hij, toen hij het interview gaf, er al weet van hebben gehad
dat woensdag zeventig economen met een verklaring zouden komen waarin zij - zij
het op andere gronden dan Bolkestein - bezwaren maken tegen de EMU?
Hoe dit ook zij: opnieuw valt er op Bolkesteins argumentatie - die hij voert met
een kennis van zaken waarin niet zoveel fractieleiders hem zullen evenaren - weinig
af te dingen. Alleen: als er enige kans is dat het door hem geschilderde horrorscenario
werkelijkheid wordt, waarom is hij dan toch voor de EMU? Dat is de enige zwakke
plek in zijn betoog.
Wat is dat horrorscenario? Stel dat een land, lid van de EMU, in moeilijkheden
raakt. Hoe kan het zich daaruit redden zonder in strijd te komen met de
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verdragsbepalingen? Depreciatie van zijn wisselkoers mag niet meer. Andere lidstaten
mogen het volgens het boekje geen borgtocht geven. Aanpassing van het loonniveau
of de sociale zekerheid is onwaarschijnlijk. Rest: hogere werkloosheid. Maar dat kan
politiek onverkoopbaar zijn voor het land in kwestie. Als het een groot land is,
Frankrijk bijvoorbeeld, dan voorziet Bolkestein dat het ‘toch zal uitlopen op
additionele geldstromen, in dit geval van de Bondsrepubliek als rijkere partner, naar
Frankrijk’. Maar dat zal wel niet zonder voorwaarden gebeuren. Gevolg: grote wrok
in Frankrijk tegen Duitsland en de EMU, die zulke harde voorwaarden stellen. Wie
zegt dat dit een onwaarschijnlijk scenario is?
De EMU zal, wat dat betreft, de spanningen tussen de landen eerder vergroten dan
verkleinen. Mooi voorbeeld van Europese eenheid! En wat met de landen die al bij
de start buiten de boot vallen, bijvoorbeeld Italië en Spanje? Bolkestein voorziet dan
grote spanningen binnen die landen en tussen die landen en de EMU-landen. Ook
niet bepaald een vervulling van de Europese droom.
De druk, vooral van Frankrijk, om Italië en Spanje dan maar al dadelijk tot de
EMU toe te laten, ook als ze niet aan de strikte voorwaarden voldoen, zal daarom
groot zijn. Maar niet alleen dáárom. Zonder hen voelt Frankrijk zich in de EMU als
eenling in een grotendeels noordelijke club. Oud-president Giscard d'Estaing bepleit
‘voorwaardelijke toelating’ van die twee landen.
Dit aspect behandelt Bolkestein niet, maar dat hoeft ook niet, omdat hij bij voorbaat
zegt dat er met die strikte toelatingsvoorwaarden niet gesjoemeld mag worden. Die
strengheid van hem maakt de vraag waarom hij toch voor de EMU is, in feite ook
overbodig: hij is voor de EMU, mits de toelatingscriteria strikt gehandhaafd worden.
Aangezien het steeds onwaarschijnlijker wordt dat zelfs Frankrijk en Duitsland,
zonder begrotings- en andere trucs, daaraan zullen kunnen voldoen, is hij, logisch
gesproken, eigenlijk tegen een EMU.
Maar dan rijst de vraag: kan Bolkestein dat politiek volhouden? Hij zegt: ‘Tot nu
toe leert de eenstemmigheid over het onderwerp mij dat iedereen [in de Kamer] op
de zeer strenge naleving van de criteria zal insisteren’. Ik geloof daar niets van.
Politici als Wöltgens, De Beus, Kalma en Metten - weliswaar geen leden van de
Tweede Kamer, maar niet zonder invloed in de PvdA - denken daar anders over. En
het CDA is traditioneel bereid tot compromissen. D66 is pragmatisch, dus kan ook
alle kanten omvallen.
Stel echter dat Kamer en kabinet wel dit strenge standpunt (blijven) innemen, is
dat dan internationaal houdbaar? Kan Nederland buiten een verwaterde EMU blijven
waaraan Frankrijk en Duitsland wèl meedoen? Bolkestein meent van wel: ‘De
Nederlandse handelsbalans is ijzersterk, die kan wel een stootje hebben.’
Ik weet dat nog niet zo. Maar trouwens: Kamer en kabinet zullen de consequenties
van een Nederlands isolement niet aandurven. Dat gebrek aan politieke moed (dat
op zichzelf nog geen politieke ondeugd hoeft te zijn) zal natuurlijk gemaskeerd
worden door een beroep op Europese solidariteit.
Kortom, het lijkt erop dat Bolkestein òf een schot voor de boeg heeft willen leveren
òf zich heeft willen vermeien in een intellectuele exercitie. Het eerste heeft politieke
zin; het tweede is alleen maar interessant.
Kleine voetnoot: Bolkestein zegt ergens: ‘De Gaulle wordt verondersteld gezegd
te hebben: “Léconomie c'est comme l'intendance, elle suit” (de economie is als de
legertros, die het leger volgt).’ Inderdaad: verondersteld. De Gaulle zelf heeft, in een
interview voor de televisie op 14 december 1965, verklaard dat hij die uitdrukking
nooit gebruikt had, net zomin als ‘l'Europe des Patries’, dat hem ook altijd in de
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mond gelegd is (en nog wordt). Maar dat neemt niet weg dat, anders dan die andere
uitdrukking, de uitspraak dat de economie de politiek volgt, zoals de intendance het
leger, een typisch gaullistische, ja typisch Franse gedachte vertolkt.
NRC Handelsblad van 14-02-1997, pagina 9

De Europese motor is in panne
Sicco Mansholt, de eerste Nederlander die lid - zelfs enige tijd voorzitter - van de
Europese Commissie was, placht te zeggen dat de Europese eenwording, om vooruit
te komen, telkens een crisis nodig had. Crisis - is dat niet een te zwaar, te dramatisch
woord? Nee, niet wanneer we de werkelijke betekenis van het woord bedenken:
beslissend stadium, wende, keerpunt. Dat betekent dat een crisis ook een wende ten
goede kan zijn.
In die zin beschouwd, is het geen overdrijving te zeggen dat Europa op het ogenblik
op een crisis afstevent, ja een reeks van crises. Of de Economische en Monetaire
Unie (EMU) er komt, is nog onzeker. Het kritieke punt is nog niet bereikt. En als uit
het proces waar we nu middenin zitten, inderdaad een EMU voortkomt, is het nog
de vraag of zij zal werken en niet tot nieuwe crises zal leiden.
Laten we ons tot de toestand van vandaag bepalen. Roel Janssen heeft die, in de
krant van zaterdag, goed onder woorden gebracht: ‘het debat over de morosité in
Frankrijk, de politieke kentering, de argwaan tussen Frankrijk en Duitsland, de
opkomende kritiek op het Rijnlandse model in Duitsland, de kwestie van het Europese
concurrentievermogen in een gemondialiseerde economie’ - het zijn allemaal kwesties
waarvan de afloop - ten goede of ten kwade - beslissend is voor toekomst en succes
van de Europese eenwording.
Van geen van deze kwesties - elk voor zich een kleine crisis - kan met vertrouwen
en in eerlijkheid gezegd worden dat ze op een wijze tot een beslissing of oplossing
zal komen die gunstig is voor die eenwording. Je hoeft geen doemdenker te zijn om
daar niet optimistisch over te zijn. Nuchterheid is nodig. Alle gepraat over visie een zinledig woord op zichzelf - is voor banketten of de galerij.
Het valt niet te ontkennen: de motor van de Europese eenwording, de Frans-Duitse
samenwerking, is in panne. Dat wil zeggen: uiterlijk werkt hij wel; er is bij de huidige
bestuurders althans de wil daartoe. Maar de onderdelen van de motor haperen:
morosité in Frankrijk, twijfel aan het Rijnlandse model in Duitsland, en die
ondermijnen de kracht van die bestuurders.
In Frankrijk is de crisis het acuutst. President Chirac kent de diagnose precies.
Hijzelf heeft het diepe conservatisme van de Franse samenleving als grootste euvel
aangeduid. Een van de kenmerken ervan is het vertrouwen, bij links en rechts, in de
staat als alleskunner; maar de staat, waarvan Chirac zelf een exponent is, is de Titanic
van de ondernemers, zoals Bill Gates, stichter van Microsoft en voorbeeld van een
radicaal verschillende cultuur, uitriep toen hij onlangs in Parijs was.
Chirac is de gevangene van dit systeem, waarin hijzelf groot is geworden, maar
waarvan hij de zwakten kent. Vertoon van grandeur in het buitenland kan de crisis
in het binnenland niet uitstellen. De ontlading dreigt van twee kanten: de straat - de
revolutie behoort tot de Franse mythologie - en verdere groei van het Front National.
Het een sluit overigens het andere niet uit, maar geen van beide is gunstig voor een
Europese eenwording.
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In Duitsland is de crisis sluimerender, maar de bekendmaking van het hoogste
werklozenaantal sinds 1930 heeft menigeen wakker geschud. Het gepraat over een
Kanzlerdämmerung neemt toe. Bondskanselier Kohl is inderdaad even machteloos
als Chirac. Als hij de toestand laat doorsudderen, wat zijn instinct hem ingeeft, laat
hij zijn land misschien voldoen aan de normen van de EMU, maar krijgt hij bij de
verkiezingen van 1998 de rekening gepresenteerd. Immobiliteit is dan meestal het
recept.
Chirac heeft dat jaar ook met verkiezingen te maken, wat hem extra voorzichtig
maakt. Toch is, in zekere zin, de acute crisis in Frankrijk minder verontrustend dan
de sluimerende in Duitsland. Crisis is bijna een permanent verschijnsel in de Franse
geschiedenis, terwijl in het Duitse bewustzijn het begrip nauw verwant is met
ondergang. Bovendien: Duitsland ligt, anders dan Frankrijk, midden in Europa.
Instabiliteit in het hart tast het hele lichaam aan.
Ook Nederland, dat zich nu verheugt in een zonnig welzijn en in de bewondering
die dit alom wekt, zal daar dan niet onberoerd door blijven. Die uitzonderlijke toestand
heeft overigens ook zijn nadelen. In elk geval bevordert hij niet per definitie de goede
samenwerking met zijn buren. Bernard Bouwman schreef, ook in de krant zaterdag,
dat ‘het politieke klimaat in België en Nederland sterk uiteen lijkt te gaan lopen’.
Ook niet bevorderlijk voor de Europese eenwording, ondanks alle goede voornemens
van de Beneluxbewindslieden.
Op hoe dun ijs die officiële vriendschap schaatst, blijkt uit een incident dat zich
vorige week voordeed. Marc van Peel, voorzitter van de Christelijke Volkspartij de grootste partij in Vlaanderen, waartoe ook premier Dehaene behoort - zei in een
vraaggesprek met een Waalse krant dat Antwerpenaren, voor de keus gesteld de
vakantie op een verlaten eiland met twee Marokkanen door te brengen dan wel met
twee Nederlanders, voor het eerste alternatief zouden kiezen.
Het is natuurlijk de vraag of deze door Van Peel zelf ‘plastisch’ genoemde
opmerking niet beledigender is voor de Marokkanen dan voor de Nederlanders. In
elk geval kunnen we het met een lezer van De Standaard eens zijn die schreef: ‘Had
hij het omgekeerde gezegd, dan was hij aangeklaagd wegens discriminatie. Je buren
beledigen - dat mag en kan wel volgens deze politicus. Hoe kunnen we ooit met
politici van dit niveau een Europese Unie bouwen?’
Maar Van Peel zal wel politicus genoeg zijn om te weten dat zijn uitspraak, al dan
niet als grap bedoeld, bij vele Vlamingen geen stormen van protest zal oproepen.
Niet alleen aan stamtafels en familiefeestjes, want Syp Wynia, correspondent van
Het Parool in Brussel, schrijft in dezelfde Standaard dat ‘het debiteren van venijn
tegen Nederlanders juist bij gestudeerde Vlamingen in de mode lijkt te raken’. Van
Peel sprak dus de waarheid.
Nu loopt de Nederlandse intelligantia ook niet over van liefde voor Vlaanderen.
Niet dat dit daar venijn oproept; eerder goedmoedige (of althans als zodanig bedoelde)
spot of geringschatting - meestal uitgaande van volslagen onwetendheid. Weliswaar
geen ingrediënten voor een crisis, maar voor een wederzijds begrip, dat de Europese
eenwording vooronderstelt, evenmin.
NRC Handelsblad van 18-02-1997, pagina 7

De demagoog wint altijd
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Heel intellectueel en artistiek Frankrijk lijkt in rep en roer om een wetsvoorstel dat
de regering heeft ingediend teneinde illegale immigratie tegen te gaan. Het is vooral
één artikel ervan dat de verontwaardiging wekt: iedere burger die een vreemdeling
herbergt, moet de politie melden wanneer zijn gast vertrokken is. (De plicht zijn
aankomst te melden bestond al, krachtens een wet die in 1982 onder een socialistische
minister van Justitie was aangenomen.) Duizenden schrijvers, acteurs, musici,
cineasten, architecten, uitgevers, boekverkopers en anderen hebben petities en
manifesten getekend, waarin zij verklaren dit voorstel, als het wet wordt, niet te
zullen gehoorzamen. Onder hen zijn er ook elfhonderd journalisten.
Dit laatste nu verbaast mij, zoals het mij altijd verbaast wanneer ik de namen van
journalisten lees onder zulke open brieven (want in Nederland komt dat ook wel
voor). Niet dat ik twijfel aan de nobelheid van hun doel; vaak ben ik het er zelfs mee
eens. Maar ik begrijp niet waarom mensen die al media tot hun beschikking hebben
- pers, radio, televisie - het nodig vinden ook nog eens langs deze weg uiting te geven
aan hun mening.
Soms kan dit zelfs averechts werken. Immers, wanneer een ondertekenaar ook in
zijn eigen medium diezelfde mening poneert, kan de reactie zijn: ja dat haal je de
koekoek: hij zal zichzelf niet tegenspreken. En als hij, op een later ogenblik, misschien
wèl de behoefte voelt om nuances aan zijn mening aan te brengen (of die te
herroepen), zal hij geremd worden door zijn ondertekening of door de vrees door
zijn medeondertekenaars voor een afvallige uitgekreten te worden.
Kortom, met zo'n ondertekening beperkt hij zijn eigen vrijheid. Voor een journalist
wiens taak het is te rapporteren - een verslaggever of een correspondent bijvoorbeeld
- komt daar nog het bezwaar bij dat zulk openbaar partijtrekken twijfel kan wekken
aan de onbevooroordeeldheid van zijn reportage. Zelfs die verdenking mag niet
ontstaan.
Er zijn enkelen die op andere gronden geweigerd hebben die petities te
ondertekenen. Zo de historicus en demograaf Emmanuel Todd, die de strekking van
het protest geheel onderschrijft, maar er groot bezwaar tegen heeft dat mensen die
nooit hun mond hebben opengedaan over de werkloosheid en de pauperisering om
hen heen, nu plotseling in heilige verontwaardiging uitbarsten over het lot van illegale
immigranten.
Die Fransen die het slachtoffer zijn van de economische crisis, ‘zullen weer eens
het gevoel krijgen dat de culturele elites alleen maar in staat zijn hun solidariteit met
de immigranten uit te spreken, en niet met de economische slachtoffers’. Wat dat
betreft, spelen de culturele elites Le Pen in de kaart, vindt Todd. De filosoof Alain
Finkielkraut is ongeveer diezelfde mening toegedaan.
Le Pen in de kaart spelen - dat is ook het probleem waarmee televisie-interviewers
zitten. Moeten we Le Pen uitnodigen, zoals volgens de regels van de democratie
eigenlijk zou moeten, maar hem daarmee de gelegenheid geven zijn demagogisch
venijn te spugen? Of moeten we hem boycotten?
Het probleem is niet alleen maar principieel, want Le Pen is een gewiekst debater,
die, zoals sommige interviewers getuigen, altijd het laatste woord heeft. Zijn
zogenaamde uitglijders - zoals een zinspeling op de gaskamers van Auschwitz (dat
hij overigens bij een andere gelegeheid een ‘historisch detail’ noemde) - blijken
achteraf lang van tevoren bedachte en ingestudeerde teksten te zijn.
De meningen zijn verdeeld. Per slot van rekening haalde Le Pens Front National
vijftien procent van de stemmen (en onlangs in Vitrolles tweeënvijftig procent). Die
kun je toch niet zomaar negeren, vinden sommigen. Bovendien is het niet aan
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journalisten, in plaats van aan het parlement of het Constitutionele Hof, te beslissen
of Le Pen buiten de wet geplaatst moet worden, zegt de interviewster Christine
Ockrent. Hem te negeren is op z'n minst niet erg moedig.
Haar collega Anne Sinclair weigert daarentegen Le Pen in haar programma te
interviewen. Ze beroept zich op het woord van Jean-Luc Godard: ‘Objectiviteit, dat
is vijf minuten voor Hitler en vijf minuten voor de joden.’ Anderen weer wijzen erop
dat alle geboycot Le Pen niet heeft belet steeds vooruitgang te boeken.
Conclusie: boycot je hem, dan speel je hem in de kaart; boycot je hem niet, dan
speel je hem ook in de kaart. Hij wint altijd. We mogen blij zijn dat de Nederlandse
Le Pen zo'n armzalig mannetje is (zowel in het goede als in het kwade lijken Franse
politici de onze in woordkunst af te troeven), maar daarmee is het probleem nog niet
opgelost. Wat niet is, kan komen.
Bernard Pivot, de literaire paus van de televisie, meende vorige week vrijdag in
zijn programma Bouillon de culture (afgelopen dinsdag herhaald op TV5) het
probleem te kunnen oplossen door een lid van het Front National, een
universiteitsprofessor (dit is geen pleonasme, want in Frankrijk heet een leraar ook
professeur) te confronteren met zes à zeven tegenstanders, acteurs, filmmakers en
schrijvers plus de minister van Cultuur - bij elkaar een aanzienlijk groter gezelschap
dan hij gewoonlijk bijeen heeft.
Was het een succes? Het werd zo nu en dan een ongelooflijk kabaal, waarbij
iedereen door elkaar praatte (één uitgenodigde was alleen maar gekomen om, na
voorlezing van een verklaring, weg te lopen). Zodra de man van het Front National
zijn mond opende, viel iedereen over hem heen, en Pivot gaf hem, zo leek het, ook
niet altijd de gelegenheid tot wederwoord.
Wat zal de conclusie van de kijker zijn geweest? Ik was bijna geneigd het op te
nemen voor de professor, niet om zijn standpunt, maar omdat hij duidelijk underdog
was. Gelukkig misschien maar dat naar Pivots programma waarschijnlijk voornamelijk
mensen kijken die tot die ‘culturele elites’ behoren. Maar ook dat lost het probleem
niet op.
NRC Handelsblad van 21-02-1997, pagina 7

Zelfkleinering en zelfoverschatting
Joseph Luns, die van 1952 tot 1971 minister van Buitenlandse Zaken was, noemde
het zelfkleinering wanneer Nederlanders spraken van hun eigen land als een klein
land. Een land dat de grootste haven van de wereld heeft en de zetel is van enkele
van de grootste multinationals, is geen klein land. Misschien haalde hij er ook nog
de gasbel bij.
Voor de oorlog was het voornamelijk het bezit van koloniën - vooral het reusachtige
en rijke Nederlandsch-Indië - dat Nederland, in de ogen van de toenmalige
Nederlanders, behoedde voor de status van klein land en voor de terugval in de ‘rang
van Denemarken’. Het was vooral dáárom dat Luns zich tot 1962 zo vastklampte
aan het laatste stuk dat Nederland nog in het Verre Oosten had: Nieuw Guinea.
De historicus drs. J.W.L. Brouwer heeft nu, in een essay in het Derde jaarboek
voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw
(1996), nagegaan in hoeverre die angst voor de ‘rang van Denemarken’ - een land
zonder koloniën - bewaarheid is gebleken. ‘Was Nederland in 1949 (het jaar waarin
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het de soevereiniteit aan Indonesië overdroeg) tot “de rang van Denemarken”
afgedaald’, vraagt hij. En zijn antwoord luidt: ‘Neen, absoluut niet!’
Maar het merkwaardige van zijn essay is dat hij eerder allerlei feiten aanvoert
waaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden dat het toen met de invloed van
Nederland - gesteld dat die vóór de dekolonisatie inderdaad groter was dan die van
een klein land - gedaan was.
Zeker, ‘na de dekolonisatie bleef de verwachte economische ramp uit. Ja, de
Nederlandse economie beleefde zelfs een spectaculaire groei [...].’ In de vooroorlogse
berekeningen was dus de betekenis van Indië voor de Nederlandse economie zwaar
overschat. Maar wat was het effect van het verlies van Indië op de internationale
positie van Nederland? Het is de ‘stellige overtuiging’ van de schrijver dat die positie
niet geleden heeft onder dat verlies. Nederland bleef in de Europese en Atlantische
samenwerking een ‘belangrijke rol’ spelen.
Maar dan komen de contra-indicaties. Al vanaf 1942, nadat Japan Indië had
veroverd, consulteerden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hun Nederlandse
bondgenoot in de strijd tegen Duitsland en Japan ‘niet of nauwelijks’ meer in hun
oorlogsberaad. (Gebeurde dat overigens wèl met België, dat nog in het bezit van de
Kongo, een belangrijke leverancier van uranium, was?)
Brouwer had erbij kunnen vermelden dat Nederland evenmin vrij kon beschikken
over zijn koopvaardijvloot, toen nog een van de grootste ter wereld, zodat het na de
bevrijding in 1945 voor de bevoorrading van zijn bevolking en industrie volkomen
afhankelijk was van de geallieerden.
Ook voor zijn gedachten en wensen ten aanzien van de toekomst van Duitsland,
waarmee grote Nederlandse belangen gemoeid waren, kreeg Nederland nauwelijks
gehoor. Zijn streven naar annexatie van Duits grondgebied werd amper gehonoreerd.
Dat we ons daar nu gelukkig om mogen prijzen, is niet de verdienste van Nederland.
In die jaren waren Nederlandse inspanningen op het internationale gebied bijna
volkomen gericht op de Indonesische kwestie (1945-1949), maar ook daar was het
grotendeels afhankelijk, eerst van de goede wil van Groot-Brittannië, later van die
van de Verenigde Staten. Het is niet in de laatste plaats aan de druk van de laatste
toe te schrijven dat Nederland per slot van rekening zich gedwongen zag het bijltje
erbij neer te gooien.
Wel heeft Nederland nog, voor de ondertekening van het Noordatlantisch verdrag
in 1949, geprobeerd die ondertekening afhankelijk te maken van inwilliging van zijn
eisen ten aanzien van Indonesië, maar minister Stikker kreeg in Washington nul op
het rekwest. In de Amerikaanse strategische optiek was zelfs IJsland belangrijker
voor de NAVO dan Nederland! (Je kunt betogen dat ook Denemarken, bewaker van
de Sont, dat was.)
We moeten niet vergeten dat Nederland in die dagen volkomen afhankelijk was
van de Amerikaanse Marshallhulp. Meermalen hebben de Verenigde Staten subtiel
laten weten dat die hulp wel eens in gevaar zou kunnen komen als Nederland zich
niet soepeler zou tonen in de Indonesische kwestie. Nederland kon dus internationaal
geen enkele kant uit, wat niet bepaald wijst op de status van een middelgrote
mogendheid.
Ruim tien jaar later herhaalde de Indonesische tragedie zich, zij het op kleinere
schaal, met Nieuw Guinea. Weer waren het de Verenigde Staten die ten langen leste
Nederland zo onder druk zetten, dat het ook dit laatste stukje grondgebied in Oost-Azië
moest opgeven. Nederland had geen vuist kunnen maken. Ten slotte kan ook gewezen
worden op de kwestie van de landingsrechten voor de KLM in de Verenigde Staten.
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Pas na elf jaar onderhandelingen (1945-1957) gingen de Verenigde Staten door de
knieën voor een moreel beroep van Nederland en gunden zij het landingsrechten in
Houston, Texas, terwijl andere luchtvaartmaatschappijen, zoals BOAC, SAS en zelfs
Lufthansa, al lang meer vliegvelden mochten aandoen dan alleen New York. (Een
ander artikel in het Jaarboek, van dr. M.L.J. Dierikx, gaat over deze kwestie.)
Brouwer vermeldt al deze feiten (behalve de landingsrechten) getrouw. Des te
merkwaardiger is daarom zijn categorische en absolute ‘neen’ als antwoord op de
vraag of Nederland na de dekolonisatie was teruggevallen tot de ‘rang van
Denemarken’ - een vraag die trouwens moeilijk te beantwoorden lijkt wanneer we
niet tevens de invloed van Denemarken bij de beschouwing betrekken, wat Brouwer
niet doet (vandaar misschien dat zijn bijdrage een essay, en niet een artikel, genoemd
wordt).
Het is zeker waar dat, zoals Brouwer schrijft, Nederland in de jaren '50 en '60 een
‘belangrijke’, zelfs ‘vooraanstaande’ rol bleef spelen, maar de voorbeelden die hij
geeft, ontleent hij uitsluitend aan het Europese toneel. Bovendien was die rol tijdelijk
begrensd: het Europese gezelschap bestond toen nog uit maar zes landen, waarvan
Duitsland zich nog vaak koest hield. Dat vergrootte de mogelijkheden voor Nederland,
maar zou spoedig veranderen.
Dat erkent Brouwer ook. Aan het eind van zijn essay vraagt hij dan ook of
Nederland inderdaad tot de ‘rang van Denemarken’ is afgedaald en, zo ja, of dat een
gevolg is van het verlies van Indië. Hier geeft hij dus blijk van een minder grote
zekerheid dan eerder uit zijn absolute neen had geklonken. Bij de lezer rijst echter
nòg een vraag: van wie is die uitdrukking ‘de rang van Denemarken’? Brouwer komt
niet verder dan haar aan een onbepaalde, vooroorlogse ‘men’ toe te schrijven, daarmee
een algemeen gebruikte term suggererend. Terecht?
Wat is er overigens mis met de ‘rang van Denemarken’? Denemarken is een
welvarend en gelukkig land, dat bovendien in 1992, met zijn ‘neen’ tegen Maastricht,
misschien meer invloed op het proces van de Europese eenwording heeft gehad dan
Nederland er ooit op heeft uitgeoefend (behalve toen het in het begin der jaren zestig
‘neen’ zei tegen de Europese plannen van De Gaulle). En wat lees ik in de Financial
Times van 21 februari? Dominique Moïsi, adjunct-directeur van het Franse Instituut
voor internationale betrekkingen, schrijft over een conferentie bij Kopenhagen, die
Egyptenaren, Israeli's, Jordaniërs en Palestijnen verenigde. Daarbij heeft Denemarken
opnieuw ‘bewezen dat kleine landen een verschil kunnen maken’ door een ‘combinatie
van idealisme en bescheiden ambities’. Dat is geen geringe lof uit de mond van een
Fransman. Het doet denken aan de beslissende rol die Noorwegen, ook een land op
welks ‘rang’ Nederlanders nog wel eens neerkijken, heeft gespeeld in het bij elkaar
brengen van Israel en de Palestijnen. Misschien zou Nederland, schommelend tussen
zelfoverschatting en zelfkleinering, wat meer in de leer kunnen gaan bij de
Scandinaviërs, die blijkbaar de juiste maat gevonden hebben.
NRC Handelsblad van 25-02-1997, pagina 9

Per slot van rekening: wel doen
Volgens de laatste opiniepeilingen staan CDA en D66 op zwaar verlies. Merkwaardig
zijn de eerste reacties uit beide partijen op dit nieuws. Het Tweede-Kamerlid Van
de Camp (CDA): ‘Het ligt vooral aan de profilering van Bolkestein en Wallage.’
Zijn collega Hoekema (D66) wijst ook naar het ‘Bolkestein- en Wallage-effect’
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(aldus Het Parool van gisteren). Dat komt dus hier op neer: Bolkestein en Wallage
zijn beter dan wij - dat is niet eerlijk. Overigens geloof ik niets van een Wallage-effect;
eerder is er sprake van een Kok-effect. En wat Bolkestein betreft: inderdaad weet de
leider van de VVD - het is al uittentreure geconstateerd - telkens weer de aandacht
op zich te vestigen. Nu laatstelijk weer met zijn standpunt inzake de uitbreiding van
de NAVO. Dat wordt hem door andere partijen kwalijk genomen, maar hij doet niet
anders dan iets ter discussie te stellen wat anderen hebben laten liggen.
Niet dat dit standpunt onvoorwaardelijk applaus verdient. Het is vreemd dat hij
zijn verzet tegen die uitbreiding - ‘niet doen’, zegt hij - voornamelijk baseert op het
feit, althans op zijn verwachting, dat Rusland zich door deze uitbreiding vernederd
zal voelen, en uit vernedering kan niets goeds voortkomen. Zie Versailles, dat ten
slotte Hitler voortbracht.
Het vreemde ligt niet zozeer in de redenering als wel hierin dat Bolkestein, door
te willen dat de NAVO zal buigen voor deze Russische reactie, dit land in feite een
droit de regard, zo niet een vetorecht, wil geven. Wie dat doet, stelt zich aan chantage
bloot.
Dit standpunt is ook daarom merkwaardig omdat de VVD tijdens de Koude Oorlog
altijd een buitengewoon hard standpunt heeft ingenomen en altijd gewaarschuwd
heeft tegen chantage. Maar blijkbaar maken we een renversement des alliances in
de Nederlandse politiek mee, want de PvdA, die twintig jaar lang zich schaamde
voor Nederlands lidmaatschap van de NAVO, is nu plotseling voorstander van een
uitbreiding van dit indertijd verketterde gezelschap.
Noch de ene noch de andere partij heeft voldoende rekenschap afgelegd van deze
koersverandering, die daarom velen heeft verrast, althans bevreemd. Ze kan niet
alleen maar door het einde van de Koude Oorlog verklaard worden. De PvdA is van
huis uit bereid het op te nemen voor de verliezers van deze aarde, en dat zijn nu
onmiskenbaar de Russen; terwijl het hart van de VVD daar gewoonlijk minder om
bloedde. Maar nu is het omgekeerd.
Bij de VVD heeft het dan nog extra bevreemd dat de fractie zo blindelings en,
naar het schijnt, zonder diepgaand vooroverleg de leider heeft gevolgd. Ook in de
partij zelf zijn er, voor zover bekend, geen uitvoerige discussies over deze zaak
gehouden, maar dat niet iedereen er zo over denkt als Bolkestein blijkt wel uit de
standpunten van mannen als Wiegel en Vonhoff.
Maar laten we de speeltuin der Nederlandse politiek voor wat die is en onze
aandacht weer richten op het onderwerp zelf: de uitbreiding van de NAVO. De
houding van Rusland daartegenover mag niet beslissend zijn voor het standpunt dat
Nederland moet innemen. Maar daar is niet alles mee gezegd.
Meer ter harte dient ons de houding van de landen van Midden- en Oost-Europa
te gaan, en die willen vrijwel alle lid van de NAVO worden. De nota van de ministers
van Buitenlandse Zaken en Defensie aan de Tweede Kamer hecht terecht veel waarde
aan die wens, en niet omdat hun toetreding ‘een antwoord op een vermeende Russische
dreiging’ zou zijn, want die bestaat niet volgens beide ministers (de Midden- en
Oosteuropeanen denken daar waarschijnlijk iets anders over).
Maar als volgens de ministers het militair-strategische argument, voor zover het
überhaupt bestaat, niet doorslaggevend mag zijn, dan is het niet duidelijk - maakt de
nota het althans niet duidelijk - waarom de uitbreiding beperkt moet blijven tot een
paar landen - waarschijnlijk Polen, Tsjechië en Hongarije - en de andere aspiranten
buiten moeten blijven.
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De nota zegt hier niet anders over dan dat ‘het bondgenootschap, wil het zijn
besluitvaardigheid en slagvaardigheid handhaven, onmogelijk alle twaalf landen die
belangstelling voor lidmaatschap hebben uitgesproken, op korte of zelfs middellange
termijn zal kunnen opnemen’.
Waarom onmogelijk? Als gezegd zou zijn dat het militair onmogelijk is
bijvoorbeeld de Baltische landen ooit te beschermen tegen Russische agressie, dan
zou dat een geldig argument zijn. Maar de nota hanteert juist uitsluitend niet-militaire
argumenten - immers, de Russische dreiging bestaat niet meer - en die niet-militaire
argumenten gelden nu net zo goed voor de landen die in aanmerking komen voor
toelating als voor degene die op korte of zelfs middellange termijn niet in aanmerking
komen.
Deze argumentatie is dus onbevredigend, en het vooruitzicht van een ‘Super
Partnerschap voor Vrede’ dat de niet-uitverkorenen voorgehouden wordt, teneinde
bij hen ‘gevoelens van afwijzing en discriminatie’ te voorkomen, is niet meer dan
een fopspeen. Bovendien - en dat is belangrijker - komt de deballotering van
aspiranten in feite neer op een uitnodiging aan Rusland die landen flink onder druk
te zetten. De Baltische landen komen daar het eerst voor in aanmerking. Hoe
onbevredigend deze situatie, en haar argumentatie, ook is - dat mag geen reden zijn
om dan ook maar de meest kansrijke kandidaten af te wijzen, dus de uitbreiding niet
door te laten gaan. ‘Terugkomen op’ (moet zijn: van) ‘de aankondiging dat de
NAVO-top in juli a.s. een of meer landen zal uitnodigen toetredingsonderhandelingen
te beginnen, zou afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de NAVO [...] en tot
onzekerheid en instabiliteit in Europa’ leiden, zegt de nota terecht.
Even terecht zegt de nota dat de NAVO ‘het onvervangbare instrument vormt om
de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de Europese veiligheid vorm te geven’.
Daarom spreekt het ‘vanzelf dat het standpunt van de Verenigde Staten ook voor het
Nederlandse standpunt van grote betekenis is’. En dat standpunt is positief ten aanzien
van de uitbreiding. Ja, de Amerikanen dringen daar zelfs ten sterkste op aan. Dat
moet niet het minste argument voor Nederland zijn om per slot van rekening voor
uitbreiding te zijn.
Of die Amerikaanse geestdrift zich te zijner tijd ook zal vertalen in een meerderheid
van tweederden in de Senaat voor uitbreiding, staat nog te bezien. In elk geval lijkt
Bolkesteins sneer - woensdag op de televisie - dat het Clinton alleen maar om de
Poolse stemmen te doen is, een grove en onbillijke versimpeling van de Amerikaanse
motieven. De persoon van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, een
Tsjechische van geboorte die zich in een grote populariteit bij de senatoren verheugt,
is waarborg dat er in Washington ook andere motieven in het spel zijn.
NRC Handelsblad van 28-02-1997, pagina 9

Een tragische vedette
Tien jaar geleden was Michael Gorbatsjov de grote vedette van het Westeuropese
publiek. Hij zou, met zijn perestrojka en glasnost, het verstarde communisme nieuw
leven inblazen en de Oost-Westverhouding op een nieuwe, normale leest schoeien.
Het waren de dagen van de ‘gorbimanie’, die vooral in Duitsland grote hoogten
bereikte.
Degenen die zich een eerdere hervormer herinnerden, Nikita Chroesjtsjov waren
eerder sceptisch. Ook deze was, dertig jaar eerder, met moedige, zij het grillige,
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plannen gekomen om de Sovjet-maatschappij en -economie te bevrijden van de loden
last van Stalins erfenis. En ook hij had openingen naar het Westen gemaakt.
En wat was ervan terechtgekomen? Voorzover hijzelf al niet teruggeschrokken
was van zijn eigen moed, maakten zijn opvolgers, die hem in 1964 aan de dijk zetten,
een eind aan dat geëxperimenteer. Twintig jaren van stagnatie volgden. Op
internationaal gebied had Chroesjtsjov al de illusies die hij gewekt had, verstoord
door zijn onderdrukking van de Hongaarse revolutie.
In wezen heeft Gorbatsjov niet meer bereikt. Zeker, hij toonde zich beschaafder
dan de onbehouwen boer die Chroesjtsjov was, maar ook zijn hervormingspogingen
bleven halfslachtig. Ook hij schrok vaak voor de consequenties ervan terug, want
evenmin als zijn voorganger wilde hij het communisme afschaffen. Ten slotte werd
ook hij slachtoffer van de onhervormbaarheid van het stelsel.
En op internationaal gebied? Hij heeft ongetwijfeld een nieuwe wind doen waaien.
De Sovjet-Unie leek een normale gesprekspartner te zijn geworden. Dat moet hem
als een grote verdienste aangerekend worden - hoezeer ook hij tot deze
tegemoetkomende houding gedwongen was door de fatale economische positie waarin
zijn land zich bevond (maar dat te hebben beseft en daaruit consequenties getrokken
te hebben, is weer een verdienste).
Maar moet hij als de man gevierd worden die een eind aan de koude oorlog gemaakt
heeft? De hereniging van Duitsland, waarmee een eind kwam aan de abnormale
toestand die ‘koude oorlog’ genoemd werd, had hij zeker niet gewild, en nog minder
de toetreding van dat verenigde Duitsland in de NAVO. Hij heeft zich door de
gebeurtenissen laten overrompelen, en dat is niet het kenmerk van de staatsman.
Een erg origineel denker was hij ook niet. Zijn boek Perestrojka, een bestseller in
het Westen, is, achteraf bezien, niet veel meer dan een verzameling gemeenplaatsen,
die nogal doen denken aan de wijsheden van de tuinman in Jerzy Kosinski's Being
There. Die maakten ook zo'n indruk op de politici die in dat boek en de gelijknamige
film voorkomen.
In een lezing op een conferentie die in november in Amsterdam gehouden is,
complementeert Hannes Adomeit, een Duitser die aan de Tufts University te Boston
doceert, dit beeld, en wat mij het meest in zijn analyse treft, is de volstrekte chaos
en de mate van onvoorbereidheid die in Moskou, ook in de hoogste kringen, heerste.
Onwillekeurig had ook ik aangenomen dat in het gecentraliseerde systeem dat het
communisme is, waarin alles tot in het kleinste detail gepland en gecontroleerd werd,
ook op internationaal gebied voor elke denkbare gebeurtenis of ontwikkeling er, om
zo te zeggen, een plan in de la lag. Maar nee, men ging uit van enkele ononderzochte
onderstellingen, en de rest was improvisatie.
Over de mogelijkheid van een Duitse hereniging was nooit nagedacht - uitgegaan
was van het voortbestaan van de DDR, wier technologie (naar Westerse maatstaven
al verouderd) onmisbaar werd geacht voor de Sovjet-economie -, en toen die
mogelijkheid zich aankondigde, werd gereageerd met een ‘surrealistisch mengelmoes
van ideeën’, zoals een Russisch diplomaat dat noemde. Gevolg: het initiatief werd
aan de Duitsers overgelaten.
Dit klopt met wat Helmut Kohl in zijn vorig jaar verschenen memoires Ich wollte
Deutschlands Einheit (eigenlijk een gesprek met twee journalisten) zegt: ‘Als
Gorbatsjov in februari (1990) - drie maanden na de val van de Muur - het voorstel
had gedaan tot een snelle hereniging tegen uittreding uit de NAVO en neutraliteit
(van Duitsland), dan zou dat in de openbare mening van beide Duitse staten op een
brede instemming hebben kunnen stuiten.’
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Maar Gorbatsjov deed dat voorstel, dat zo voor de hand lag en zich bovendien kon
beroepen op vroegere voorstellen (bijv. Stalins nota van 10 maart 1952), niet, en zo
was voor Kohl de weg naar de hereniging vrij, tot en met de ongelooflijke toetreding
van heel Duitsland tot de NAVO. De miljarden van de Bondsrepubliek hebben
natuurlijk ook een handje geholpen.
Het is waar dat de ontwikkelingen van de jaren 1989 en 1990 ook Duitslands
bondgenoten, vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, overrompeld hebben Thatchers schrille kreten en president Mitterrands plotselinge bezoek aan een
stervende DDR liggen nog in de herinnering, en ook premier Lubbers leek even door
paniek bevangen - maar hun systemen waren per slot van rekening soepel genoeg
om zich zonder catastrofale gevolgen aan het onverwachte aan te passen. Bovendien:
niemand hunner wilde, als puntje bij paaltje kwam, een neutraal Duitsland.
Gorbatsjov en de zijnen - een heel kleine kring, aldus Adomeit, beslisten alles ad
hoc, en Gorbatsjov zelf was een noviet in de internationale politiek en erg naïef op
de koop toe. Zo dacht hij dat toen, na de val van de Muur, de Oostduitsers in hun
Trabi's massaal West-Duitsland gingen bezoeken, zij rustig terug zouden keren om
door te gaan met de hervorming van het socialisme.
Nee, een man die zozeer bewegingen heeft ontketend zonder de consequenties
ervan te hebben doordacht - consequenties die hem ten slotte meegesleept hebben
naar zijn val - kan op z'n hoogst een tragische figuur genoemd worden, geen groot
staatsman. Dat predikaat verdient Helmut Kohl, voor de beheerste wijze waarop hij,
zonder één vijand te maken, zijn land tot de eenheid heeft geleid. Dat mag wel eens
gezegd worden, nu zijn eigen val niet meer tot de ondenkbaarheden behoort.
NRC Handelsblad van 07-03-1997, pagina 7

De nacht van Bolkestein
Zal de nacht van vorige week dinsdag op woensdag als ‘de nacht van Bolkestein’ de
Nederlandse geschiedenis ingaan? Zij kent al ‘de nacht van Staal’ (8 april 1907) en
‘de nacht van Schmelzer’ (15 oktober 1966). Dus kan er nog wel een derde bij.
Alleen: de nacht van Bolkestein was niet zo dramatisch, althans had niet zulke
direct dramatische gevolgen als de vorige nachten. In de eerste ging een minister
(Staal) heen, in de tweede viel een kabinet na aanvaarding van een motie van de
leider van de grootste regeringsfractie, Schmelzer.
De nacht van Bolkestein lijkt dus het meest op die van ruim dertig jaar geleden,
want ook nu was het de leider van een regeringsfractie die een standpunt innam dat
afweek van het kabinetsbeleid, maar door zijn motie te ontkrachten bespaarde
Bolkestein het kabinet-Kok het lot van het kabinet-Cals, en zichzelf het odium een
populair kabinet ten val te hebben gebracht.
De gevolgen van die nacht kunnen evenwel op den duur ingrijpend zijn en de
vorming van een tweede paars kabinet onmogelijk maken. Want Bolkestein heeft
zich bij zijn partners niet geliefd gemaakt. Zeker als bij de volgende verkiezingen
de VVD als grootste partij uit de bus zou rollen, zullen ze moeite hebben hem als
premier te aanvaarden. Heeft Bolkestein dus gefaald?
Om die vraag te beantwoorden, moeten we zijn optreden vanuit twee
gezichtshoeken bekijken. Was zijn kritiek op de uitbreiding van de NAVO - want
daar ging het om - overtuigend? En: heeft hij door zijn optreden de kansen van zijn
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eigen partij bij de volgende verkiezingen vergroot? Als u wilt: een strategische en
een tactische analyse - hoewel beide niet helemaal te scheiden zijn.
Zijn kritiek op de uitbreiding van de NAVO berustte voornamelijk op het argument
dat we, eenvoudig gezegd, lief moeten zijn voor de Russen, die zich door die
uitbreiding vernederd zullen voelen. Met dit argument geeft hij - het is al eerder hier
gezegd - de Russen een droit de regard, zo niet een veto, in NAVO-zaken.
Ook tactisch gezien lijkt het argument niet sterk, althans niet erg geloofwaardig,
want lief zijn voor de underdog is een impuls die de PvdA meer eigen is dan de VVD.
Beter had hij zijn kritiek kunnen concentreren op de vraag of art. 5 van het
Noordatlantische verdrag - een gewapende aanval tegen één zal worden beschouwd
als een aanval tegen allen - nu ook zal gelden als, bijvoorbeeld, Roemenië of Slowakije
de NAVO-bondgenoot Hongarije zou aanvallen. Zullen Nederlandse troepen dan
Hongarije te hulp moeten snellen? Het antwoord op die vraag ligt natuurlijk in een
andere bepaling van art. 5: dat iedere partij, in zo'n geval, zal optreden ‘op de wijze
die zij nodig oordeelt’. Dat hoeft dus niet noodzakelijkerwijs gewapenderhand te
zijn. Maar op deze ontsnappingsclausule zou het kabinet zich niet graag hebben
beroepen in antwoord op die vraag. Bolkestein zou, met andere woorden, met die
vraag het 't kabinet ongemakkelijk hebben gemaakt.
Ook had hij zijn tegenstanders, die altijd maar riepen dat de kwestie van de
uitbreiding een ‘gepasseerd station’ was en dat Bolkestein dus een oude koe uit de
sloot haalde, kunnen vragen: wanneer precies heeft de Tweede Kamer dat station
gepasseerd? Wanneer precies is er ten principale een discussie over de uitbreiding
geweest? Of heeft de Kamer zitten slapen? (Die vragen kunnen ook ten aanzien van
de EMU gesteld worden.) Het probleem hier echter is dat Bolkestein zelf tot die eventueel slapende - Kamer behoort.
Hoe het ook zij - het was nu Bolkestein die in de Kamer in de verdediging
gedwongen werd. Zijn betoog dat het ‘niet doen’ dat hij over de uitbreiding van de
NAVO had uitgesproken, niet betekende ‘nooit doen’, maar ‘nu niet doen’, grensde
aan wat vroeger, terecht of ten onrechte, jezuïtisme genoemd werd, was in elk geval
atypisch voor een liberaal.
Nu kan het zijn dat Bolkestein zich eigenlijk helemaal niet zulke zorgen maakt
over de uitbreiding van de NAVO, maar dat het onderwerp hem weer de gelegenheid
gaf zich te profileren, wat hem en zijn partij in de opiniepeilingen tot dusver zoveel
profijt heeft opgeleverd. Ook als dat niet zijn voornaamste opzet was, kan dat opnieuw
het resultaat van zijn optreden zijn geweest.
Zal dat inderdaad het effect zijn van Bolkesteins optreden van vorige week? Het
is al gezegd dat lief zijn voor de underdog nu niet bepaald een spontane reactie bij
de VVD'ers is. Wat dat betreft, zou Bolkestein dus waarschijnlijk weinig gevoelige
snaren bij zijn aanhang hebben geraakt.
Anders is dat wellicht met de kritiek die hij, met zijn bezwaren tegen uitbreiding
van de NAVO, impliciet - en soms ook expliciet - op de Verenigde Staten uit. Die
immers zijn de grote doordrijvers van die uitbreiding. En kritiek op de Amerikanen
valt, na de Indonesische kwestie, gewoonlijk slecht bij VVD'ers.
Maar anderzijds moeten we de belangstelling die in de VVD voor
buitenlands-politieke kwesties bestaat, ook niet overschatten. In feite is die
belangstelling minimaal. In zoverre heeft Bolkestein met zijn optreden waarschijnlijk
weinig schade voor de partij aangericht. Maar dat geldt ook voor het publiek in het
algemeen, dus ook voor de kiezers die de VVD nog wil winnen. Ook bij hen hebben
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kwesties van buitenlandse politiek geen prioriteit. Al of niet uitbreiding van de NAVO
- het laat de meesten koud.
De voorlopige balans is dus dat Bolkestein met zijn verzet tegen uitbreiding van
de NAVO electoraal weinig risico heeft gelopen, misschien zelfs heeft gewonnen.
Maar dat is niet het hele verhaal. Er zijn ook partners, met wie geregeerd moet worden.
Die denken er wellicht anders over. En er zijn ook de geïnteresseerde waarnemers,
wier conclusies er echter politiek weinig toe doen. Dat zal één van die waarnemers
er niet van weerhouden de zijne een volgende keer neer te schrijven.
NRC Handelsblad van 11-03-1997, pagina 9

Een tussenbalans
Hoewel het waarschijnlijk is dat Bolkesteins aanzien in de volksgunst na zijn optreden
in het debat over de uitbreiding van de NAVO niet geleden heeft - de meesten laat
deze kwestie immers koud - zijn er anderen die misschien anders over hem zijn gaan
denken. Hier volgt een overweging van één hunner.
Uitgangspunt van deze beschouwing is dat het wenselijk is dat de grootste partij
de minister-president levert. Zolang het de vraag is of Bolkestein een geschikte
minister-president zou zijn, is het dus ook de vraag of het wenselijk is dat de VVD
de grootste partij wordt. Voor degeen die er zo over denkt, rijst dan de vraag: wat
dan?
Ik verklaar mij nader. Er zijn tijden geweest dat de minister-president niet uit de
grootste regeringspartij voortkwam. Drees bijvoorbeeld tussen 1948 en 1952, en
Biesheuvel in 1971/'72. Maar dat waren andere tijden. Toen bestond het instituut
van Europese topconferenties niet of nauwelijks. Nu maken die in Europa de dienst
uit. Nederland mag zich daar niet laten vertegenwoordigen door iemand van wie zijn
Europese collega's weten dat hij niet de eigenlijke politieke macht in Nederland
belichaamt.
Mocht de VVD bij de verkiezingen van volgend jaar als grootste partij uit de bus
rollen, dan moet Bolkestein dus minister-president worden. De vraag rijst nu: is hij
daar de geschikte man voor? Wat dat betreft, heeft zijn optreden inzake de uitbreiding
van de NAVO bij mij twijfel gewekt.
Voorop sta dat de politicus Bolkestein een man naar mijn hart is (als dit tenminste
het eerste lichaamsdeel is waaraan je denkt wanneer je Bolkestein in actie ziet).
Intellectueel steekt hij met kop en schouders boven de andere politici uit, en hij durft
kwesties te berde te brengen die taboe zijn of die zijn collega's om andere redenen
verzuimd hebben ten principale ter discussie te stellen.
Dat hij, ter verantwoording geroepen, vaak niet doorbijt, is niet zo erg. Hij heeft
het thema tenminste bespreekbaar gemaakt en de mensen aan het denken gezet. Erger
is dat hij de betrokken zaak niet altijd doordacht lijkt te hebben. Dat was met zijn
standpunt inzake de uitbreiding van de NAVO zo. Daar zijn inderdaad bedenkingen
over te uiten, maar de zijne waren niet de geloofwaardigste, althans niet de sterkst
denkbare.
Voelt hij zich zozeer primus inter pares, dat hij meent op het gehoor te kunnen
spelen? Verraadt zijn optreden niet vaak een geringschatting van zijn collega's? Ook
als zo'n geringschatting terecht zou zijn, dan maakt een politicus zich er niet geliefd
mee. Te vaak laat Bolkestein merken dat hij, zoals de Engelsen zeggen, doesn't suffer
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fools gladly, en, helaas, ook in de politiek zijn er de nodige fools, met wie je toch
moet samenwerken.
Dat zijn eigenschappen die Bolkestein minder geschikt lijken te maken voor het
minister-presidentschap. Zeker, qua intelligentie en kennis van zaken zou hij ervoor
in aanmerking komen, en ook in internationaal gezelschap zou Nederland royaal met
hem voor den dag kunnen komen. Maar een minister-president moet in de eerste
plaats intern een bindende kracht zijn, een die het team, dat ook niet uit louter genieën
bestaat, bijeen weet te houden en niet de mensen aan het schrikken maakt met telkens
originele gedachten.
Het is om die redenen dat ik er op het ogenblik over denk niet met mijn stem ertoe
bij te dragen dat de VVD de grootste partij wordt. Daarbij komt dat ik vind dat haar
Tweede-Kamerfractie te veel meezwenkt met alle, ook voor haar ongetwijfeld soms
verrassende, coups de théâtre van haar leider. Je maakt mij niet wijs dat hij, met zijn
standpunt inzake de uitbreiding van de NAVO, ieder fractielid de woorden uit de
mond nam.
De vraag rijst nu: als mijn stem volgend jaar niet naar de VVD zou gaan, naar
welke partij dan? Van Kok ben ik bereid ongezien een tweedehands auto te kopen,
maar het probleem is dat hij een partij met zich meesleept die ik ervan verdenk in
haar hart nog altijd de rampzalige ideeën van de jaren '60, '70 en begin '80 te
koesteren. Het zijn immers nog vaak dezelfde mensen - die zelden rekenschap hebben
afgelegd van de mentale metamorfose die hen tot verdedigers van de vrije markt en
de NAVO heeft gemaakt.
Een stem op de andere regeringspartij, D66, is het tekenen van een blanco cheque.
Daarbij komt dat deze partij nu wel heel weinig meer vertoont van het jeugdige elan
waarmee zij dertig jaar geleden veler harten won. Ook hier is geen rekenschap
afgelegd. Ten slotte: een democratische partij behoort zich niet zo afhankelijk te
maken van één man, wiens elan trouwens ook afgenomen is - begrijpelijkerwijs,
gezien zijn leeftijd.
Dan maar het CDA? Ik heb er minder bezwaar tegen op een confessionele partij
te stemmen dan ik vroeger had. Dus bij uiterste noodzaak - vooruit dan maar. Maar
kan een partij die er zoveel moeite mee heeft zich te profileren, vertrouwen wekken?
GroenLinks en de Socialistische Partij komen, om andere redenen, evenmin in
aanmerking, hoewel ik waardering heb voor de serieuze manier waarop Rosenmöller
en Marijnissen oppositie voeren.
Blijven over: de kleine christelijke partijen. Ik deel de beginselen die de grondslag
zijn van hun reden van bestaan niet, maar heb (niet als enige) grote bewondering
voor hun bijdrage aan de parlementaire discussie. Als ieder Kamerlid beschikte over
hun toewijding en kennis van zaken! Dit alles mag wel eens gehonoreerd worden.
Ik moet bekennen dat ik de fijne nuances van hun onderlinge verschillen niet ken,
althans niet die tussen RPF en GPV. Voorlopig gaat mijn voorkeur uit naar het laatste,
met zijn voortreffelijke vertegenwoordigers Schutte en Van Middelkoop.
Gelukkig heb ik nog ruim een jaar om van mening te veranderen. (Dat is trouwens
een recht dat ik me altijd voorbehoud). Dit is slechts een tussenbalans, een voorlopig
resultaat van een denken dat door Bolkesteins optreden van vorige week in een
stroomversnellinkje was gekomen.
De nacht van Bolkestein. In mijn artikel van 11 maart schreef ik dat aan de ‘nacht
van Bolkestein’ van 4 op 5 maart jongstleden twee andere ‘nachten’ in de geschiedenis
der Nederlandse buitenlandse politiek voorafgegaan waren: de nacht van Staal en de
nacht van Schmelzer. Ik vergat de nacht van Kersten van 11 november 1925, toen
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het kabinet-Colijn viel nadat de Tweede Kamer een amendement van ds. Kersten
(SGP) had aangenomen, om het gezantschap bij het Vaticaan af te schaffen. Tweede
correctie: De nacht van Staal vond niet, zoals ik schreef, op 7 april 1907 plaats, maar
op 21/22 december 1906, toen de Tweede Kamer na een emotioneel debat zijn hevig
omstreden begroting (van Oorlog) aannam. Op 9 februari 1907 verwierp de Eerste
Kamer die begroting echter, waarna minister Staal op 8 april zijn ontslag aanbood.
NRC Handelsblad van 14-03-1997, pagina 7

Herinneringen aan Albanië
Met Albanië heb ik altijd iets gehad. Dat zit zo: mijn vader had een vriend, met wie
hij op de Amsterdamse Openbare Handelsschool (die Drees en Vonhoff ook hebben
bezocht) had gezeten. De heer Hunger - zo heette hij - herinner ik me als een
zwijgzame man.
Toch zou hij wel veel te vertellen hebben gehad, want hij was, na een carrière in
de Indische bestuursdienst, in het begin van de jaren twintig namens de Volkenbond
financieel adviseur van de Albanese regering geweest. Maar hij zweeg hierover misschien ook wel omdat die periode geen succes was geweest. Geen wonder, want
die keurige man kreeg geen greep op die struikrovers (politiek correct uitgedrukt: er
was een botsing van culturen).
Maar de kleine jongen die ik was, was alleen al door het idee dat iemand in zo'n
vreemd land als Albanië was geweest gefascineerd - een fascinatie die zeker ook
versterkt was door de lectuur van Karl Mays In het land der Shipetaren, want zo
noemen de Albanezen zichzelf.
Het was daarom met meer dan bijzondere belangstelling dat ik in de krant de
lotgevallen van dat land volgde: de opkomst van het stamhoofd Zog of Zogoe, die
zichzelf later tot koning verhief en zich in een operette-uniform, met zijn vier zussen
(ook in zo'n uniform), liet fotograferen.
Albanië was toen een soort satelliet van het fascistische Italië. De vriendschap
was zo nauw dat Italiës minister van Buitenlandse Zaken en Mussolini's schoonzoon,
Galeazzo Ciano, getuige was bij het huwelijk van koning Zog met een Hongaarse
gravin. Maar dat belette Italië niet het jaar daarna Albanië gewapenderhand binnen
te vallen. Zog moest, met zijn hoogzwangere gravin, over de bergen naar Griekenland
vluchten. Hun zoon, Lek, twee meter lang, woont nu in Madrid.
Er was nog iets dat mij aan Albanië bond. En mij niet alleen, ook Nederland. In
1914 was immers daar de Nederlandse majoor L.J.W.K. Thomson gesneuveld. Hij
had de opdracht gekregen om, samen met enkele andere Nederlandse officieren, een
gendarmerie in Albanië op te richten voor de prins Von Wied (nog familie van
koningin Wilhelmina), die door de grote mogendheden tot vorst van een onafhankelijk
Albanië was gebombardeerd.
Het was vlak vóór de Eerste Wereldoorlog, die dit werk ongedaan zou maken.
Maar Thomson, die ook als Kamerlid bekendheid genoten had, werd in Nederland
grootscheeps geëerd. In Den Haag werden een plein en een lange laan naar hem
genoemd, maar of iemand, daar wandelend of wonend, associaties krijgt met Albanië
is zeer de vraag.
Hoe dan ook - toen ik in september 1965 de gelegenheid kreeg een toeristische
reis door Albanië te maken, hapte ik onmiddellijk toe. We waren de eerste
Nederlandse toeristen die dat land na de oorlog bezoeken mochten. Ons waren alleen
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enkele sportverslaggevers voorafgegaan, die er het jaar tevoren geweest waren voor
de voetbalwedstrijd Albanië-Nederland. Ook waren er sporen van een paar
Nederlanders die uit bewondering voor het stalinistisch regime van Enver Hoxha op
bezoek waren geweest.
In ons gezelschap bevonden zich, begrijpelijkerwijs, nogal wat journalisten, maar
aangezien wij uitdrukkelijk als toeristen toegelaten waren, was een politieke reportage
vrijwel uitgesloten. Merkwaardig genoeg, waren de enigen die nog enige omgang
hadden met de Albanezen (behalve de officiële gids en de buschauffeur) een
esperantistisch echtpaar, dat met een dito echtpaar in Tirana had gecorrespondeerd
en dit - ook dat was merkwaardig in een stalinistisch geregeerd land - meermalen
mocht opzoeken. Zo hoorden wij zijdelings iets van de levensomstandigheden in het
land.
Albanië was toen al het armste land van Europa, en dat was te zien. Het had zich
volkomen geïsoleerd van de rest van de wereld (behalve China). In 1948 had het
gebroken met Joegoslavië. (We moesten zelf onze koffers door een niemandsland
tussen beide landen dragen.) Omstreeks 1960 brak het ook met de Sovjet-Unie. Alleen
China bleef als vriend. Je zag hier en daar groepjes Chinezen, technici die een waarschijnlijk toen al verouderde - fabriek hielpen bouwen.
Die reis is mij niet in de laatste plaats bijgebleven om de lange gesprekken die ik
had met mijn reisgenoot dr. A.L. Constandse, chef redactie buitenland (en niet
hoofdredacteur, zoals gisteren in de krant stond) van het Algemeen Handelsblad. Ik
hing aan de lippen van de veel oudere collega, want niet alleen was hij erudiet, maar
hij had ook een bewogen leven gehad: als anarchist, vrijdenker, gijzelaar in St.
Michielsgestel.
In dat kamp had hij vele bekende Nederlanders intiem leren kennen, en ik luisterde
gretig, evenals trouwens naar zijn andere verhalen. Op een goed ogenblik gaf hij mij
dit compliment: ‘Weet je wat ik zo aardig van je vind? Dat je zo goed kunt luisteren.’
Dat was hij blijkbaar niet gewend van zijn ‘stal’ bij het Handelsblad, waaruit enkele
bekende journalisten zijn voortgekomen. Ik was in elk geval verguld.
Maar dat heeft niets met Albanië te maken. Wat moet ik nog meer over die reis
vertellen? Ik schreef er destijds drie artikelen over, maar die zijn natuurlijk grotendeels
verouderd. Van het regime van Enver Hoxha is immers niets meer over dan anarchie.
Moet Europa zich er, na zijn deconfiture in ex-Joegoslavië, mee bemoeien? Majoor
Thomson zou het zeker afgeraden hebben. Nu heeft minister Van Mierlo's Duitse
collega het hem, met een niet al te subtiele maar wèl terechte toespeling op Srebrenica,
afgeraden.
Als reislectuur had ik meegenomen het aardige dagboek van de Duitse (maar
anti-Pruisische) diplomatenvrouw baronesse Spitzemberg. In 1913 schreef zij:
‘Albanië is voor Europa een onverteerbaar brok en zal het blijven’. De dood van
majoor Thomson, het jaar daarna, zou haar gelijk geven. Dat gelijk heeft zij nog.
NRC Handelsblad van 18-03-1997, pagina 7

Zo oud als de weg naar Kralingen
Waar heb ik dat meer gehoord? Dat was mijn eerste reactie toen ik vorige week
maandag op de voorpagina van de Volkskrant las dat een Britse en een Amerikaanse
onderzoeker tot de conclusie waren gekomen dat de apostel Paulus de leer van
Christus had verdraaid en verraden. Jezus zelf zou nooit een wereldgodsdienst hebben
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willen stichten, en zonder Paulus zou het door het christendom overgenomen culturele
erfgoed nooit buiten de grenzen van het jodendom zijn gekomen.
Het christendom zou dus, aldus deze onderzoekers, eigenlijk paulisme moeten
heten. De volgelingen van Jezus zelf zouden na zijn dood lid zijn geworden van de
sekte der Ebionieten - afgeleid van het Hebreeuwse ebjoniem = armen - die niet
geloofde dat Jezus Gods zoon was en geboren uit een maagd. Dat zouden dus
paulinische verzinsels zijn.
Waar had ik eerder gehoord van dat verschil dat tussen de leer van Jezus en die
van Paulus gemaakt zou moeten worden? Van Paulus, die eigenlijk een verbasteraar
van Jezus' boodschap zou zijn geweest? Na raadpleging van mijn geheugen greep
ik in mijn boekenkast naar een boek dat ik in jaren niet ingezien had: Erotiek en
religie door Walter Schubart (Amsterdam, tweede druk 1941).
‘Hoogleraar te Riga’ staat er onder Schubarts naam. Hij genoot in de eerste
oorlogsjaren enige bekendheid, vooral door zijn boek Europa und die Seele des Osten,
dat in 1938 in Luzern was uitgekomen en na de oorlog onder de titel De komende
Europeesche mensch zelfs een tweede druk in Nederland zou halen. De Duitsers
hadden verkoop van de oorspronkelijke uitgave in Nederland al dadelijk in 1940
verboden, wat circulatie ervan evenwel niet verhinderde.
Blijkbaar gold dit verbod niet voor twee andere boeken van Schubart, die nog
tijdens de bezetting in Nederlandse vertaling verschenen: het genoemde Erotiek en
religie en Dostojewski en Nietzsche. Van Schubart zelf is na de oorlog niets meer
vernomen. Waarschijnlijk behoorde hij tot de honderdduizenden die de Russen hetzij
tijdens hun bezetting van Letland in 1940/41, hetzij na de herbezetting in 1944
deporteerden.
Maar mij is het nu om Erotiek en religie te doen. Daarin verdedigt Schubart de
stelling dat, terwijl voor geslachtsvrees bij Jezus nergens een houvast te ontdekken
valt, deze met Paulus op het programma der christenheid komt. Paulus, niet Jezus,
is de ‘vader der christelijke ascese’.
En terwijl ‘de christelijke naastenliefde alle aanleiding had in de echte
man-vrouwliefde haar natuurlijke bondgenoot te begroeten’, kon Paulus ‘het
grondbeginsel van de gelijkwaardigheid der seksen niet handhaven. Hij verlaagde
het niveau der vrouw weer meer conform de joodse opvatting en werd kampioen
voor het patriarchale huwelijk’.
Niet lang nadat ik Schubarts boek had gelezen, tikte ik toevalig een ander, veel
ouder boek op de kop dat het onderscheid tussen Jezus en Paulus onderstreept: über
die Person Jesu und über die Entstehung des Christenthums... van G(ustav) Jahn
(Leiden, 1911). Een paar citaten daaruit:
‘Het christendom zou, nadat het geloof in de spoedige wederkomst (van Jezus)
onjuist was gebleken, als joodse sekte zijn verdwenen, als Paulus niet een geheel
nieuw beginsel had opgesteld, dat zowel Jezus als de oerapostelen nog onbekend
was.’
‘Terwijl Paulus de rechtvaardiging niet van de vervulling der wet, maar uitsluitend
van het geloof in Christus afhankelijk maakt, baseert de Bergrede zich helemaal op
de moraal van de wetsvervulling, zij het dat zij een hogere moraal huldigt dan die
der Farizeeërs’ (bijvoorbeeld: wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al
echtbreuk gepleegd).
Natuurlijk ontbreekt mij alle bevoegdheid te oordelen over het wetenschappelijk
gezag van Schubart en Jahn. Wat de eerste betreft, ben ik van mijn jeugdige geestdrift
voor zijn theorieën teruggekomen, en van de tweede weet ik geen enkele
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bijzonderheid, behalve dat hij zich op de titelpagina aankondigt als emeritus
hoogleraar in de semitische talen. In geen enkel Duits bibliografisch woordenboek
of kerklexicon is hij echter te vinden. Werd hij in Duitse theologische kring niet
ernstig genomen en is het daarom dat hij naar een Nederlandse uitgever uitweek?
(De uitgeverij Brill, bij wie ook andere boeken van hem verschenen, was overigens
toen al internationaal gerenommeerd.)
Hij zal wel tot de zogenaamde Tübinger school behoord hebben, die leerde dat
Jezus niet meer dan een profeet was en dat het christendom een verbastering van zijn
leer is, maar of hij daar enig gezag had, weet ik niet. Maar daar is het mij niet om te
doen. Waar het mij om te doen is, is dat de tegenstelling tussen Jezus en Paulus geen
ontdekking is van die Brit en die Amerikaan die de Volkskrant een plaats op de
voorpagina waard achtte.
Ik werd in die mening versterkt toen ik de dag daarna in dezelfde krant de reacties
las van enkele autoriteiten aan wie de redactie die ‘ontdekking’ voorgelegd had. Dr.
G. Quispel, oud-hoogleraar in de geschiedenis van de vroege kerk in Utrecht en
Harvard: ‘Die stelling is zo oud als de weg naar Kralingen. Niets nieuws.’ Ds. Nico
ter Linden: ‘Het is helemaal geen ontdekking. Jezus heeft het christendom niet
gesticht. Dat hebben zijn volgelingen gedaan.’ Niets nieuws dus, laat staan
voorpaginanieuws.
Zusters of zussen. Een - niet zozeer taalkundig als wel sociologisch - interessante
kwestie: in het artikel dat ik voor de krant van 18 maart geschreven had, vermelde
ik de vier zusters van koning Zog van Albanië. Ergens op de weg tussen mijn
schrijftafel en de krant zoals die bij u in de bus viel, had iemand daar zussen van
gemaakt. Dat is een woord dat nooit over mijn lippen of uit mijn pen komt. Vraag:
om welke reden is die ‘correctie’ aangebracht? Is zusters soms politiek of sociaal
incorrect?
NRC Handelsblad van 21-03-1997, pagina 7

Beeld en boodschap
Ongetwijfeld heeft Van Mierlo er heel verstandig aan gedaan zich niet beschikbaar
te stellen voor het lijsttrekkerschap van D66 bij de verkiezingen van 1998. Zijn besluit
getuigt echter niet alleen van wijsheid, maar ook van karakter: hoevelen zouden
bestand zijn tegen een unanieme aandrang de partij van de ondergang te redden?
Slechts weinigen zijn niet overtuigd van eigen onmisbaarheid, en Van Mierlo is
er een van. Dat moet tot zijn eer gezegd worden. Met hem verdwijnt een merkwaardig
verschijnsel - meer dan een merkwaardig man - van het politieke toneel. Met zijn
heengaan komt er een einde aan een politiek tijdperk. Einde van de jaren zestig?
Intussen laat hij een moeilijke erfenis achter. Om te beginnen, zijn toezegging zich
ten volle in de verkiezingscampagne in te zetten voor zijn opvolger. Stelt die niet bij
voorbaat die opvolger in de schaduw? De kiezer wordt er op die manier voortdurend
aan herinnerd dat die opvolger slechts tweede keus is, en wie stemt daar nu graag
op?
D66 moet een nieuw gezicht krijgen, heeft Van Mierlo opgegeven als reden voor
zijn besluit. Heel juist, maar wat is het gezicht van D66, behalve dat van Van Mierlo?
Bijna twee jaar geleden kondigde fractievoorzitter Wolffensperger een notitie aan
‘waar de eigen identiteit van D66 wordt gedefinieerd’. Maar een identiteit laat zich
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niet per notitie definiëren. Die heb je of heb je niet. Trouwens, je eigen identiteit kun
je nooit zelf definiëren; dat kunnen alleen anderen.
Te vrezen valt dat D66 geen identiteit heeft, behalve die van Van Mierlo. Hoe
anders is het te verklaren dat Wolffensperger - toch niet een van de minsten in de
partij - in hetzelfde interview (met Vrij Nederland, 8 juli 1995) niet minder dan acht
maal het woord ideaal of idealisme in de mond nam, zonder één keer te vertellen wat
de inhoud daarvan is.
Het wezen van D66 is dan ook, zoals Hans Goslinga in Trouw van 22 maart schrijft,
‘louter een manier van politiek bedrijven. Meer niet.’ Haar manier van politiek
bedrijven is veelal sympathiek, fatsoenlijk en redelijk - en dat is al heel wat - maar
mist de harde kern van ideologie of, bij gebreke daarvan, traditie. Met D66 kun je
alle kanten uit, je weet alleen dat dit op een fatsoenlijke manier zal gebeuren.
Onvermijdelijk is het dan dat de partij, als er geen boodschap is, koortsachtig gaat
zoeken naar het beeld - temeer wanneer degeen die jarenlang het beeld heeft bepaald
verdwijnt. Het bleek al uit Wolffenspergers interview van twee jaar geleden: ‘We
formuleren onze idealen niet duidelijk genoeg’, D66 is er niet in geslaagd ‘voldoende
uit de verf te komen’, de fractie zal ‘een meer beeldbepalende rol moeten gaan spelen’.
En de inhoud van dat beeld dat er nog niet is? Ho maar.
Zijn collega in de Eerste Kamer, Eddy Schuyer, zoekt het trouwens ook in het
beeld. In een gesprek met de Volkskrant (21 maart) diskwalificeert hij Wolffensperger
als Van Mierlo's opvolger met het argument ‘dat hij een stuk warmte mist’. Nu ben
ik allergisch voor dat soort wazige taal, dat uit de jaren zestig stamt. Valt warmte in
stukken op te delen? En zo ja, welk stuk mist Wolffensperger dan precies?
Maar waar het om te doen is, is dat hier weer naar het beeld of, zoals u wilt, de
uitstraling gezocht wordt, en niet naar de inhoud. Trouwens, straalt Bolkestein, op
wiens succes bij de kiezers D66 zo jaloers is, zoveel warmte uit? Een boodschap
heeft hij daarentegen zeker.
D66 beschikt over voldoende talent, verzekerde Van Mierlo zaterdag zijn verraste
aanhangers. Dat is, in zijn algemeenheid, niet onjuist. Het aantal brekebenen is er
niet groter dan bij andere partijen, en er zijn er een paar die elke partij wel graag zou
willen hebben. Maar ook hier is het de vraag wat hen onderling meer bindt en hen
voor anderen aantrekkelijker maakt dan die - per slot van rekening technocratische
- eigenschap: talent.
Over talent gesproken: het is een raadsel waarom D66 geen gebruik heeft gemaakt
van de talenten van de man die zij toch in 1981-1982 goed genoeg vond om haar
Tweede-Kamerfractie te leiden, nadat hij van 1973 tot 1977 bekwaam staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken was geweest: mr. L.J. Brinkhorst. Na een carrière als hoge
ambtenaar van de Europese Unie (o.a. als ambassadeur in Japan) is hij niet verder
gekomen dan lid van het Europese Parlement.
Niet dat ik een onverdeelde bewondering voor Brinkhorst heb: ik vind hem te
‘Europees’, en in de rakettenkwestie van de jaren tachtig stond hij aan de verkeerde
kant, maar talent kan hem niet ontzegd worden. Er wordt gezegd dat Van Mierlo
hem niet kan zetten, maar dan komt het zijspoor waarop hij zich nu bevindt, tòch
neer op verspilling van talent. Daarmee is niet gezegd dat hij geschikt zou zijn om
Van Mierlo op te volgen - ook anderen zullen wel bezwaren tegen hem hebben maar dat hij bij de formatie van 1994 is overgeslagen, is moeilijk te begrijpen.
Nu zit D66 met hetzelfde probleem als het CDA al langer: wie moet straks de kar
trekken? Ook daar is de zoektocht naar het juiste mannetje of vrouwtje natuurlijk
een symptoom van een veel diepere crisis. Ook daar is het niet uitsluitend een kwestie
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van beeld, maar vooral een van boodschap, ja van reden van bestaan. D66 kan zich
tenminste nog op het paarse kabinet beroepen, maar het CDA heeft grote moeite
oppositiepunten tegen paars te vinden.
Nu schijnt De Hoop Scheffer de grootste kans te maken lijsttrekker te worden.
Een merkwaardige keus - niet omdat hij de gaven ervoor zou missen, maar omdat
hij het antiprototype van een CDA-man is. Zeker, hij is gelovig rooms-katholiek,
maar hij draagt overigens alle kenmerken van de liberale upper middle class (waar
hij uit voorkomt), die meestal protestant - hervormd, remonstrant of doopsgezind
(niet gereformeerd) - van komaf is. Zullen die bij de traditionele achterban - zeker
in het zuiden - aanslaan?
Toegegeven: hier lijk ik overdreven aandacht te geven aan het beeld in plaats van
aan de boodschap, iets wat ik in het geval van D66 juist heb gekritiseerd. Maar als
de boodschap onduidelijk is, blijft er niet veel anders dan het beeld over.
NRC Handelsblad van 25-03-1997, pagina 9

De brompot bromt door
Ongetwijfeld heeft Jan Erik Grezel gelijk wanneer hij in het laatste nummer van
Onze Taal (februari/maart) schrijft dat de Leidse emeritus hoogleraar neerlandistiek
dr. C.A. Zaalberg ‘scherpzinniger en geestiger analyseert dan de brompot Heldring
met zijn opsommingen’.
Ik zal dan ook niet wagen me te meten met deze eminente taalkundige, wiens
boekje Taaltrouw uit 1975 ik nog vaak raadpleeg en wiens vriendelijke adviezen meestal op een briefkaart getikt - ik steeds ter harte probeer te nemen. Kennelijk
stoort prof. Zaalberg zich niet aan mijn dilettantische oefeningen op taalkundig gebied
en neemt hij mijn brompotterij voor lief.
Wat dat betreft, behoort hij blijkbaar niet tot die taalkundigen die eigenlijk vinden
dat leken met hun poten van de taal moeten afblijven. In die briefkaartjes zie ik eerder
een aanmoediging. Daarentegen weet ik niet hoe zwaar ik het oordeel van Grezel
moet wegen. Ik weet niet eens of hij taalkundige is. (De redactie van OT geeft daar
geen uitsluitsel over.)
Hoe dan ook, op gevaar af hem met mijn gebrom nog verder te ergeren ga ik door
met het signaleren van taalkundige eigenaardigheden die mij gefrappeerd hebben.
Hier volgt weer zo'n proeve.
‘We wisten al lang dat het stof van de trein kwam. Maar nu is het onomstotelijk
bewezen.’ Dat weten was dus op z'n hoogst een sterk vermoeden.
‘Het is bijna kinderlijk te zien hoe de partij zich vastklampt aan de hoop dat na
het vertrek van Heerma alles in één klap beter zal gaan.’ Wie is kinderlijker: de
waarnemer of de partij?
‘Terwijl de kerk, Gods volk, hopeloos verdeeld is, is de tegenstander van Gods
volk geheel met elkaar verenigd.’ Hoe kan iemand met elkaar verenigd zijn? ‘Door
kort na zijn aantreden als staatssecretaris van Financiën de regeling af te schaffen
gaf de PvdA'er Vermeend de ambtenaren die zijn voorganger Van Amelsvoort al
voor de gevolgen hadden gewaarschuwd met terugwerkende kracht alsnog gelijk.’
Ligt met terugwerkende kracht niet al in alsnog besloten? ‘De boeren willen in staat
zijn om hun winsten te kunnen berekenen.’ Dubbelop. ‘Tijdens de top te Dublin
constateerde Van Mierlo tot z'n eigen verbazing hoe onberekenbaar de Franse
president Chirac is.’ Tot wiens verbazing anders? ‘Pontoni, die een tijdje met de
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gezondheid sukkelde, raakte pas half december op drift. Hij won toen in het Spaanse
Igorre.’ Hoewel hij op drift was, won hij toch.
‘Vroeger interesseerden het ze geen bal hoe de rest van het ministerie erover dacht.’
Idem: ‘De fiscus en de bedrijfsverenigingen interesseerden het niets of dit geld van
legaal of illegaal personeel afkomstig was.’ Dan kunnen we ook zeggen: dat
interesseerden ons niet.
‘Als eigenaar van het gebouw kwamen de brand en de bijbehorende
verzekeringspremie hem zeker niet onwelgelegen.’
Heette dat gebouw misschien ‘Welgelegen’? Overigens zal hem niet zozeer de
premie alswel de schadevergoeding gelegen zijn gekomen.
‘Davidson wil echter ook weer niet stellen dat de fans van Tottenham Hotspur
geen blaam treffen.’ Wij treffen blaam?
‘Ook de industrialisatienota was een breukpunt, al was het “taboe” kennelijk nog
te sterk dat daarin gesproken kon worden van een verband met de dekolonisatie.’ Te
sterk dat...? Of: te sterk dan dat...?
‘De besten onder hen laten zich parachuteren in het bedrijfsleven of het bankwezen.
Echter nadat ze eerst een aantal jaren in de keuken van de “haute administration”
hebben doorgebracht. Nadat klopt niet met eerst. Het moet dan ook zijn: niet dan
nadat.
Bij het onderzoek dienen wel enige kanttekeningen geplaatst te worden, die deels
door de auteur zelf ook worden onderkend.’ Onderkent de auteur die kanttekeningen?
‘Het reëel bestaand socialisme werd weliswaar niet omhelsd, maar toch op zijn
minst het voordeel van de twijfel gegund.’ Vergelijk: ik word weliswaar niet omhelsd,
maar (ik) word het voordeel van de twijfel gegund.
‘Du M. zou foto's van zijn huilende vrouw zijn voorgehouden.’ Zou die foto's hem
zijn voorgehouden?
‘Bij de laatste verkiezingen heeft het CDA die positie prijs moeten geven en komt
het er nu op aan te laten zien dat de partij zich op eigen kracht een positie kan
verwerven.’ Bij de laatste verkiezingen (...) komt het erop aan...?
‘G. Vintges (34) is toegetreden tot de directie van Direct Marketing Network b.v.
in de functie van marketing director. Hiervoor bekleedde hij diverse marketing &
sales functies in binnen- en buitenland. Als laatste was hij werkzaam bij IBM
Engeland.’ Heeft IBM dan na hem niemand meer in dienst genomen? ‘James zat er
hier met zijn opmerking dichter bij dan hij zelf zal hebben gerealiseerd.’ Wat zou
hij gerealiseerd moeten hebben? Of is bedoeld: zich gerealiseerd?
‘Twee journalisten hebben erop gewezen dat van alle sterke mannen die er na de
Tweede Wereldoorlog in de regio zijn geweest - Mao in China, Nehru in India en
Ho Chi Minh in Vietnam - alleen Lee het verstandigst heeft geregeerd.’ Maar Lee
behoort niet tot de genoemde drie, kan dus niet het verstandigst van hen geregeerd
hebben.
‘Maar laten we de speeltuin der Nederlandse politiek voor wat die is en onze
aandacht weer richten...’ (eigen werk). Had eigenlijk moeten zijn: Laten we de
speeltuin laten voor wat die is.
Een lezeres wijst mij op deze zin: ‘Hoe eens hij ook zegt het met mij te zijn, zijn
stuk bewijst hoe ongelijk ik had’ en tekent daar bij aan: ongelijk wordt hier als
bijvoeglijk naamwoord gebruikt, terwijl het in deze betekenis een zelfstandig
naamwoord is. Daar was ik zelf nooit op gekomen.
In mijn artikel van 31 januari signaleerde ik deze zin: ‘Een centrale rol in zijn
verhaal spelen wat Van der Windt “de bewegingsintellectuelen” noemt’ en ik tekende
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daarbij aan: ‘Moet dat niet speelt zijn? Immers, wat is onderwerp.’ Dat laatste is niet
juist. Onderwerp van de hoofdzin is het verzwegen dat, onderwerp van de bijzin is
Van der Windt, en wat is lijdend voorwerp van de bijzin.
NRC Handelsblad van 01-04-1997, pagina 9

Recept voor een fiasco
Het lijkt een recept voor een fiasco: een troepenmacht van vijf- à zesduizend man,
bestaande uit Italianen, Grieken, Roemenen, Turken, Oostenrijkers, Denen, Fransen
en Spanjaarden, die een zekere orde moet zien te scheppen in de Albanese chaos het geheel onder Italiaans bevel en onder verantwoordelijkheid van - welke
internationale organisatie?
De Italianen leveren, behalve het opperbevel, ook het grootste contingent. Het
lijkt een beetje alsof Duitse troepen in Nederland orde zouden komen scheppen.
Immers, Italië heeft in 1939 Albanië gewapenderhand geannexeerd en is daar tot
1943 gebleven. Of is die vergelijking onbillijk? De Italiaanse bezetter was misschien
minder rigoureus dan de Duitse.
Los van alle gevoeligheden uit een verleden dat velen zich nog herinneren, is er
alles voor zo'n Italiaanse presentie te zeggen. Italië draagt de grootste last van de
Albanese chaos, in de vorm van de duizenden Albanezen die dagelijks de smalle
Straat van Otranto oversteken of dat althans proberen te doen. Het heeft er een groter
belang dan wie ook bij dat er een minimum aan rust, orde en welvaart in Albanië
heerst.
Griekenland is de tweede direct belanghebbende. Het grenst aan Albanië en was
sinds jaren een geliefd toevluchtsoord voor Albanezen die de armoede in hun land
willen ontvluchten. Maar Griekenland heeft ook een ander belang: in Zuid-Albanië
leeft een grote Griekse minderheid, en de annexatie van Noord-Epirus, zoals dat
gebied in Griekenland genoemd wordt, staat op het verlanglijstje van Griekse
nationalisten.
Ook dat lijkt geen erg geschikte vertrouwensbasis voor samenwerking tussen de
internationale troepenmacht en de Albanese bevolking, en die zal er toch moeten
komen. De Grieken kunnen ook elders in het land gelegerd worden, maar dat lijkt
logistisch niet erg logisch. Bovendien - ander probleem - hoe hou je de Griekse en
Turkse contingenten uit elkaars buurt? Daarvoor lijkt een aparte troepenmacht nodig.
Taal- en andere communicatieproblemen zullen de taak van de troepenmacht ook
al niet bevorderen. Zal Engels de voertaal zijn, terwijl geen Brit of Amerikaan deel
ervan uitmaakt? Het zou voor de hand liggen, maar is iedereen die taal machtig en,
zo ja, bereid Engels als voertaal te aanvaarden? De Fransen zullen dat op z'n minst
niet logisch vinden. En de communicatie met de Albanezen? Het is verrassend op
de televisie te horen hoe goed Engels vele Albanezen spreken. De Albanezen - kan
daar eigenlijk van gesproken worden? Nu pas dringt het tot de buitenwereld door
dat het volk verdeeld is: tussen Tosken in het zuiden en Gegen in het noorden, en
tussen mohammedanen, Grieks-orthodoxen en rooms-katholieken. Boven die aloude
verdeeldheid komt nog dat er op het ogenblik nauwelijks van een centraal gezag
gesproken kan worden. Wie is de gesprekspartner van de troepenmacht?
En aan welk politiek gezag is zij onderworpen? Dat is volstrekt onduidelijk. Het
enige wat duidelijk is dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft aangewezen als
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uitvoerende organisatie, maar die OVSE, waarin alle Europese staten - van San
Marino tot het Vaticaan - plus nog de Verenigde Staten, Canada en een paar
Centraalaziatische staten zitten, is daar ten enenmale niet voor uitgerust. Trouwens
er heerst nog twijfel omtrent de doeleinden van de internationale troepenmacht en
omtrent de middelen die zij mag gebruiken, heeft de Oostenrijkse oud-bondskanselier
Vranitzky, die namens de OVSE optreedt, erkend. Zo is zij niet zeker of zij de
opdracht krijgt de burgers die arsenalen hebben geplunderd te ontwapenen of
gemachtigd wordt eventueel vuur te bantwoorden. De gestolen wapens honderdduizenden - zullen wel ‘teruggekocht’ moeten worden, denkt de Griekse
minister van defensie, die in een interview met Le Monde ook zei dat niemand zijn
troepen naar het zuiden durft te sturen, waar algehele chaos heerst.
Een recept voor een fiasco dus - we kunnen ook zeggen: een weerspiegeling van
Europa -, en het is in die omstandigheden een wijs besluit van de Nederlandse regering
niet aan die troepenmacht deel te nemen, al zal het vooral minister Van Mierlo moeite
hebben gekost tot dit besluit te komen. Nederland is immers op het ogenblik voorzitter
van de Europese Unie, en ook een voorzitter die zich om geldige redenen onttrekt
aan een Europese taak, al wordt die niet onder de vlag van de EU uitgevoerd, verliest
aan gezag.
Het doet denken aan een gebeurtenis van bijna een halve eeuw terug. Nederland
en Zweden werkten in de Verenigde Naties aan een gemeenschappelijke resolutie,
krachtens welke de ‘heilige plaatsen’ in Jeruzalem niet ‘geïnternationaliseerd’ zouden
worden, zoals velen wilden, maar geplaatst zouden worden onder een gezag dat meer
rekening hield met de plaatselijke machtsverhoudingen (vooral tussen Israel en
Jordanië).
Maar wat gebeurde er? Op een goed ogenblik sprak de paus zich uit voor
internationalisering. De Katholieke Volkspartij van Romme begon onrustig te worden
en meende niet langer het officiële Nederlandse standpunt te kunnen steunen, maar
aan de andere kant konden we ook niet de Zweden plotseling laten vallen. Dit
compromis werd gevonden: de Nederlands-Zweedse motie zou gehandhaafd blijven,
maar Nederland zou zich van stemming onthouden - over zijn eigen resolutie! Dat
gedrag strekte ook niet bepaald tot versterking van Nederlands aanzien.

Enkele correcties
Op 18 maart vertelde ik hier - ik beken: grotendeels uit mijn hoofd - enkele
bijzonderheden uit de recente geschiedenis van Albanië. De historicus drs. G.T.A.
Goslinga brengt daar in een brief enige correcties aan. Hoewel die bijzonderheden
niet wereldschokkend waren, vind ik dat, ter wille van de historische juistheid, de
correcties vermeld dienen te worden.
Zo was Zog of Zogoe, die zichzelf in 1928 tot koning van Albanië uitriep, geen
stamhoofd geweest, zoals ik schreef, maar landedelman (of dat in Albanië veel
verschil maakt, weet ik niet). Hij had niet vier, maar vijf zusters (ik hoop niet dat
daar weer zussen van gemaakt wordt).
Ook moest hij niet, toen Italië in 1939 zijn land binnenviel, met een hoogzwangere
echtgenote Albanië ontvluchten, maar met een echtgenote die twee dagen tevoren
bevallen was van een zoon. De zoon heet niet Lek (zo heet de nationale munt), maar
Leka en woont niet meer in Madrid, maar in Zuid-Afrika, waar hij de kost verdient
met wapenhandel.
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Ten slotte: de Nederlandse majoor Thomson, die in 1914 in Albanië sneuvelde
(en geëerd werd met een naar hem genoemde laan en plein plus standbeeld in Den
Haag), had ten tijde van zijn missie in Albanië de rang van kolonel. Hij was ook niet
hoofd van die militaire missie. Dat was generaal De Veer. Kleinigheden? Wie het
kleine niet eert is het grote niet weerd. Trouwens, als liefhebber van de petite histoire
plaats ik die correcties graag.
NRC Handelsblad van 08-04-1997, pagina 7

Schijnheiligheden
Onder de oppervlakte leven er soms bij mensen onvermoede gevoelens of
gevoeligheden, waarvan ze zichzelf nauwelijks bewust zijn, waarvoor ze zich schamen
of die ze zelf onbelangrijk vinden. In elk geval komen ze haast nooit naar buiten,
althans niet buiten de kring van allernaasten. Maar onlangs heb ik, onwetend, een
kleine uitbarsting van zulke gevoelens ontketend.
Zelden heb ik zoveel reacties op één opmerking gekregen als toen ik één alinea
had gewijd aan het thema: zusters of zussen. Wat was het geval? In mijn artikel van
18 maart had ik geschreven over koning Zogoe van Albanië en zijn zusters. Ergens
op de weg tussen schrijftafel en krant had iemand daar zussen van gemaakt. (Dat
leverde me al één reactie op, in de geest van: ‘Ook gij, Brutus?’).
Aangezien het woord zussen nooit over mijn lippen of uit mijn pen komt, voelde
ik mij gedwongen aan mijn artikel van 21 maart een kort naschrift (die ene alinea)
toe te voegen, waarin ik me afvroeg waarom die verandering zou zijn aangebracht.
‘Is zusters soms politiek of sociaal incorrect?’, vroeg ik. Deze ene alinea nu heeft
me een ongekende stroom van reacties bezorgd: brieven, briefkaarten, telefoontjes.
Hieruit maakte ik op dat ik op z'n minst bij velen een gevoelige snaar had geraakt.
Sommigen probeerden een verklaring voor het gebruik van zussen in plaats van
zusters te geven; anderen leken wel opgelucht dat er iemand was die constateerde
dat het woord zussen niet over zijn lippen kwam.
Zo schreef een lezeres: ‘Een van onze nichten consulteerde een medisch specialist.
Kennelijk refereerde zij tegenover hem aan haar zuster die in Frankrijk woont. Toen
de man vroeg of zij haar zus zelden zag, wist zij dat zij hem niet meer zou
consulteren’.
Een overdreven reactie? Misschien, maar je wilt toch dat de medisch specialist
die je consulteert - zeker als hij een psychiater is (en dat was hier kennelijk het geval)
- dezelfde taal spreekt als jezelf, althans de sfeer aanvoelt die je vertrouwd is, en die
sfeer uit zich nu eenmaal ook in de taal. Eén woord kan voldoende zijn om het bewijs
te leveren dat dit begrip niet aanwezig is. Met goed of fout heeft dit niets te maken.
Verscheidene lezers schreven dat het gebruik van zussen uit rooms-katholieke
hoek was komen overwaaien. Daar immers worden met zusters in de eerste plaats
nonnen of, zoals ze in die kring heten, religieuzen bedoeld. Zussen wordt gebruikt
om te doen uitkomen dat het om lijfelijke zusters gaat.
Eén emeritus hoogleraar neerlandistiek schreef: ‘U kunt er een voorbeeld in zien
van de integratie van de taal der Generaliteitslanden in het landgemene taalgebruik,
zoals “onder dit opzicht”, “op vakantie”, “op zich”.’ Hier heeft het gebruik een zekere
logica, en zeker is het niet minder goed Nederlands dan dat van zusters.
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Deze verklaring is ongetwijfeld juist, maar volgens mij niet voldoende. Uit mijn
(Amsterdamse) jeugd herinner ik mij dat meisjes tot een jaar of zestien op straat of
in winkels aangesproken werden met zus of zusje (jongens wel met broer of broertje),
en dat was zeker niet het gevolg van rooms-katholieke invloed. Er heerste toen nog
bijna volstrekte apartheid tussen de denominaties.
In mijn overtuiging dat het niet uitsluitend een kwestie was van rooms-katholieke
invloed, werd ik bevestigd door een brief van een kennelijk niet-rooms-katholieke
oude heer: ‘Zus-zussen waren bloedverwanten. Zusters waren in dienstbetrekking,
bijvoorbeeld in ziekenhuis. Mijn schoonzus was operatiezuster in Leiden. En van de
kansel was het: broeders en zusters.’
Ook hier heeft het gebruik van zussen een zekere logica. Daarentegen is de weerzin
tegen dit woord volstrekt onlogisch. Zo worden (of werden?) in kringen waar die
weerzin heerst, dochters (meestal de jongste) in het gezin wel zus (afkorting van
zusje) genoemd en kreeg die koosnaam de functie van eigennaam, zodat de
betrokkene, ouder geworden, zelfs door neven en nichten tante Zus werd genoemd.
Dat gebruik komt (kwam?) ook in de adel voor. Kortom, taal heeft weinig met logica
te maken.
Buiten het gezin en buiten rooms-katholieke kring markeert (markeerde?) het
gebruik van zus(sen) dan wel zuster(s) dus een standsverschil. Daarover wordt niet
graag openlijk gesproken, maar daarom bestaat het nog wel. Mijn stroom reacties
bewijst dat standsverschillen nog wel degelijk worden gevoeld - dus bestaan.
Waarom wordt er niet graag over gesproken? Tja, we zijn een schijnheilig volkje,
dat gauw vindt dat, zoals de spotter Christian Morgenstern (1871-1914) dichtte,
‘nicht sein kann, was nicht sein darf’. Daarom wordt er bij ons slechts besmuikt over
zulke dingen gesproken, terwijl op zichzelf standstalen uit sociologisch oogpunt toch
niet oninteressanter zijn dan streektalen.
Nu bevindt een Nederlander die zegt: ‘Alle Nederlanders zijn schijnheilig’ (of:
‘Schijnheiligheid behoort tot het Nederlandse geestesmerk’) zich min of meer in
dezelfde situatie als de Kretenzer die zei: ‘Alle Kretenzers liegen.’ We kunnen dit
dus beter door niet-Nederlanders laten uitmaken.
Gelukkig - of misschien beter: ongelukkigerwijs - geven we voldoende stof voor
zo'n oordeel. De Brusselse Standaard van 7 april vergelijkt de reactie in Nederland
op de brandaanslag in de Haagse Schilderswijk, die aan zes leden van een Turks
gezin het leven kostte, met de ruim een miljoen kaarten met ‘Ik ben woedend’ erop
die boze Nederlanders in 1993 naar Bonn stuurden als reactie op een soortgelijke
aanslag in Solingen, waarbij vijf Turkse vrouwen omkwamen. Inderdaad riep het
radioprogramma dat vier jaar geleden tot die briefkaartenactie had opgeroepen (en
waaraan toen minister Hirsch Ballin meedeed), niet op tot een bestorming van het
Binnenhof. En de ‘Tocht van Woede en Wanhoop’ die in Den Haag tegen de
paasdagen was georganiseerd, werd slechts matig bezocht. Hand in eigen boezem
valt ons moeilijker dan in andermans boezem. ‘Nederland blijft op vele vlakken een
“gidsland”, zeker voor Vlaanderen’, schrijft De Standaard. ‘De politieke cultuur staat
er op een hoger niveau. De staat in zijn vele verschijningsvormen draait vlotter en
is meer op dienstverlening aan de burgers afgestemd. Maar het zeurderige
domineestoontje waarmee veel Nederlanders het eigen Grote Gelijk naar de
buitenwereld uitdragen, is er niet minder irritant om. Zeker als het gepaard gaat met
een onderschatting van eigen zwakheid en falen’.
Nu erger ik mij minder aan het zeurderige dan aan het toffe, jofele toontje van
sommige dominees - ‘Goed van God, hè?’ - maar we hadden afgesproken dat we
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buitenlanders zouden laten spreken. Dus ik geef gauw weer het woord aan De
Standaard, die zegt dat de gebeurtenissen van de laatste tijd - de stammenoorlog
tussen Ajax en Feyenoord wordt ook gememoreerd - ‘een pijnlijk ontwaken uit een
vaak ontstellend politiek conformisme’ zijn. ‘De ontnuchtering [...] kan alleen
heilzaam werken’. Laten we het hopen. Of is schijnheiligheid daarvoor te zeer
onderdeel van onze cultuur of identiteit, zoals dat tegenwoordig heet, geworden?
NRC Handelsblad van 11-04-1997, pagina 7

‘Beauty is in the eye of the beholder’
Buitenlandse politiek is, zoals elke politiek, een voortdurend tegen elkaar afwegen
van belangen - een taak die er niet gemakkelijker op wordt doordat belangen zich,
zoals appels en peren, vaak niet met elkaar laten vergelijken. Zo zijn er materiële en
immateriële belangen.
Ten slotte zijn belangen geen objectieve gegevens. Ze bestaan dikwijls slechts,
zoals schoonheid, in the eye of the beholder. Wat Piet mooi of belangrijk vindt, is
dat niet noodzakelijkerwijs in de ogen van Klaas.
Is dit voor één land al een probleem, nog moeilijker wordt het wanneer een aantal
landen het eens moet worden over één beleid. Nederland, thans voorzitter van de
Europese Unie, heeft dit onlangs gemerkt. Het wilde dat de EU, zoals gewoonlijk,
weer China zou kapittelen wegens schending van de rechten van de mens, maar dit
jaar verklaarde Frankrijk, gesteund door Duitsland, Italië en Spanje, zich plotseling
tegen zo'n veroordeling.
Minister van Mierlo's eerste impuls was om dan maar helemaal geen land te
veroordelen wegens schending van de rechten van de mens, want hij vond het oneerlijk
kleine landen, waar weinig te verdienen valt (zoals Birma), aan de schandpaal te
nagelen en grote landen, die een bedreiging kunnen vormen en bovendien met
miljardencontracten lokken, vrijuit te laten gaan.
Misschien had Van Mierlo voorzichtiger moeten zijn in zijn reactie, want als
voorzitter van de EU had hij niet mogen toegeven aan een opwelling die beantwoordt
aan een typisch Nederlandse kijk op de zaken. Hij moest dan ook inbinden en sprak
zelf, ruiterlijk, van een nederlaag. Of dit incident Nederlands gezag ten goede is
gekomen, kan nog niet beoordeeld worden, maar onze sympathie heeft hij.
Met andere woorden: buitenlandse politiek is een voortdurend schipperen - iets
wat iedereen die graag recht door zee gaat of door een heilig vuur bezield wordt,
tegenstaat. Landen met grotere ervaring op buitenlands-politiek gebied dan Nederland,
dat gedurende de langste tijd van zijn bestaan neutraal was of liefst wilde zijn, hebben
daar minder moeite mee.
Zo schrijft het Londense weekblad The Economist (12 april): ‘Het is waar dat de
westerse pogingen de zaak van de rechten van de mens in de wereld te bevorderen
vaak inconsequent, zelfs schijnheilig zijn. Maar wat dan nog? Dat is een
onvermijdelijk gevolg van het feit dat de rechten van de mens slechts één van de
vele zaken zijn waarom een buitenlandse politiek zich moet bekommeren.’
In de dagen van de Koude Oorlog was handhaving van de vrede tussen Oost en
West één van die zaken. Het was toen de vraag: wat is belangrijker: de rechten van
de mens of het behoud van de vrede? Velen die toen de straat op gingen om te
protesteren tegen schending van de rechten van de mens in Chili of Zuid-Afrika,
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huiverden dit thema aan te kaarten wanneer het om Polen of de Sovjet-Unie te doen
was, want dan kwam de ontspanning in gevaar.
In de ogen van diegenen was toen Henry Kissinger, minister van Buitenlandse
Zaken van de presidenten Nixon en Ford (1969-1976), de kwaaie pier. Hij was immers
de Realpolitiker bij uitstek. Maar juist daarom voelde hij er niet voor om de Sovjets
te veel om de oren te slaan wegens schending van de rechten van de mens. Ook vrede
is een recht van de mens, zei hij. Dat is tenminste duidelijke taal.
Duidelijkere taal dan de opeenvolgende Nederlandse regeringen spraken, wanneer
zij telkens hoog opgaven van de prioriteit die de rechten van de mens in het
buitenlands beleid hadden. Natuurlijk hebben die een prioriteit, maar de vraag is
welke prioriteit? Wegen ze zwaarder dan het behoud van de vrede, dan
handelsbelangen waarmee werkgelegenheid gemoeid is? Dat bleek minder duidelijk.
Maar ja, een verklaring dat ieder geval op zijn eigen merites beoordeeld moet worden,
spreekt minder aan. In proclamaties scheppen velen al bevrediging.
Proclamatief was bijvoorbeeld een artikel in het dagblad Trouw van zaterdag van
de hand van de politieke redacteur Hans Goslinga (die doorgaans meer analytisch te
werk gaat). Bolkestein moest het daar weer eens ontgelden (hij lijkt voor dit
christen-democratisch blad nog meer een bête noire dan voor links) en werd nu berispt
wegens zijn ‘provocerende uitspraken’ over Turkije, dat volgens hem geen lid van
de EU moet worden. Goslinga zegt dan:
‘Er staat niet minder op het spel dan de geëngageerde buitenlandse politiek die
Nederland in de naoorlogse jaren heeft gevoerd. Die politiek heeft geleid tot een
voorhoederol in het ontwikkelingsbeleid, het opkomen voor de mensenrechten en
de bestrijding van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.
Daarnaast is Nederland steeds een stuwende kracht geweest in het proces van
Europese integratie en heeft het een kritisch-loyale rol gespeeld in het Atlantisch
bondgenootschap. Er is wel eens gesmaald, vooral in de jaren zeventig, over te hoge
pretenties, maar met onze betrokkenheid hebben we toch ook een reputatie verworven
die er mag zijn.’
Zullen we dat laatste maar niet liever overlaten aan degenenen die uitmaken wat
onze reputatie is? Dat kunnen wij in elk geval nooit zelf zijn. Op grond waarvan
komt Goslinga overigens tot de conclusie dat ons buitenlands beleid ‘in de naoorlogse
jaren’ - dat is dus 52 jaar! - zo'n reputatie heeft verworven? Hij geeft geen bewijzen.
In de mémoires van buitenlandse staatslieden die in die tijd een rol hebben gespeeld,
wordt Nederland weinig genoemd. Ten onrechte misschien, maar daar gaat het niet
om.
Nu moeten we het doen met eigenlof. Die stinkt, zoals bekend. Willen we het
aardiger zeggen, dan komen we terug op het woord van de Engelse dichter: ‘Beauty
is in the eye of the beholder’. In dit geval zijn wijzelf - of althans het redactielokaal
van Trouw - de beholder.
Het doet denken aan een voorval uit het begin der jaren '60. De crisis tussen
Nederland en Indonesië om Nieuw-Guinea naderde haar hoogtepunt. Nederland
diende bij de Verenigde Naties een voorstel in tot overdracht van het bestuur over
Nieuw-Guinea aan de VN, hopende daarmee de belofte van zelfbeschikking die het
aan de Papoea's gedaan had, niet te hoeven schenden.
Romme, de machtigste politicus van Nederland, zei tegen de Nederlandse
ambassadeur in India: ‘Nehroe (de premier van India) zal wel onder de indruk zijn
van dit voorstel’. Helaas, de ambassadeur moest hem uit de droom helpen: Nehroe
was helemaal niet onder de indruk van het Nederlandse voorstel, dat ongetwijfeld
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onberispelijk was uit internationaal-rechtelijk oogpunt. Het enige wat hem kon schelen
was de solidariteit met zijn mede-antikolonialist Soekarno, die Nieuw-Guinea wilde
inlijven, hoe dan ook.
Tja, een buitenlandse politiek die het grotendeels van applaus binnenslands moet
hebben, zet weinig zoden aan de dijk, zoals uit de afloop van de Nieuw-Guineakwestie
is gebleken.
NRC Handelsblad van 15-04-1997, pagina 9

Weerzien met domineesland
Mijn betovergrootvader en mijn overgrootvader (beiden van vaderszijde) waren
predikanten. De oudste zoon van de laatste overleed als student in de theologie, en
de jongste werd predikant. Een andere zoon werd bankier, maar zijn zoon was weer
predikant, en een van zijn zoons ook. Voor zover ik weet, is hij de enige nog levende
predikant in de familie, zij het in ruste.
Ik voel mij dus stevig gebed in de Nederlandse cultuur, want niemand zal ontkennen
dat de predikant zijn zware stempel op die cultuur heeft gedrukt. En al is in mijn
geval de appel ver van de stam gevallen, hij schaamt zich niet voor zijn herkomst.
En zo toog ik deze week vol verwachting naar het Utrechtse museum
Catharijneconvent, waar de tentoonstelling ‘Vier eeuwen domineesland’ te zien is.
Ik was zo verstandig geweest de catalogus van tevoren te kopen en te bestuderen.
Die is echter - ook illustratief - zo uitvoerig, dat de tentoonstelling zelf dan niet heel
veel nieuws meer oplevert. (Dit is niet als kritiek bedoeld en zeker niet als advies
niet te gaan kijken.)
Een van de predikanten die de catalogus wel noemt, maar niet afbeeldt, is mijn
overgrootvader; maar op de tentoonstelling is zijn konterfeitsel wel te zien en wordt
aan zijn werk eer gedaan. Ik mocht dus niet mopperen.
Wat de catalogus ook niet gaf - niet kon geven - is het stemgeluid van dominees
van diverse richtingen. Op de tentoonstelling echter zijn fragmenten uit preken van
acht hunner (allen overleden) te horen. Wat me opviel was het geaffecteerde accent
van ds. Schilder. Dat had ik niet verwacht van een gereformeerde dominee. Wat me
ook opviel was de gelijkenis tussen een oud-gereformeerde predikant die voor Urker
gelovigen preekte, en de bekende dominee Buskes (politiek links, maar theologisch
rechtzinnig). Gelijkenis in stemgeluid, maar ook qua inhoud: de een deed nauwelijks
onder voor de ander in het verkondigen van hel en verdoemenis. De intellectueel in
dit gezelschap was ds. Miskotte. Ik kon begrijpen dat dr. A.H. van der Heuvel vorige
week, in een inleiding in de Vrije Universiteit, sprak over ‘Miskotte en zijn
elitegemeente’. Het ging in elk geval boven mijn pet, maar zou zelfs die gemeente
het woord Schicksal wel hebben begrepen, dat Miskotte plotseling in zijn preek liet
vallen? (Het klinkt zeker veel geladener dan het droge Nederlandse lot, dat hetzelfde
betekent. Ook Etty Hillesum komt er niet onderuit het zo nu en dan in haar dagboek
te gebruiken.)
Maar wanneer we het over de betekenis van de dominee voor de Nederlandse
cultuur hebben, denken we toch eerder aan de negentiende-eeuwse predikanten,
Busken Huet en Allard Pierson (die dit jaar een revival meemaakt) voorop. Maar
beiden kwamen pas tot ontplooiing na hun breuk met de kerk. Le pastorat mène à
tout, pourvu qu'on y sorte?
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Per slot van rekening heeft Nicolaas Beets zijn roem evenmin te danken aan een
werk dat hij als predikant schreef. De Camera Obscura dateert van zijn studententijd.
Zelf hechtte hij meer waarde aan de talloze gedichten die hij op latere leeftijd schreef
en niemand meer leest (behalve misschien De moerbeitoppen ruischten, dat zelfs
een ongelovige nog wel kan ontroeren).
Ook ds. François Haverschmidt is vooral nog bekend om de gedichten die hij als
de student Piet Paaltjens schreef, hoewel in 1994 nog zijn later geschreven en nog
zeer leesbare vertellingen Familie en kennissen een herdruk beleefden. Hij brak wel
niet met de kerk, maar uit - ook niet zo lang geleden heruitgegeven - fragmenten van
zijn preken blijkt dat hij ten slotte zijn geloof verloren had. Maar dit is alles cultuur
in engere zin, meer in het bijzonder schone letteren, kritiek en filosofie, waaraan
predikanten vóór, tijdens of na hun ambtsbediening hun bijdrage geleverd hebben
(mindere goden als Hasebroek, Van Koetsveld, Ter Haar, J.J.L. ten Kate zijn wel
helemaal vergeten). Op de cultuur in brede zin - onze samenleving, way of life,
manier van denken - hebben ze hun onuitwisbare stempel gedrukt, ook als ze niet
literair of wijsgerig begaafd waren.
Niet voor niets stonden zij tot voor zeer kort, vooral op het platteland, op de tweede
plaats, na de burgemeester, in de sociale pikorde. Enkele eeuwen kerkgang en
bijbellezing, met de predikant als middelpunt, hebben Nederlanders, incluis hen die
geen enkele herinnering meer hebben aan de kerk, gemaakt tot wat ze zijn: niet beter,
wèl anders dan anderen.
Wat is dat andere dan dat Nederlanders van anderen onderscheidt? Dat is moeilijk
te zeggen, als je er zelf deel van uitmaakt. Identiteit is iets wat anderen bepalen. Maar
met dit voorbehoud zou ik geneigd zijn te zeggen dat het belerende een eigenschap
is die Nederlanders bij uitstek kenmerkt. Dat hebben we van niemand vreemd:
predikanten werden vroeger ook leraren genoemd.
Waarom is dit in andere landen met protestantse inslag minder sterk? Waarschijnlijk
- het blijft bij een hypothese - doordat daar de invloed van de leraar/predikant op de
cultuur zijn tegenwicht vond in die van het hof, en Nederland was in zijn
vormingsjaren een Republiek. Daar ontbrak een tegenwicht dus grotendeels.
Verwaarloos ik de bijdrage van de Nederlandse rooms-katholieken aan het eigene
niet? In de eerste plaats maakten zij deel uit van een wereldkerk, wat hun onderscheid
van anderen minder markant maakte. In de tweede plaats leeft geen bevolkingsgroep
gedurende een paar eeuwen, in het begin zelfs als tweederangsburgers, in een door
protestanten gedomineerde omgeving zonder zich op den duur enigszins aan hun
cultuur aan te passen.
Overigens: niet alleen Nederlanders, maar alle volken zijn anders dan andere. Dat
is het hele probleem met Europa. De tentoonstelling in Utrecht heeft me alleen maar
gesterkt in die overtuiging.
NRC Handelsblad van 18-04-1997, pagina 7

Umwertung aller Werte
Als ik op het gymnasium geen les had gehad van dr. C.R. van Paassen, zou ik
waarschijnlijk tot op de dag van vandaag nooit gehoord hebben van Johann Jakob
Bachofen, wiens theorieën hij op ons, vijftien- à zestienjarigen, losliet.
Wie was Johann Jakob Bachofen? Hij was, net zoals zijn tijdgenoot Jacob
Burckhardt, een Bazelse patriciër, die zich in zijn vrije tijd verdiepte in de Griekse
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en Romeinse oudheid. Hij schreef daar zelfs studies over, die weliswaar door de
wetenschap nauwelijks au sérieux genomen zijn, maar toch zo uiteenlopende mensen
als Friedrich Engels, Ludwig Klages, Walter Benjamin, Rainer Maria Rilke en Thomas
Mann op de een of andere manier wisten te boeien. Hij leefde van 1815 tot 1887.
Zijn bekendste boek is Das Mutterrecht, waarin hij betoogt dat in de vóórklassieke
tijd het matriarchaat of de gynaecocratie heerste. Geleidelijk moest die rechtsvorm
plaatsmaken voor het patriarchaat of de mannenmaatschappij. Die overgang uit zich
ook in de mythologie, met haar strijd tussen (moeder) aarde en hemel, donker en
licht, gevoel en verstand. (Ik zeg het maar zoals wij, twintigste-eeuwse pubers, dat
interpreteerden).
Een andere tegenstelling is, volgens Bachofen, die tussen links en rechts, waarbij
links de vrouwelijke, rechts de mannelijke kant is. Oorspronkelijk was links gunstig,
maar met de overwinning van de hemelgoden kreeg het een ongunstige connotatie.
Zo kreeg sinister (wat links betekent in het Latijn) zijn tegenwoordige betekenis. Zo
links, gauche in de zin van onhandig. Rechts daarentegen werd geassocieerd met
recht, zelfs waarheid (droit-droite, right, pravda).
Bachofen gaat niet zover de moderne, politieke scheiding tussen links en rechts
tot deze magisch-atavistische strijd te herleiden. Latere antropologen doen dat wel,
zoals de bioloog dr. H.F. Bienfait in een recent artikel ‘Over de oorsprong en de
betekenis van de links-rechtstegenstelling in de politiek’ aantoont. De theorie dat
deze is terug te voeren tot de plaatsing van de parlementariërs ten opzichte van de
voorzitter in de Franse revolutionaire volksvertegenwoordiging, gaat volgens hem
niet op.
Hoe dit ook zij - we kunnen ons afvragen of we niet opnieuw staan voor een omslag
in de betekenis of gevoelswaarde die aan links en rechts wordt toegekend, een omslag
zoals Bachofen die in de oudheid meende te kunnen signaleren, een omslag die zou
meebrengen dat links als conservatieve kracht optreedt en rechts als revolutionaire.
Zeker, er is al veel eerder betoogd dat de begrippen links en rechts zinledig zijn
geworden. De ineenstorting van het communisme heeft dit denkproces verhaast, en
in zekere zin is het ontstaan van een paarse regering in Nederland het bewijs van de
juistheid van deze stelling. Maar een samenwerking tussen links en rechts betekent
nog niet dat zij stuivertje gewisseld hebben, dat hun rollen omgedraaid zijn. Zo voelen
de betrokkenen het in elk geval niet.
Niettemin is het waar dat de Britse socioloog Anthony Giddens, sinds kort directeur
van de London School of Economics, in een interview met Die Zeit (18 april) zegt:
‘Velen die zich conservatief noemen, zijn in werkelijkheid radicale moderniseerders.
Zij propageren vrije markten, die, zoals bekend, ertoe neigen traditionele
levensvormen te vernietigen, en wel des te radicaler naarmate de markten mondialer
zijn. Dit conservatisme betekent kennelijk niet meer: willen behouden.
Anderzijds is links conservatief (in de oude betekenis van het woord) geworden,
wanneer het gaat om (het behoud van) de verzorgingsstaat. In elk geval is het niet
meer zo gemakkelijk als vroeger vast te stellen wat vooruitgang betekent. Ik weet
dat uit persoonlijke, pijnlijke ervaring, want ik heb mijzelf altijd ver naar links
geplaatst.’ (Giddens had volgens eigen zeggen, ‘enige invloed’ op het programma
van Tony Blair.)
Het is niet meer zo gemakkelijk vast te stellen wat vooruitgang, het ideologische
monopolie van links, is. Inderdaad, onlangs hoorde ik een Amerikaan, sprekend over
een technologische doorbraak die zijn bedrijfstak miljarden zou besparen, maar ook
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duizenden hun baan zou kosten, zeggen: ‘Dat zijn nu eenmaal de gevolgen van
vooruitgang.’
Je hoeft jezelf niet als progressief te beschouwen om even te moeten slikken bij
zo'n uitspraak. Maar beschouwen we niet allemaal, met de wijsheid van twee eeuwen
later, de industriële revolutie van het begin der negentiende eeuw als een geweldige
vooruitgang? En die heeft ook heel wat mensen hun baan gekost. (Anderen
daarentegen weer een baan gegeven.)
Als inderdaad rechts revolutionair en links conservatief geworden is, dan zijn die
begrippen niet van betekenis veranderd, maar zijn de krachten waarmee zij tot dusver
geassocieerd waren, van functie veranderd. In overeenstemming met die verandering
van functie zou een links dat conservatief geworden is, ook meer aandacht moeten
besteden aan tradities, waarvan het tot dusver eerder vijand was.
En rechts, dat revolutionair geworden is? Dat heeft zijn ziel verkocht aan het
kapitalisme, want dàt is, zoals de Amerikaanse conservatieve publicist George Will
eens schreef, ‘een niets ontziende vernieler van waarden en tradities, een permanente
wekker van onlesbare verlangens en onblusbare begeerten, van steeds hogere
verwachtingen en steeds sterker ongeduld’ - kortom, het tegendeel van het eigenlijke
conservatisme, dat tradities eerbiedigt en zelfbeheersing betracht, Karl Marx had
niet voor niets een groot respect voor de revolutionaire kracht van het kapitalisme
(niet voor het conservatisme).
We kunnen rustig, met Friedrich Nietzsche (die ongetwijfeld in zijn Bazelse tijd
Bachofen moet hebben ontmoet), spreken van een Umwertung aller Werte.
NRC Handelsblad van 22-04-1997, pagina 7

Is scepsis nog altijd verboden?
Een jaar of twintig geleden maakte ik deel uit van een commissie die tot taak had
pas afgestudeerde studenten te testen die in aanmerking wilden komen voor een
Amerikaanse beurs. Met die beurs konden ze twee jaar aan Amerikaanse universiteiten
studeren (ze mochten niet die twee jaar bij dezelfde universiteit blijven). Tot de
voorwaarden behoorde ook: een reis op eigen gelegenheid (maar op kosten van de
beursverstrekker) door de Verenigde Staten.
Een droom van een beurs dus. De selectie was dan ook streng. Van de ongeveer
zes Nederlanders die de commissie elk jaar goed genoeg bevond, kregen per slot van
rekening er ongeveer twee à drie die beurs, want na het gesprek met onze commissie
moesten de door haar aanbevolen kandidaten nog onder het mes bij een Amerikaan,
die daar apart voor overkwam. Helaas is die beurs niet meer beschikbaar voor
Nederlanders.
Maar zolang het duurde, kwam ik iedere keer bemoedigd thuis van een dag praten
met de kandidaten. Want ook toen al hoorde je over de afnemende kwaliteit van onze
universiteiten en hun produktie. Daarvan merkten we in onze commissie weinig.
Blijkbaar was het onder afgestudeerden bekend dat de selectie zwaar was, zodat er
vóór onze dubbele selectie al een soort zelfselectie had plaatsgevonden.
Van degenen die erin slaagden beide horden te nemen, herinner ik me weinig
namen. Het Tweede-Kamerlid Van Traa was een hunner (maar dat was voordat ik
lid van de commissie werd), de architect Egbert Hoogenberk een andere. Ik herinner
me ook nog een jongeman die natuurkunde en econometrie had gestudeerd. Dat
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maakte zo'n indruk op de eenvoudige alfa die ik ben, dat ik bereid was hem ongezien
de Nobelprijs toe te kennen.
Van Wijnbergen heette hij. Hij zou zich tot een van de meest in de internationale
vakpers geciteerde Nederlandse economen ontpoppen. Na een jarenlang verblijf bij
de Wereldbank in Washington werd hij in 1992 tot hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam benoemd. Nu wordt hij de nieuwe secretaris-generaal van het
ministerie van Economische Zaken.
Interessant, maar waarom moet dit in deze rubriek vermeld worden? Omdat er aan
die benoeming een pikant smaakje zit. Waarom? Omdat Van Wijnbergen twee
maanden geleden in de Volkskrant (25 februari) een artikel over de Economische en
Monetaire Unie (EMU) heeft geschreven, waar, zoals de volksmond zegt, de honden
geen brood van lusten. Een paar citaten mogen dit duidelijk maken.
Maar eerst dit: het artikel is kennelijk in haast geschreven. Er staan althans
slordigheden in (die de redactie ook niet heeft verbeterd). Zo wordt dr. A.H.E.M.
Wellink president van De Nederlandsche Bank genoemd, wat hij nog niet is, en krijgt
Duitsland herhaaldelijk het bezittelijk voornaamwoord haar. Ten slotte schrijft hij:
‘Eurostats groene vlag voor de fiscale Houdini-trucs van Italië en Frankrijk beloven
weinig goeds...’. Beloven? Laten we hopen dat hij, wat dat betreft, als
secretaris-generaal zijn leven zal beteren.
Maar het gaat om de inhoud. Die heeft, om te beginnen, bijna voorspellende
waarde: ‘Laten we hopen dat Duitsland, als het de criteria mist’ - eerder had hij
geschreven dat Duitsland zich ‘naar alle waarschijnlijkheid niet kwalificeren’ gaat
- ‘gewoon de EMU uitstelt in plaats van haar (sic) toevlucht te nemen tot
goocheltrucs.’ Na alle kritiek die het had op de trucs die Frankrijk en Italië toepasten
om maar aan de criteria te voldoen, kan Duitsland trouwens daar moeilijk zelf aan
beginnen.
Maar Van Wijnbergen snijdt ook de EMU zelf aan flarden. Europa mist de twee
mechanismen die in de VS de muntunie hebben doen slagen: grote mobiliteit van
arbeid tussen de verschillende staten (als het in de ene staat goed gaat en in de andere
slecht, verhuizen hele volksstammen van de tweede naar de eerste staat) en het fiscale
stabiliseringsmechanisme dat in de VS geldt.
‘Deze twee mechanismen hebben in de VS de dollarunie doen slagen zonder grote
werkloosheid, maar in Europa zal de muntunie, bij gebrek aan deze stabilisatoren,
ongetwijfeld tot hogere werkloosheid leiden. Daar komt dan nog bij dat in Europa
[...] iemand die eenmaal werkloos wordt, het in de meeste gevallen ook blijft.’
‘In Europa verhuist men zelfs niet binnen één land, laat staan tussen de
verschillende landen.’ Dus dàt mechanisme werkt hier niet. En: ‘De kans op zo'n
fiscale structuur (als in de VS) lijkt me gering, al was het maar omdat we niet de
democratische controle kennen over Brussel die een vereiste behoort te zijn voordat
er grotere fiscale macht daar naartoe verhuist.’
Conclusie: ‘Zonder de fiscale superstructuur die in Amerika de dollar heeft doen
slagen, gaat de EMU tot hogere werkloosheid leiden en met fiscale fraude tot hogere
inflatie. Een premature Euro, ingeleid met fiscale Houdinitrucs, gaat de hoge
werkloosheid en hoge inflatie van de zeventiger jaren opnieuw in Europa
introduceren.’
En de man die die overtuiging is toegedaan, wordt de hoogste ambtenaar van EZ!
Na de benoeming van mr. L.A. Geelhoed (Van Wijnbergens voorganger op EZ), die
onlangs de mening heeft verkondigd dat de gedachte aan economische
beleidscoördinatie in de EMU ‘onrealistisch geworden’ is, tot secretaris-generaal op
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Algemene Zaken (het departement van de minister-president) is die van Van
Wijnbergen op EZ op z'n minst hoogst interessant. Ogenschijnlijk kloppen die
benoemingen, zeker de tweede, niet met het pro-EMU-beleid van dit kabinet.
Euroscepsis blijkt in politiek Nederland toch ook wel eens gehonoreerd te kunnen
worden (Van Wijnbergen is trouwens ronduit tegen de EMU). Die scepsis is overigens
moeilijker de kop in te drukken, nu Duitsland zo'n moeite heeft aan de criteria van
de EMU te voldoen en in Frankrijk de economische vooruitzichten kennelijk zo
slecht zijn dat president Chirac de vlucht naar voren heeft genomen door de gok te
wagen dat verkiezingen in mei 1997 hem minder streng zullen straffen dan
verkiezingen in maart 1998.
Het is niet de vraag of president Chirac en bondskanselier Kohl bereid zijn tot
offers teneinde de EMU tot stand te brengen - wat de eerste betreft, is niet ten onrechte
gezegd dat hij in zijn televisietoespraak van maandag het gaullisme overboord heeft
geworpen, zoals zijn voorganger Mitterrand in 1983 het socialisme had verlaten maar of hun volken hen in die bereidheid zullen volgen. Zolang daar geen zekerheid
over is, is het redelijk sceptisch te blijven - niet misschien ten opzichte van de
totstandkoming van de EMU, wèl ten opzichte van haar werking en uitwerking.
NRC Handelsblad van 25-04-1997, pagina 7

Een bedelbrief
Ook koningin Beatrix en prins Willem-Alexander moeten de bedelbrief van de Leidse
Studenten Vereniging Minerva ontvangen hebben. Zij zijn immers reünist van die
club, waarin het Leidsche Studenten Corps en de Vereniging van Vrouwelijke
Studenten te Leiden zijn opgegaan. Enkele kranten hebben al melding gemaakt van
die brief, wat geen wonder is, want er moeten enkele duizenden reünisten zijn, onder
wie ik.
Waarom die bedelbrief? ‘De enorme afname van het ledenaantal en een, mede
met het oog op de invoering van het Bindend Studie Advies, verwachte verdere
daling daarvan brengen de Vereniging in grote problemen. De verhoogde studiedruk
zorgt voor een afname van het Sociëteitsbezoek en een geringere betrokkenheid bij
de Vereniging.’
Minerva is dus in nood. Ik moet zeggen dat deze constatering mij nog niet
onmiddellijk naar mijn portemonnee deed grijpen. Ik moet eerst overtuigd zijn van
het grote belang van een cultureel of humanitair goed dat op het spel staat, alvorens
ik bereid ben het te helpen te overleven. Dat ben ik in dit geval niet. Als iets niet in
staat is uit eigen krachten het hoofd boven water te houden, dat moeten er belangrijke
redenen van algemeen belang zijn om bij te springen. Die zijn er in dit geval niet.
Althans: de brief geeft ze niet. Mijn eerste reactie was, wat dat betreft, dus in
overeenstemming met de liberale tijdgeest waaraan, naar we mogen aannemen, ook
de meeste leden van Minerva zijn toegedaan. Maar speelt loyaliteit dan geen rol,
trouw aan een traditie, dankbaarheid voor de eigen mooie studentenjaren? Ja, maar
die zijn verbonden aan een verleden tijd, en de tijd waarin wij nu leven, is een geheel
andere. Iets moet niet kunstmatig in leven gehouden worden, hoe mooi het ook
geweest is.
Bovendien: wil Nederland concurrerend zijn, dan moet het jongere afgestudeerden
op de internationale markt sturen dan het nu doet. Het is zeer de vraag of de ervaring
die een student als lid van een corps opdoet de achterstand in praktische ervaring
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goedmaakt, die hij heeft ten opzichte van buitenlandse, bijvoorbeeld Amerikaanse,
collega's. Voor sentimentaliteit is geen plaats. Dat was mijn eerste reactie. Maar toen
ik de brief nauwkeurig herlas, raakte ik nog minder overtuigd. De eerste conclusie
die de Vereniging trekt uit de geconstateerde ‘grote problemen’ is ‘dat er hard gewerkt
moet worden aan het imago en de toekomst van de Vereniging’. Waarom in
hemelsnaam aan het imago (dat nog vóór de toekomst gaat)? Is dat belangrijker dan
de werkelijkheid? Laat de Vereniging hard werken, maar laat ze aan de buitenwereld
overlaten uit te maken wat haar imago is.
Nu heeft de Vereniging ‘een plan gemaakt om te onderzoeken hoe Minerva er in
de toekomst uit wil zien’. Ze weet, met andere woorden, zelf nog niet eens hoe ze
eruit wil zien. Daar moet eerst nog een onderzoek naar ingesteld worden. En de
reünisten wordt gevraagd dat onderzoek (of is het alleen nog maar een plan voor een
onderzoek? Dat wordt niet duidelijk) te steunen. Eind mei moet het klaar zijn.
Zelden zal aan potentiële geldschieters of investeerders een onzekerder propositie
voorgelegd zijn - voor een plan dat er nog niet is of een onderzoek waarvan het
onderwerp vaag is. Ook ontbreekt iedere kwantitatieve indicatie van de fondsen die
Minerva voor dit onderzoek (of voor het plan voor een onderzoek) denkt nodig te
hebben. Ik herhaal: een onderzoek naar hoe Minerva er in de toekomst uit wil zien.
De vraag hoe het er in de toekomst kan en moet uitzien, wordt niet gesteld en is
blijkbaar geen onderwerp van onderzoek.
Nu kunnen we dit allemaal misschien met de mantel der goedertierenheid bedekken
en toeschrijven aan de onervarenheid van de bestuurders van Minerva. Afgezien van
het feit dat dezen waarschijnlijk vierdejaars studenten zijn en, naar we mogen hopen,
ook op grond van hun bestuurlijke kwaliteiten in hun functie zijn gekozen, worden
zij echter, volgens de brief, ook nog bijgestaan door een Commissie van Advies,
waarin vermoedelijk mannen en vrouwen van de praktijk zitten. Dat die hen niet
voor dit staal van dilettantisme hebben weten te behoeden!
Aan deze zaak zou ik geen aandacht hebben besteed als ze niet een wijdere
betekenis zou hebben. Als deze onzakelijke, van slordig denken getuigende brief
kenmerkend is voor de kwaliteit van het produkt dat de middelbare scholen afleveren
- de schrijvers zijn nog niet afgestudeerd, dus de universiteit kunnen we er niet
aansprakelijk voor stellen - dan ziet de toekomst er somber uit. Bij afgestudeerden
is kwaliteit een nog belangrijker factor dan leeftijd. Minerva, de godin der wijsheid,
is werkelijk in nood.
NRC Handelsblad van 29-04-1997, pagina 7

Klucht of tredmolen?
Soms kan een buitenstaander ons plotseling doen beseffen waar we eigenlijk mee
bezig zijn. Zelf zijn we vaak zo verdiept in allerlei details en procedures, dat we
vrijwel vergeten zijn wat het eigenlijke doel van onze werkzaamheden is. Tijd en
rust tot reflectie of om even afstand te nemen gunnen we ons niet.
In de International Herald Tribune van 30 april werpt een Amerikaanse journalist,
Tom Buerkle, een frisse blik op de bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de Europese Unie. Die komen elk ogenblik bij elkaar. Maar hoe vaker zij
vergaderen - nu eens in Brussel, dan weer in een andere stad - ‘des te minder krijgen
de ministers voor elkaar’.
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Eén oorzaak is het groeiend aantal leden van de EU. Dat maakt dat de
vergaderingen langer duren - iedere minister wil aan het woord komen - en dat het
moeilijker wordt consensus te bereiken. Daarbij komt dat de nieuwste leden - Zweden,
Finland en Oostenrijk - neutraal zijn, wat de besluitvorming nog extra compliceert.
Ook zijn de ministers van Buitenlandse Zaken niet altijd de machtigste
bewindslieden in eigen land. Dat betekent dan dat collega's zich vaak niets aantrekken
van een besluit waar hun eigen ambtgenoot voor Buitenlandse Zaken
medeverantwoordelijk voor is.
‘Het belangrijkste resultaat is dat de pogingen van de EU om een
gemeenschappelijke buitenlandse politiek te smeden gefrustreerd worden en dat de
neiging van de grote lidstaten, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,
om belangrijke zaken onder elkaar te bedisselen toeneemt.’
Buerkle citeert een diplomaat: ‘Wanneer een klein land aan het woord is, zie je
op de gezichten van Kinkel en De Charette geschreven staan: “Waarom moet ik naar
die vent luisteren?” Ze vinden het zonde van hun tijd.’ Trouwens, steeds vaker
verlaten ze de vergadering voortijdig of komen zij laat.
Het is een paradox: het groeiend aantal leden - straks komen er enkele
Middeneuropese landen bij - is een bewijs van het succes van de EU, maar hoe meer
erbij komen, hoe moeilijker de besluitvorming wordt en hoe groter de neiging van
de grote landen om de werkelijk belangrijke beslissingen buiten het kader van de
EU te nemen - tot frustratie van de kleine natuurlijk, waarvan de meeste echter niet
bereid zijn zichzelf uit te schakelen ter wille van de besluitvorming.
Buerkle geeft toe dat de ministers soms wel effectief en snel kunnen handelen, en
als voorbeeld geeft hij hun besluit hun ambassadeurs uit Teheran terug te roepen.
Hij kon niet weten dat wanneer zijn artikel zou verschijnen, de ministers net besloten
hadden dit eerdere besluit te herroepen! De ambassadeurs mochten, na een paar
weken, weer terug naar Teheran.
Hoongelach natuurlijk in Teheran, dat zich tegenover dit vertoon van Europese
zwakte sterk genoeg achtte om te verklaren dat de ambassadeurs van Duitsland en
Denemarken niet meer welkom waren. Waarop voorzitter Van Mierlo, om nog iets
van de eer te redden, poogde zijn collega's ertoe te brengen hun ambassadeurs tòch
maar thuis te laten. Op die manier wordt Europa een klucht, in elk geval door anderen
als klucht ondervonden.
Maar zien de ministers dat zelf ook zo? En met deze vraag komen we terug bij het
uitgangspunt: zijn ze niet zo bezig met details en procedures dat zij hun kijk op de
koers langzamerhand kwijtraken? Wanneer Van Mierlo zich na het besluit om de
ambassadeurs terug te sturen ‘gelukkig’ toonde dat tenminste ‘één gezicht van Europa’
was getoond, dan mogen we ons dit wel afvragen. Welk gezicht Europa toonde, is
dan blijkbaar niet belangrijk meer.
Nu moet, ter ontlasting van onze minister van Buitenlandse Zaken, gezegd worden
dat hij dit semester voorzitter is van de Raad van Ministers, en een eerste taak van
de voorzitter is consensus onder zijn collega's te behouden of te bereiken. Dáárop
waren Van Mierlo's krachten in de eerste plaats geconcentreerd - zozeer dat hij na
afloop, zoals onze correspondent woensdag meldde, ‘zeer vermoeid’ oogde - maar
dat neemt niet weg dat het geheel in de ogen van de waarnemer die het zonder
medeleven - een schaars artikel in de buitenlandse politiek - volgt, een klucht blijft.
Overigens mag het niemand verbazen dat Van Mierlo zo nu en dan vermoeid oogt.
Een paar weken geleden bezocht hij, als voorzitter, binnen enkele dagen zes à zeven
hoofdsteden in Noord-Afrika en Zuid-Europa. Je wordt er al moe van als je dit
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programma leest. En op Malta had hij er bijna een slapeloze nacht voor over om
Arafat en de Israelische minister van Buitenlandse Zaken voor één uurtje op een
kamer bijeen te krijgen. Hij vond dat, niet ten onrechte, een groot succes. Maar wat
was het rendement?
Niets ten nadele van onze minister van Buitenlandse Zaken, die zich het vuur uit
de sloffen loopt, maar raken we op die manier niet het perspectief kwijt? Als Europa
geen klucht is dan maakt het toch steeds meer de indruk een tredmolen te zijn. ‘Eyeless
in Gaza, at the mill with slaves’, dichtte John Milton.
NRC Handelsblad van 02-05-1997, pagina 7

Foute en onvolledige citaten
Wanneer ik in de krant of in een boek een Frans of Duits citaat zie waarin fouten
voorkomen, dan maak ik me niet vrolijk over de gebrekkige talenkennis van de
schrijver, - hoewel ik die betreur - maar vraag me af: waarom heeft hij niet even de
moeite genomen na te gaan - hetzij in, bijvoorbeeld, een citatenboek, hetzij bij iemand
die de betrokken taal wèl beheerst - of het goed is?
Maar zelfs dìe vraag durf ik niet meer te stellen, nu ik mijzelf onlangs aan zo'n
nalatigheid heb bezondigd. Op 18 april schreef ik hier, naar analogie van een bekend
Frans gezegde: ‘Le pastorat mène à tout, pourvu qu'on y sorte’ (het domineeschap
leidt tot alles, mits men het verlaat).
Laat ik daar nou een fout in hebben gemaakt! Een lezer wijst mij er - in een
overigens zeer vriendelijke brief - op dat het had moeten luiden: ‘Le pastorat mène
à tout, pourvu que l'on en sorte.’
En hij geeft mij er een lesje Frans bij: bij het voorzetsel de hoort het
voornaamwoord en; bij het voorzetsel à hoort het voornaamwoord y. ‘Je sors de
l'église’ wordt dus: ‘J'en sors’; ‘Je vais à l'église’ wordt ‘J'y vais’. ‘Je sors du pastorat’
wordt: ‘J'en sors’. Voor iemand die van zichzelf dacht dat hij wel een aardig mondje
Frans sprak een goede les.
Overigens heb ik intussen het citaat in een citatenboek opgezocht en blijkt het
letterlijk te luiden: ‘Le journalisme mène à tout - à condition d'en sortir’ (wat op
hetzelfde neerkomt als: ‘pourvu qu l'on en sorte’). Het wordt toegeschreven aan de
criticus Jules Janin (1804-1874), die, zo zegt mijn Winkler Prins, ‘een grote invloed
heeft gehad op de journalistiek in Frankrijk’. Ten goede of ten kwade?
Nu we het toch over Franse citaten hebben, wil ik een ander citaat in herinnering
brengen, ditmaal van de conservatieve staatsman François Guizot (1787-1874), die
meermalen minister was onder de burger-koning Louis Philippe, tijdens wiens regime
het kapitalisme zich machtig ontplooide. Van hem is de uitspraak: ‘Enrichissez-vous...’
(verrijkt u).
Minister-president Kok had deze uitspraak, in negatieve zin, kunnen gebruiken in
zijn recente tirade tegen de topsalarissen van sommige ondernemers. Maar, helaas,
het citaat is onvolledig.
Guizot heeft zelfs niet gezegd: ‘Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne’
(verrijkt u door te werken en te sparen), wat hem ook wel in de mond wordt gelegd,
maar ‘éclairez-vous, enrichissez-vous, améliorez la condition morale et matérielle
de notre France: voilà les vraies innovations’ (laat u zich voorlichten, verrijkt u,
verbeter de morele en materiële toestand van Frankrijk: dat zijn de werkelijke
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vernieuwingen). Het ‘verrijkt u’ is kennelijk niet - of althans niet alleen - in materiële
zin bedoeld.
Ik ontleen deze wetenschap aan een artikel van de Amerikaanse kenner van de
Franse geschiedenis Eugen Weber in de Times Literary Supplement van 25 april.
Hij recenseert daar in een (Engelse) Penguinuitgave van Guizots boek Histoire de
la civilisation en Europe (1845). De juiste tekst van Guizots uitspraak ontleent hij,
op zijn beurt, aan een recente biografie van Guizot door Gabriel de Broglie.
Guizot was dan wel conservatief - in de revolutiedagen van februari 1848
ontvluchtte hij met de koning naar Engeland - maar hij zou deze woorden in 1843
gesproken hebben als een waarschuwing aan zijn mede-Kamerleden ‘tegen
anachronistische kreten’ en om ‘hen aan te sporen gebruik te maken van hun politieke
rechten, de regering een stevige basis te geven en de nationale instellingen te
versterken’, aldus Weber.
Citaten worden wel vaker onvolledig weergegeven. De eerste keren gebeurt dat
doorgaans met een partijdige bedoeling, maar na een tijdje gaan ze, in hun
onvolledigheid, een eigen leven leiden en weet de goegemeente meestal niet beter
of de geciteerde heeft het zo en niet uitvoeriger of in een zeker verband gezegd.
Een bekend voorbeeld is een citaat van de president van General Motors, Charles
E. Wilson, die in 1953 door president Eisenhower tot zijn minister van Defensie
werd benoemd. Ondervraagd in de Senaat zou hij gezegd hebben: ‘What's good for
General Motors is good for the United States’. Dat heeft hij ook gezegd, maar hij
liet erop volgen: ‘... and what's good for the United States is good for General Motors’,
en dat wordt er meestal niet bij gezegd.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op Eisenhower zelf. In zijn afscheidsrede
tot het Amerikaanse volk in 1961 waarschuwde hij voor het ‘militair-industriële
complex’. Die woorden worden - althans werden - vaak aangehaald. Ze zijn dan ook
opmerkelijk genoeg, komende van de ex-generaal die Eisenhower was. Maar hij liet
er een waarschuwing op volgen tegen een ‘even groot en tegengesteld gevaar’,
namelijk dat het beleid ‘de gevangene zou kunnen worden van een
wetenschappelijk-technologische elite’, en die waarschuwing werd zelden geciteerd.
En dan heb je natuurlijk l'Europe des patries, dat steeds aan De Gaulle wordt
toegeschreven, hoewel hijzelf meermalen heeft ontkend die uitdrukking ooit te hebben
gebruikt en hoewel iedereen die enigszins op de hoogte is van De Gaulles filosofie,
na even nadenken moet begrijpen dat hij deze conceptie nooit kan hebben aangeprezen
als alternatief voor het supra-nationale Europa, dat hij bestreed. Maar dat heb ik al
zo vaak geprobeerd uit te leggen dat ik het niet opnieuw zal doen.
NRC Handelsblad van 06-05-1997, pagina 9

De vlag en de modderschuit
Nee, heroïsch was de tijd van Nederlands neutraliteit niet. Maar - hadden we een
andere keus? Dat vroeg ik mij af nadat ik, in de krant van 5 mei, het artikel van Paul
Scheffer over Nederlands houding tegenover het nationaal-socialistische Duitsland
vóór mei 1940 gelezen had.
De jaren '30 waren voor Nederland in de eerste plaats jaren van een diepe
economische crisis, met - op een bevolking van 8 miljoen - bijna een half miljoen
werklozen. Onze open economie was grotendeels afhankelijk van het buitenland, in
de eerste plaats het Duitse achterland. Het zou een moedige regering zijn geweest
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die, onder die omstandigheden, door anti-Duitse maatregelen de woede van Hitler
had geriskeerd.
En zou zo'n regering dan daarbij op veel steun in eigen land hebben kunnen
rekenen? Waarschijnlijk zelfs niet bij de linkse partijen, die toen in de oppositie
waren. Immers, hun ging wel in de eerste plaats het lot van de honderdduizenden
werklozen ter harte, dat - het is al gezegd - indirect sterk afhankelijk was van de bloei
in het Duitse achterland.
En steun bij andere Europese landen, in de eerste plaats Frankrijk en Engeland?
Het geheiligd beginsel der neutraliteit verbood Nederland zo'n steun te aanvaarden
of zelfs maar te zoeken. Maar de houding die die twee genoemde landen zelf tegenover
het Duitsland van Hitler innamen, maakte het ook niet aantrekkelijk die neutraliteit
op te geven. In de bezetting van het Rijnland, de annexatie van Oostenrijk, het verraad
jegens Tsjechoslowakije hadden die landen berust.
Trouwens, toonden andere kleine Europese landen grotere moed tegenover
Hitler-Duitsland? Van de Scandinavische landen, die alle onder sociaal-democratisch
bestuur stonden, is dat niet bekend. Zweden liet zelfs, na de Duitse verovering van
Noorwegen, treinen met Duitse soldaten over zijn grondgebied rijden.
Misschien had Nederland zijn neutraliteit althans ten opzichte van België kunnen
opgeven, zeker nadat dit land in 1936 zijn bondgenootschap met Frankrijk had
opgezegd. Of het voor Hitlers plannen veel uitgemaakt zou hebben? Dezelfde vraag
geldt Scheffers stelling dat Nederland ‘gebrek aan weerbaarheid van leger en
bevolking’ verweten kan worden.
Het is waar dat Nederlands weerbaarheid in 1940, vergeleken met die van België
bijvoorbeeld, niet veel voorstelde (Denemarken had zelfs helemaal geen leger). Een
grotere weerbaarheid zou de oorlog in Nederland misschien hebben kunnen verlengen.
Maar of Nederland met een groter en moderner leger na een tweede of derde
‘Rotterdam’ was blijven doorvechten?
Bovendien: laten we niet vergeten dat tot diep in de jaren '30 het pacifisme in
Nederland grote aanhang had - niet alleen onder de socialisten. De SDAP - voorganger
van de PvdA - ging pas in 1937 om. De sociaal-democraten zijn altijd sterk geweest
in het rationaliseren van hun instinctieve afkeer jegens wapens. Dat hebben we ook
in de jaren '70 en '80 gezien. Tot 1939 waren ze weliswaar in de oppositie, maar ze
vormden toch de tweede grootste partij. Consensus was er dus tot het eind van dat
decennium niet.
Het is mogelijk dat Nederland op bepaalde punten van beleid meer moed had
moeten tonen en meer had moeten riskeren. Meer Duitse vluchtelingen had moeten
toelaten, bijvoorbeeld. Maar ook hier is het billijk te kijken naar het beleid van de
andere Europese landen. Waren die zoveel gastvrijer dan Nederland? Overal heerste
armoe - niet alleen materieel.
Wat echter, achteraf, in die armoe bijzondere afkeer wekt, is de hoogdravendheid
waarmee Nederlands neutraliteit werd verdedigd. Zij was niet slechts bittere noodzaak,
nee: zij was een heilige missie, ‘een lichttoren in een duistere wereld’, zoals de
minister-president nog in november 1939, toen Engeland en Frankrijk al tegen
Duitsland in oorlog waren, in de Kamer zei.
Dat was geen op zichzelf staande uitspraak van een aftandse bewindsman. Zij
heeft talloze voorgangers, in de eerste plaats bij Van Vollenhoven (1913). Maar ook
bij realistische denkers als Struycken (1918), Van Karnebeek (1938) en Telders
(1939) is Nederlands neutraliteit ook voor anderen onmisbaar, nl. voor het behoud
van het politieke evenwicht in Europa.
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Er waren slechts weinigen die de historicus Fruin (1865) durfden na te zeggen:
‘Ons hedendaags koninkrijk, zowel als onze vroegere Republiek, bestaat slechts door
de naijver van onze machtige buren, die elkaar het voordeel niet gunnen van ons bij
zich in te lijven.’ Niemand hoort zoiets graag.
Kortom, onze neutraliteit was een modderschuit, maar zoals iedere modderschuit
had ook deze een vlag nodig. Soms was het de vlag van de internationale orde, dan
weer de vlag van de zedelijke roeping. Maar is ook dat zo verschillend bij andere
neutrale landen? India verhief zijn neutraliteit tot een ideologie: het neutralisme.
Zwitserland verdedigt de zijne met de humanitaire taak die het, vooral als het land
van het Rode Kruis, vervult. We weten intussen welke belangen onder die vlag
schuilgingen.
Het hoeft niet allemaal schijnheiligheid te zijn. De meeste Nederlanders die die
uitspraken deden, geloofden heilig in de juistheid ervan. Ze kenden alleen de boze
wereld niet genoeg. En blijkbaar beantwoordt dit geloof aan een diepe behoefte. In
het geloof in Nederland als gidsland, niet toevallig samengaande met een nieuw soort
neutralisme, kwam het in de jaren '60 tot '80 terug.
Verschil ik hiermee van mening met Scheffer? Ik zie het eerder als een bevestiging
van, een aanvulling op, wat hij hier maandag schreef. Op één punt echter wijk ik
enigszins van hem af, en dat betreft het ontslag (in 1936) van de bekende journalist
Van Blankenstein bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant. (Scheffer spelt de naam
Van Blankensteijn, en zo stond hij inderdaad bij het bevolkingsregister van Ouderkerk
a/d IJssel ingeschreven, maar zelf spelde hij zijn naam altijd met ei).
Ook Scheffer schrijft dit ontslag toe aan Van Blankensteins ‘kritische berichten
over Duitsland’. Anderen beweren zelfs dat de NRC niet langer een jood als
belangrijkste commentator wilde handhaven. De werkelijkheid is, zoals meestal, iets
ingewikkelder.
Na het vertrek van mr. G.G. van der Hoeven als hoofdredacteur was Van
Blankenstein, onder de nieuwe hoofdredacteur, mr. P.C. Swart, benoemd tot
adjunct-hoofdredacteur (hoewel hij, merkwaardig genoeg, niet wilde dat deze promotie
in de krant vermeld werd). Maar hij wilde meer: hij wilde hoofdredactionele
zeggenschap over zijn rubriek: de buitenlandse politiek. En dat kon Swart, die
overigens een persoonlijke vriend van hem was, hem niet geven. Dat is de reden van
het ontslag.
Het is waar dat directie en commissarissen hem niet met lede ogen zagen
vertrekken. Zij waren, om commerciële redenen, gevoelig voor de druk die van Duitse
zijde werd uitgeoefend, maar krachtens de statuten van 1905 hadden zij over het
redactionele beleid niets te zeggen. Dat is ook na Van Blankensteins vertrek niet
wezenlijk veranderd. Zo noemde de NRC de Kristallnacht van 1938 ‘barbaars’.
Van Blankenstein was menselijk genoeg om de valse geruchten over de eigenlijke
reden van zijn ontslag niet tegen te spreken en zich de huldigingen die hem ten deel
vielen, te laten welgevallen. Dat hij op den duur geen wrok jegens de NRC koesterde,
blijkt o.a. hieruit dat hij in 1955 zijn journalistieke memoires in die krant publiceerde,
hoewel hij toen aan een andere krant verbonden was.
NRC Handelsblad van 09-05-1997, pagina 7

De nieuwe Britten
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Op 1 mei hebben de Britse Conservatieven hun zwaarste nederlaag sinds 1832
geleden. En toch wordt wel gezegd dat de overwinning van Labour eigenlijk de
overwinning van Margaret Thatcher is. Labour heeft immers het beginsel der
nationalisatie afgezworen, de vrije markt omhelsd en de macht van de vakbonden,
door Thatcher gebroken, niet hersteld. En dat nieuwe beleid hebben de kiezers met
een overweldigende meerderheid gehonoreerd.
Een overwinning van het socialisme was het dus zeker niet. Maar was het daarom
een overwinning van Thatcher? Het thatcherisme is slechts één, en een vrij recente,
stroming in de Conservatieve partij: de ultraliberale stroming, die erin slaagde de
eigenlijke tories, die een meer altruïstische, organische gedachte zijn toegedaan,
vrijwel monddood te maken.
‘Mevrouw Thatcher heeft veel meer van de Whig (d.i. de oude liberaal) dan van
de true-blue Tory’, schreef F. Bolkestein, die zichzelf graag een Amsterdamse
koopman noemt, eens in het Hollands Maandblad (sept. 1992). Het mercantiele
thatcherisme, dat zijn wortels heeft in het negentiende-eeuwse Manchester-liberalisme,
is eigenlijk een vreemde eend in de bijt van het Conservatisme. Thatchers
conservatisme heeft wel degelijk het onderspit gedolven of, zoals John Gray in The
Time Literary Supplement van 9 mei schrijft, ‘het project om Brittannië naar het
model van de Amerikaanse vrije markt te hervormen heeft een politieke eindnederlaag
geleden. (Gray is docent politieke fiolosofie in Oxford, zo lees ik in de Volkskrant
van gisteren, die zijn artikel ook publiceerde.) Dat project was ‘aan een land opgelegd
welke houding tegenover de markt en tegenover de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de overheid in diepste wezen niet transatlantisch, maar
Europees zijn. (...) Het Conservatisme is te gronde gericht doordat het een ideologie
had omhelsd die vreemd is aan de Britse politieke traditie’. Het Britse volk heeft ten
slotte geweigerd de Britse samenleving te maken tot een ‘replica van het Amerikaanse
individualisme’. Thatcher heeft dus wel degelijk een nederlaag geleden. Maar daarmee
heeft het socialisme nog niet gewonnen, want de ‘onweerstaanbare beweging van
de economische globalisatie heeft de omgeving die het mogelijk maakte dat de
sociaal-democratie in Britannië en andere Europese landen zich vestigde en
handhaafde, doeltreffend vernield’.
In zo'n omgeving kan de sociaal-democratie, aldus nog steeds John Gray ‘niet
overleven’, maar ‘met de gedeeltelijke uitzondering van Nederland’ zitten de
sociaal-democratieën van continentaal Europa nog vast aan politieke ideeën en een
beleid ‘die tot een onherroepelijk verleden behoren’.
‘De historische rol van de nieuwe Britse regering moet het zijn de leiding te nemen
in het moderniseringsproces van de Europese sociaal-democratie. Dit doende zal zij
onvermijdelijk het belangrijkste dilemma van dit tijdperk tegenkomen: hoe de
noodzakelijkheden van de wereldmarkt te verzoenen met de behoeften aan sociale
samenhang.’ Het laatste zou een conservatief - een echte! - niet beter kunnen zeggen.
De Nederlandse sociaal-democratie heeft dit al gedeeltelijk erkend, zegt Gray.
Vandaar dat Wim Kok wel een geestverwant van Tony Blair genoemd kan worden.
Maar intussen is Kok, die trouwens weinig geneigd is tot wijsgerige bespiegelingen,
er meer geïnteresseerd in te weten hoe de nieuwe Britse regering tegenover ‘Europa’
staat.
Wat dat betreft, zijn hij en minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo, die vrijdag
een bezoek aan Londen brachten, kennelijk van een enigszins koude kermis
thuisgekomen. Immers, wanneer onze minister-president na afloop zegt dat ‘het
minder moeilijk is dan voorheen (met de Conservatieve regering), maar nog steeds
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a hell of a job’, dan kunnen we, rekening houdend met het optimisme dat na zulke
ontmoetingen ten toon gespreid pleegt te worden, tot geen andere conclusie komen.
Trouwens, Blair heeft er zelf geen onduidelijkheid over laten bestaan. Volgens
The Financial Times heeft hij Kok laten weten dat hij in de onderhandelingen in de
Europese Unie de Britse belangen ‘de eerste, tweede en laatste’ prioriteit zou geven.
Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, denkt er niet anders over: ‘We
zullen (op de topconferentie) in Amsterdam geen concessies doen. Wel zullen we
instemmen met de dingen die goed zijn voor Groot-Brittannië’.
Voor iedereen, behalve misschien voor deze of gene illusionist, trappen Blair en
Cook daarmee open deuren in. Natuurlijk geven zij prioriteit aan de nationale
belangen. Dat doet iedere regering (al zegt niet iedere regering dat zo duidelijk).
Wanneer de Nederlandse regering de Europese integratie een hoge prioriteit geeft,
en zolang zij daarin gesteund wordt door parlement en openbare mening, dan verdedigt
zij daarmee per definitief een nationaal belang.
En wanneer Cook zegt dat de nieuwe regering in Amsterdam alleen maar zal
instemmen met de dingen die goed zijn voor eigen land, dan is dat een beleidslijn
die iedere regering zolang mogelijk vasthoudt en zeker niet bij voorbaat, door het
aankondigen van een bereidheid tot concessies, opgeeft.
Er is dus geen reden voor schrik of teleurstelling. Iedereen mag zijn idealen hebben,
maar bewindslieden die, zoals Blair en Cook, rustig verklaren dat hun beleid
gedicteerd wordt door wat zij als het nationale belang beschouwen, zijn in de kring
van hun collega's geloofwaardiger dan bewindslieden die zich voortdurend op die
idealen beroepen.
Conclusie: het nieuwe Labour, dat zich van zijn dogmatische ballast heeft ontdaan,
verdedigt waarden die niet zo verschillend zijn van die van de oude Conservatieven,
van het stempel van Macmillan, Heath en Heseltine bijvoorbeeld. En wanneer deze
meer geneigd waren met ‘Europa’ samen te werken dan Thatcher, is het misschien
niet overdreven optimistisch te hopen dat Blair en Cook dat ook zullen zijn - tot een
zekere grens, die weleens ook zonder Brittannië de grens van de Europese integratie
zou kunnen blijken te zijn.
NRC Handelsblad van 13-05-1997, pagina 9

‘Einigkeit, keine Einheit’
't Lijkt wel of het komkommertijd is. Vorige week pleitte het Eerste-Kamerlid A.
Postma (CDA), van wie al bekend was dat hij een hartelijk voorstander van nauwe
samenwerking met Vlaanderen is, op Netwerk voor nog nauwere samenwerking.
Sindsdien zijn, zowel in Nederland als Vlaanderen, verscheidene mensen daarover
ondervraagd.
Was het dan zo revolutionair wat Postma gezegd had? Wat hij op Netwerk precies
zei kan ik niet woordelijk weergeven, maar een paar dagen later zei hij tegen de
Volkskrant: ‘De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland neemt hand over
hand toe, het wordt tijd dat de politiek volgt. Vlaanderen en Wallonië drijven steeds
verder uit elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat het tot een splitsing (van België) komt.
Heus, België verwatert, het verwasemt.’
Het wordt tijd dat de politiek volgt - Postma vindt dus dat de Vlaams-Nederlandse
samenwerking ook staatkundige vorm moet krijgen. Hij acht dit zelfs onvermijdelijk,
gezien het onontkoombare uiteenvallen van België. Inderdaad, krasse taal, maar de
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betekenis van die woorden moet afgewogen worden tegen de politieke betekenis van
Postma. In de Eerste Kamer zitten misschien wel de intellectuele (Postma is ook
hoogleraar), maar niet de politieke zwaargewichten.
Waarom er over deze omelet ‘tant de bruit’ gemaakt moet worden (zoals het Franse
gezegde luidt), weet ik niet. Postma heeft zich trouwens een paar dagen later, in de
Brusselse Standaard van 14 mei, behoedzamer uitgedrukt. Het is ‘niet noodzakelijk’
dat België uiteenvalt. ‘Het is perfect denkbaar dat Vlaanderen op bepaalde terreinen
samenwerkt met Nederland en op andere met Wallonië. Want een deelstaat kan van
verschillende constructies tegelijkertijd deel uitmaken. Wat betekent dat ook het
Koninkrijk België kan blijven bestaan.’
En de staatkundige vorm die een nauwere samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen zou moeten krijgen? Het is ‘theoretisch denkbaar’ dat het model van de
Nederlandse Taalunie, krachtens hetwelk de Vlaamse noch de Nederlandse regering
zelfstandig kan en mag beslissen over aangelegenheden betreffende de Nederlandse
taal, ‘ook op andere terreinen wordt gevolgd’. Theoretisch denkbaar - ook dat is dus
erg voorzichtig.
Op zichzelf is er alles te zeggen voor de nauwst mogelijke samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen. De argumenten die Postma noemt zijn geldig: in een
uitgebreide Europese Unie, die straks misschien 25 leden zal tellen, zijn de kleine
leden vrijwel gedwongen tot samenwerking, en wat is dan natuurlijker dan een
Nederlands-Vlaamse samenwerking? (Hier loopt Postma weer wèl vooruit op een
zelfstandige Vlaamse staat, dus een uiteenvallen van België).
Ander argument: ‘de economie van Nederland doet het vrij aardig, die van
Vlaanderen nog beter. De welvaart in Vlaanderen is groter, de arbeidsproductiviteit
is hoger, en het BNP van Vlaanderen is even groot als van de republiek Zuid-Afrika,
dat 40 procent bedraagt van het Afrikaanse continent. Samenwerking tussen beide
economieën kan tot een vergrote economische en dus politieke invloed leiden.’
Allemaal waar. Nogmaals: er is alles te zeggen voor de nauwst mogelijke
economische en politieke samenwerking met Vlaanderen. Maar samenwerking is
iets anders dan eenheid, en op enigerlei vorm van staatkundige eenheid schijnt Postma
toch wel uit te zijn. Die is af te raden - ook wanneer België inderdaad mocht
uiteenvallen en Vlaanderen een eigen staat zou worden.
Waarom is dat af te raden? Niet omdat de stemming in Vlaanderen allerminst
pro-Nederlands (of, zoals ze daar zeggen: pro-Hollands) is. Het tegendeel is waar.
Nee, een staatkundige eenheid, in welke vorm dan ook, zou de tegenstelling tussen
Nederlanders en Vlamingen alleen maar vergroten.
Waarom? Omdat de politieke cultuur in Vlaanderen volstrekt anders is dan die in
Nederland. We hebben ons daar de laatste maanden weer van kunnen overtuigen. Er
heersen weliswaar niet zulke toestanden als in Wallonië, maar ze zijn toch anders
dan bij ons.
In een staatkundige eenheid behoort één politieke cultuur te heersen. Zouden
Nederland en Vlaanderen een staatkundige eenheid - ik herhaal: in welke vorm dan
ook - uitmaken, dan zouden er twee diep gewortelde culturen dagelijks op elkaar
botsen, wat ze in een samenwerking veel minder doen.
En niet alleen dat: in een staatkundige eenheid tussen Nederland en Vlaanderen
zou Nederland getalsmatig de sterkste partij zijn. De Vlamingen zouden dus het
gevoel krijgen dat hun een hun vreemde politieke cultuur zou worden opgelegd. Dat
zou niet bevorderlijk zijn voor de werkelijke eenheid. Laat de samenwerking dus
samenwerking blijven en geen staatkundige vorm krijgen.
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Maar geldt wat hier over Nederland en Vlaanderen gezegd wordt, niet ook - ja,
nog meer - voor de politieke eenheid van Europa, die wij zeggen na te streven? Ja,
natuurlijk, en daarom komt die niet tot stand of, als zij tot stand komt, zal zij
verzanden in misverstanden en botsingen. Laten we luisteren naar wat Metternich
in de negentiende eeuw over het streven naar Duitse eenheid zei: ‘Einigkeit, keine
Einheit’.
NRC Handelsblad van 16-05-1997, pagina 7

Alles heeft een geschiedenis
Enige tijd geleden zorgde de uitslag van een enquête onder Tweede-Kamerleden
over hun historische kennis voor veel hilariteit. Die kennis immers bleek niet fameus,
en sommige ondervraagde Kamerleden leken zelfs prat te gaan op hun gebrek eraan.
Helaas is er geen soortgelijke enquête gehouden onder degenen die zich zo vrolijk
maakten over dit testimonium paupertatis van de Kamer.
Bovendien: was de Kamer wel de juiste adressaat van die vrolijkheid? Kamerleden
worden geacht het volk te vertegenwoordigen. De Kamer kan, min of meer,
beschouwd worden als een weerspiegeling van dat volk - ook in de prioriteiten die
zij aan bepaalde zaken geeft. Welnu, hoe staat het met de geschiedkundige kennis
onder ons volk en met de prioriteit die het aan die kennis geeft?
Wat weten wij daarvan? Niet veel. Maar te oordelen naar het aantal studenten dat
zich voor de studie geschiedenis aan de universiteiten laat inschrijven en naar de
populariteit van historische boeken en televisieseries valt het met die historische
kennis, althans de historische belangstelling, nogal mee. Maar zijn dit goede
maatstaven? Belangstelling is in elk geval niet hetzelfde als kennis. In de Frankfurter
Allgemeine Zeitung van 30 april las ik dat er onlangs een studie uitgekomen is, Youth
and History getiteld, waarin de resultaten zijn neergelegd van een onderzoek naar
de historische kennis en belangstelling van vijftienjarige scholieren. Ruim 32.000
scholieren waren in 25 Europese staten plus Israel en het autonome Palestijnse gebied
ondervraagd.
Het rapport zelf, waarvoor de historicus Magne Arvik van de universiteit van
Bergen (Noorwegen) en de Hamburgse hoogleraar in de pedagogie Bodo von Borries
verantwoordelijk zijn, heb ik nog niet te pakken gekregen, zodat ik voorlopig moet
vertrouwen op het vrij uitvoerige artikel dat de FAZ eraan gewijd heeft. Dat besteedt
natuurlijk bijzondere, maar niet uitsluitende aandacht aan de resultaten die de Duitse
leerlingen betreffen.
Ook de FAZ begint ermee te wijzen op de schijnbaar grote belangstelling onder
het publiek - in dit geval het Duitse - voor geschiedenis: er staan rijen voor de
tentoonstelling over de oorlogsmisdaden van de Weermacht, evenals voor het twee
jaar geleden geopende museum voor Duitse geschiedenis in Bonn; het boek van
Daniel Goldhagen, evenals het dagboek van Victor Klemperer, staat al maanden op
de bestsellerlijst; Spielbergs film Schindler's List trok vijf miljoen kijkers. In elk
geval bewijzen deze feiten dat de Duitsers niet, zoals andere volken, hun verleden
verdringen. Maar zeggen zij ook iets over de belangstelling onder scholieren? Een
citaat uit de FAZ, dat niet alleen betrekking heeft op de toestand op Duitse scholen:
‘Geen ander land, behalve België en Nederland (mijn cursivering), vertoont zo'n
gebrek aan belangstelling voor het onderwijsvak geschiedenis’ als Duitsland. In
België en Nederland is het daarmee dus nog slechter gesteld. ‘Noch zijn betekenis
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voor het heden noch zijn oriënteringsfunctie voor de toekomst wordt bijzonder hoog
gewaardeerd.’
‘Zelfstandige interpretaties van historische gebeurtenissen worden in Duitse scholen
nauwelijks verlangd. Verhalen van volwassenen over het verleden worden noch wat
hun geloofwaardigheid noch wat het daarmee verbonden genoegen betreft, positief
door de scholieren beoordeeld. Slechte tijden voor de geschiedenis.’ Aldus de FAZ
over dat rapport. Zou het op Nederlandse scholen veel anders zijn? Daarentegen
geniet het bezoek aan musea en tentoonstellingen veel groter vertrouwen dan andere
vormen van onderwijs. Het wordt, wat dat betreft, slechts door film en televisie
overtroffen. Ook dat geldt blijkbaar voor de Duitse jeugd en verklaart de grote toeloop,
vooral van jeugdigen, naar de tentoonstelling over de misdaden van de Weermacht.
Dit zou wel eens een typisch Duits verschijnsel kunnen zijn. Iedere jonge Duitser
heeft immers wel een grootvader die onder Hitler in militaire dienst is geweest. Maar
het zou ook een les voor Nederland kunnen inhouden: zouden tentoonstellingen over,
bijvoorbeeld, het optreden van het Nederlandse leger in Indonesië of de behandeling
van NSB-kinderen na de oorlog - beide min of meer taboeonderwerpen - ook aan
een behoefte voldoen?
Het onderzoek onder de Europese, Israelische en Palestijnse jeugd heeft zich niet
beperkt tot de autochtonen, maar zich uitgestrekt over de minderheden, zoals de
Russen in Estland en de kinderen van gastarbeiders in West-Europa. Interessant is
de bevinding dat een decennialange scheiding van het stamland geen essentiële
afwijkingen in voorkeuren en mentaliteit oplevert. Die blijven blijkbaar grosso modo
dezelfde als die in het stamland.
Zo is, aldus het rapport, de overeenkomst tussen Duitse en Zuidtirolese
(Duitssprekende) scholieren nog altijd groter dan die tussen Noorse en Zweedse of
tussen Spaanse en Portugese. Het onderwijs, casu quo de staat, kan daar blijkbaar
weinig aan veranderen. Ook West- en Oostduitse scholieren laten grote
overeenkomsten zien - ondanks jarenlange ideologische indoctrinering in de DDR
èn hoewel de Oostduitse leraren nog grotendeels andere idealen koesteren dan hun
Westduitse collega's. Ook hier stuit het onderwijs kennelijk op grenzen.
Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat de scholieren niet meer geloven in de
historische vooruitgang. Ook hier heeft de ideologie gefaald. Daarvoor in de plaats
is het geloof in hetzij een historische golfbeweging, hetzij een herhaling van de
geschiedenis gekomen. Ondanks hun gebrek aan kennis en belangstelling hebben de
scholieren blijkbaar toch vagelijk een concept van de geschiedenis.
Dat klopt met het slotwoord van een lezing die de Amsterdamse socioloog Johan
Goudsblom onlangs heeft gehouden: ‘dat alles een geschiedenis heeft, en onderhevig
is aan processen, wordt door niemand serieus ontkend’.
NRC Handelsblad van 20-05-1997, pagina 9

Twijfel van een eenvoudige burger
‘Economie is een zachte wetenschap met harde gevolgen’, hoorde ik onlangs iemand
zeggen. Ik vond dat een mooie uitspraak, want afhankelijk van het economisch beleid
dat een regering voert, kan iemand werk hebben dan wel werkloos zijn of geld op
de bank hebben dan wel zijn spaarcentjes verliezen.
Een geruststellende uitspraak vond ik het ook, want ik ben iemand die altijd in
stille eerbied naar economen, bankdirecteuren en dezulken luistert. Weliswaar begrijp
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ik hen niet altijd, maar dat vergroot slechts mijn schroom vraagtekens te zetten achter
hun uitspraken. Maar nu hoor ik dat economie slechts een zachte wetenschap is.
Ook in het debat over de Europese gemeenschappelijke munt, de euro, mengde ik
me, uit onwetendheid, liever niet. Wel verbaasde het mij dat economen, zelfs bankiers,
zo vaak eigenlijk marxisten leken te zijn, in zoverre als zij beslissende waarde schenen
toe te kennen aan de economische factor.
Is het niet veeleer zo, zo dacht ik, dat irrationele factoren, zoals de politiek, de
cultuur of de mentaliteit, in laatste aanleg de dienst uitmaken? Maar zo'n opmerking
ontmoette vaak slechts een glazig oog. En toch: is een economisch beleid, wil het
slagen, niet afhankelijk van het vertrouwen van de burger - en is vertrouwen een
meetbare factor?
Was het daarom dat een van Nederlands meest gerespecteerde economen,
oud-president van De Nederlandsche Bank Zijlstra, als minister eens in de Kamer
zei dat hij geen ‘zooön politikon’ (politiek dier) was? Weliswaar gaf hij hiermee aan
deze uitdrukking een enge interpretatie - Aristoteles verstond onder politikos: tot een
samenleving behorend - maar de bedoeling was duidelijk: Zijlstra achtte zich, als
wetenschapsman, in de eerste plaats econoom, niet geschikt voor de politiek, en dat
terwijl hij juist bij uitstek het vertrouwen van het volk genoot!
Ook het welslagen van de euro is ten slotte afhankelijk van het vertrouwen dat de
Europeanen en anderen in die munt zullen hebben. Is dat vertrouwen nu vergroot of
verkleind nu zelfs Duitsland, de strenge leermeester op monetair gebied, niet vies
blijkt te zijn van boekhoudkundige trucs om de normen te halen die vastgesteld zijn
voor deelneming aan de Economische en Monetaire Unie (EMU)? Zeker, het
voornemen van de Duitse regering om de waarde van goud- en dollarvoorraden van
de Bundesbank te verhogen en om haar aandelen in Deutsche Telekom eerder te
verkopen dan beloofd was, is, strikt gesproken, misschien geen truc. Maar welke
indruk moeten die maatregelen, indien uitgevoerd, maken op de eenvoudige burger
en belegger?
Ik kan er volkomen naast zitten, maar mij dunkt dat het psychologische effect van
die maatregelen alleen maar negatief kan zijn en dat zij andere landen zullen
aanmoedigen eveneens gebruik te maken van technische mazen in het net. En als
aandeelhouder van Telekom zou ik razend zijn: de plotselinge verkoop van die
aandelen kan hun waarde slechts doen kelderen.
In elk geval vraag ik mij af of, als een onderneming zo zou handelen als minister
Waigel van plan is, zij niet al haar geloofwaardigheid bij de banken en haar
aandeelhouders zou verliezen. Voor veel Duitsers moet het zijn alsof hij er met het
familiezilver vandoor wil gaan, en dat ter wille van een plan - de EMU - waar ze
toch al niets van moeten hebben.
Eén gevolg is alvast zeker: Duitsland kan nu niet meer andere landen, zoals
Frankrijk en Italië, berispen wanneer zij zich van boekhoudkundige trucs bedienen.
Het zal Italië misschien ook niet meer uit de EMU kunnen weren, en dan zou het
vertrouwen van de Duitsers in de waarde van de euro nog verder slinken. Wie durft
nog te beweren dat de euro even sterk zal zijn als de D-mark, ja als de gulden?
Politiek is Duitslands positie - eerst door de miserabele prestaties van zijn economie
en nu door die noodgrepen - ook verzwakt, en daar zal een land als Frankrijk, dat
toch al ernstige bezwaren had tegen het keurslijf waarin Duitsland de EMU wilde
snoeren en tegen de vrijheid die het de centrale Europese Bank wilde laten,
onmiddellijk gebruik van maken.
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Zou Duisenberg, de gedoodverfde president van die bank, een van de eerste
slachtoffers worden van die machtsverschuiving? De vraag is niet interessant, behalve
voor Duisenberg zelf. Het zou voor Nederland natuurlijk mooi zijn als Duisenberg
president zou worden, maar een groot Nederlands belang is het niet. Een Nederlands
belang is het dat iemand van Duisenbergs stevigte president wordt.
Overigens mogen we ons afvragen of Duisenberg er nog wel zin in zou hebben
president van de bank te worden, als de euro, voor welker waarde zij garant staat,
zo weinig vertrouwen wekt als zij nu bij velen heeft - nog afgezien van de politieke
teugel die Frankrijk, nu misschien met meer succes, de bank probeert aan te doen.
En het kabinet? Minister Zalm van Financiën heeft de ongewone stap gedaan zich,
in een interview in de krant van gisteren, zeer kritisch uit te laten over de voornemens
van zijn Duitse collega. Terecht, naar het lijkt. Niettemin is het onwaarschijnlijk dat
Nederland, als Duitsland en Frankrijk, gesteund door Spanje, Italië en enkele andere
landen, de voorkeur gaan geven aan een soepele interpretatie van de normen voor
de EMU, de uiterste consequentie uit zijn stevige standpunt zal durven of zelfs kunnen
trekken. Politieke overwegingen zullen dan op z'n minst even zwaar wegen als
economische.
NRC Handelsblad van 23-05-1997, pagina 7

Een dissidente diplomaat
Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, Nederlands ambassadeur in Moskou,
is nourri dans le sérail. Zijn vader gold vóór de oorlog als een van onze beste
diplomaten. Hij stierf echter, 45 jaar oud, in 1940 in Boedapest, waar hij gezant was.
De jonge Godert, wiens moeder twee jaar later met een Hongaarse graaf trouwde,
bleef de oorlogsjaren in Hongarije. Gevolg is dat hij vloeiend Hongaars spreekt, wat
hem van pas kwam toen hij, op zijn beurt, hoofd werd van het inmiddels tot ambassade
verheven gezantschap in Boedapest.
Van de kant van zijn vrouw is hij ook aan de diplomatie gelieerd. Zij is de dochter
van mr. F.C.A. baron van Pallandt, die, onder andere, ambassadeur in Moskou en
Delhi was. (Een groter publiek kende een zoon beter: de Frederik in een indertijd
populair zangersduo Nina en Frederik).
Hoewel hij op vrij late leeftijd in de buitenlandse dienst trad, kan De Vos, die als
persoon eerder beantwoordt aan het cliché van de stugge officier dan aan dat van de
suave diplomaat, dus beschouwd worden als doorkneed te zijn in het vak. Hij geldt
dan ook, zoals wij in de krant van 24 mei hebben kunnen lezen, als ‘een van de
kopstukken van de diplomatieke dienst’.
Te meer verbaast het in hetzelfde artikel te lezen dat hij tegen het beleid van zijn
regering inzake de uitbreiding van de NAVO al geruime tijd een ‘eenmansguerrilla’
voert, zoals een in dat artikel geciteerde, niet nader genoemde diplomaat dat noemde.
Zeker, een diplomaat wordt geacht in zijn rapportage aan zijn minister open voor
zijn mening uit te komen - ook wanneer die niet strookt met het beleid van die
minister. Niet iedere bewindsman is zo'n openhartigheid welkom, en meer
voorzichtige diplomaten hoeden zich er dan wel voor iets te melden wat Den Haag
niet graag hoort (dat is overigens geen typisch Nederlands verschijnsel).
Maar De Vos is kennelijk uit een ander hout gesneden. Hij neemt geen blad voor
de mond, maar zijn waarschuwingen uit Moskou tegen de uitbreiding van de NAVO
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‘zijn puur eenrichtingsverkeer geworden. De relatie met het departement is op dit
punt zo goed als dood’. Zo citeren de auteurs van het artikel ‘een betrokkene’.
Hier is het dus niet meer de diplomaat die de minister naar de mond praat, maar
de minister die niet - of niet meer - wil luisteren. Dat laatste deed zich ook voor in
1991, toen de ambassadeur bij de Europese Unie de minister waarschuwde dat het
plan dat Nederland aan zijn partners wilde voorleggen, niet op voldoende steun zou
kunnen rekenen. De dag die als zwarte maandag de geschiedenis zou ingaan, zou
hem gelijk geven.
Dit betekent nog niet dat De Vos met zijn waarschuwingen uit Moskou eveneens
gelijk heeft. Het bewijst alleen maar dat een ambassadeur die zijn minister niet wil
displezieren zowel als een ambassadeur die met zijn Cassandraboodschappen de
minister ergert of verveelt, niet beantwoordt aan de taak waarvoor hij is aangesteld.
In het eerste geval ligt de schuld eerder bij de ambassadeur, in het tweede geval bij
de minister.
Zolang zo'n oneigenlijk gebruik van de dienst binnenshuis blijft, is er geen vuiltje
aan de lucht. Het blijft binnenshuis (maar een vuiltje is het). Anders wordt het wanneer
de ambassadeur zijn gelijk ook buitenshuis gaat proberen te halen, en dat is kennelijk
met ambassadeur De Vos van Steenwijk het geval. Een brief die hij ook aan anderen
dan zijn ministerie stuurde, bleef niet lang geheim, en dat was ook blijkbaar zijn
bedoeling.
En helemaal tegengesteld aan de bedoelingen van zijn superieuren wordt zijn
fungeren wanneer de ambassadeur in Moskou, zoals eveneens in dat artikel in de
krant van 24 mei te lezen was, ook in gezelschap van Russen lucht geeft aan zijn
persoonlijke mening, die in strijd is met die van zijn minister. Dan is zijn
doelmatigheid ter plaatse uitgediend - hoezeer hij ook materieel gelijk zou mogen
hebben (over de merites van zijn mening, en die van zijn minister, hebben we het
hier niet).
Deskundigen op het gebied van Nederlands diplomatieke geschiedenis zullen
kunnen berichten of zich zoiets al eens eerder heeft voorgedaan. Zelf denk ik aan de
brieven die Luns, als diplomaat (dus vóór zijn ministerschap), schreef aan de
fractieleider van de Katholieke Volkspartij, Romme - brieven die kritisch waren ten
opzichte van het beleid van zijn superieuren (en collega's). Maar die brieven bleven
- en dat is het hele verschil met het onderhavige geval - toen geheim.
Zelf minister geworden, duldde Luns weinig tegenspraak van zijn diplomaten. Zo
werd een oud-ambassadeur in India, van wie hem ter ore was gekomen dat hij kritisch
stond ten opzichte van zijn Nieuw-Guineabeleid, een jaar lang kaltgestellt en daarna
naar Pretoria gestuurd, waar hij korte tijd later overleed (volgens zijn weduwe aan
de gevolgen van de druk waaronder hij had gestaan en - in Zuid-Afrika - nog stond).
Van minister Van Mierlo hoeft zo'n optreden niet verwacht te worden. De eerste
reacties van zijn ministerie op De Vos' ‘eenmansguerrilla’ - of liever: op de eerste
berichten daarover - waren eerder lauw: hij is ‘een van de kopstukken’, hij is bevriend
met prins Claus, hij loopt toch al tegen zijn pensioen. Allemaal, blijkbaar, redenen
om de zaak te bagatelliseren. En de officiële woordvoerder wist, desgevraagd, van
niets: De Vos draagt ‘voor zover ons bekend’, de mening van de regering uit, en die
niet lang geheim gebleven brief van hem was meer ‘een soort grap’ geweest.
Maar nu is de minister toch wakker geworden en heeft hij een onderzoek gelast
naar de gedragingen van zijn ambassadeur - kennelijk niet zozeer eigener beweging
als wel omdat het artikel van 24 mei tot vragen bij Kamerleden had geleid. Deze
procedure getuigt niet bepaald van daadkracht, en vergroting daarvan was juist het
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doel van 's ministers ‘herijkings’-operatie op zijn ministerie geweest. Maar ja, als de
geest erachter slap blijft, blijven de mooiste reorganisatieplannen papieren
maatregelen.
NRC Handelsblad van 30-05-1997, pagina 7

Twee aardverschuivingen
Afgelopen weekeinde heeft twee verliezers opgeleverd: Chirac en Bolkestein. De
nederlaag van de eerste is duidelijk. Hij heeft een gok gewaagd die hij grandioos
heeft verloren. In plaats van een verminderde, maar nog stevige meerderheid, waarop
hij gespeculeerd had, moet hij nu tot 2002 samenwerken met de vrijwel dood
gewaande socialisten. Zijn gezag als politicus is hij kwijt.
En zijn gezag als staatsman? Veel zal afhangen van de manier waarop hij met
Jospin zal kunnen samenwerken. Vijf jaar is een lange tijd, en behorend tot een partij
die zich als de natuurlijke machthebbers in Frankrijk beschouwt, zal hij moeite hebben
zich te plooien naar de wensen van de socialistische ‘usurpateurs’.
Zakelijk zou het misschien niet heel veel uitgemaakt hebben of Jospin dan wel
Séguin, die gedoodverfd was als opvolger van de zondebok Juppé in geval van een
gaullistische overwinning regeringsleider zou zijn geworden. Beiden zijn voorstander
van een belangrijke rol van de staat in de economie, beiden zijn ‘sociaal’ en beiden
stellen nieuwe voorwaarden aan de EMU. Maar de sfeer zal een heel andere zijn, en
die sfeer zal veel vergen van Chirac, die de twee jaren van cohabitatie met de socialist
Mitterrand (1986-1988) al een beproeving vond. Tenzij deze cohabitatie, die ruim
dubbel zo lang zal duren, een onverwacht toonbeeld van teamgeest zal zijn, zal
Frankrijks gezag op het internationale toneel in elk geval tanen - wat niet wil zeggen
dat het zich inschikkelijker zal gedragen. Integendeel eerder. ‘Ik ben te zwak om
concessies te doen’, heeft generaal De Gaulle eens gezegd.
Moeten alle socialisten nu juichen over Jospins overwinning. Hij heeft zich
weliswaar beroepen op Tony Blair, maar zijn programma verschilt werelden van dat
van New Labour. Blair zou nooit beloofd hebben dat hij 700.000 arbeidsplaatsen
zou scheppen en de werkweek zou verminderen van 39 tot 35 uur - met behoud van
salaris.
Als het Franse volk voor verandering heeft gekozen, dan is het niet de verandering
van de verouderde structuren, die aanpassing aan de wereldeconomie zo moeilijk
maken, maar voor verandering van een beleid dat het mes wilde zetten in de
onbetaalbare sociale voorzieningen. Het is dus een gotspe van de mitterrandist Jack
Lang, wanneer hij zegt dat de Fransen Chiracs verwijt dat ze conservatief zijn, hebben
gelogenstraft. Het zijn de socialisten die de conservatieven van vandaag zijn.
Dit conservatisme, nu in een rood kleed gestoken, maakt het nog onwaarschijnlijker
dat de euro, als hij er komt, een sterke munt zal zijn. Evenmin als Chirac zal Jospin
zich het vuur uit de sloffen lopen voor de benoeming van Duisenberg - een
partijgenoot! - tot eerste president van de Europese centrale bank.
Zwaar weer in Europa op til dus. Maar in Nederland schijnt niemand zich daar
iets van aan te trekken. De aardverschuivingen hier te lande zijn van kleiner en
vriendelijker formaat. De benoeming van mevrouw Borst tot lijsttrekker van D66
kan als het begin van zo'n aardverschuivinkje beschouwd worden.
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Zeker is die benoeming, die overigens tot stand is gekomen in de beste tradities
van het regentendom dat D66 zegt (of althans zei) te willen bedrijven, een meesterzet,
die ons noodzaakt alle berekeningen omtrent de verkiezingen van mei 1998 te herzien.
Het zal niet langer een duel tussen Kok en Bolkestein zijn. Daartussen schuift nu
mevrouw Borst, die alleen maar rust, integriteit en vertrouwen uitstraalt. Dat doet
Kok ook, en daarom zal in het bijzonder Bolkestein het moeilijk hebben. Zijn kracht
ligt in het scherpe debat, en die kracht dreigt nu ontwapend te worden door een wijze
grootmoeder.
In zekere zin zal mevrouw Borst de Koningin van de verkiezingen zijn. Elke aanval
op haar zal de goegemeente beschouwen als een aanval op een onschendbare vrouw.
Haar aanhang - zeker onder vrouwen - zal er slechts door groeien. Dat zij op andere
terreinen dan de volksgezondheid minder deskundig is dan haar tegenstanders, zal
daar niets aan afdoen. Dat interesseert het grote publiek niet. Met andere woorden:
D66 slaat, met de benoeming van mevrouw Borst, het politieke debat dood.
Dit wordt bevestigd door wat de Amsterdamse wethouder Ernst Bakker, volgens
Trouw van gisteren, zondag voor de radio zei: D66 gokt op de zwevende kiezer, de
kiezer die zich door de uitstraling van een politicus laat inspireren tot een keuze. Een
duidelijke politieke profilering kan de zwevende kiezer alleen maar afstoten.
Als dit juist is - en waarschijnlijk is het juist - dan betekent dit het einde van de
politiek. De boodschap is niet belangrijk, het komt op de uitstraling aan. Mijn
bezwaren tegen D66 worden er zeker niet kleiner door.
Maar laten we mevrouw Borst het voordeel van de twijfel gunnen. Volgens De
Telegraaf van gisteren heeft ze gezegd: ‘Ik ben een doorbakken D66'er. Het hele
gedachtegoed van D66 is mijn gedachtegoed.’ Zij heeft nu een gouden kans uit te
leggen wat dat gedachtegoed is.
NRC Handelsblad van 03-06-1997, pagina 9

Een conservatief socialisme
Een paar opmerkingen vooraf, die het standpunt duidelijk dienen te maken vanwaaruit
ik de jongste omslag in Frankrijk beoordeel. Eén: als kleinzoon van een echtpaar dat
tot die minderheid behoorde, koester ik een préjuge favorable jegens Franse
protestanten.
Dit ‘gunstig vooroordeel’ geldt dus ook Lionel Jospin, de winnaar van de
verkiezingen van zondag, van wie de pers de ‘protestantse deugden’ - of wat zij
daarvoor houdt: integriteit, gestrengheid, rechtlijnigheid - niet ophoudt te noemen.
Tweede opmerking: komende van iemand die zichzelf een conservatief beschouwt
te zijn, is mijn uitspraak in mijn eerste artikel (3 juni) over die verkiezingen: ‘Het
zijn de socialisten die de conservatieven van vandaag zijn’, niet noodzakelijkerwijs
als kritiek bedoeld. Het hangt er maar van af welke waarden of verworvenheden je
wilt conserveren.
Hier beginnen mijn bedenkingen: in tegenstelling tot New Labour en de
Nederlandse socialisten, zijn de Franse nog zeer conservatief wat betreft de
verworvenheden van de verzorgingsstaat, waarvan de kosten voor ieder onmiskenbaar
de pan uit rijzen.
Ook de leraar economie die Jospin is geweest, behoort nog tot die school. ‘Waarom
niet een economisch model denkbaar achten dat zowel schatplichtig is aan Keynes
(de rijkdom beter verdelen) als aan Marx (de structuren veranderen)?’, schreef hij
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in 1983, het jaar waarin die andere socialist, president Mitterrand, het roer in liberale
richting omgooide. Sindsdien is Jospin niet wezenlijk van mening veranderd.
Met andere woorden: in zijn gedachten moet de staat de economie in belangrijke
mate blijven dirigeren. Daarin verschilt hij, zoals hijzelf toegegeven heeft, niet veel
van gaullisten als Philippe Séguin, die waarschijnlijk bij een gaullistische overwinning
minister-president zou zijn geworden. Deze is een bewonderaar van Napoleon III,
de keizer die in het midden van de vorige eeuw autoritarisme paarde aan een begin
van sociale zorg - nadat onder zijn voorganger, de burger-koning Louis-Philippe,
het ultraliberalisme hoogtij had gevierd. (Séguin is de auteur van een in 1990
verschenen hagiografie Louis Napoléon le Grand.)
Wat dat betreft, zal Jospin, als hij zal proberen de staat weer meer greep op de
economie te laten krijgen, zich verzekerd kunnen achten van de steun van vele, ook
niet-socialistische Fransen. Het is eigenlijk alleen maar de UDF, de partij van
oud-president Giscard d'Estaing, die liberaal genoemd kan worden - en dan nog maar
tot op zekere hoogte, want ook bij haar (die 21 procent van de stemmen kreeg) is de
staatstraditie sterk.
Vergeleken met haar kunnen de socialisten huiverig voor verandering, dus
conservatief genoemd worden. ‘Dit alles betekent dat het electoraat dat de
regeringswissel teweegbracht, in grote meerderheid gekant is tegen de vernieuwing
die in de landen van de Europese Unie bezig is en die vereist wordt door de aanpassing
aan de wereldwijde concurrentie’, schrijft Mia Doornaert, de voortreffelijke
correspondente van De Standaard in een interessante analyse (3 juni).
‘Die kiezers van de linkse partijen’, zo gaat zij voort, ‘zijn behoudsgezind in de
zin dat ze de traditie van staatsdirigisme verkiezen boven meer privé-initiatief. Ze
wensen meer de bescherming van de staat, niet minder staat. Niet van het
privé-initiatief, maar van de staat verwachten ze een beter leven, meer werk, meer
loon.’
Het is dan ook een ‘zeer traditioneel publiek’ dat de socialistische partij terugwon:
‘werknemers van de openbare diensten, bedienden, arbeiders’, zo citeert zij de
directeur van het peilingsinstituut Louis Harris. En haar bondgenoot, de
communistische partij, steunt op een kiespubliek dat ‘sterk mannelijk en tamelijk
oud’ is.
Bovendien is de meerderheid van links flinterdun: socialisten, communisten en
andere linksen kregen samen 41,8 procent van de uitgebrachte stemmen, tegen de
gaullisten van diverse pluimage 36,3 procent, en als de 15,3 procent van het Front
National erbij geteld wordt, dan heeft rechts in zijn totaliteit een absolute meerderheid:
51,6 procent. Door het vigerende kiesstelsel vindt deze verhouding haar
weerspiegeling niet in de zetelverdeling.
Als de proportionaliteit zou hebben gegolden, zou links ook in de Nationale
Vergadering in de meerderheid zijn geweest. Het Front National zou dan 77 zetels
(nu: één) hebben gewonnen en op de wip hebben gezeten, tenzij socialisten en
gaullisten een ‘grote coalitie’ zouden hebben gevormd.
En waarom heeft links dan nu gewonnen? Opnieuw Mia Doornaert: ‘Het dankt
zijn zetelmeerderheid aan de splitsing van de rechtse stemmen tussen de
republikeins-rechtse partijen en het uiterst-rechtse Front National. De tactiek van
Jean-Marie Le Pen om de (rechtse) coalitie van haar meerderheid te beroven heeft
gewerkt.
De 77 “driehoeksverkiezingen” met een linkse, rechtse en FN-kandidaat hebben
de coalitie meer dan 40 zetels gekost. Geteld bij de 256 zetels die republikeins rechts
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nu heeft, had dat net kunnen volstaan voor de absolute meerderheid van 289. Niet
alleen is de linkse meerderheid “conservatief”, ze dankt, ongevraagd, haar
overwinning mede aan uiterst-rechts.’
De socialisten in de andere Europese landen mogen nu wel juichen, maar voor
zover zij voorstander van verdere Europese integratie zijn, is daar geen enkele reden
voor: het conservatisme van de Franse socialisten zal een grotere rem op die
ontwikkeling blijken dan het gaullisme van president Chirac (dat overigens nauwelijks
nog die naam verdiende). Dat de regering-Jospin nu eurofielen in sleutelfuncties
heeft, verandert daaraan weinig.
Er is nog een andere reden voor bezorgdheid: rechts in Frankrijk is in totale
verwarring, het gaullisme is vrijwel geïmplodeerd (zoals het communisme voordien).
Dat laat het veld vrij aan het Front National. Dat 24 procent van de arbeiders op het
Front National stemt en dat zijn electoraat zichzelf als onder aan de sociale ladder
en als ten achter gesteld beschouwt te zijn, moet links ook te denken geven. Links
beweert immers vanouds voor de ‘onderkant van de samenleving’ op te komen. Hoe
dan ook is Frankrijk een onzekere partner in de Europese samenwerking geworden.
NRC Handelsblad van 06-06-1997, pagina 7

Euroscepsis met diepgang
‘Nooit doen - kan niet anders’. Onder deze vlag heeft het tijdschrift Tirade een apart
nummer, gewijd aan Europa, uitgegeven. De titel moet de tegenstelling weergeven
die bestaat tussen de tegenstanders en voorstanders van de Europese eenwording.
Het is een wat simpele tweedeling, want er bestaan talloze nuances tussen ‘gloeiend
voor’ en ‘gloeiend tegen’, zoals trouwens ook uit dit nummer blijkt. Gastredacteur
van dit speciale nummer is de Amsterdamse hoogleraar in de geschiedenis dr. M.C.
Brands. In een inleidend artikel dat hij samen met de journalist A. Elshout heeft
geschreven, constateert hij dat het debat over Europa in Nederland ‘schraal en
oppervlakkig’ is.
‘Van historisch besef en diepgang doordrongen observaties’, zoals die in de
buitenlandse pers te lezen zijn, ‘ontbreken in de Nederlandse discussie.’ ‘Het
Nederlandse onvermogen in langere termijnen en bredere verbanden te denken getuigt
(...) van een benauwend provincialisme.’ Wij komen niet verder ‘dan wat
bellenblazerij in een schijndebat, dat geen enkel moment het idee geeft dat men zich
bewust is van de werkelijke continentale gevaren en uitdagingen’.
Nu, daar kunnen we het mee doen, en het erge is dat Brands en Elshout, wat dit
betreft, grotendeels gelijk hebben. Hun speciale kritiek geldt diegenen die geen keus
maken ‘tussen ja of nee’ (hoort eigenlijk te zijn: tussen ja en nee). Dezen ‘volstaan
met het standpunt dat Europa nooit een politieke eenheid zal worden, omdat de
politiek-culturele verschillen tussen de diverse Europese landen nu eenmaal te groot
zijn en te groot zullen blijven. (...) Degenen die deze mening aanhangen, houden
schone handen, maar de vraag hoe het dan wel moet met Europa, laten ze in het
luchtledige hangen.’
Eerlijk gezegd, herken ik mezelf wel in deze omschrijving, en ik was dan ook niet
verbaasd met name genoemd te worden als een van die flauwhartigen. Ja, ik ben een
euroscepticus wat betreft de politieke eenwording en heb geen recept voor hoe het
dan wèl moet. (Dat is overigens een ander genus dan dat der eurotegenstanders,
waaruit alleen al blijkt dat er meer is dan voor en tegen). Deze filippica maakt
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natuurlijk nieuwsgierig naar wat Brands c.s. dan voorstaan, te meer wanneer zij
schrijven dat zij in dit nummer van Tirade een poging doen dat geconstateerde verzuim
van werkelijk debat enigszins goed te maken. Dan zullen ze meteen ook met een
alternatief voor euroscepsis aankomen, denk je dan.
Met bijzondere verwachting uitziende naar het verlossende woord begint de lezer
dan ook aan het artikel dat Brands samen met de historicus dr. R. Havenaar wijdt
aan, vooral, de Frans-Duitse samenwerking. Het is een lezenswaardig artikel, maar
niet bijster oorspronkelijk voor degeen die Brands' uitgebreide journalistieke productie
enigszins heeft gevolgd. Zelfs de titel van het artikel, ‘De kwadratuur van de Europese
cirkel’, klinkt de lezer bekend in de oren.
Dat neemt niet weg dat ik het ook met dit artikel grotendeels eens ben en daarom
wil ik er een paar citaten uit geven die, geloof ik, de toon ervan goed weergeven.
‘Over een brede linie, van Parijs tot Bonn, lijkt de bereidheid nationale bevoegdheden
af te staan aan Europese instanties (...) een limiet te hebben bereikt.’ ‘De natie-staat
(...) is nog altijd het belangrijkste instituut dat garant staat voor interne en externe
veiligheid.’
En: ‘De EU kampt met het onoplosbare probleem dat er niet zoiets als een
“Europese identiteit” bestaat. Europa is gebouwd uit een gevarieerde verzameling
tradities, temperamenten en mentaliteiten. Die verscheidenheid was en is de bron
van een enorme creatieve kracht. (...) Maar diezelfde variëteit is de bron van
tegenstellingen, die de politieke organisatie van het oude continent tot een hels karwei
maken.’
Voor degeen die mocht denken dat ik met deze citaten selectief te werk ben gegaan,
volgt hier het slot (dat meestal een soort samenvatting is): Het is ‘goed om te
onthouden dat een energiek Europa meer dan eens, en met desastreuze gevolgen,
zijn daadkracht heeft gebruikt om de hand aan zichzelf te slaan. Zo bezien is de
huidige lethargie een vertroosting, zij het een schrale.’
Wat ademen deze citaten anders dan een diepe scepsis ten aanzien van de
mogelijkheid van een politieke eenwording van Europa? Ongetwijfeld met meer
‘historisch besef en diepgang’ tot uitdrukking gebracht dan de gewone euroscepticus
kan doen - maar toch. Ja, de titel van hun opstel is al programmatisch: de kwadratuur
van de cirkel is immers onmogelijk! En vertellen Brands en Havenaar ons hoe het
dan wèl moet? Hoe het ‘hels karwei’ opgeknapt moet worden? Ik heb hun artikel
zorgvuldig op zulke aanwijzingen nagelezen - maar nee.
Vallen zij voor mij daarom door de mand of sterven zij daardoor ‘in academische
schoonheid’ (om de woorden te gebruiken die Brands, die zelf blijkbaar liever in een
niet-academisch rommeltje in leven blijft, ten aanzien van de eurosceptici bezigt)?
Welnee, ik zie de taak van de historicus in de eerste plaats als die van de analyticus
- en analyseren doen Brands en Havenaar - en niet als die van degeen die met
oplossingen aankomt.
In elk geval zie ik de analyse in de eerste plaats als mijn werkterrein als journalist
(waarmee ik niet wil zeggen dat dat het werkterrein van de journalist moet zijn).
Voordat we aan het oplossen van een probleem beginnen, moet het eerst geanalyseerd
worden (poser le problème, zeggen de Fransen). In het laatste zie ik vooral mijn taak.
Oplossingen vinden - al dan niet op grond van een analyse - is voor de doeners, de
beslissers, in de eerste plaats de politici. Brands' verwijt aan mij is niet nieuw. Ruim
twintig jaar geleden schreef ik: ‘Mij wordt wel verweten dat ik, in mijn artikelen,
zelden een oplossing aangeef, ja mijn eigen mening haast nooit blootgeef. Dit verwijt
wijs ik niet helemaal van de hand. Het weerwoord dat ik erop kan geven is dit: er
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zijn zoveel problemen waarop ik het antwoord niet weet of waarover ik geen
afgeronde mening heb. Moet ik daarom zwijgen?
En ten slotte: we worden al links en rechts met meningen om de oren geslagen.
Moet er nog eentje bij komen? “L'essentiel est de faire réfléchir” (waar het op aankomt
is de mensen te doen nadenken), schreef Henri Pirenne eens aan Huizinga, en dat
bereik je eerder door het zetten van vraagtekens dan van uitroeptekens.’ Voor de
journalist èn voor de historicus zijn er slechtere voorbeelden denkbaar dan deze twee
eminente historici.
NRC Handelsblad van 10-06-1997, pagina 7

Déjà vu aan de vooravond
Naarmate de top van Amsterdam nadert, wordt bij ouderen het gevoel van déjà vu
groter. Steeds sterker worden zij herinnerd aan de geschiedenis van de Europese
Defensiegemeenschap (EDG), waartoe zes Europese landen op Frans initiatief in
1952 hadden besloten en die ruim twee jaar later door diezelfde Fransen werd
getorpedeerd.
Het doel van die EDG was Duitslands militaire potentie, die onmisbaar werd geacht
voor de verdediging van West-Europa, in een supranationaal keurslijf te dwingen.
Omdat Frankrijk - zeven jaar na de Tweede Wereldoorlog - niets zo vreesde als een
herboren Duits leger, was het bereid zijn eigen strijdkrachten, samen met die van
Duitsland, Italië en de Beneluxlanden - ondergeschikt te maken aan een Europese
defensiegemeenschap (zoals het kort tevoren ook met zijn kolen- en staalindustrieën
had gedaan).
In mei 1952 werd, na anderhalf jaar onderhandelen, het verdrag voor een EDG
getekend, maar in de loop van de volgende jaren werden de Franse bezwaren tegen
hun eigen geestesproduct steeds groter. Telkens opnieuw moesten er, op Franse wens,
protocollen aan het verdrag toegevoegd worden.
In het voorjaar van 1954 werd Pierre Mendès-France minister-president in
Frankrijk. Hij was een politicus die in vele opzichten buiten het gebruikelijke patroon
viel (zo wilde hij de Fransen melk laten drinken). Voor velen was hij een vernieuwer,
en die functie behield hij ook nadat hij, in 1955, was afgetreden - totdat De Gaulle
drie jaar later die rol overnam.
Mendès-France was nooit geestdriftig voorstander van de EDG geweest, en eenmaal
aan de macht confronteerde hij Frankrijks partners met nieuwe eisen. Toen in augustus
van 1954 de Franse Nationale Vergadering besloot het ontwerp-verdrag niet in
behandeling te nemen, nam hij dit voor kennisgeving aan (zo hij het niet had
bewerkstelligd). In elk geval zag hij in deze historische beslissing geen aanleiding
af te treden).
Wat was het gevolg? Dat Duitsland binnen het jaar, met nationale strijdkrachten
(zij het zonder generale staf), lid van de NAVO werd.
En het gevolg voor Europa? Dat het werk van de Europese integratie voorlopig
stil kwam te liggen. Het elan was eruit - totdat de Nederlander Beyen en de Belg
Spaak het weer op de rails zetten met hun voorstel voor een Europese Economische
Gemeenschap. Die kwam er ten slotte in 1957, maar niet dan nadat de Fransen telkens
weer met nieuwe eisen waren gekomen.
Aan deze geschiedenis nu doen de gebeurtenissen van de laatste twee weken sterk
denken. Ook thans een nieuwe Franse regering, en ook thans nieuwe Franse eisen,
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die deze keer de Economische en Monetaire Unie - alweer een Frans geestesproduct,
bedoeld om Duitsland in bedwang te houden - in gevaar brengen. Zeker, er zijn
verschillen met 45 jaar geleden. Zo heeft Frankrijk nu niet met slechts vijf Europese
partners te maken, maar met veertien, waarvan één, Duitsland, niet meer de paria is
die het in 1952 nog was. Maar de nieuwe Franse eisen verraden wèl de wens onder,
zoals zij het zien, het Diktat van een machtig geworden Duitsland - of van de Duitse
Bundesbank - uit te komen.
Ook is Jospin niet een tweede Mendès-France, hoewel ook hij in veel opzichten
buiten het gebruikelijke patroon valt. De nieuwe eisen waarmee hij aan de vooravond
van ‘Amsterdam’ komt, zijn niet uitsluitend het bewijs van het ‘meesterlijk gevoel
voor timing’ dat de Fransen, volgens de correspondent van Het Financieele Dagblad
in Parijs, hebben (hoewel zij ook daarvan het bewijs zijn).
De Franse eisen alleen maar te zien als een poging de vrees van de partners voor
een mislukking van de top uit te buiten, is een onderschatting van de persoon Jospin.
Deze behoort tot het zeldzame genus politici dat, zoals David Roche in The Wall
Street Journal schrijft, ‘geen akkoorden tekent die hij economische onzin en sociaal
onrechtvaarding vindt’.
Dat maakt hem niet tot een gemakkelijker partner. Integendeel: ‘er is niets
ongemakkelijker voor de EMU dan het optreden op het Europese toneel van een
eerlijke en onbuigzame politicus’. Kortom, Jospin is een linkse kloon van Margaret
Thatcher, die het de Europese Unie ook al zo moeilijk heeft gemaakt. Is daarmee
gezegd dat de Amsterdamse top en de EMU tot mislukken gedoemd zijn? Nee, er
zal wel een formule gevonden worden die, naar buiten toe althans, als een succes
verkocht kan worden (hoewel dat moeilijk zal zijn ten opzichte van een steeds
cynischer wordend publiek).
Op de een of andere manier zal wel aan de wens van de Fransen (maar niet alleen
van hen) voldaan worden om de Europese Unie meer bevoegdheden te geven op
sociaal gebied (vooral werkloosheidsbestrijding), maar verder dan coördineren zal
de EU wel niet mogen gaan, en iedereen weet wat dat betekent (‘vergaderen tot je
er bij neervalt’, schrijft de correspondent van de Volkskrant in Brussel). Coördineren
bovendien van - zelfs onder socialisten - zeer uiteenlopende visies.
Met dat al zullen de eigenlijke doeleinden van de Amsterdamse top - milieu, strijd
tegen de internationale criminaliteit, vereenvoudiging van besluitvormingsprocedures
- in de verdrukking raken, nu de EMU, die niet op de agenda stond, plotseling aller
aandacht in beslag neemt - overigens niet alleen als gevolg van de Franse eisen, maar
ook doordat Duitsland niet aan de voorwaarden dreigt te voldoen.
Ook als de top erin slaagt met een cosmetisch acceptabel resultaat te komen, één
ding staat vast: het gevecht tussen de verschillende Europese culturen - verschillen
die zich ook uiten in verschillende economische visies (in 't bijzonder wat de rol van
de staat betreft) - gaat ook na Amsterdam onverminderd door. Er is één troost: het
Nederlandse voorzitterschap zal dat niet verweten kunnen worden. Trouwens: in een
botsing van culturen is er nooit sprake van schuld.
NRC Handelsblad van 13-06-1997, pagina 9

Tussenbalans na één dag
‘A fig leaf for France', “French fig-leaf” - zo luiden de koppen boven twee artikelen
in The Financial Times van vandaag. Geen fraai staaltje van redactionele coördinatie.
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Zelfs wat de spelling betreft - fig leaf en fig-leaf - schijnt er geen eenheid ter redactie
te bestaan. En dat in een van de beste kranten ter wereld.
Als het al zo moeilijk is coördinatie te bereiken onder een éénkoppige leiding want de FT staat onder één hoofdredacteur - dan begrijpen we meteen hoeveel lastiger
coördinatie nog is wanneer zo'n gezag ontbreekt. Dat is de betekenis van de “winst”
die Frankrijk gisteren op de Amsterdamse eurotop heeft bereikt.
Want de besluiten over meer coördinatie op het gebied van economische groei en
werkgelegenheid - waartoe trouwens het verdrag van Maastricht al verplichtte blijven een lege huls zolang er geen gezag is dat die verplichtingen kan afdwingen
en zolang het daarvoor nodige geld ontbreekt. Terecht spreekt de FT dan ook van
een vijgenblad, waarmee getooid de Franse delegatie naar huis keert.
Natuurlijk zal zij, eenmaal thuis, hoog opgeven van de winst die zij in Amsterdam
behaald heeft, maar het is de vraag of de Franse openbare mening dat niet zal doorzien
- zo niet al dadelijk, dan toch wanneer de in het vooruitzicht gestelden banen
uitblijven.
Wat dan? Het stabiliteitspact blijft onaangetast - dat is de winst die Nederland en
Duitsland hebben bereikt -, dus de economieën van de landen die tot de Economische
en Monetaire Unie toegelaten worden, blijven onder de strikte controle van de centrale
Europese bank. De handelingsvrijheid die een Franse regering heeft - om ons daartoe
te bepalen - is dus gering.
Maar zal de Franse openbare mening, wanneer de werkloosheid hoog blijft, zo zij
niet stijgt - boodschap hebben aan de edicten van de centrale bank? In Frankrijk zijn
wel eens om minder dwingende redenen - mei 1968 bijvoorbeeld - opstanden
uitgebroken. Geen regering zal zo'n opstand kunnen bedwingen met een beroep op
Frankfort.
Dus opnieuw: wat dan? Dr. J. Teeuwes, hoogleraar economie te Leiden, schetst
in Trouw van vandaag twee mogelijkheden: verhogen van de staatsschuld en verhogen
van de belastingen. In het eerste geval dreigt rentestijging. Die kan de centrale bank
tegengaan door versoepeling van de kredietverlening. Maar dan dreigt inflatie.
Laat de bank de rente daarentegen wél stijgen, dan neemt de wisselkoers van de
euro toe. Daar zou de Nederlandse economie zwaar door worden getroffen. Zij verliest
dan haar concurrentiepositie ten opzichte van de Verenigde Staten, Japan en de
Aziatische tijgers, waardoor de werkloosheid stijgt. Het is dan de Nederlandse regering
die in een soortgelijke dwangpositie komt als de Franse. Het andere alternatief:
Frankrijk verhoogt de belastingen en sociale premies. Als dáárdoor geen opstand
ontstaat, lopen in elk geval de productiekosten fors op. Frankrijk wordt
weggeconcurreerd op de internationale markten. De werkloosheid, die al hoog is,
stijgt dramatisch. Kan de centrale bank dit met droge ogen aanzien? Neemt zij het
risico dat Frankrijk, noodgedwongen uit de EMU stapt? Of laat zij dan de monetaire
teugels toch vieren? Maar indien ter wille van Frankrijk, waarom dan niet later ter
wille van een ander land?
Toegegeven: het is een doemscenario, dat bovendien erg slecht valt in de algemene
euforie na de eerste dag van de top. Maar wie durft te beweren dat het helemaal
ondenkbaar is? In elk geval is het zeker dat de inter-Europese spanningen na de top
nog lang niet de wereld uit zullen zijn. Zij zullen blijven zolang er niet één door allen
als legitiem aanvaard Europees gezag bestaat. Dat dit er niet is, is geen kwestie van
onwil van de politici, maar van hun onvermogen, afhankelijk als zij zijn van nationale
electoraten.
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Een gekke vent die niet gek was
We hadden bij vrienden gegeten. Daar waren ook vrienden van die vrienden bij
geweest. Mijn vrouw had naast de heer X gezeten. Op de terugweg wisselden wij
onze ervaringen uit. Mijn vrouw zei: “Die X, dat is wel een gekke vent.” “Ja”,
beaamde ik, 't is geen gekke vent.’ Pas later werden we ons bewust van deze schijnbare
tegenspraak.
Zouden er in de Nederlandse taal meer voorbeelden zijn waarin voor het ene en
zijn tegendeel hetzelfde woord gebruikt kan worden? Vooralsnog behoren niet het
minst en niet in het minst daar nog niet toe, hoewel het laatste (= helemaal niet) vaak
in de betekenis van het eerste (= vooral, niet in de laatste plaats) gebruikt wordt.
Recente voorbeelden:
‘François heeft van alle kanten kritiek gekregen, niet in het minst vanuit de
omliggende gemeenten, omdat hij zijn dorpelingen niet in de hand heeft gehouden
bij hun vuilspuiterij.’ Dus: François heeft niet in het minst kritiek uit de omliggende
gemeenten gekregen?
‘De Japanse keuken is de laatste jaren erg populair in Nederland, en niet in het
minst bij mij thuis.’ Dus: de Japanse keuken is niet in het minst populair bij mij thuis?
‘Zijn aimabele en markante persoonlijkheid - en niet in het minst zijn gevoel voor
humor - gaf ons altijd het gevoel niet alleen familie, maar ook een echte vriend van
hem te zijn.’ Dus: zijn gevoel voor humor gaf ons niet in het minst het gevoel een
echte vriend van hem te zijn?
In deze drie gevallen was waarschijnlijk niet het minst bedoeld. Zolang niet
afgesproken is dat niet in het minst = niet het minst, blijf ik dit curieuze gebruik
noteren. Andere taaleigenaardigheden die de laatste twee maanden onder mijn
aandacht kwamen:
‘Phloxen plant je aan voor de kleur, voor de bloem - en niet in het minst voor de
neus.’ Stinken phloxen dan zo?
‘Vorige zomer waagden veertig voormalige Fokkerwerknemers de sprong naar
de westkust van Amerika, na uitgebreid het hof te zijn gemaakt door Boeing.’ Niet
zij werden het hof gemaakt, maar hun werd het hof gemaakt. Dus deze constructie
kan eigenlijk niet.
‘De editeur heeft daar ongetwijfeld noest naar gezocht, maar hij verzuimt daar
verslag van te doen, evenmin als van zijn keuze van het beginpunt van het tweede
jaar van Starings studietijd.’ Moet zijn: evenals van zijn keuze..., want het slaat op
verzuim.
‘De bouw wacht drukke jaren!’, verkondigt de omslag van het beleggersblad van
een grote bank. Bedoeld was: wachten drukke jaren.
‘“Schuldslaven” wachten een wisse dood.’ Bedoeld is: wacht een wisse dood.
‘In werkelijkheid daalt de oplage en bedreigt het vergrijsde lezersbestand het
voortbestaan van de krant.’ Het is niet het vergrijsde lezersbestand dat het voortbestaan
van de krant bedreigt - ze mag blij zijn dat ze dié lezers tenminste nog heeft - maar
de vergrijzing van het lezersbestand.
‘Henk de Ridder is jarenlang een aanwinst voor de Haagsche Courant.’ Kun je
jarenlang een aanwinst blijven?
‘Zij was dan ook - zeer uitzonderlijk - een van de meer dan duizend gasten die in
1994 afscheid van hem namen.’ Als je een van de meer dan duizend bent, ben je toch
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niet zo'n uitzondering? Maar misschien was het een uitzondering dat zij op recepties
kwam, maar dat staat er niet.
‘Ook speelde hij - als het even kon dagelijks - uren piano.’ Dat even lijkt mij op
gespannen voet te staan met uren.
‘De officier van justitie acht bewezen dat F. vorig jaar onder dwang gemeenschap
heeft gehad met de vrouwen tijdens fotosessies in zijn woning.’ Wie had gemeenschap
onder dwang: F. of die vrouwen?
‘Dit is een van de dingen die mij bezighoudt.’ Waar slaat die op? Niet op dingen,
want dan zou het bezighouden zijn. Ook niet op een verzwegen ding, want dan zou
het dat zijn.
Idem: ‘De leerlooierij van het stadje Venianim is een van de vele Russische
bedrijven die geen belasting wil betalen.’
‘Uiteindelijk werd hij in 1884 hoogleraar strafrecht in Groningen, maar niet nadat
koning Willem III extra lang had nagedacht over de benoeming.’ Werd hij dus tot
hoogleraar benoemd voordat (= niet nadat) de koning extra lang had nagedacht?
Bedoeld is waarschijnlijk: niet dan nadat.
‘De herinnering blijft en kunnen we ons als voorbeeld stellen.’ Zelfde constructie
als: hij blijft en kunnen we ons als voorbeeld stellen.
Idem: ‘Antischimmelmiddelen zijn niet erg giftig en kunt u gerust - in beperkte
mate - spuiten.
Idem, maar dan omgekeerd: ‘Zij wisten dat de kans bestond dat zij hun
familiebanden in het Westen moesten opgeven voor veiligheid in de DDR, een land
dat weinigen kenden en geen bijzonder goede naam had.’
‘Je hebt mensen die erop uit zijn de nummer één te willen zijn.’ Dubbelop, want
als je op iets uit bent, wil je.
‘Onbegrip over de missende brief technolease.’ Wie mist die brief?
‘Nu de eenwording van Europa een politiek feit zal worden, lijkt het gedaan met
het theater.’ Iets wat aan het worden is (bijv. eenwording) is geen feit, en als de
eenwording een feit geworden is, is zij geen eenwording meer. Beter: nu de eenheid
van Europa een politiek feit zal worden...
‘De kritiek die ze kreeg bij de IRT-enquête en na de gouden handdruk voor
procureur-generaal Van Randwijck heeft haar zeer gedaan, maar ook gehard.’ Hier
is haar zowel in derde als in vierde naamval gebruikt.
Idem: ‘...dan zou hij hen van begin af aan de mond hebben gesnoerd en met stevige
richtlijnen tot een loyale medewerking aan de zegeningen van de nieuwe
belastingconstructie hebben gebonden.’
‘Bij een feest in het Spaanse dorp Villardesfrades is vorig weekeinde een koe
overleden nadat jongeren hem voor een enthousiaste menigte dwongen vijf liter
whisky te drinken.’ Ik weet wel dat het geslacht van zelfstandige naamwoorden er
steeds minder toe doet, maar geldt dat ook voor koe?
Straks dan ook voor vrouw en moeder.
‘Er gold al langer een quotering voor textiel uit China en dus nu ook voor schoenen
die ten dele uit textiel bestaan.’ Het langer geldt voor textiel, maar niet voor de
schoenen. Beter: de quotering geldt nu dus ook voor schoenen.
‘Van den Heuvel beschrijft deze en nog tal van andere gebeurtenissen met een
licht spottende ironie.’ Is lichte ironie niet al voldoende?
‘Mijn betovergrootvader en mijn overgrootvader waren predikanten’ (eigen werk).
Een lezer schrijft mij dat dit predikant moet zijn. Dat lijkt mij inderdaad beter, maar
is predikanten per se fout?
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Van Mierlo ontnuchterd?
Waaraan moet het welslagen of falen van een onderneming afgemeten worden? Aan
het oorspronkelijke doel ervan, dat vaak in de dagelijkse beslommeringen enigszins
vergeten raakt? Aan wat op het ogenblik zelf bereikbaar was? Of aan het puur
technische criterium: hoe werd de onderneming op dat ogenblik geleid? Afhankelijk
van welke maatstaf gehanteerd wordt, kan de uitkomst van de Amsterdamse Eurotop
een ‘ernstige tegenslag’ genoemd worden (zoals de allesbehalve anti-Europese Ian
Davidson in The Financial Times van 25 juni deed), of een matig succes dan wel
een daverend succes.
Om met het laatste te beginnen: iedereen in binnen- en buitenland was vol lof over
het Nederlandse voorzitterschap, niet alleen in de zes maanden dat het werkzaam
was, maar meer in het bijzonder wegens de wijze waarop het tijdens de Amsterdamse
top opereerde.
Die lof is welverdiend, maar onder die loftuitingen dreigt de blik op de werkelijke
betekenis van de top ietwat verloren te gaan, wordt de technische prestatie gauw
gehouden voor het eigenlijke resultaat. De Nederlandse bewindslieden ontsnappen
ook niet helemaal aan deze verwarring. Ze zijn ook maar mensen.
Nemen we het eerste criterium, de oorspronkelijke doelstellingen van de Europese
integratie: wie spreekt nog van de Verenigde Staten van Europa? En toch was dat
het doel, in de jaren vijftig. Anders zou het invloedrijke comité van Jean Monnet
niet Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa zijn genoemd - tenzij Monnet
toen de kluit heeft willen belazeren (wat niet waarschijnlijk is). Ook het doel van
een Europese federatie, dat nog een paar jaar geleden de Nederlandse politici - zelfs
binnen één partij: de VVD - verdeelde, wordt niet genoemd. Stilzwijgend schijnt het
vergeten te zijn. In elk geval hebben we geen luide afzweringen van het ideaal
gehoord. Niemand praat er meer over - in Nederland tenminste, want in Elsevier van
28 juni belijdt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Erik Derycke, nog
vrijmoedig zijn federalistische ideaal.
Zelfs in de drie jaren van haar bestaan heeft de Nederlandse regering haar
ambitieniveau naar beneden geschroefd. De notities over Europa die de minister van
Buitenlandse Zaken in die jaren naar de Kamer heeft gestuurd, ademden althans een
optimisme dat de top van 1997 niet heeft bevestigd. In dat licht noemt het Kamerlid
Van Middelkoop (GPV) het resultaat van de top terecht ‘teleurstellend’ - niet voor
hem, maar voor de regering.
Ja, het feit dat Kamerleden als Van Middelkoop en Bolkestein het resultaat van
de top eigenlijk wel bevredigend vinden, moet te denken geven. Zij hebben zich
immers altijd sceptisch betoond ten aanzien van de hooggestemde idealen die minister
Van Mierlo, als een echo uit vervlogen jaren, vóór en in het begin van zijn
ministerschap verkondigde.
Wie van mening is dat het Europese ideaal, zo ooit, slechts met kleine stapjes
bereikt kan worden, kan inderdaad met de top tevreden zijn, en zo kan bijna iedereen
zich vinden in de kleine stapjes die in Amsterdam gezet zijn - ook al steken zij
povertjes af bij het verwaten logo van ‘Amsterdam - capital of inspiration’ (waarom
in het Engels overigens?). Maar ook dat logo is iedereen vergeten.
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Minister Van Mierlo heeft in de Tweede Kamer zelf verslag gedaan van het proces
dat hij, met vele anderen, tijdens het voorzitterschap heeft ondergaan: ‘Zonder dat
je je uitgangspunten verliest, ben je toch betrokken bij datgene wat je probeert te
redden en overeind te houden.’ Een conserverende operatie dus, geen Europees elan.
Maar wat willen we anders, nu Europa, alweer volgens Van Mierlo, ‘echt in een
krampsituatie verkeert’? ‘Wij beginnen allemaal een beetje anders te worden. [...]
Het vermogen van geven en nemen, dat nodig is om tot grotere gemeenschappen te
komen, verdwijnt daarbij. Alles wordt dus moeilijker.’ Voorwaar, een ontnuchterende
analyse.
In het Algemeen Dagblad van gisteren komt hij op die analyse terug: ‘Bij de één
is het de onmacht van de centrale regering, bij de ander ligt het constitutioneel, bij
de derde is het de economie, bij de vierde een maatschappelijke ontwrichting, bij de
vijfde is het alles tegelijk. En daar zit je allemaal mee aan tafel.’
Tja, dat is nu eenmaal Europa. De regeringen moeten niet alleen allemaal hetzelfde
willen, maar ook allemaal even sterk hetzelfde willen en allemaal tegelijkertijd even
sterk. En dan moeten ze ook nog allemaal tegelijkertijd kunnen. Het lijkt alsof deze
werkelijkheid nu pas goed tot Van Mierlo is doorgedrongen.
Het veranderingsproces dat Van Mierlo bij zichzelf heeft waargenomen, heeft
misschien ertoe bijgedragen dat hij en zijn staatssecretaris, Michiel Patijn, die voor
een waakhond van Bolkestein gehouden werd, nader tot elkaar gekomen zijn. In de
Kamer zwaaide de minister zijn staatssecretaris uitbundig lof toe, ondanks hun
‘verschillen op het gebied van het Europees denken’.
Patijn zelf zegt, in een interview in Vrij Nederland van 28 juni, dat zijn visie ‘niet
veranderd’ is. En wat is die visie? ‘Ik vind nog steeds dat men uiterst selectief moet
zijn met wat men via Europa wil regelen. Ik ben geen groot voorstander van steeds
meer supranationale besluitvorming.’
En dan komt het: ‘Dat is trouwens ook kabinetsbeleid.’ De Belgen en de Italianen
willen daarentegen, volgens Patijn, ‘veel verder gaan’. Dat is een buitengewoon
belangrijke constatering: a. de regering is, zou je kunnen zeggen, eurosceptischer
geworden; b. Nederland en België verschillen van mening; België is veel ‘Europeser’
(dat blijkt trouwens ook uit Deryckes gesprek met Elsevier).
Patijn maakt in dat interview in VN trouwens nog een belangrijke opmerking:
‘Maar de uitdaging is mondialisering. Het antwoord is niet meer Europese regulering,
maar de bedrijven vrijlaten om een motorrol te spelen.’ Met andere woorden: Europa
was misschien het antwoord op de uitdagingen van de jaren vijftig, maar intussen is
door de mondialisering van de economie dat antwoord verouderd geraakt. Vertolkt
Patijn hier ook kabinetsbeleid, althans kabinetsdenken?
NRC Handelsblad van 01-07-1997, pagina 9

Out of Africa met Jan Pronk?
‘Onze minister voor Afrika’ heeft het liberale Kamerlid Weisglas minister Pronk
eens genoemd. Die vond dat niet leuk, maar het is een feit dat hij zich heel veel met
dit werelddeel bezighoudt. Er gebeurt dan ook heel veel.
Een andere reden is dat zijn collega Van Mierlo zó bezet is door wat er in de rest
van de wereld, in de eerste plaats Europa, gebeurt, dat hij in feite Afrika aan Pronk
heeft overgelaten. Hij heeft weliswaar ruim een jaar geleden geprobeerd dat te
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redresseren door een bezoekje aan Ghana en Senegal te brengen, zaken combinerende
met vakantie en familiebezoek, maar van enige follow-up hebben we niets gemerkt.
Pronk heeft ook veel meer over Afrika nagedacht dan Van Mierlo. Laatste vrucht
van dit nadenken is de rede die hij onlangs uitsprak bij de uitreiking van de Dick
Scherpenzeel-prijs aan Koert Lindijer, correspondent van deze krant in Afrika. De
bijna integrale tekst van die rede was in de krant van 19 juni te lezen.
Pronk constateert daarin dat er op dit ogenblik een wind of change over Afrika
waait. Hij refereert aan de veranderingen die zich de laatste jaren in Oeganda, Ethiopië
en Eritrea hebben voltrokken, en natuurlijk aan Congo, waar na dertig jaar mobutisme
een nieuw bewind aan de macht is gekomen. Hij acht het niet onmogelijk dat die
nieuwe wind ook naar Kenia en West-Afrika zal overslaan.
Of hier gesproken kan worden van de ‘derde golf’ in de recente geschiedenis van
Afrika, die de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, voorziet,
moet nog afgewacht worden. (De eerste golf zou dan die van de dekolonisatie en de
strijd tegen apartheid zijn geweest, en de tweede die van burgeroorlogen, militaire
regimes en economische stagnatie.)
Waardoor zou die ‘derde golf’ zich kenmerken? Het is een golf ‘waarin vrede
centraal staat en die gebaseerd is op democratie, mensenrechten en duurzame
ontwikkelingen’, aldus interpreteert Pronk Kofi Annans gedachte.
Wat betekent dat precies: een golf waarin vrede centraal staat? Zijn die nieuwe
machthebbers, die meestal met geweld van wapenen aan de macht gekomen zijn,
eigenlijk pacifisten? En zijn ze oprechte democraten, wie mensenrechten en duurzame
ontwikkeling na aan het hart liggen? Eerst zien, dan geloven.
Wel is juist dat de vraag welke kant Afrika op gaat, ‘eerst door Afrikanen zelf
beantwoord zal moeten worden, niet door Europeanen of Amerikanen’ - hoewel dat
woordje eerst omineus klinkt: betekent dit dat de Europeanen en Amerikanen zich
het recht moeten voorbehouden voor schoolmeester of ordehandhaver te spelen?
Vervolgens zegt Pronk: ‘De door [de Europeanen en Amerikanen] te vroeg gegeven
en te lang volgehouden antwoorden op vragen omtrent de Afrikaanse identiteit hebben
die identiteit fundamenteel geweld aangedaan [...]. Dat was zo in de tijd van de
slavenhandel, in het koloniale tijdperk daarna en ook na de dekolonisatie [...].’
Met de strekking van wat Pronk hier zegt kunnen we het eens zijn, hoewel die
‘Afrikaanse identiteit’ een even wollig gegeven is als een ‘golf waarin vrede centraal
staat’ en die ‘gebaseerd is op democratie’. Even goed als we kunnen vragen of een
golf op iets gebaseerd kan zijn, kunnen we vragen of er zoiets bestaat als een
Afrikaanse identiteit. Net zomin waarschijnlijk als er een Europese of Aziatische
identiteit bestaat. Maar je brengt er je toehoorders wel in een mooie stemming door.
Belangrijker echter is de vraag of Pronk zichzelf ook in zijn kritiek betrekt, wanneer
hij zegt dat ‘ook na de dekolonisatie’ Europeanen en Amerikanen de Afrikaanse
identiteit - wat dat dan ook moge zijn - geweld hebben aangedaan. Pronk zelf staat
immers al 25 jaar klaar met antwoorden ‘op vragen omtrent de Afrikaanse identiteit’
- telkens andere antwoorden weliswaar, maar toch antwoorden. Betekent zijn kritiek
op die Europese en Amerikaanse betweterij dat hij voortaan zijn mond zal houden?
Waarschijnlijk niet, want bemoeizucht behoort tot Pronks allerminst wollige
identiteit. Hiermee betoont hij zich overigens als een echte Nederlander, en daarin
zou wel eens het geheim van zijn politieke duurzaamheid kunnen schuilen.
NRC Handelsblad van 04-07-1997, pagina 7
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Calvijns erfenis: de moderne wereld
Als ik Gerard de Haas' artikel op deze pagina in de krant van 5 juli goed begrepen
heb, is de discussie in Nederland over de nationale identiteit daarom ‘zo schraal en
armetierig’ omdat er een ‘levensgevaarlijk mijnenveld’ mee wordt betreden. ‘We
leven nu eenmaal in een land waar de grens van het Romeinse rijk dwars door heen
loopt.’ ‘Protestantse waarden zijn Germaanse waarden en katholieke waarden zijn
Romaanse waarden.’
Kortom, Nederland bestaat niet, het is ‘nog steeds een meervoud’, en daarom is
een discussie over de nationale identiteit hier zo gevaarlijk. Als dit inderdaad een
enigszins juiste weergave is van De Haas' stelling, dan kun je je op z'n minst afvragen
of zij niet voor vele andere landen opgaat. Zo sprak de Britse staatsman Disraeli al
in de negentiende eeuw over de ‘two nations’, de rijken en de armen, waaruit Engeland
- let wel: Engeland, dus niet Schotland en Wales - zou bestaan.
Inderdaad spreken ook de Engelsen weinig over hun nationale identiteit, maar is
het om het mijnenveld van hun verdeeldheid te ontlopen? Eerder geloof ik dat zij
dat niet doen omdat zij zozeer overtuigd zijn van hun eigenheid, dat zij aan zo'n
discussie helemaal geen behoefte hebben. Het zijn volken die onzeker zijn over hun
toekomst, die over hun nationale identiteit praten.
En Frankrijk? Ook dat is verdeeld, maar niet minder overtuigd van zijn spécifité.
In een vraaggesprek in Le Monde van 1 juli wijst de historicus Emmanuel Le Roy
Ladurie, wiens Montaillou ook in Nederland een verkoopsucces was, op een
historische tweedeling in zijn land: links en rechts. De haat tussen beide was soms
zó groot, dat er vóór en na 1940 Fransen waren die de voorkeur gaven aan Hitler
boven het Volksfront.
Aanleiding van het gesprek was het feit dat het volgend jaar vier eeuwen geleden
zal zijn dat Hendrik IV het edict van Nantes uitvaardigde, waarbij aan de protestanten
- toen ongeveer één miljoen van de twintig miljoen die Frankrijks totale bevolking
telde - gewetensvrijheid en toegang tot alle ambten toegekend werden. Maar een
bijkomende aanleiding zal waarschijnlijk ook wel het feit zijn geweest dat de
protestant Lionel Jospin minister-president is geworden (hij komt dan ook in het
gesprek ter sprake).
Ladurie komt met een niet minder opzienbarende stelling tevoorschijn dan De
Haas: Calvijn heeft links en de moderne wereld uitgevonden. ‘Op Frans niveau
bestaan links en rechts pas sinds Calvijn.’ Het is het protestantisme dat deze
tweedeling heeft ingevoerd. Het was immers ‘onweersprekelijk een protestbeweging
(contestation) tegen de gevestigde katholieke orde’.
Niet alleen theologisch is Calvijn, aldus Ladurie, met een alternatief voor die orde
gekomen, ook organisatorisch: zijn systeem is gedecentraliseerd; hij voerde een
‘soort van kerkelijke democratie’ in. Anders dan Luther, wiens hervorming een
hervorming van vorsten was, was Calvijns hervorming er een van steden en kleine
landen: Genève, Nederland, Schotland en Massachusetts. Vandaar dat zijn
protestantisme ook een bakermat van de democratie was.
De Franse protestant Calvijn was dus radicaler dan de Duitse protestant Luther,
die de bisschoppen en een soort mis behield; en die radicale traditie zet zich, na
Calvijn, voort in het ‘antichristelijke denken’ van de achttiende eeuw, die ten slotte
uitmondde in de Franse Revolutie. (Ladurie vergeet de invloed van de jansenisten,
die in de RK-kerk bleven.)
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Hoe Ladurie deze stelling rijmt met een andere, namelijk dat het protestantisme
‘niet goed past in Latijnse landen’, wier systeem meer monarchisch en gecentraliseerd
is, wordt niet goed duidelijk - tenzij je zou betogen dat de radicale traditie, die dan
met Calvijn zou zijn begonnen, in Frankrijk ten slotte, via achttiende eeuwse
Verlichting en Revolutie, is bezweken voor een ander universeel monarchisch en
gecentraliseerd systeem: het communisme.
Maar ja, op die manier kun je alles met alles verzoenen (Ladurie doet dat trouwens
niet). Feit blijft evenwel dat het protestantisme inderdaad niet veel wortels heeft
geslagen in Latijnse of Romaanse landen - behalve dan, in zeker opzicht, in Frankrijk,
dat dan ook veel minder typisch katholiek is dan Spanje of Italië.
Maar Frankrijk mag dan misschien minder katholiek zijn, het beginsel van
centralisering heeft het van Rome overgehouden. Daar staat tegenover het
‘protestantse wereldsysteem, dat op het ogenblik Amerikaans is en op die geniale,
Zwitserse, calvinistische gedachte van decentralisatie berust’ - kortom, de moderne
wereld die Calvijn heeft uitgevonden.
Tegen die moderne wereld verzet Frankrijk zich nu met hand en tand, en de ironie
van de geschiedenis wil dat dit verzet nu wordt gedragen door de Franse protestant
Jospin, die hierin nauwelijks van mening verschilt met zijn politieke tegenstanders:
de gaullisten. Zich verzettend tegen die moderne wereld - wat ook haar waarde mag
zijn - is, in Frankrijk althans, Calvijns radicalisme, waarvan Jospins socialisme
erfgenaam is, conservatief geworden.
Na lezing van het artikel van De Haas en het vraaggesprek met Ladurie kreeg ik
toevallig een anekdote onder ogen die Gaston Durnez in De Standaard van 5 juli
vertelt: de onlangs overleden Vlaamse nationalist Lode Claes werd door koning
Boudewijn voor een ‘intiem diner’ uitgenodigd waarbij ook koningin Fabiola
aanwezig was.
‘Op een bepaald moment vroeg de koning waarom de Vlamingen toch zo lang
hun achterstelling hebben geduld. “Sire”, zei Lode Claes, “omdat de Vlamingen
katholiek zijn. Zouden zij bijvoorbeeld protestant zijn geweest, dan had de hele
Belgische geschiedenis er anders uitgezien.” Koningin Fabiola, die niets had gezegd,
legde mes en vork neer, stond zichtbaar woedend op en verliet de kamer. Boudewijn
keek niet op en bleef onverstoord met Claes praten.’
De zeer vrome Spaanse die koningin Fabiola is, kon de gedachte niet verdragen
dat protestantse rebelsheid (in haar ogen ketterij) de Vlamingen weerbaar zou hebben
gemaakt - ten koste van de Belgische eenheidsstaat, waarvan haar gemaal, de even
vrome Boudewijn, het symbool was. Wie durft, in het licht van deze historische
kloven, nog te spreken van een Europese identiteit?
NRC Handelsblad van 08-07-1997, pagina 7

Onwaarachtigheid in Madrid
‘De NAVO is een militair bondgenootschap en geen politieke club’, zei de Britse
premier, Tony Blair, dinsdag op de topconferentie te Madrid. Hiermee ondersteunde
hij, tegen een meerderheid van de leden in, de wens van president Clinton om de
uitbreiding van de NAVO te beperken tot drie nieuwe leden: Polen, Tsjechië en
Hongarije. Een meerderheid van negen leden had daar ook nog Slovenië en Roemenië
bij willen hebben.
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Als het waar is wat Blair zei, dan is Polen het enige land dat in aanmerking zou
zijn gekomen om tot de NAVO toe te treden: het is een groot land met bijna
negenendertig miljoen inwoners en zijn strategische ligging is belangrijk als buffer
tussen Duitsland en Wit-Rusland, dat de facto een satelliet van Rusland is. Duitsland
was dan ook groot voorstander van Polens toetreding.
Deze argumenten gelden in veel mindere mate voor Tsjechië en Hongarije. Het
zijn kleine landen met elk ruim tien miljoen inwoners. Zij liggen minder direct op
de weg van Rusland naar het Westen. Het Hongaarse grondgebied heeft bovendien
geen directe aansluiting bij dat van de andere NAVO-leden. Het wordt daarvan
afgesloten door Slowakije, Oostenrijk en Slovenië - een neutrale gordel dus.
Daarentegen was er een sterk militair argument om, als Hongarije eenmaal
opgenomen zou worden in de NAVO (zoals nu besloten is), dat ook met Slovenië te
doen. Het land zou dan als verbinding kunnen dienen tussen Italië en Hongarije, dat
nu als een soort van NAVO-eiland in Midden-Europa zweeft. Italië was dan ook
groot voorstander van Sloveniës toetreding.
De officiële argumenten op grond waarvan Polen, Tsjechië en Hongarije toegang
tot de NAVO werd verleend, waren trouwens puur politiek, dus niet militair, van
aard: de hervormingen in die landen waren ‘onomkeerbaar’ en ze waren op de goede
weg naar de Atlantische gemeenschap.
Nu, dat geldt ook voor op z'n minst Slovenië, dat de toegang voorlopig geweigerd
zag. Het geldt ook voor een land als Estland, dat veiligheid nog beter kan gebruiken
dan Polen, Tsjechië of Hongarije, maar niet eens bij name genoemd wordt. Maar ja,
het ligt, net als de andere Baltische landen, onbehaaglijk dicht bij Rusland en is
praktisch onverdedigbaar. Maar dát argument wordt niet genoemd.
De waarheid is dat niemand de eigenlijke motieven voor de uitbreiding van de
NAVO wilde noemen. Zo werd er een mengelmoes van argumenten opgedist, die
elkaar voor een groot deel nog tegenspraken ook. Zo'n onwaarachtigheid voorspelt
niet veel goeds voor de toekomst van de organisatie.
Haar reden van bestaan is dan ook, sinds het uiteenvallen van het Sovjetrijk, veel
minder duidelijk dan zij in de eerste veertig jaar van haar bestaan was. Toen was
haar ratio eenvoudig en duidelijk: bescherming tegen een mogelijke Russische
agressie. Daar hadden de lidstaten veel geld voor over - ook, ja juist, in tijden dat de
Europese leden nog bezig waren zich te herstellen van de gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog.
Doel was dus bescherming tegen agressie. Hulp, ja leiderschap van de Verenigde
Staten was daartoe een middel. Nu is het doel verdwenen, althans sterk op de
achtergrond geraakt en is het middel navenant minder essentieel geworden. Toch
zijn de Europeanen niet bereid - zij het de een (vooral Frankrijk) meer dan de ander
- verbreking van de band met de VS te riskeren. Behoud van die band is nu eerste
doel van de NAVO geworden.
Met andere woorden: wat eerst middel was, is nu doel geworden, maar die nieuwe
doelstelling is nog niet in duidelijke bewoordingen geformuleerd. Vandaar het draaien
om de hete brij, waarvan het communiqué van Madrid het laatste staaltje was. Hoe
lang kan dit nog volgehouden worden?
Door de Europeanen waarschijnlijk eindeloos lang, maar ook door de Amerikanen?
Zullen zij niet ten slotte hun geduld verliezen? De eerste tekenen daarvan waren al
te ontdekken in de vrij onbehouwen manier waarop zij korte metten maakten met
Europese wensen omtrent uitbreiding van de NAVO: uitbreiding met niet meer dan
drie landen, en daarmee uit.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Natuurlijk is dit grievend voor de Europeanen - vooral voor diegenen die goede
gronden meenden te hebben om de uitbreiding niet tot die drie te beperken, maar als
we de zaak met Amerikaanse ogen proberen te bekijken, ziet ze er iets anders uit.
Het Europese optreden in Bosnië (of liever: het falen daarvan) heeft per slot van
rekening bij de Amerikanen geen indruk van vastberadenheid en offervaardigheid
gevestigd. Het waren de Amerikanen die dit varkentje moesten komen wassen, en
nu zij blijven bij hun besluit om hun troepen in juni 1998 uit Bosnië terug te trekken,
staan de Europeanen niet klaar om die taak van hen over te nemen. Integendeel, de
geluiden tenderen eerder naar: de Amerikanen weg? - dan wij ook.
En diezelfde Europeanen hebben wel voortdurend kapsones - nu laatstelijk weer
over de uitbreiding van de NAVO, waarvan de kosten - die tussen de veertig en
honderdvijfentwintig miljard dollar geschat worden (alleen voor de drie nieuwe
leden) - wel grotendeels ten laste van de Amerikanen zullen komen, want de
Europeanen zijn druk bezig hun begrotingen te besnoeien om aan de voorwaarden
van de Europese monetaire unie te voldoen. President Chirac heeft al aangekondigd
dat hij geen cent méér zal betalen.
Daarbij komt dat de Europeanen het zelden onderling eens zijn - ook niet over de
uitbreiding van de NAVO. Van een Europese ‘defensie-identiteit’ in de NAVO,
waarmee de Amerikanen in 1994 eindelijk ingestemd hebben, komt dan ook niets
terecht. De heel kleine stapjes van ‘Amsterdam’ hebben die indruk van gebrek aan
Europese eenheid en daadkracht ook niet verzwakt.
Let wel: dit is allemaal met Amerikaanse ogen bezien. Maar zien die ogen het zo
slecht? Belangrijker echter is dat die Amerikaanse ogen - of ze nu goed of slecht
zien - essentieel zijn voor de toekomst van de NAVO, dus voor de
Europees-Amerikaanse band.
De Amerikaanse senatoren - meestal geen sophisticated diplomaten - zullen straks
met een meerderheid van tweederden over uitbreiding van de NAVO moeten beslissen.
Wordt die meerderheid niet gehaald, dan is de ramp voor de Europees-Amerikaanse
relaties niet te overzien, alleen te vergelijken met het besluit van diezelfde Senaat in
1919/20 om niet toe te treden tot de Volkenbond - ook een schepping van een
Amerikaanse president.
NRC Handelsblad van 11-07-1997, pagina 7

Ook zonder bondgenootschap
't Was op de laatste dag van de Noordatlantische topconferentie in Madrid. De
regeringsleiders zaten achter een lange tafel, wachtend op president Clinton, die te
laat was - niet om, zoals president Mitterrand placht te doen, een vorstelijke entree
te kunnen maken, maar omdat de Madrileense politie de verkeersdrukte niet aankon.
In dat academisch kwartiertje begonnen de wachtenden met elkaar te keuvelen.
Zo ook de Belg Jean-Luc Dehaene met de Canadees Jean Chrétien, die naast elkaar
zaten. Helaas - voor hen, niet voor de anderen - hadden ze vergeten dat de microfoon
die vóór hen stond, aan stond. Zo kan de aanwezige pers, voor zover zij het Frans
machtig was, meeluisteren.
Wat hadden ze elkaar te vertellen? Het was vooral Chrétien die aan het woord
was. Hij legde zijn Belgische collega uit waarom Clinton plotseling voorstander van
uitbreiding van de NAVO was geworden, maar alleen met drie nieuwe leden: Polen,
Tsjechië en Hongarije.
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De reden was, aldus Chrétien, dat de stemmen van de Pools-, Tsjechische en
Hongaars-Amerikanen in sommige kiesdistricten, Chicago bijvoorbeeld, het verschil
tussen overwinning en nederlaag kunnen uitmaken. Amerikanen van Sloveense en
Roemeense afkomst zijn er veel minder. Dát was de verklaring van het standpunt
van de raspoliticus Clinton, dat hij zijn bondgenoten had opgelegd. De Canadees
Chrétien kon daar, als buurman, over meepraten.
Dehaene knikte instemmend (het was allemaal ook op de televisie te zien). Hij is
ook een raspoliticus, en daarom vond hij Chrétiens verklaring volkomen plausibel.
Als die verklaring juist is - en de ‘etnische stem’ zal op z'n minst meegespeeld hebben
in Clintons gedachtenvorming - dan staat zij wel in schril contrast tot de hoogdravende
redevoeringen die in Madrid zijn afgestoken ter verwelkoming van de drie nieuwe
leden.
Maar ja, politiek is nu eenmaal een mengelmoes van cynisme en idealisme, grootste
strategieën en denken dat niet verder reikt dan de volgende verkiezingen,
wenselijkheden en mogelijkheden. En bovenal gaat politiek - ook de kleinste
dorpspolitiek - om de macht: wie zal het uitvoeren en hoe?
Vaak wordt ook die machtskwestie verbloemd met fraaie formules die eenheid en
solidariteit bezingen, maar in Madrid was wel heel duidelijk wie de macht heeft en
zijn zin doordrijft: de Verenigde Staten, zonder wie niets in de westerse wereld tot
stand komt.
Het klassieke antwoord op macht is tegenmacht. Die heeft de Sovjet-Unie jarenlang
uitgeoefend, en nu die verdwenen is, zou het alleen maar logisch zijn als de Europese
Unie - zo mogelijk uitgebreid met Middeneuropese leden - die tegenmacht zou
uitoefenen. Maar, helaas, daartoe is zij niet in staat gebleken. De Europeanen zijn
niet bereid die logica in de praktijk te brengen.
Vandaar dat de Verenigde Staten vrijwel de alleenmacht uitoefenen - zolang ze
willen althans. Dat levert natuurlijk gemopper bij de anderen op, zelfs bij het zo
pro-Amerikaanse Nederland. ‘Als landen zich niets van de consensus aantrekken,
kan dat het bondgenootschap in het hart treffen’ zei hij in Madrid, niet uitsluitend
op president Chirac doelend. Minister-president Kok zei later hetzelfde iets anders.
Maar ja, hebben de Europeanen het er niet zelf naar gemaakt - met hun gebrek
aan eenheid en vastberadenheid? Van Mierlo sprak dan wel van een consensus
waarvan de Verenigde Staten zich niets hebben aangetrokken, maar die consensus
omvatte niet eens alle Europese leden van het bondgenootschap. Nederland zelf heeft
zich, trouwens, pas op een heel laat ogenblik aangesloten bij degene, die ook Slovenië
en Roemenië de toegang tot de NAVO wilden verlenen.
Zeker, het bondgenootschap zou in het hart kunnen getroffen worden, maar dat
zal pas gebeuren als de Verenigde Staten - en dan niet zozeer de regering alswel
bevolking en Congres - genoeg beginnen te krijgen van die (in hun ogen) trainerende,
chicanerende en onderling ruziemakende Europeanen. Het ligt dus ook aan de
Europeanen.
Maar ook als het bondgenootschap in het hart getroffen zou worden, zou dat niet
het einde van de Amerikaanse alleenmacht zijn. Die uit zich namelijk niet alleen niet in de eerste plaats zelf - in het bondgenootschap, maar in de wereldeconomie,
die meer en meer beheerst wordt door de informatietechnologie, en daarin zijn de
Verenigde Staten alle ver vooruit.
Voorwaarden voor die informatietechnologie - en dus voor die suprematie - zijn
liberalisering en privatisering, en ook daarin zijn de Amerikanen de meeste
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Europeanen ver vooruit. Willen de Europeanen ooit de nodige tegenmacht kunnen
vormen, dan zullen zij ook die kant moeten uit gaan.
Maar daartoe hebben vrijwel alleen de Britten en de Nederlanders de nodige
voorwaarden geschapen. Frankrijk en Duitsland, die de Europese Unie beheersen,
zijn nog lang niet zo ver op die weg. Frankrijk keert zelfs terug op de aarzelende
schreden die het op het pad der privatisering heeft gemaakt.
Wat is de conclusie daaruit? Dat Nederland er goed aan doet voort te gaan op de
weg die het in 1982, met het eerste kabinet-Lubbers, is ingeslagen en waarop het
kabinet-Kok voortgaat. Als een door Franse verstarring en Duitse inactiviteit beheerste
Europese Unie die weg zou blokkeren, dan zal Nederland afstand moeten nemen van
zijn Europese idealen.
Er zijn tekenen dat het dit doet. Ik herinner aan het interview van de (liberale)
staatssecretaris Patijn in Vrij Nederland van 28 juni dat het ‘kabinetsbeleid’ is dat
‘men uiterst selectief moet zijn met wat men via Europa wil regelen’, dus met
‘supranationale besluitvorming’. Patijn voegt daaraan toe: ‘de uitdaging is
mondialisering’ - niet langer Europa dus.
Wat betekent dit in de praktijk? Dat Nederland zich nauwer moet aansluiten bij
wat er uit de Verenigde Staten komt dan bij Brussel. De uit de VS komende
informatietechnologie spoelt toch over ons allen heen, en dan is het beter het
Amerikaanse cynisme te volgen: ‘If you can't beat them, join them’ (als je ze niet
kan verslaan, sluit je dan bij ze aan). Het is weliswaar geen heroïsche politiek, maar
wèl een pragmatische, die dus D66, de partij van de minister van Buitenlandse Zaken,
op het lijf geschreven zou moeten zijn. Bovendien zou zo'n politiek in de lijn van de
Nederlandse geschiedenis liggen.
NRC Handelsblad van 15-07-1997, pagina 7

Typisch is atypisch
‘Mijn betovergrootvader en mijn overgrootvader waren predikanten’, schreef ik enige
tijd geleden. Waarop een lezer reageerde met de opmerking dat dit predikant had
moeten zijn. ‘Dat lijkt mij inderdaad beter, maar is predikanten per se fout?’, vroeg
ik in mijn laatste taalartikel (20 juni).
Een vraag lokt een antwoord uit, meer dan één zelfs, en zo kreeg ik verscheidene
brieven over deze kwestie. De meeste antwoorden kwamen erop neer dat het afhangt
van wat men met predikant(en) bedoelt: is het 't beroep dan is het: ‘...waren (van
beroep) predikant’; heeft men bijvoorbeeld hun toewijding op het oog, dan is het
‘...waren (toegewijde) predikanten’.
Nu, ik had bepaald hun beroep op het oog gehad, dus predikant zou dus inderdaad
beter zijn geweest. Geen van de schrijvers vindt het evenwel ‘per se fout’. ‘Het is
niet zozeer fout als wel polyinterpretabel’, schreef er een. Eén schrijver, een
neerlandicus, citeert de Syntaxis van A. Kraak en W.G. Klooster (Culemborg 1968),
die zegt:
‘...dat er geen congruentie in getal hoeft te zijn tussen subject en predikaatsnormen’.
De auteurs geven voorbeelden als: ‘Zijn vader en oom zijn astiesten’ en ‘Zijn vader
en oom zijn artiest’. Toch zijn er uitzonderingsgevallen - het is niet duidelijk of hier
Kraak en Klooster spreken danwel mijn neerlandicus -: ‘Zijn vader en oom zijn
muggenzifters’ is goed, ‘Zijn vader en oom zijn muggenzifter’ niet.
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Een lezeres is van mening dat de herhaling van mijn in mijn oorspronkelijke zin
het meervoud predikanten rechtvaardigt. ‘De nadruk ligt hier op de persoon.’ Tot
zover deze kwestie, die, zoals de neerlandicus mij schreef, de meeste
wetenschappelijke grammatica's niet bespreken. Wereldschokkend is zij dan ook
niet.
Een andere vraag die ik in mijn laatste taalartikel stelde, betrof de tegenovergestelde
betekenissen die één en hetzelfde woord kan hebben. Dit naar aanleiding van de
volgende dialoog: ‘Die X, dat is wel een gekke vent.’ ‘Ja, 't is geen gekke vent.’ Zijn
er meer van zulke voorbeelden?, vroeg ik.
Meer lezers kwamen met voorbeelden. Zo wordt typisch bijna steeds in de betekenis
van atypisch gebruikt. Zeker kan betekenen: vaststaand; waarschijnlijk (zeker een
citaat van Vondel?); onzeker, onbepaald (een zeker mens ging naar Jericho).
Andere voorbeelden: kijk eens wat hier allemaal niet te zien is! (terwijl er juist
wél veel te zien is). Of: hoeveel geld heb jij? Hoeveel geld heb jij wel niet? En ten
slotte: als je mijn bloesje wil openmaken, laat ik het lekker toe. De eerder genoemde
neerlandicus heeft, bijna vijftig jaar geleden, van zijn docent geleerd dat dit gevallen
zijn van media vox of vox media: een woord heeft twee tegengestelde betekenissen.
Zelf geeft hij het voorbeeld van de titel van de verzenbundel Rijzende blaren van de
Vlaamse dichter Jan van Beers (1884). Rijzen kan namelijk ook betekenen: vallen,
afvallen. Van Dale geeft als voorbeeld: ‘de bladeren rezen na de eerste nachtvorsten’,
maar voegt eraan toe dat dit gebruik gewestelijk is.
Een andere passage in nog steeds hetzelfde taalartikel lokte de kritiek van een
lezer uit: ‘We hadden bij vrienden gegeten. Daar waren ook vrienden van die vrienden
bij geweest.’ Kritiek van die lezer: ‘Allicht, want u was er. “Ook andere vrienden”,
zou ik zeggen.’ Akkoord.
In dat artikel stond ook deze opmerking: ‘“De bouw wacht drukke jaren!”
verkondigt de omslag van het beleggersblad van een grote bank. Bedoeld was:
wachten drukke jaren.’ Die bank schrijft mij nu dat ook enkele andere lezers op die
kop hadden gereageerd. Zij had zich daarop - en dat is zeer consciëntieus - gericht
tot de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Deze antwoordde als volgt
(en ik citeer hier de brief van de bank): ‘...dat in dit verband zowel “wacht” als
“wachten” is toegestaan. Het werkwoord wachten kent namelijk meer betekenissen.
Zo vinden we in Van Dale (12e druk, 1989) ondermeer: 1. ergens blijven of zich
ophouden tot iemand of iets komt, en 2. verwachten, tegemoet zien. In de
desbetreffende kop wordt de tweede betekenis bedoeld, namelijk: “De bouw verwacht
drukke jaren.”’
Het maandblad Onze Taal heeft deze kwestie overigens in zijn nummer van
december 1995 uitvoerig behandeld. Ik moet dit indertijd wel gelezen hebben, maar
heb het kennelijk niet ter harte genomen.
Andere eigenaardigheden die ik de afgelopen vier weken gesignaleerd heb: ‘Een
oude aristocraat werd door een attaque het zwijgen opgelegd en is op sterven na
dood.’ Zelfde constructie als: mij werd het zwijgen opgelegd en ben op sterven na
dood.
‘Zij die verlangend hebben uitgezien naar mogelijke onthullingen, heb ik moeten
teleurstellen.’ Zij heb ik moeten teleurstellen?
‘Unilever heeft een eerste aanval van de anti-trustautoriteiten afgeslagen. De
autoriteiten hadden het Brits-Nederlandse concern en ook het Zwitserse Nestlé in
januari laten weten in de zomer met die praktijken te stoppen.’ Wie zou stoppen met
die praktijken?
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‘Kort geleden werd Brinkmans voorganger Hessing berwierookt, niet in het minst
vanwege zijn diplomatieke gaven.’ Dus Hessing werd helemaal niet vanwege die
gaven bewierookt.
‘De advocaat van de ex-Ajax-voetballer Patrick Kluivert, mr. G. Spong, zegt dat
het meisje dat de voetballer van verkrachting beschuldigt, al voordat ze Kluivert
formeel heeft aangeklaagd, een aanbod tot schikking heeft gedaan. “Dat aanbod heeft
haar echter nooit bereikt”, liet Spong weten. Wie heeft nu een aanbod gedaan?
Wel dient iedere arrestant zo snel mogelijk te horen waarom het gaat en de kans
worden geboden bij een onafhankelijke rechter tegen vrijheidsbeneming te
protesteren.’ Zelfde constructie als: hij dient zo snel mogelijk te horen en de kans te
worden geboden (hij dient de kans te worden geboden?).
NRC Handelsblad van 18-07-1997, pagina 7

Niet op zo'n niveau
Zouden er nog mensen zijn die geloven dat het grootkapitaal de VVD in zijn zak
heeft? Zo ja, dan moet het artikel van Roel Janssen in de krant van 18 juli hen toch
wel uit de droom hebben geholpen. Want daarin staat dat ‘gezaghebbende bankiers’
(en later wordt er zelfs gesproken van ‘de bankiers’) gruwen van het standpunt dat
Bolkestein inzake de euro inneemt.
En waar gruwen ze dan in het bijzonder van? Dat Bolkestein onlangs heeft gezegd:
‘Het grootste risico is een EMU die ontstaat en vervolgens derailleert.’ Nu dat lijkt
mij een misschien betwistbaar, maar volkomen respectabel standpunt. Kunnen die
bankiers - er worden er slechts drie bij name genoemd - garanderen dat een eenmaal
tot stand gekomen EMU niet derailleert?
Tot dusver is het meningsverschil zakelijk. Dat wordt anders wanneer de bankiers
met insinuaties beginnen. Roel Janssen schrijft: ‘Bolkestein, zo menen gezaghebbende
bankiers, voert uit partijpolitiek opportunisme campagne tegen de euro’. Let wel: ze
worden hier niet woordelijk geciteerd - hun woorden staan althans niet tussen
aanhalingstekens in het artikel - maar we mogen aannemen dat Roel Janssen ze niet
uit zijn duim heeft gezogen.
In elk geval valt er wel het een en ander op te zeggen. In de eerste plaats: Bolkestein
voert helemaal geen campagne tegen de euro. Hij zegt er nog altijd voorstander van
te zijn. Dat komt voor sommigen, gezien zijn algemene euroscepsis, wel enigszins
als een verrassing, maar hij zegt het. Dus moet je hem op zijn woorden geloven.
Waar hij wél tegen waarschuwt, is dat de toelatingscriteria tot de EMU niet strikt
toegepast worden. Het is dát wat de bankiers in het bijzonder schijnt te ergeren. Wat
hen betreft, ‘willen ze niet moeilijk doen over de exacte percentages van de
toelatingscriteria of over de samenstelling van de groep landen die hun wisselkoersen
onlosmakelijk aan elkaar vastklinken.’
Nog erger dan deze valse beschuldiging - ‘Bolkestein is tegen de euro’, terwijl hij
slechts tegen sjoemelen met de criteria is - is de beschuldiging van ‘partijpolitiek
opportunisme’, dat Roel Janssen als een goede samenvatting van de bezwaren der
bankiers tegen Bolkestein meent te kunnen presenteren.
Die beschuldiging is absurd. Er bestaat in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in
Duitsland, nauwelijks onrust over de euro. Het publiek laat die toekomst eerder
onverschillig, zo niet gelaten, over zich heen komen. In elk geval is er voor een
politicus heel weinig winst te behalen uit een campagne tegen de euro en nog minder
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(want dan wordt het voor dit publiek te ingewikkeld) uit een campagne tegen
sjoemelen met een euro waar die politicus wél voor is.
Ook voorstanders van de euro zouden het moeten betreuren dat er zo weinig
belangstelling voor de euro bestaat. In een gezonde democratie zou er een levendige
discussie over moeten zijn. Maar het is al eerder opgevallen: de voorstanders van de
euro - ook de regering zelf - willen zo'n discussie liever niet. Die zou maar onrust
zaaien. Van bankiers mag natuurlijk niet verwacht worden dat hun zo'n democratische
discussie in de eerste plaats aan het hart gaat.
In Duitsland bestaat er wél onrust over de euro, dus discussie. Wat dat betreft,
vervullen de Duitsers hun democratische plicht beter dan de Nederlanders. Eén van
de machtigste politici die daar bezwaar tegen de euro aantekenen, is de Beierse
premier, Edmund Stoiber. Die wordt dan ook door de bankiers in Roel Janssens
artikel op één hoop gegooid, wat ‘politiek opportunisme’ aangaat, met Bolkestein.
Deze beschuldiging snijdt meer hout dan die tegen Bolkestein, want in Duitsland
valt er politiek kapitaal te slaan uit onrust over de euro, in Nederland niet. Maar wil
dat zeggen dat Stoibers argumenten - bondskanselier Kohl en minister van Financiën
Waigel hebben overigens intussen zijn strikte voorwaarden onderschreven - zo maar
van tafel geveegd kunnen worden of met insinuaties afgedaan?
Als we zó gaan discussiëren, kan die ‘gezaghebbende bankiers’ ook wel wat in
de schoenen worden geschoven. Ze hebben, zo lezen wij in Roel Janssens artikel,
‘al enorme bedragen in de voorbereidingen voor de omschakeling (op de euro)
geïnvesteerd. ABN Amro rekent op een half miljard gulden en ING op een bedrag
tussen de 200 en 300 miljoen’.
Zou het dáárom zijn dat ze geen onrust in de tent willen hebben en Bolkestein van
‘partijpolitiek opportunisme’ beschuldigen? Zulke vermoedens lokken ze uit met
hun verkeerde voorstellingen en insinuaties. Maar op zo'n niveau dient de discussie
in elk geval niet gevoerd te worden.
Iemand die ook niet bij het kapitaal - om ons nog één keer van deze marxistische
simplificatie te bedienen - in een goed blaadje staat, is de staatssecretaris voor
Buitenlandse Handel, mevrouw A. van Dok-van Weele. Op gemeenschappelijke
reizen krijgen meereizende ondernemers water in hun handen van haar execrabele
Engels en vinden ze haar verder ook weinig toegankelijk. Heel anders dan haar
voorgangster mevrouw mr. Y.M.C.T. van Rooy.
Zelf is zij zich bewust van dit misprijzen, maar, zo vertrouwt zij de Haagsche
Courant (19 juli) toe, dat geldt voor het binnenland, maar niet voor ‘de rest van de
wereld’, want ‘daar heb ik een heel goede reputatie’. O, zalige onschuld!
Zou ze de Verenigde Staten ook tot ‘de rest van de wereld’ rekenen? De vraag is
gerechtvaardigd, want in de International Herald Tribune van 1 juli heeft ze een
artikel - in verrassend goed Engels! - gepubliceerd waarin ze fel van leer trekt tegen
de Amerikaanse boycot tegen Cuba en de Amerikaanse pogingen ook de bondgenoten
bij die boycot te betrekken.
Mevrouw Van Dok heeft gelijk: die boycot werkt niet, zoals de meeste boycots
(en haar partij, de PvdA, is groot voorstander van boycots geweest) helemaal niet
werken, zo niet zelfs averechts. En die pogingen om de bondgenoten te dwingen aan
die boycot mee te doen, zijn onverdraaglijk. Mevrouw Van Dok is dan ook niet de
eerste die daar openlijk tegen protesteert.
Maar de vraag is of het verstandig is dat dit gebeurt op de manier waarop mevrouw
Van Dok dat deed: in een krantenartikel. Minister-president Kok vindt kennelijk van
niet, want hij heeft zich openlijk van haar gedistantieerd. Naar voortzetting van haar
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functie na de verkiezingen kan zij wel fluiten. De mening van het binnenland doet
er dus toch wel iets toe.
Een andere vraag is of mevrouw Van Dok, alvorens dat artikel te publiceren,
overleg heeft gepleegd met haar minister (die staatsrechtelijk voor haar daden
verantwoordelijk is) en/of met de minister van Buitenlandse Zaken. Dat zou sowieso
haar plicht zijn geweest. De eenheid van beleid naar buiten toe eist dat. Maar na de
‘herijking’ van het externe beleid, die onder andere inhoudt dat ambtenaren van
Economische Zaken op Buitenlandse Zaken zijn gedetacheerd, is die plicht
geformaliseerd. Uit mevrouw Van Doks optreden en premier Koks reactie daarop
blijkt in elk geval dat er nog wat mankeert aan die eenheid.
NRC Handelsblad van 22-07-1997, pagina 7

Een ontmoeting in Tallinn
Over de stamvader van onze familie wisten we niet veel meer dan dat hij met het
regiment dragonders van de hertog van Koerland (nu een provincie van Letland) in
het land was gekomen om voor koning-stadhouder Willem III te vechten. Een
huursoldaat dus - in de tijd van vóór de dienstplicht een eerbaar beroep.
Het lag dus voor de hand de oorsprong van het geslacht in het Balticum te zoeken.
De naam klonk weliswaar niet Lets of Ests, maar in die tijd woonden in dat gebied
ook vele Duitsers en Zweden. Maar genealogische naspeuringen die in de jaren '20
daar werden gedaan, hadden niets opgeleverd.
Mijn eigen belangstelling voor genealogie beperkt zich tot het opzoeken van mijn
naam in telefoonboeken van de buitenlandse steden die ik bezoek. Ook daarvan was
het resultaat nihil geweest, totdat ik, ongeveer 25 jaar geleden, in het Stockholmse
telefoonboek drie naamgenoten aantrof.
Thuisgekomen schreef ik ze aan, en van één hunner kreeg ik antwoord: hij had,
evenals de anderen van die naam in Zweden, tot de Zweedse minderheid in Estland
behoord en was in 1944, toen de Russen hun land weer dreigden te veroveren, de
Oostzee overgestoken om, met vele andere Zweedse Esten, asiel in hun stamland,
Zweden, te zoeken.
Dat klopte dus met het vermoeden dat die voorvader-huursoldaat uit die streken
kwam, maar verder onderzoek was, als ik er al geïnteresseerd in zou zijn geweest,
onmogelijk, want Estland was toen een sovjetrepubliek en vrijwel ontoegankelijk.
Wel was ik er langzamerhand achtergekomen dat die Zweedse minderheid vooral
in Noordwest-Estland op de eilanden voor de kust geconcentreerd was geweest. Mijn
Stockholmse naamgenoot had mij trouwens geschreven dat hij daar zelf ook vandaan
kwam, en wel uit een streek die in het Zweeds Nuckö en in het Ests Noarootsi (Rootsi
betekent Zweden in het Ests) heet.
Hoe dan ook - daar bleef de zaak bij rusten, totdat verleden jaar een neef van mij,
die zichzelf een ‘Internetfreak’ noemt, mij meldde dat hij via het Internet in contact
was gekomen met een jonge vrouw in Tallinn (de hoofdstad van Estland) die onze
naam droeg. Zijzelf, haar vader en broer waren de enigen in Estland die nog zo
heetten. De rest van de familie was in 1944 naar Zweden gevlucht.
Met deze familie nu heb ik begin van deze week, toen ik twee dagen in Tallinn
was, kennisgemaakt. Zij sprak goed Engels, haar broer een beetje Duits, en de vader
(geboren in 1944) slechts Ests en Russisch (het Zweeds van zijn vaderen had hij
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nooit leren spreken). Zij was aan de Technische Hogeschool te Tartu afgestudeerd
in computerkunde, wat zij nu ook doceerde.
Natuurlijk wist ik al het een en ander van Estlands jongste geschiedenis. In 1918
was het, evenals de twee andere Baltische landen, voor het eerst onafhankelijk
geworden. Die onafhankelijkheid had tot 1939 geduurd, toen Hitler en Stalin
overeenkwamen Oost-Europa onder elkaar te verdelen, waarbij de Baltische landen
onder, en in 1940 bij de Sovjet-Unie kwamen.
Die sovjetheerschappij heeft toen ruim een jaar geduurd, maar dat was onvoldoende
om tienduizenden Esten, Letten en Litouwers naar Siberië te deporteren - de mannen
naar de Goelag, vrouwen en kinderen naar de steden en dorpen. In 1941 kwamen de
Duitse legers, die, niet onbegrijpelijk, door velen als bevrijders werden verwelkomd.
Drie jaar later werden die landen door de Russen heroverd - met nieuwe deportaties
als gevolg.
Die heerschappij heeft tot 1991 - dus 47 jaar lang - geduurd. Zoals gezegd, wist
ik dat allemaal wel, maar wanneer je geconfronteerd wordt met mensen die die
periode hebben meegemaakt, krijgen deze feiten meer leven voor je. Onwillekeurig
vraag je je af: hoe zou ik me die halve eeuw gedragen hebben? In de vijf jaren Duitse
bezetting die wij meegemaakt hebben, hadden de meesten onzer de hoop dat de
bevrijding nabij was (er was immers een oorlog aan de gang), maar in 1945 begon
voor de Balten, met de vrede, de onderdrukking zonder uitzicht.
Zonder uitzicht én met de vernietiging van iedere herinnering aan het
onafhankelijke verleden. Wat daarvan geleerd werd was dat in 1939 de werkenden,
met behulp van de Sovjet-Unie, zich bevrijd hadden van het reactionaire
bourgeoisregime. Over het pact tussen Molotov en von Ribbentrop, dat de
Sovjet-heerschappij mogelijk had gemaakt, werd niet gerept. Het verdween uit de
herinnering.
Maar konden de ouderen dan niet het beeld corrigeren dat de kinderen op school
ingeprent kregen? Nee, die ouderen waren veel te bang dat hun kinderen dan op
school zouden zeggen: mijn vader zegt dat het anders was, en dan was deportatie
nog het minste wat hun te wachten stond.
Ook aan de universiteit werd niet anders geleerd, vertelde een historica mij. Zij
had zo nu en dan wel vage vermoedens gehad dat het anders was gegaan dan werd
gedoceerd, maar over het Ribbentrop-Molotovpact was zij bij toeval aan de weet
gekomen: in het historisch instituut was zij gestuit op een Fins geschiedenisboek,
dat kennelijk aan de censuur was ontsnapt en daarin stond alles haarfijn vermeld.
(Esten kunnen gemakkelijk Fins lezen.) Een wereld ging voor haar open.
We zijn beroofd van onze eigen geschiedenis, zei zij. Volgens haar had het niet
veel langer dan tot 1991 mogen duren, want anders zou de bevolking onherroepelijk
gesovjetiseerd zijn - niet in die zin dat de Esten gelovige communisten zouden zijn
geworden, maar dat zij hun eigenheid (behalve hun taal) zouden zijn kwijtgeraakt.
Trouwens, de oppervlakkige bezoeker die ik was, merkt dat op straat en het
platteland. Veel herinnert er aan de oude Sovjet-Unie: eindeloze rijen grauwe
woonkazernes (in een ervan woonde ‘mijn’ familie) en verwaarloosde landbouw.
En in de winkels vaak onverschillig en gemelijk personeel. Maar daarnaast heb ik
nergens zoveel mensen met zaktelefoons zien rondlopen als in Vilnius, Riga en
Tallinn. De technologische ontwikkeling heeft er in een paar jaar hele fasen
overgeslagen. Beste bewijs: zonder Internet zou ik nooit mijn naamgenoten in Estland
hebben ontmoet.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

NRC Handelsblad van 01-08-1997, pagina 7

Een historische parallel
‘Hun oude Franse complex wint het weer: zij bouwen Maginotlinies, zij halen hun
hart op aan de biografieën van Clovis en de heilige Lodewijk. De geschiedenis is
hun koninkrijk. Zij weten dat niemand hen hieruit zal verjagen.’ Aldus citeert Marc
Chavannes, in zijn scherpzinnige artikel in het Zaterdags Bijvoegsel van 26 juli over
de nieuwe socialistische regering van Lionel Jospin, de onlangs overleden filosoof
Jean-Marie Domenach.
De geschiedenis is het koninkrijk waarin de Fransen zich verschansen tegen de
‘formidabele, uit Amerika afkomstige kosmopolitische standaardiseringsgolf’. Het
is waar: je hoeft in Frankrijk maar een blik te werpen in de etalage van een
boekhandel, en je ziet dat geschiedenis - hun geschiedenis - de hartstocht van de
Fransen is.
In de Franse pers worden dan ook vaak historische parallellen getrokken, die niet
uitvoerig aan de lezer uitgelegd hoeven te worden. Hij kent zijn geschiedenis, terwijl
Chavannes (of de redactie) het nodig vond om in een voetnoot aan de Nederlandse
lezer uit te leggen wat de Maginotlinie was.
Laat ik nu ook eens een historische parallel trekken. Ik word hiertoe geïnspireerd
door het laatste nummer van het tijdschrift L'histoire (nr. 211), dat grotendeels gewijd
is aan Napoleon III, die van 1852 tot 1870 de tweede keizer van Frankrijk was, een
man die grotendeels zijn tijd vóór was, als sociaal hervormer én als populist die het
nodig vond zijn beleid zo nu en dan door referenda te laten bevestigen (waarbij hij
de steun van de boeren en vele arbeiders kreeg).
Zijn buitenlandse politiek was echter een ramp. Laten we eraan voorbijgaan dat
hij zijn regime met een woordbreuk begon. ‘L'empire c'est la paix’, beloofde hij in
1852, om het land twee jaar later in de Krimoorlog en zeven jaar later in een oorlog
met Oostenrijk te storten. Maar woordbreuk is - of was - gangbare munt in de
internationale politiek.
De zwakheid van zijn buitenlands beleid lag hierin dat hij niet wist wat hij eigenlijk
was: een romanticus of een machtspoliticus, wie het voorbeeld van zijn grote oom,
Napoleon I, voor ogen stond.
Als romanticus was hij een voorvechter van het zelfbeschikkingsrecht der volken
- in zijn jeugd had hij met de carbonari, de Italiaanse vrijheidsvechters, meegevochten
- en als romanticus trok hij in 1859 ten oorlog om de Noord-Italianen van het
Oostenrijkse juk te bevrijden.
Met die oorlog riep hij een grote eenheidsstaat, Italië, ten zuiden van Frankrijk in
het leven, en dat was op z'n minst niet in overeenstemming met de leus: ‘Verdeel en
heers’. Maar erger was dat hij, eenmaal de partij gekozen hebbend voor het Italiaanse
nationalisme, niet veel argumenten had om zich te verzetten tegen de opkomende
Duitse eenheid.
Die zou hem dan ook in de Frans-Duitse oorlog van 1870/'71 de nekslag toedienen.
Wat een spijt moet hij hebben gehad dat hij tien jaar eerder Oostenrijk de oorlog had
verklaard! Dat stond nu niet meer als bondgenoot ter beschikking.
Het was het Oostenrijk van Metternich, van het Congres van Wenen van 1815,
dat hem van haat vervulde, omdat dit het werk van de grote Napoleon ongedaan had
gemaakt. ‘Ik verafschuw de verdragen van 1815’, riep hij uit, niet beseffend dat die
verdragen hadden gewaarborgd dat Duitsland lange tijd verdeeld zou blijven in talloze
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koninkrijken en Frankrijk dus gevrijwaard bleef tegen een machtig land aan zijn
oostgrens.
Nu de parallel. Napoleon III's ‘Ik verafschuw de verdragen van 1815’ doet sterk
denken aan de afschuw die Frankrijk, zeker sinds De Gaulle, toonde jegens de
besluiten van de conferentie van Jalta (februari 1945), waar, volgens de Franse versie,
Stalin, Roosevelt en Churchill overeengekomen zouden zijn Europa te verdelen
tussen Oost en West.
Nu is, om te beginnen, die versie onjuist, want in februari 1945 hadden de Russische
legers al heel Oost-Europa veroverd en stonden zij diep in Duitsland. Niemand zou
hen daaruit hebben kunnen verdrijven - zeker niet De Gaulle, als hij in Jalta aanwezig
zou zijn geweest.
Met andere woorden: ten tijde van Jalta was Europa al verdeeld. Door die mythe
te creëren wreekten De Gaulle en zijn opvolgers zich op de ‘Angelsaksers’ voor het
feit dat Frankrijk niet in Jalta was uitgenodigd. Dat is allemaal nog tot daar aan toe.
Erger is dat Frankrijk helemaal niet heeft beseft dat het juist zeer geprofiteerd heeft
van die verdeling van Europa - of die nu al dan niet in Jalta beklonken is geweest.
Immers, de verdeling van Europa betekende ook de verdeling van Duitsland, en
daarmee was Frankrijk opnieuw voor vele jaren gevrijwaard tegen een Duits gevaar.
Het heeft op die Duitse verdeling zijn hele Europese politiek kunnen bouwen. Nu
de Duitse eenheid er toch is gekomen, is de bodem aan die politiek ontvallen.
Dát is de parallel met Napoleon III. Dat het Duitsland van Helmut Kohl een heel
ander Duitsland is dan dat van Bismarck en dat het nu Frankrijks partner is, in plaats
van zijn tegenstander, doet aan de onderlinge machtsverhouding niets af.
NRC Handelsblad van 05-08-1997, pagina 7

Een lunchgesprek
Met de komkommertijd komen dunne kranten, en zelfs die hebben de redacties vaak
moeite te vullen. Dezelfde plaag (of zegen - 't is maar hoe je ertegenaan kijkt) treft
de columnist, althans mij. Waar zal ik nu eens over schrijven?
De wereld schijnt tot stilstand te zijn gekomen. Natuurlijk: in Afrika, Palestina,
Cambodja blijft er gevochten en gemoord worden, terwijl er in Noord-Korea
hongersnood heerst, maar dat levert geen nieuwe aspecten op.
Ook in Europa lijkt na ‘Amsterdam’ alles stilgevallen te zijn. Duitsland, zonder
hetwelk in Europa niets gebeurt, heeft zichzelf zelfs tot september 1998, dus voor
meer dan een jaar, geblokkeerd. Dan pas zijn er de algemene verkiezingen. Het is
mogelijk dat we ons allemaal vergissen. Per slot van rekening zijn beide
wereldoorlogen van deze eeuw in augustus begonnen (de tweede formeel op 3
september, maar Hitler had op 31 augustus het bevel gegeven tot de inval in Polen,
die aanleiding tot die oorlog werd). Naar zoiets ziet het echter nu niet uit. Crises? Ja.
Wereldoorlog? In lengte van dagen niet.
Maar terug naar vandaag, de komkommertijd. Alle kranten zijn dun, ook de
buitenlandse. Maar als je veel kranten leest - of, in mijn geval, doorkijkt - kom je
zelfs in de komkommertijd nog wel eens iets tegen wat je aan het denken zet. Zo las
ik in de Financial Times van verleden zaterdag een aardig interview. Zaterdags zijn
dat altijd lunchinterviews. Dat wil zeggen dat de interviewer iemand uitnodigt voor
een dejeuner in een restaurant van haar of zijn keuze. Het menu wordt besproken,
maar is niet het belangrijkste onderwerp. Het dient slechts om de tongen los te maken.
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Verleden week was Susan Greenberg de gast. Ik had nooit van haar gehoord, maar
toen ik las dat zij professor in de farmacologie in Oxford was en net een boek had
geschreven, getiteld The Human Brain: A Guided Tour, was ik, eenvoudige alfa die
ik ben, al onder de indruk.
En toen ik verder las dat zij zich vooral bezighoudt met de degeneratie van
hersencellen in ziekten als die van Alzheimer en Parkinson, was het niet de alfa die
onder de indruk was, maar de ouder wordende mens. Wie onzer heeft niet met ziekten
als deze in zijn naaste omgeving te maken of te maken gehad en wie betrekt zulke
gevallen dan niet ook op zichzelf?
Toch ging daar het lunchgesprek niet over. Het ging voornamelijk over taal. Niet
zo vreemd, want tussen denken (hersens) en taal bestaat een nauw verband. Greenberg
bleek klassieke talen gestudeerd te hebben. Ook niet zo vreemd - althans in Engeland,
waar klassieke talen nog steeds vaak een introductie zijn voor een carrière op een
heel ander gebied.
‘Wat ik erg verontrustend vind’, zei Greenberg, ‘is dat zelfs mijn afstudeerstudenten
geen notie hebben van wat een hoofdwerkwoord is. Dat ze niet weten wat ablativi
en gerundia zijn - OK. Maar dat iemand die van zichzelf vindt dat hij een goede
opleiding heeft gehad, niet weet wat een hoofdwerkwoord is - dat vind ik erg
zorgwekkend.’
‘Schiet zo iemand dan tekort als een denkmachine?’, vraagt de interviewer. ‘Er
zijn twee problemen’, is het antwoord. ‘In de eerste plaats betekent het gebrek aan
kennis van formele grammatica dat hun denken niet zo gedisciplineerd is als dat van
mensen die klassieke talen hebben gehad. Hun denken is nogal wauwelig, intuïtief
en wazig.’
Hier ben ik geneigd de niet-classici in bescherming te nemen. Is de kennis van
alleen klassieke talen een voorwaarde voor gedisciplineerd en helder denken? Is het
inzicht in de structuur van elke taal daartoe niet al voldoende? Zeker, ikzelf ben blij
dat ik het gymnasium heb afgelopen, maar laten we die opleiding niet als zaligmakend
beschouwen. Beheersing van taal - welke dan ook - is belangrijk voor denken.
En het tweede probleem dat Greenberg zelfs nog groter vindt? Op het eerste gezicht
lijkt het niet zo veel met denken te maken hebben, maar met verbeelding, zij het
gewekt door lezen, dus toch ook via taal. Hoe dan ook: ‘Vroeger bracht ik - zoals u
zeker ook - het grootste deel van mijn tijd door in een hoekje met een boek. Je
verbeelding vervoerde je naar een andere wereld. Nu hoeven kinderen maar op een
knop te drukken - CD-rom of televisie - om onmiddellijk bediend te worden. Ze
krijgen een visueel beeld, terwijl wij onze verbeeldingskracht moesten gebruiken.’
Waarom is dat laatste beter? ‘Omdat het je dwingt je meer dan enkele
microseconden te concentreren. Het geeft je het vermogen om aan het heden te
ontsnappen en naar het verleden, de toekomst of de een of andere tijdloze plaats te
gaan. Als je geen verbeelding hebt, geen interne mentale middelen, dan kun je niet
interpreteren wat je ziet.
Zeker produceren we tegenwoordig wetenschapsmensen, maar ik noem ze liever
technici, mensen die op knoppen kunnen drukken, met machines communiceren.
Het spijt me dat ik zo verschrikkelijk reactionair klink.’ Haar volgende boek zal de
stelling verdedigen dat extreem genot - zoals surfen, bungee jump, of orgasme - een
opheffing van de persoonlijkheid is.
Ook een reactionaire theorie? In elk geval een oude: extase, religieus of anderszins,
betekent: buiten jezelf zijn.
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Een krankzinnig avontuur?
Van monetaire zaken heb ik niet veel verstand, maar ik ben wel iemand die graag
wil weten wat de munt die hij in zijn zak heeft, waard is. Van de gulden weet ik het.
Maar van de euro?
Op zichzelf lijkt mij deze behoefte aan zekerheid erg menselijk, maar zodra een
politicus uiting geeft aan deze twijfel, krijgt hij van Nederlandse ‘topbankiers’ te
horen dat hij een politieke opportunist is. Dat is met Bolkestein gebeurd, zoals we
in de krant van 18 juli hebben kunnen lezen.
Deze beschuldiging kan moeilijker gelanceerd worden tegen een andere topbankier,
en daarom wil ik hier aandacht vragen voor de opvatting van Friedrich Nölling, die
lid is geweest van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank. Die opvatting
heeft hij ontvouwd in een lezing die hij in mei in Parijs, Edinburgh en Londen
gehouden heeft.
Nölling meent dat een Economische en Monetaire Unie (EMU) alleen de moeite
waard is als zij meer werkgelegenheid, meer investeringen en meer groei zal
produceren. Maar zal de EMU dat doen? Zijn twijfel is groot.
In de eerste plaats vraagt hij zich af of Europa werkelijk klaar is om van de EMU
een succes in de technische zin van het woord te maken. Het is al een hoogst
ingewikkelde zaak om één munt te veranderen in een andere, maar om van acht of
negen munten één munt te maken, is een gigantische taak, die politici geneigd zijn
zwaar te onderschatten.
Bovendien zijn politici geneigd te geloven dat de EMU alle problemen zal oplossen,
maar het omgekeerde is waar: wil de EMU een succes zijn, dan zullen de deelnemende
landen eerst hun eigen huis in orde moeten hebben gebracht. Anders transporteren
zij hun problemen in de EMU.
Nu hebben de meeste landen, in de eerste plaats Duitsland en Frankrijk, hun eigen
huis nog niet op orde. Sterker: zij zijn op het ogenblik niet in staat om, naast de druk
die het op orde brengen van eigen huis oplevert, ook nog de druk van een monetaire
unie te dragen - tenzij, neem ik aan, die unie een slappe discipline betracht (wat
Nölling niet bepleit).
Het komt dan ook niet als een verrassing dat één van Nöllings conclusies luidt dat
‘gegeven de beroerde staat van economische en financiële zaken in de grotere
Europese landen en de hoogst ingewikkelde aard van het transformatieproces, ik
pleit voor uitstel’ van de EMU.
Daarbij komt, aldus Nölling, dat niemand de stabiliteit van de euro zal kunnen
waarborgen. Ook de Europese Centrale Bank zal daar niet toe in staat zijn. Immers,
de prestaties van de deelnemende landen zijn altijd verschillend van elkaar geweest
en zullen dat altijd blijven: ‘een verscheidenheid van factoren die zelfs een totalitaire
staat niet zou kunnen beheersen, laat staan een centrale bank.’
Alweer komt het niet als een verrassing wanneer Nölling de mening uitspreekt dat
de centrale bank een politiek tegenwicht zou moeten hebben. Dat had, volgens de
opvatting van de Duitse regering en de Bundesbank in 1990, een politieke unie
moeten zijn geweest, maar daar voelden toen de Fransen niet voor.
Dat zal zich nu wreken, want ‘je moet niet met een muntunie beginnen alvorens
een politieke unie tot stand te hebben gebracht’. Dat is ook de mening van de
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historicus van De Nederlandsche Bank, W.F.V. Vanthoor, maar daar hebben zijn
bazen blijkbaar niet naar geluisterd.
Ook de gewezen vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Andriessen
schijnt die mening te zijn toegedaan, want in de Internationale Spectator van
juli/augustus schrijft hij: ‘De Fransen hebben niet helemaal ongelijk wanneer zij
stellen dat monetair beleid niet in het luchtledige kan worden gevoerd.’
Hij laat erop volgen: ‘De ministers van Financiën zouden er goed aan doen in de
komende maanden grondig over deze problematiek van de convergentie van
economische politiek na te denken met het oog op een onafhankelijk opererende
Europese Centrale Bank.’ Op zichzelf is die raad goed, al komt hij een beetje laat.
Bovendien: het zijn niet alleen de ministers van Financiën die daarover moeten
‘nadenken’. Daar is de zaak te belangrijk voor.
Maar terug naar Nölling. Hij treedt ook met Duisenberg, van wie de Nederlanders
hopen dat hij president van de ECB wordt, in debat. Hij citeert wat deze onlangs in
Bonn heeft gezegd: ‘Monetaire unie is een gemeenschappelijk Europees avontuur.’
Waarop Nölling vraagt: ‘Is het gerechtvaardigd de stabiliteit van de monetaire orde
in Europa op het spel te zetten en een avontuur aan te gaan waarvan de uitkomst op
z'n best onzeker is?’
De EMU, met andere woorden, een ‘krankzinnig avontuur’ (om een gevleugeld
en omineus woord uit de Nederlandse politiek aan te halen)? Op die vraag, die
iedereen zou moeten stellen zonder van politiek opportunisme beschuldigd te worden,
is tot nog toe geen bevredigend antwoord gekomen.
NRC Handelsblad van 12-08-1997, pagina 7

Het fiasco van Amsterdam?
Twee maanden na de top van Amsterdam klinken de oordelen erover beslister en,
helaas, negatiever. In de eerste dagen erna was eigenlijk alleen Ian Davidson in de
Financial Times klaar met zijn oordeel: ‘een ernstige tegenslag’. Anderen waren
gematigd tevreden, ook wel doordat hun verwachtingen niet hooggespannen waren
geweest. ‘Alles wordt moeilijker’, was het facit van minister Van Mierlo.
Op een afstand in tijd erover schrijvend, is Frans Andriessen, oud-vicevoorzitter
van de Europese Commissie, nog voorzichtig. Een ‘pas op de plaats’ noemt hij de
Amsterdamse top in een nabeschouwing in de Internationale Spectator (juli/augustus).
‘De Europese Unie miste een kans in Amsterdam’, klinkt al wat gedecideerder.
Over de oorzaken van dit falen laat hij zich evenwel niet uit, al vermeldt hij wel
de ‘fundamenteel verschillende opvattingen over het in samenhang met het monetair
beleid te voeren economisch beleid in de Europese Unie’. ‘Die meningsverschillen
zijn alleen maar toegedekt. Ze zijn niet overbrugd.’ Ook noemt hij het ‘haperen van
de motor Bonn-Parijs’ als een vaststaand feit, zonder er echter op in te gaan.
In hetzelfde nummer van dit maandblad is de hoofdredacteur, prof. A. van Staden,
uitgesprokener: ‘Noch van de oorspronkelijke rechtvaardiging van de conferentie
(het vergroten van het Europese handelingsvermogen in diplomatie en veiligheid),
noch van de rechtvaardiging achteraf (“de Unie klaarmaken voor de nieuwe
uitbreiding met de landen van Oost-Europa”) is hoegenaamd iets terechtgekomen.
‘Wat overbleef is [...] een allegaartje van voornamelijk technische en procedurele
wijzigingen, opgesierd met een doorzichtige werkgelegenheidsverpakking. Het gebrek
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aan allure van de vergaderlocatie, het fantasieloze en sobere gebouw van De
Nederlandsche Bank, bleek toch nog het juiste decor’.
Dat oordeel liegt er niet om, maar het wordt nog geslagen door een analyse in Le
Monde van 7 augustus van de correspondent bij de Europese Unie, Philippe Lemaître.
Die analyse is vooral daarom interessant omdat Lemaître laat doorschemeren dat het
om een, zo niet officiële, dan toch officieuze Franse analyse gaat.
De kop boven zijn artikel is al omineus: ‘Verstoken van zijn Frans-Duitse motor,
stagneert de Europese Unie.’ En de onderkop: ‘De vijftien trekken moeizaam op naar
de gemeenschappelijke munt, zonder politieke begeleiding na de mislukking van de
recente top van Amsterdam.’
Nu moet onmiddellijk gezegd worden dat koppen boven artikelen nooit aan de
schrijver van het artikel toegerekend mogen worden; zij zijn het werk van de redactie.
Maar in dit geval geven zij de inhoud vrij goed weer.
De schrijver begint te constateren dat de ‘ambitieuze onderneming’ van de
Economische en Monetaire Unie zich voltrekt in een ‘intellectuele woestijn’ (désert
de la pensée): ‘afgezien van de uitbreiding met de landen van Midden-Europa, die
ver in het verschiet ligt, heeft de Unie geen enkel project van belang op stapel.’
‘De makers van het verdrag van Maastricht (1991) hadden begrepen dat aan de
gemeenschappelijke munt een politieke legitimatie gegeven moest worden’, maar in
Amsterdam ‘hebben de vijftien, voornamelijk wegens de Duitse aarzelingen, ervan
afgezien in deze dubbele richting voort te gaan, daarmee Europa berovend van ieder,
zelfs gedeeltelijk, uitzicht op een politieke unie.’
Bij deze interpretatie van wat er in Maastricht en Amsterdam gebeurd is, kan wel
een enkele kanttekening gemaakt worden: in Maastricht waren het de Fransen die
voortgang op de weg naar een politieke unie, als complement van een monetaire
unie, blokkeerden en daarmee bondskanselier Kohl in de kou lieten staan, terwijl het
in Amsterdam inderdaad Kohl was die, nu met een beroep op de zeggenschap van
de Duitse Länder, iedereen verraste met zijn bezwaren tegen een voortgaan op de
weg naar politieke eenheid.
Maar dat is een kwestie van historische interpretatie. Het belangrijke politieke feit
van Amsterdam was dat de Duitsers nu eerder de remmende kracht waren dan de
Fransen. Hoe dat ook zij, ‘de voortgang naar de euro voltrekt zich nu in een luchtledig,
wat er slechts toe bijdraagt een toch al moeizame exercitie nog kwetsbaarder te
maken’, aldus Lemaître.
‘De vijftien schijnen zich nog geen rekenschap te hebben gegeven van de negatieve
invloed die het fiasco van Amsterdam dreigt te hebben. Van Franse kant is de analyse
die gemaakt is, weliswaar helder, maar nauwelijks bemoedigend.’ (Het is deze laatste
zin die mij ertoe bracht van een officieuze analyse te spreken.)
Die analyse komt erop neer dat ‘Europa onmachtig is zijn instellingen te hervormen
en zich van de Amerikaanse voogdij te bevrijden, terwijl het Frans-Duitse koppel
als 't ware beroofd is van levenskracht.’ Het is niet onmogelijk dat verworvenheden
van veertig jaar gemeenschappelijk leven op losse schroeven komen te staan, vooral
als gevolg van de eis der Duitsers hun bijdrage aan de Europese begroting te
verminderen en de verkoeling van de publieke opinie ten opzichte van Europa.
Wat dat laatste betreft, is het minder zeker of het om een officieuze analyse gaat
of dat Lemaître zelf aan het woord is. Ook als het tweede het geval zou zijn, zou het
een analyse zijn die niet helemaal weggewuifd kan worden. Het minste wat op die
analyse - officieus of niet - gezegd kan worden is dat die Nederlanders die de
Frans-Duitse samenwerking - of die nu blok, as, directorium dan wel oksel genoemd
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werd - als een vast en blijvend gegeven beschouwden, misschien een beetje voorbarig
zijn geweest.
NRC Handelsblad van 15-08-1997, pagina 7

Goedgelovigheid in graden
In de Koude Oorlog heb ik nooit verheeld aan welke kant ik stond: aan de westelijke.
Van zogenaamde derde-weggers of neutralisten moest ik niets hebben. Begrip voor
de Sovjet-Unie? Uitstekend - als dat begrip maar niet neerkwam op goedpraten of
bij voorbaat toegeven.
Tegelijkertijd heb ik zelden geloofd dat de Sovjet-Unie in wezen een agressieve
mogendheid was, zoals Duitsland dat onder Hitler was. Integendeel: ik geloofde
eerder dat haar politiek in wezen defensief was en dat zelfs haar zogenaamd agressieve
daden veelal verklaard konden worden door haar angst voor omsingeling.
Die schijnbare tegenstelling in mijn houding ten aanzien van de Sovjet-Unie heeft
mijn progressieve vrienden vaak verbaasd: die dachten dat een conservatieve
koude-oorlogsstrijder, zoals ik er een was, alleen maar heilig overtuigd kon zijn van
de fundamentele slechtheid van de Sovjet-Unie, die inhield dat zij er voortdurend
op uit was haar territoir uit te breiden. Aan dat cliché bleek ik niet te beantwoorden.
Hoe die schijnbare tegenspraak te verklaren? Ik meende dat de Sovjet-Unie niet
in de eerste plaats door ideologische overwegingen gedreven werd, maar door
machtsdenken. In dat machtsdenken waren de Verenigde Staten de grote tegenstander,
aan wie eenzelfde machtsdenken toegeschreven werd (zoals de waard is vertrouwt
hij zijn gasten).
Het kwam er dus voor de Sovjet-Unie op aan, de Amerikaanse machtspositie in
de wereld te verzwakken, althans te voorkomen dat die nog sterker werd. Dat moest,
zo mogelijk, gebeuren zonder grote oorlog. Want de leiders van de Sovjet-Unie waren
- alweer in tegenstelling tot Hitler - geen avonturiers. Tegen avonturisme had Lenin
trouwens al gewaarschuwd.
Als dat zo was, waarom koos ik dan zo onverbloemd voor de westelijke kant?
Omdat een defensieve, vrij voorzichtige politiek helemaal niet uitsluit dat, wanneer
er zich eens kansen voordoen om de macht van de Sovjet-Unie zonder al te veel
risico uit te breiden, die kansen waargenomen moeten worden. (Een defensieve
politiek is nog niet hetzelfde als een pacifistische of zelfs een vreedzame politiek!)
En ik wilde liever niet dat zulke kansen zich in West-Europa zouden voordoen.
Vandaar mijn keuze.
Maar hoe klopt de voorzichtige politiek die ik aan de Sovjet-Unie toeschreef, met
de blokkade van Berlijn (1948/49) en de aanval op Zuid-Korea (1950), waarvoor de
Sovjet-Unie het groene licht had gegeven? Dat waren toch hoogst riskante beslissingen
geweest?
Inderdaad, maar zelfs een voorzichtig beleid sluit misrekeningen niet uit. In beide
gevallen was de misrekening van Stalin geweest dat hij zich, vanuit zijn
machtsdenken, gewoon niet kon voorstellen dat de Verenigde Staten voor het behoud
van West-Berlijn (een enclave in sovjetgebied) en van het strategisch niet erg
belangrijke Zuid-Korea eventueel een oorlog over zouden hebben. Dat bij de andere
supermogendheid ook andere dan machtsoverwegingen een rol zouden kunnen spelen,
kwam bij hem niet op.
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Het besluit van Stalins opvolger, Chroesjtsjov, om raketten op Cuba te plaatsen
(1962) en daarmee een oorlog te riskeren, valt wel heel moeilijk met een in wezen
defensieve politiek te verzoenen, maar kon nog wel gezien worden als een poging
om de - al dan niet gewaande - Amerikaanse omsingeling te doorbreken.
Zo zag ik het toen tenminste, maar nu zijn er onlangs documenten vrijgekomen
die op z'n minst ernstig doen twijfelen aan de houdbaarheid van de stelling dat de
Sovjet-Unie - wat er ook verder van haar gedacht mag worden - in elk geval geen
avonturisme bedreef.
Het belangrijkste document is het uitvoerige verslag dat Fidel Castro in 1968 dus ruim vijf jaar erna - van de rakettencrisis van 1962 uitbracht aan het centrale
comité van de Cubaanse communistische partij. Pas nu de Sovjet-Unie niet meer
bestaat, had Castro blijkbaar geen bezwaar meer tegen openbaarmaking. Dat verslag
is namelijk één requisitoir tegen de Sovjet-Unie, die eerst Cuba overreedde Russische,
tegen Amerikaans grondgebied gerichte raketten op zijn grondgebied te plaatsen en
toen, nadat gebleken was dat de Verenigde Staten deze bedreiging als een casus belli
beschouwden, ze overhaast terugtrok. Niet ten onrechte voelde Castro zich verraden.
Maar wat in dit verslag, waarvan Le Monde op 15 augustus uitvoerige excerpten
gaf, vooral opvalt is de grote lichtvaardigheid waarmee de Sovjet-Unie deze kwestie,
voordat zij een crisis werd, behandelde. Voor camouflage van de raketten wordt
nauwelijks gezorgd. Een verdrag waarin de voorwaarden van plaatsing en gebruik
van de raketten geregeld wordt, vindt de Sovjet-Unie amper nodig. Er zijn zelfs
tekenen dat het besluit over het gebruik aan de plaatselijke commandant overgelaten
wordt. Natuurlijk zijn de Cubanen verontrust. Ze sturen een delegatie naar Moskou,
maar Chroestsjov zegt: ‘Geen probleem! Ik stuur de Oostzeevloot ernaartoe [naar
de Caraïbische Zee!] en 24 uur daarvóór een brief aan [president] Kennedy, en de
raketten zijn er. Maak je geen zorgen, ik pak Kennedy bij zijn kloten.’ Het is niet de
ruwe taal die schokt - van de latere presidenten Johnson en Nixon is dergelijke taal
ook geboekstaafd - maar de lichtvaardigheid.
Die lichtvaardigheid, waarvan het document nog andere voorbeelden geeft, stelt
nu de opvatting in twijfel dat de leiders van de Sovjet-Unie, wat ze ook in hun schild
mochten voeren, per slot van rekening verantwoordelijke mannen waren. Niet alleen
de miljoenen Nederlanders die in de jaren tachtig de actie ‘De kernwapens de wereld
uit...’ steunden, waren te goedgelovig. Ook ik, die vond dat die actie op een mistaxatie
van de sovjetpolitiek berustte (dat vind ik overigens nog), ben dat blijkbaar geweest.
NRC Handelsblad van 19-08-1997, pagina 7

Holland of Zweden als model
Dinsdag kreeg ik een gevoel van déjà vu. Dat was bij het lezen van een artikel van
Irving Kristol in The Wall Street Journal. (Irving Kristol is een bekende Amerikaanse
neoconservatief. Waar dat neo- op slaat weet ik niet - waarschijnlijk minder op zijn
conservatisme dan op het feit dat hij, evenals de meest zogenaamde
neoconservatieven, begonnen is als uitgesproken linkse denker.) In dat artikel
(vandaag ook op deze pagina) betoogt Kristol dat de Verenigde Staten een imperium
aan het worden zijn; niet omdat de Amerikanen zo graag over anderen willen heersen
- integendeel: imperialisme noemt hij vreemd aan de Amerikaanse cultuur en ideologie
- maar omdat anderen verstek laten gaan.
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Zo laten de Europeanen zich de Amerikaanse bescherming, dus hegemonie,
gemakkelijk aanleunen. Er zijn geen tekenen dat zij een buitenlandse politiek willen
die onafhankelijk is van de Verenigde Staten. Zij hebben geen andere ambitie dan
hun verzorgingsstaten te behouden. ‘Europa lijkt er tegenwoordig genoegen mee te
nemen een grotere versie van Zweden te worden.’
Toen ik dat las, kreeg ik dat gevoel van déjà vu. Waar had ik zoiets meer gelezen?
Ik herinnerde het mij: het was in een artikel in de Internationale Spectator van april
1965, en dat artikel droeg de titel: ‘Europa: een “groter Holland”?’
De schrijver had het erin over ‘die Europeanen die er geen moeite mee hebben
Europa's rol te zien als die van een “groter Holland”, dat wil zeggen: een gemeenschap
die genoegen neemt met de doeleinden van welvaart en sociale rechtvaardigheid, en
aan anderen graag de verantwoordelijkheid voor vrede en veiligheid in deze wereld
overlaat’.
Duidelijk was dat de schrijver de Nederlanders tot die categorie rekende. En
inderdaad: een tiental jaren later zou de D66'er Brinkhorst, staatssecretaris voor
Europese zaken in het kabinet-Den Uyl, de idee van een ‘civiel Europa’ lanceren,
een Europa dat zich vooral met welvaart, welzijn en ontwikkelingshulp (dat laatste
had de schrijver van 1965 vergeten te vermelden) zou bezighouden, het vuile werk
van machtspolitiek aan anderen, in de praktijk: de Verenigde Staten, overlatend.
Nederland of Zweden als model: wat maakt het uit? Het zijn beide
verzorgingsstaten, die een afkeer van machtspolitiek hebben. Niet toevallig hebben
beide een lang verleden van neutraliteit, die in het Nederlandse geval, na de
onaangename ervaring van de Tweede Wereldoorlog, ingeruild is tegen de graag
aanvaarde hegemonie van een grote mogendheid.
De schrijver van 1965 vraagt zich af of die Europese afstand van
verantwoordelijkheid de Amerikaanse bondgenoot niet op den duur zo zal irriteren
dat hij op een goed ogenblik de Europeanen in hun eigen rijke sop zal laten gaar
koken. Kristol daarentegen verwacht eerder dat de Europeanen genoeg zullen krijgen
van een Amerikaans ‘imperium met een minimum aan morele substantie’.
Kristol maakt twee fouten. In de eerste plaats spreekt hij van de ‘neergang van
Europa, zijn terugtocht als een onafhankelijke factor in de wereldpolitiek’. Wanneer
is Europa ooit wèl zo'n onafhankelijke machtsfactor geweest? Nooit. Het zijn op z'n
hoogst Europese mogendheden die dat zijn geweest.
De tweede omissie is dat Kristol de uitzondering van Frankrijk niet noemt. Dit
land beantwoordt niet aan zijn schets van lotusetende Europeanen. Frankrijk heeft
nog steeds de ambitie de leiding te geven aan een Europese buitenlandse politiek die
onafhankelijk is van de Verenigde Staten, al zijn onder de socialist Jospin de
prioriteiten wel enigszins aan het verschuiven.
Daarbij zal Jospin evenwel niet alleen rekening hebben te houden met de
gaullistische president en diens partij, maar ook met partijgenoten als Jack Lang,
president Mitterrands minister van cultuur. Jospin heeft hem geen plaats gegund in
zijn kabinet, dat ook met Mitterrands erfenis wilde breken, maar Lang heeft als
voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken van de Nationale Vergadering
voldoende mogelijkheden zijn verhaal te zoeken en dwars te liggen. Daarom is het
artikel belangrijk dat hij in Le Monde van 19 augustus schreef en dat de dag erna op
deze pagina verscheen. Daarin kondigt hij aan niet voor het verdrag van Amsterdam
te zullen stemmen. Want dat verdrag ‘laat elke Europese ambitie varen’. Europa is
‘een schip zonder kapitein, zonder koers en zonder motor’.
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Meer in het bijzonder keert hij zich tegen uitbreiding van de Europese Unie met
nieuwe leden voordat haar instellingen zijn hervormd. Dat is zuur voor de
kandidaat-leden, maar hun moet worden duidelijk gemaakt dat zij er niets mee winnen
toe te treden tot een verzwakt, impotent Europa, dat niet in staat is zelfs het minste
beleid te voeren.
En dan volgt een belangrijke opmerking: ‘Dit is overigens het gevoelen dat
uitgedrukt is door onze minister van Buitenlandse Zaken’, waaruit opgemaakt kan
worden dat dit officieel Frans beleid is. (Merkwaardig genoeg, stond deze zin niet
in de Nederlandse vertaling.)
Zal Frankrijk weer gaan dwarsliggen? Lang zal dat zelf zeker ontkennen en er dan
op wijzen dat hij ook betoogt dat Europa, teneinde uit deze impasse te komen, een
‘werkelijke kwalitatieve sprong’ moet doen naar een ‘nieuwe stichtingsakte’, die de
weg moet banen naar een Europese federatie.
Een Europese federatie als deus ex machina, maar dan als een deus ex machina
die een beetje laat komt en ook weinig geloofwaardig is na alle getamboereer op de
nationale soevereiniteit die we de laatste decennia van Franse kant gehoord hebben.
Bovendien wordt van de Duitsers, die altijd zo'n federatie gewild hebben, nu gevraagd
er de prijs voor te betalen van een in de steek laten van hun buren en partners in het
oosten.
Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat ze daartoe bereid zijn, zal het resultaat
wel zijn dat er noch een federatie noch een uitbreiding naar het oosten komt.
NRC Handelsblad van 22-08-1997, pagina 7

Vragen naar de weg
's Zaterdags tussen half een en een uur luister ik wel eens, terwijl ik een boterham
voor mezelf aan het klaarmaken ben, naar het programma Vragen naar de weg, waarin
ds. J.H. Velema ingaat op levens- en geloofsvragen van luisteraars. Zo houd ik me
op de hoogte van wat er omgaat in het rechtzinnig-protestantse volksdeel, en wie zal
zeggen dat dit minder belangrijk is dan wat andere segmenten van onze zo rijk
geschakeerde samenleving bezighoudt?
Die ds. Velema zal wel familie zijn van de christelijk-gereformeerde professor
W.H. Velema, die onlangs op een avond van christelijke boeren in het Achterhoekse
Zelhem gezegd heeft (althans volgens de krantenkoppen) dat de varkenspest een
straf van God was. In een gesprek met HP/De Tijd (22 augustus) zegt hij dat hij niet
van een straf, maar van een waarschuwing Gods gesproken heeft.
Hoe het ook zij - de scheidende hoofdredacteur van Trouw, Jan Greven (van huis
uit ook een gereformeerde predikant), heeft zich over dit bericht, naar eigen zeggen,
erg opgewonden. In een interview met Vrij Nederland (23 augustus) zegt hij: ‘Dan
denk ik: man, hoe weet jij dat?’
Ja, dat denk ik ook wanneer ik de stelligheden van de Velema's en anderen hoor.
Maar dat deed ik in 1978 ook, toen ik las dat de synode van de gereformeerde kerken
de volgende uitspraak had gedaan: ‘Massavernietigingswapens en -methoden zijn
in strijd met Gods heil en dus uit den boze.’ Hiermee waren vooral de kernwapens
en het gebruik ervan bedoeld.
Nu zou ik zo graag van Jan Greven, die toen directeur van de interkerkelijke
omroep IKON was, willen weten of hij het met die uitspraak eens was en nog is en,
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zo ja, waarom hij zich dan zo opwindt over de stelligheid van prof. Velema en niet
over die van de gereformeerde synode van 1978.
Ik wil niet met hem over deze zaak in debat treden, maar voor zover ik weet zegt
de Bijbel, die immers Gods woord is, niets over massavernietigingswapens en
-methoden. Waarom trouwens deze als in strijd met Gods heil veroordelen en niet
alle wapens?
Zou het niet Gods mysterieuze wil kunnen zijn geweest dat die wapens - let wel:
de synode maakte geen verschil tussen bestaan en gebruik ervan - de vrede zouden
dienen? In elk geval is het merkwaardig dat er sinds hun bestaan geen derde
wereldoorlog is uitgebroken, terwijl het bestaan van minder vernietigende wapens
de twee voorgaande wereldoorlogen niet heeft verhinderd. Zou dat iets met die
massavernietigingswapens en -methodes te maken kunnen hebben?
We kunnen ons nauwelijks meer de opwinding voorstellen die in de jaren '70 en
'80 die wapens in Nederland veroorzaakten (terwijl ze in de decennia daarvóór
nauwelijks een rimpeling teweegbrachten). Daarom lijkt de vraag die ik hier stelde,
verouderd - een gepasseerd station, heet dat tegenwoordig - maar dat is zij niet. Als
ethisch of godsdienstige vraag blijft het een actueel probleem. Van Jan Greven ken
ik het antwoord (van toen en nu) niet, maar wel weet ik dat de toenmalige
hoofdredacteur van Hervormd Nederland, dat zich nu HN Magazine noemt (wil het
zijn afkomst verdoezelen?), een lezersrubriek schielijk afschafte, toen bleek dat er
nogal wat lezers pleitten voor de plaatsing van middellange-afstandsraketten in
Nederland - dat was toen de brandende issue. Blijkbaar moest de interne democratie
wijken voor het standpunt van de hoofdredacteur.
Die opvatting van democratie verschilt misschien niet eens zoveel van die van de
grote Franse denker Alexis de Tocqueville (1805-1859), die schreef: ‘Ik heb voor
de democratische instellingen een verstandelijke neiging, maar instinctief ben ik
aristocraat. Dat wil zeggen: ik wantrouw de massa. Mijn eerste hartstocht geldt de
vrijheid.’
Een eerlijk standpunt. Tocqueville bekende dus geen democraat in hart en nieren
te zijn, maar hij zag de opmars van het gelijkheidsbeginsel, dat hij in Noord-Amerika
in werking had gezien - zijn boek De la démocratie en Amérique wordt nog steeds
gelezen - als iets onweerstaanbaars, waartegen een regering van de aristoi (de besten
- en hij bedoelde daarmee niet de beste standen) niet opgewassen zou zijn. Het enige
verschil tussen hem en die hoofdredacteur is dat de laatste wèl verhinderde dat
andersdenkenden aan het woord kwamen - een wezenskenmerk van de democratie.
Dat hij misschien een conservatief, maar zeker geen reactionair was, heeft
Tocqueville bewezen toen hij in 1849 in de kortstondige Tweede Franse Republiek
ook kortstondig minister van Buitenlandse Zaken was. Een van zijn beleidsdaden
was dat hij de groothertog van Baden ertoe bracht af te zien van de terechtstelling
van Duitse revolutionairen (het jaar tevoren was er ook in Duitsland revolutie geweest,
zij het minder succesrijk dan in Frankrijk).
Dit brengt mij in dit van de hak op de tak springend stukje op onze minister van
Buitenlandse Zaken, geen Tocqueville. Zijn verdediging van zijn besluit inzake
Bouterse en die van zijn collega/partijgenote van Justitie waren niet zo overtuigend
dat zij bij mij de grote twijfel dienaangaande weggenomen heeft. Het minste wat
ervan gezegd kan worden dat het aan tijdige coördinatie ontbroken heeft, en daarmee
komt ook over de minister-president twijfel te hangen.
NRC Handelsblad van 26-08-1997, pagina 9
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Een telefoongesprek
Niemand, behalve de twee betrokkenen, weet hoe het telefoongesprek op 18 juli
tussen de ministers Van Mierlo en Sorgdrager is verlopen. De laatste zegt zich zelfs
de duur ervan niet meer te herinneren: een kwartier? Een uur? (Gelet op de
breedsprakigheid van de eerste zal het eerder een uur hebben geduurd.)
We moeten dus aannemen dat het gegaan is zoals de ministers zeggen dat het
gegaan is: Van Mierlo heeft, op grond van informatie die hij uit Brazilië had gekregen,
Sorgdrager het advies gegeven af te zien van haar voornemen dit land te verzoeken
Bouterse, die daar was gesignaleerd, te arresteren. Minister Sorgdrager heeft zich,
zoals zijzelf zei, door dit advies laten overtuigen - niet overrulen, zoals de VVD en
de oppositie beweerden. Het was dus haar besluit.
Daarom is het zo merkwaardig dat deze week in de Tweede Kamer het geschut
voornamelijk op de adviseur Van Mierlo gericht was, niet op de minister die
verantwoordelijk voor het besluit was. Het is ook dáárom zo merkwaardig omdat
zij, een eendagsvlieg in de politiek, een gemakkelijker prooi voor kritiek zou zijn
geweest dan de routinier Van Mierlo.
Is het omdat de opponenten een kans zagen vooral hem te treffen, de man die, in
hun ogen, aan alle touwtjes trekt waaraan D66'ers, ook wanneer ze minister zijn,
zitten? Het moet gezegd worden dat hij in de Kamer weinig deed om die indruk te
logenstraffen: zo nu en dan probeerde hij tussenbeide te komen wanneer zijn
collega/partijgenote aan het woord was - ten slotte tot haar ergernis.
Of is het omdat hij, al vóór het Kamerdebat, ja vóór het beraad in de ministerraad,
uitgebreid aan de pers zijn versie van het gebeuren uit de doeken had gedaan?
Daarmee had hij niet alleen het recht van het kabinet en van de Kamer veronachtzaamd
om als eerste ingelicht te worden, maar ook als 't ware het vuur tot zich getrokken.
Hoe dan ook - als er reden voor kritiek was, dan was het de andere minister die de
volle laag ervan had moeten krijgen.
Er is iets anders wat we op gezag van de ministers moeten aannemen: het blijft
hun vaste voornemen Bouterse, als het maar even kan, in de kraag te vatten. Dat
hebben zij de Kamer herhaaldelijk verzekerd. Het is aan degenen die vooral Van
Mierlo ervan verdenken Bouterse niet te willen laten arresteren vanwege de
betrekkingen met Suriname, waar Bouterse een machtig en populair man is - het is
aan hen om met bewijzen te komen.
Intussen is het niet helemaal onbegrijpelijk dat die verdenking bestaat. Van Mierlo's
emotionele banden met Suriname zijn sterk. In het artikel van Willebrord Nieuwenhuis
in deze krant van 22 augustus wordt zelfs gesproken van zijn ‘verbondenheid’ met
dit land en wordt hij aldus aangehaald: ‘Wie de roep van dit land kent weet hoe
onherroepelijk dat bij je blijft.’ En Vrij Nederland van deze week citeert deze
ontboezeming van hem: ‘Alles aan het land is me zo dierbaar. De mensen, de rivier,
het oerwoud, de plantages.’
Deze gevoelens sieren de mens Van Mierlo, maar een minister van Buitenlandse
Zaken mag zich nooit zo vereenzelvigen met een ander land - of het nu Suriname of
een ander land is. Het volk en zijn cultuur begrijpen? Ja. Er begrip voor hebben?
Slechts tot op zekere hoogte - vooral wanneer het om een volk gaat dat in meerderheid
Bouterse, verantwoordelijk voor de moorden van december 1982 en verdacht van
internationale drugshandel, op handen draagt.
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Sentimenten die het contact tussen mens en mens kunnen bevorderen, kunnen
misleiden wanneer het gaat om het contact tussen staten - die ‘koude beesten’, zoals
De Gaulle zei. Van Mierlo schijnt dat wel eens te vergeten. Van zijn Indonesische
collega Alatas - ongetwijfeld een alleraardigste man, maar het instrument van een
koud regime - zei hij eens dat hij een bijzondere vertrouwensrelatie met hem had,
zoals hij die ook had gehad met Den Uyl. Een curieuze opmerking, als we weten dat
Den Uyl het Van Mierlo dierbare plan voor een Progressieve Volkspartij als een
baksteen liet vallen, zodra hij zag dat de PvdA het alleen afkon.
Derde punt. In het Kamerdebat heeft Van Mierlo niet meer het argument gebezigd
dat hij in juni 24 uur per dag bezig was geweest met het Europese voorzitterschap,
zodat hij geen tijd had gehad zich in de kwestie-Bouterse te verdiepen. Het was dan
ook buitengewoon onverstandig geweest dat argument te gebruiken. Niet dat het niet
waar was, maar hij gaf ermee toe dat het aan coördinatie met Justitie had ontbroken.
Bovendien gaf hij voedsel aan de stelling van diegenen die beweren dat kleine landen
- ze mogen nog zo toegewijd en deskundig zijn - het Europese voorzitterschap
eigenlijk niet aankunnen.
NRC Handelsblad van 29-08-1997, pagina 7

Idool en slachtoffer
Eidoolon - zo luidt het Griekse woord waarvan het Nederlandse idool is afgeleid.
Het betekent oorspronkelijk: drogbeeld, ook wel: schim; later: (stand)beeld,
afgodsbeeld. Wat die bekentenissen gemeen hebben, is de uiterlijke voorstelling of
vorm, zoals die zich aan de toeschouwer voordoet. Over het wezen van de afgebeelde
zegt het woord idool niets. Diana was een idool.
Wat weten wij van haar wezen? Niets. Het is al vóór haar twintigste, voordat het
tot ontplooiing was kunnen komen, opgeofferd aan de schijn - de schijn van een
koninklijk huwelijk, dat tegenwoordig onvermijdelijk in de schijnwerpers van de
publiciteit komt te staan en, even onvermijdelijk, een sprookjeshuwelijk wordt
genoemd.
Aan dat sprookje beantwoordde de schoonheid van Diana, maar als onervaren
meisje was zij er niet tegen opgewassen, te minder omdat zij in een familie kwam
die de warmte miste waaraan zij zo'n behoefte had en omdat haar echtgenoot ook,
zoals hij later zou bekennen, geen liefde voor haar koesterde.
Geen wonder dat zij diep ongelukkig was, geen wonder ook dat zij, die nauwelijks
eigen resources had, steun zocht in de aanbidding die haar lieftallige verschijning
als 't ware uitlokte - zeker nadat zij moeder was geworden.
Maar die aanbidding had een prijs. Diana leek er zich amper van bewust dat de
publiciteit die de voorwaarde was voor die aanbidding en die zij later ook nodig had
voor de grote doelen die zij nastreefde, tevens haar ongeluk was, omdat zij haar
meedogenloos achtervolgde en geen ogenblik vrijliet om tot zichzelf te komen.
Betekent dit dat Diana schijnheilig was in haar haat jegens de publiciteit en haar
dienaren? Nee, er was alleen maar een tegenstrijd in haar houding tegenover de
publiciteit, een tegenstrijd die zij niet bij machte was op te lossen. Een rijpere vrouw
zou dit misschien gelukt zijn, maar is het haar aan te rekenen dat haar opvoeding en
de functie waartoe zij al vroeg geroepen werd, haar de kans niet hadden gegeven tot
die rijpheid te raken?
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Het materiaal daartoe had zij in zich. Dat bewijst de toewijding - en soms moed waarmee zij zich gaf aan die goede doelen, terwille waarvan zij willens en wetens
oneigenlijk gebruik maakte van de bijna afgodische verering die haar beeld opriep.
Dat materiaal had zij in zich - zeker wanneer men haar vergelijkt met haar
ex-schoonzuster Fergie of haar ex-tante Margaret.
Nee, als er van schijnheiligheid gesproken moet worden, dan zijn het eerder haar
vereerders die daarvan beticht moeten worden: gretig namen zij de bladen af die de
laatste roddel over haar en de meest intieme foto van haar verspreidden, en nu geselen
zij de paparazzi die hun deze edelporno geleverd hebben. Per slot van rekening zijn
die vereerders het die haar de dood in gedreven hebben.
Met die dood is een tragisch einde gekomen aan een tragisch leven - een leven
dat, als het niet zo abrupt was afgesneden, misschien nog geluk zou hebben gekend,
als het tenminste waar is dat Diana in de familie van haar laatste vriend, de Egyptenaar
Al Fayed, de warmte had gevonden die zij zowel in haar eigen familie - haar ouders
scheidden toen zij zes was - als in die van haar echtgenoot miste.
Voor de koninklijke familie is, hoewel zij Diana verstoten had, haar plotselinge
dood een nieuwe slag, na alle malheurs die zij de laatste jaren, vaak door eigen schuld,
opgelopen heeft. Immers, die dood heeft Diana in de ogen van het publiek bijna tot
een heilige, althans een engel, verheven, waartegen de afstandelijkheid van haar
ex-schoonfamilie des te meer afsteekt.
Dat contrast bestond al, blijkens de populariteitscijfers. Daarom zou het niet te
verbazen zijn als er in de omgeving van Buckingham Palace of Balmoral Castle
mensen zouden zijn - ‘raadgevers’ heten die meestal - die heimelijk een zucht van
verlichting slaken dat dat contrast nu tenminste verdwenen is.
Dat zou, behalve cynisch, ook kortzichtig zijn, want de eigenaardigheid van een
idool is het juist dat het ook na zijn dood zijn mythische invloed blijft uitoefenen.
We hebben dat aan president Kennedy gezien, van wie pas dertig jaar na zijn eveneens
abrupte dood tot het publiek doordringt dat hij in werkelijkheid allesbehalve
beantwoordde aan het beeld dat hij van zichzelf gegeven had en dat, na zijn dood,
verder gecultiveerd werd.
Maar het zou onbillijk zijn de grotendeels nog ongekunstelde Diana te vergelijken
met de doorgewinterde politicus die Kennedy was, al was het maar omdat hij niet,
zoals zij, geleden heeft onder het lot. Aan Kennedy was niets tragisch. Diana
daarentegen was een slachtoffer, en zij wist het.
NRC Handelsblad van 02-09-1997, pagina 7

De laatste consequentie
Dat in Scandinavië het juist sociaal-democratische regeringen zijn geweest die in de
jaren '30 - in Denemarken zelfs al in 1929 - wetten hebben ingevoerd die het mogelijk
maakten genetisch ongewenste elementen te steriliseren, is niet zo ongerijmd als het
lijkt. Per slot van rekening is eugenetica de laatste consequentie van het geloof in de
maakbare samenleving.
Het was niet een racistische ideologie die die brave sociaal-democraten daartoe
dreef. Van invloed uit het nationaal-socialistische Duitsland was dan ook geen sprake.
Het waren eerder sociale en economische overwegingen die ten grondslag lagen aan
die wetten, die tot in de jaren '70 van kracht bleven.
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Trouw haalt de Zweedse historicus Alf Johansson aan: ‘In Zweden werd een
nieuwe welvaartsstaat opgebouwd. Het vooruitgangsdenken was onbegrensd, en het
geloof in de wetenschap was groot. Als de samenleving op problemen stuitte, werd
eerst gekeken naar een wetenschappelijke, rationele manier om die op te lossen. Als
mensen minder goed mee konden komen, dan waren ze te duur voor de samenleving
en dan werden ze gesteriliseerd om de schade te beperken.’
En zo werden in Zweden, in de loop van ongeveer veertig jaar, 60.000 vrouwen
gesteriliseerd, in Noorwegen 40.000. Daar werd niet geheimzinnig over gedaan. Het
strookte met de tijdgeest van de jaren '30, zegt Johansson. Pas na de Tweede
Wereldoorlog - en niet eens onmiddellijk daarna - toen de Duitse misdaden in volle
omvang bekend werden, kregen de Scandinaviërs een ongemakkelijk gevoel. Toen
begon ook het verzwijgen.
Dat eugenetica in de jaren '30 als een heel normale wetenschap werd beschouwd,
blijkt ook wel daaruit dat de vijfde druk van de Winkler Prins Encyclopaedie in 1935
zeven kolommen aan dit onderwerp wijdde, geschreven door een zekere dr. J. Sanders.
De achtste druk (1990) wijdt er daarentegen slechts een halve kolom aan. ‘Misbruik
van de gedachte door fanatici’ is mede debet aan dit diskrediet, aldus de schrijver
(prof. dr. S.J. Geerts).
Sanders onthoudt zich in zijn artikel van 1935 van alle morele uitspraken. Hem is
de praktijk in Scandinavië bekend: ‘In Denemarken bestaat sedert 1 juli 1929 zo'n
wet. De toepassing ervan geschiedt zeer voorzichtig, zowel van de kant van de
psychiater, die de voorstellen tot sterilisatie moet doen, als van de kant van de rechter,
die de beslissing moet nemen. Men heeft daar vrijwillige en gedwongen sterilisatie.
[...] In Noorwegen en Zweden zijn sterilisatiewetten ingevoerd, in Engeland in
voorbereiding.’
Hij vermeldt ook nog de sterilisatiewet van het Zwitserse kanton Wallis maar
verreweg de meeste aandacht wijdt hij aan de Verenigde Staten, waar toen al in 30
staten zo'n wet bestond, in Californië al sinds 1909. Tot januari 1933 waren er in
Amerika 6.099 mannen en 9.067 vrouwen gedwongen gesteriliseerd, van wie 8.504
in Californië.
Dat was dus allemaal voordat in Duitsland Hitler aan de macht kwam. Sanders
gaat uitvoering in op de motieven: ‘Doordat vroeger in de VS nooit gelet was op de
kwaliteit van de immigranten in genetisch opzicht, bleek allengs dat het aantal
minderwaardigen, zowel lichamelijk als geestelijk, aldaar zeer groot was.
De gelden nodig om deze personen, die hoofdzakelijk zwakzinnigen, imbecielen,
idioten, krankzinnigen, seksueel abnormalen en misdadigers waren, in gestichten en
gevangenissen op te bergen of te onderhouden, waren enorm.’ Net zoals later in
Scandinavië speelde dus de kostenfactor een belangrijke rol, en in Scandinavië was
men in de praktijk eveneens gauwer geneigd allochtonen, zoals zigeuners, aan te
pakken dan landslieden.
De praktijk in het nationaal-socialistische Duitsland, die in 1935 nog maar pas
begonnen was, vermeldt Sanders ook even, maar eveneens zonder er een morele
kwalificatie aan te hechten. Dat wil niet zeggen dat hij geen twijfel heeft, maar die
is een wetenschappelijke twijfel. Hij schrijft: ‘Al deze wetten moeten berusten op
een stevige, wetenschappelijke ondergrond. Het is aan ernstige twijfel onderhevig
of stevige ondergrond in alle landen wel aanwezig is. Wat Nederland betreft, is die
ondergrond er nog lang niet. Er zullen zeker veel meer onderzoekingen op het gebied
van erfelijkheid moeten worden gedaan, alvorens van een sterilisatiewet sprake kan
zijn.’
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Op het ogenblik van schrijven was er, aldus Sanders, ‘geen georganiseerd,
uitgebreid onderzoek naar de erfelijkheid in Nederland’. Wèl was er in 1933 een
‘instituut voor erfelijkheidsonderzoeken bij den mensch en voor rassenbiologie’
opgericht met steun van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen. Het zou
interessant zijn te weten wat de lotgevallen, bevindingen en aanbevelingen van dit
instituut zijn geweest.
Na de oorlog is de gedachte aan human engineering niet helemaal verdwenen.
Ook in Nederland niet, blijkens een artikel dat dr. A. de Froe, hoogleraar in de
antrobiologie en menselijke erfelijkheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam,
voor het maandblad De Gids van maart 1965 schreef.
Het artikel is getiteld ‘Het wereldbevolkingsvraagstuk’, en inderdaad is dit het
leidende motief, maar De Froe maakt zich er vooral zorgen over dat bij een groeiende
bevolking de ‘uitzonderlijk begaafden’ zeker niet het hoogste voortplantingsrendement
hebben.
Hij acht dus ‘sociale regelingen’ en ‘maatregelen’ nodig opdat ‘mensen met
bepaalde combinaties van begaafdheden en vermogens aanwezig blijven, dat wil
zeggen: geboren worden en opgeleid worden’. Het is, ‘ook afgezien van het
overbevolkingsvraagstuk, dubieus of wij er goed aan doen het voortbrengen van
genetisch defecte kinderen in een klaarblijkelijk defect milieu vrij te laten’.
Zonder zulke maatregelen ‘zou de mensheid, zoals deze nu is, langzaam maar
zeker vervangen worden door een uitzonderlijk onbegaafde mensheid, die haar
technische voorzieningen niet zou kunnen handhaven en dus geheel of grotendeels
te gronde zou gaan’. De Froe is uiterst voorzichting in het specificeren van de ‘sociale
regelingen’ en ‘maatregelen’ die nodig zijn om dit te voorkomen, maar zijn zorg is
kennelijk dezelfde die de Scandinaviërs dertig jaar eerder tot hun wetgeving bracht.
NRC Handelsblad van 05-09-1997, pagina 7

Twee volken
Zeven weken geleden was ik een paar dagen in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.
Ik had me op dat bezoek zo goed en zo kwaad als kon voorbereid, onder andere door
lezing van het boek van Czesaw Miosz Die Strassen von Wilna (de Duitse naam
voor die stad). Het wordt genoemd in het interview van Reinjan Mulder met deze
Nobelprijswinnaar in het CS van 5 september.
Om de waarheid te zeggen, had ik niet veel aan dat boek als gids door die stad,
want alle straten waarover hij vertelt, noemt hij bij hun Poolse naam, terwijl ze
tegenwoordig een Litouwse naam dragen, en die verschilt vaak nogal van de Poolse.
Maar dat wil niet zeggen dat ik door dat boek niet het een en ander heb opgestoken
van Litouwens turbulente geschiedenis - tussen Rusland, Polen en Duitsland, ieder
met zijn eigen imperialisme.
Miosz' herinneringen aan Vilnius zijn uit de tijd dat het Pools was en ook de
meerderheid van de bevolking Pools was. Dat was in de jaren 1920-1939, toen Miosz
er op school ging en de universiteit bezocht. Stad en omgeving waren na de Eerste
Wereldoorlog aan Litouwen toegewezen, maar in 1920 ondernam een Poolse generaal
een overval op de stad, die daarna door Polen geannexeerd werd. Pas na de opdeling
van Polen tussen Duitsland en Rusland in 1939 werd zij weer Litouws bezit.
In die twintig jaar was Vilnius of Wilno (zoals het in het Pools heet), een centrum
van intellectuele activiteit, zoals het dat ook in de Russische tijd - vóór 1918 - was
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geweest. Dat blijkt niet alleen uit Miosz' Strassen von Wilna, maar ook uit zijn
bekendere De geknechte geest, waarin hij portretten tekent van enkele medestudenten,
van wie sommigen na de Tweede Wereldoorlog een prominente rol zouden spelen
in het communistische Polen. (Miosz zelf zou er gauw door ontgoocheld raken.)
Vilnius heeft Miosz kennelijk gevormd. Dat erkent hij in zijn interview met Reinjan
Mulder. Maar hij wil er niet naar terug, ook niet nu Litouwen weer onafhankelijk is,
want, zo zegt hij, ‘in Litouwen is men op dit ogenblik erg gevoelig voor
‘polonisering’, en hoewel hij in Litouwen is geboren en zich Litouws voelt, spreekt
hij de taal van het land niet.
Hij heeft dat gemeen met velen in de Poolse geschiedenis. Beide landen zijn nauw
aan elkaar verbonden geweest. Van 1386 tot 1572 bestond zelfs een groot
Pools-Litouws rijk, dat zich enige tijd van Riga tot de Zwarte Zee en tot bij Moskou
uitstrekte. De Jagellonen, het koningshuis uit die tijd, waren van Litouwse oorsprong.
Het is in die tijd dat Poolse edelen zich in Litouwen vestigden en Litouwse
geslachten, zoals de Radziwills, Czartoryski's en Sapieha's, langzamerhand
gepoloniseerd werden. Ook Polens grote dichter Adam Mickiewicz en generaal
Pilsudski, die van 1926 tot 1935 dictator van Polen was, beschouwden Litouwen als
hun vaderland.
Die Poolse Litouwers, tot wie Miosz behoort, zijn te vergelijken met Vlamingen
zoals Maeterlick en Emile Verhaeren, die franstalig waren, maar zich oprecht Vlaams
voelden. Maar, met al hun liefde voor Vlaanderen, keken ze neer op de eigenlijke
bevolking, die zij alleen kenden als boeren en huispersoneel.
Zo was het ook met de Poolse Litouwers. Eigenlijke belangstelling voor het volk,
zijn cultuur en zijn taal, die het dichtst staat bij de Indogermaanse oertaal, hadden
zij niet. Een Poolse vertelde mij eens, in alle oprechtheid, dat Litouws een Pools
dialect was, terwijl zelfs een leek kan zien dat het geheel verschillende talen zijn.
Het is begrijpelijk dat naarmate het nationale bewustzijn van de Litouwers groeide,
te beginnen in de negentiende eeuw, hun wrok jegens de Poolse hovaardij toenam hoewel beide volken in die eeuw onderdrukt werden door de Russen. Die wrok werd
haat toen de Polen in 1920 Vilnius overvielen en twee jaar later annexeerden. Tussen
1920 en 1938 onderhielden de twee buurstaten zelfs geen diplomatieke betrekkingen
met elkaar.
Die overval was internationaal-rechtelijk niet goed te praten, maar Vilnius was
toen wèl hoofdzakelijk door Polen bewoond, dus in feite een Poolse stad (zoals Riga
tot 1918 in feite geen Letse, maar Duitse stad was). Pools is Vilnius nu, ook qua
bevolking, niet meer, want de Polen zijn er na 1939, toen Litouwen de stad weer
inpalmde, geleidelijk uit weggetrokken dan wel verdreven. In de omgeving is de
bevolking echter nog grotendeels Pools.
In het interview met Miosz staat dat deze in 1935 Vilnius verliet. Dat kan waar
zijn, maar in De geknechte geest beschrijft hij de onwezenlijke geest die in Vilnius
heerste tussen najaar 1939, toen de stad weer Litouws werd, en juni 1940, toen de
Sovjet-Unie heel Litouwen bezette en tot een sovjet-republiek maakte: een geest van
irreële zorgeloosheid, terwijl de wereld in brand stond. De mensen zaten op terrasjes,
toen plotseling Russische tanks in de stad verschenen.
Daarna zijn eerst de Duitse en toen nòg eens de Russische legers over Litouwen
gestoomwalst en is het land ten slotte achter het IJzeren Gordijn verdwenen - een
groot deel van de bevolking naar Siberië gedeporteerd, zoals ook in andere Baltische
landen is gebeurd. Bij de bijna halve eeuw sovjet-heerschappij die de Litouwers
vervolgens moesten ondergaan, viel alle vroegere Poolse hovaardij in het niet.
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Maar het gedeelde leed - want ook Polen leefde bijna vijftig jaar onder de Russische
duim - heeft niet gemaakt dat de Litouwers nu de Polen in hun hart gesloten hebben.
Ook de rooms-katholieke godsdienst, die beide volken heel vroom belijden, heeft
het ressentiment kennelijk niet doen verdwijnen - een ressentiment overigens dat
eerder aan Litouwse dan aan Poolse kant bestaat, zoals meestal het geval is tussen
een klein en een groot volk (denk aan Nederland en Duitsland). Misschien hebben
beide volken te veel gemeen om van elkaar te kunnen houden.
Op officieel niveau zijn de betrekkingen tussen beide staten echter aanzienlijk
verbeterd. Onlangs hebben zij zelfs een gemeenschappelijk initiatief ontwikkeld tot
nauwere samenwerking tussen de staten - van Finland tot Bulgarije - die tussen
Duitsland en Rusland liggen. Daartoe zijn de betrokken staatshoofden vorige week
in Vilnius bijeengeweest. Al is de ‘geest van Vilnius’, waarvan onvermijdelijk
gesproken wordt, een uiting van voorbarig optimisme, het is tenminste een verbetering
vergeleken met de vooroorlogse toestand.
Dat die toestand beter is geworden erkent ook Miosz. Tegen Reinjan Mulder zegt
hij: ‘Ik ben optimist geworden. Voor het eerst in mijn leven.’ Moeten wij,
buitenstaanders, dan pessimist blijven?
NRC Handelsblad van 09-09-1997, pagina 7

The medium is the message
De laatste weken heb ik zitten lezen in een boek dat zich bezighoudt met geschiedenis
- niet met de geschiedenis zoals die is verlopen, maar zoals zij had kunnen verlopen,
als ... als Hitler de oorlog gewonnen had, als de Koude Oorlog vermeden had kunnen
worden enzovoort. Virtual history noemen de Engelsen dat, en zo luidt ook de titel
van dat boek.
Over dat boek zal ik het hier niet verder hebben, want het wordt binnenkort
besproken in de vrijdagse boekenbijlage. Maar in de tijd dat ik erin zat te lezen, viel
wat ik maar zal noemen: de week van Diana. Bijna onvermijdelijk kwam bij mij de
vraag op: wat zou er zijn gebeurd als Diana minder mooi zou zijn geweest? En: wat
als zij geen prinses was geweest?
Het valt niet te bewijzen, maar het is wel zeker dat, als zij lelijk zou zijn geweest,
zij niet zo'n universele bekendheid zou hebben gehad. De fotografen zouden haar
dan niet zo hebben achtervolgd als ze nu deden, haar foto's zouden niet in alle kranten
over de hele wereld hebben gestaan, ze zou niet quasi-gecanoniseerd zijn geweest.
Ze zou de bekendheid hebben genoten van, zeg, haar ex-schoonzuster Anne.
En als ze geen prinses zou zijn geweest? Ze zou nóg zo mooi hebben kunnen zijn,
die bijna religieuze verering zou haar niet ten deel zijn gevallen. Het is de combinatie
van mooi en prinses die van haar gemaakt hebben wat zij was, althans: in de ogen
van het publiek was. Haar abrupte dood heeft dat effect nog honderdvoudig vergroot.
Die combinatie heeft zich eerder voorgedaan: koningin Astrid van België en Grace
Kelly, prinses van Monaco, waren beiden mooie vrouwen, en beiden zijn bij een
auto-ongeluk omgekomen, de eerste in 1935, de tweede in 1982. De consternatie
was in beide gevallen massaal, maar niet te vergelijken met de universele
verslagenheid die de dood van Diana teweegbracht.
In 1935, het pretelevisietijdperk, stond de moderne mediacultuur nog maar in haar
kinderschoenen. Astrids dood heeft eigenlijk alleen maar de krantenlezers en
radioluisteraars in Europa geschokt. En wat Monaco betreft: dat is altijd min of meer
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als een operettestaatje beschouwd geweest. Bovendien had Grace Kelly al een heel
verleden als bekende filmster achter de rug, was zij niet het prototype van
ongereptheid dat Diana, ondanks haar frivole kanten, zo goed wist te blijven.
Mooi en prinses - het zijn dus vooral uiterlijke kenmerken zonder welke het
massaverschijnsel waarvan we vorige week getuigen zijn geweest, niet denkbaar
was. Natuurlijk: het mededogen met haar als verstoten vrouw en schoondochter heeft
ook bijgedragen aan de ongekende uitbarsting van verdriet, evenals haar serieuze
kanten - haar inzet voor goede doelen dat hebben gedaan. Maar die zijn geen
voldoende verklaring. Ook minder mooie, niet-prinselijke vrouwen zetten zich
daarvoor in en blijven onopgemerkt.
Omgekeerd plengen wij geen traan meer bij het zien van honderden vermoorden
in Bosnië, Rwanda of Algerije, maar wanneer een vrouw verongelukt die, behalve
mooi en prinses, waarschijnlijk niet eens zo bijzonder was, snikken miljoenen. Kan
iemand een verklaring voor dit verschijnsel geven? Moreel bevredigt die voorkeur
voor die ene dode in elk geval niet.
Onweerstaanbaar herinnert dit verschijnsel aan de nu vergeten, maar een dertig
jaar geleden veelbesproken Canadese socioloog Marshall McLuhan en zijn toen
verrassende stelling: the medium is the message. In deze wereld, die toen al door de
massamedia tot een dorp geworden was, is het middel tot boodschap geworden.
Diana was middel van de media geworden (zoals ze zelf ook de media weer als
middel gebruikte) en was daardoor tot boodschap gegroeid.
Wat hield die boodschap in? Niemand weet het, en niemand schijnt het ook te
kunnen schelen. Of beter: ieder geeft de boodschap een inhoud naar eigen believen.
Deze massale ontvankelijkheid voor de uiterlijke vorm, de glamour, heeft iets
griezeligs. Diana was een onschuldig medium, maar dat zegt niets over de toekomst,
waarvan we alleen weten dat ze steeds meer beheerst zal worden door de media die
uit zijn op onmiddellijke bevrediging van het publiek door het wekken van een lach,
een traan of een huivering.
Alle massale emotie heeft iets griezeligs, tenzij zij gekanaliseerd wordt. Dat heeft
de rooms-katholieke kerk goed begrepen. Zij voldoet aan de behoefte van miljoenen
aan heiligen, aan ikonen, maar houdt de bevrediging ervan in de hand. Of die behoefte
iets met het wezen van Christus' leer te maken heeft, mogen rationele geesten
betwijfelen: ze bestaat en wordt door de kerk geïnstrumentaliseerd. Staat ze niet in
dienst van iets anders, dan kan ze gemakkelijk uit de hand lopen.
Waar in heiligen niet meer geloofd wordt, beantwoorden koningen, koninginnen,
prinsen en prinsessen het meest aan die religieuze behoefte. Dat Diana prinses was,
was dus een eigenlijk element in het geheel van oorzaken dat tot de uitbarsting van
vorige week heeft geleid. Dat bewijst dat de monarchale magie nog allesbehalve
uitgeblust is. De Windsors mogen dan misschien klappen hebben gekregen waarvan
ze moeilijk zullen kunnen herstellen, dat hoeft niet te betekenen dat de monarchie
dood is. Ze voldoet kennelijk nog steeds aan een behoefte.
Dat is in Nederland ook zo, maar of die behoefte bevredigd wordt, is blijkbaar erg
afhankelijk geworden van de personen die de monarchale gedachte belichamen - en
van hun echtgenoten. Daarom zouden we haast wensen dat degenen die in ons land
recht hebben op de troonopvolging, niet moeders mooisten tot hun vrouw zullen
kiezen. Dat zou alvast heel wat in publiciteit schelen en de betrokkenen veel ergernis,
zo niet leed, besparen. Maar verder mogen we ons gelukkig prijzen dat een monarchie
in een land als het onze - bicycle monarchy, zeggen de Engelsen neerbuigend - nooit
zo in het licht van de schijnwerpers staat als de Britse.
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NRC Handelsblad van 12-09-1997, pagina 7

Puerilisme
Puerilisme is een verschijnsel van de moderne cultuur dat Huizinga voor het eerst
gesignaleerd, althans geformuleerd heeft. Hij wijdt er een apart hoofdstuk aan in zijn
In de schaduw van morgen: een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd,
dat in 1936 verscheen en al dadelijk, tot zijn verrassing, een geweldige opgang
maakte.
Het is niet een van de sterkste hoofdstukken in dat boek. Het verheft zich soms
niet boven het gemopper van de borreltafel. Zo noemt hij puerilisme ook ‘het telkens
weer laten tuimelen van ministeries op een gezocht conflict van partij-intrigue,
waarmee sommige grote landen zich een daadwerkelijke zuivering en versterking
van hun staatsbestuur beletten’.
Moet dit algemeen gebruik werkelijk puerilisme genoemd worden? Let er ook op
dat hij dit gebruik alleen in ‘sommige grote landen’ waarneemt. Nederland is daar
gelukkig vrij van! Spreekt hier niet het zelfvoldane nationalisme van de gezeten
burger: klein, maar fijn? Welke grote landen heeft hij trouwens op het oog? Engeland
toch zeker niet? Duitsland? Daar heerste in 1935 Hitler. Blijft alleen Frankrijk over.
Maar met deze postume kritiek wil niet gezegd zijn dat het puerilisme een
waanvoorstelling is. Het puerilisme, zoals Huizinga het definieert: ‘de houding van
een gemeenschap die, in plaats van de knaap tot de man op te trekken, haar
gedragingen aan die van de knapenleeftijd adapteert’, bestaat wel degelijk - nu zelfs
meer dan in 1936, ben ik geneigd te zeggen.
Met jeugdverering moet puerilisme ‘geen ogenblik worden verward’, zegt Huizinga,
maar na dit gezegd te hebben, lijkt hij zelf er geen scherp onderscheid tussen te
maken. ‘Het puerilisme kent geen leeftijden, het tast ouden en jongen aan’, terwijl
jeugdverering blijkbaar aan de ouden voorbehouden is: zij ‘kan ook als
ouderdomsverschijnsel beschouwd worden, als een abdicatie ten gunste van de
onmondige erfgenaam’.
Hoe dit ook zij: ‘De meeste bloeiende culturen hebben wel de jeugd liefgehad en
vereerd, maar haar niet gecajoleerd of gefêteerd, en steeds van haar geëist
gehoorzaamheid en eerbied voor de ouderen’. Maar dan moeten zij die
gehoorzaamheid en eerbied wél verdienen, zouden we er nu bij zeggen.
Deze herinnering aan een meer dan zestig jaar oud boek heeft een actuele
aanleiding. Ik sloeg het weer eens op toen mij onlangs de volgende tekst onder ogen
kwam waarmee een hoogleraar onlangs zijn studenten die een schriftelijk tentamen
kwamen doen begroette: ‘Goedenmorgen. Fijn weekeinde gehad? Met de oefeningen
van het tentamen in juni is het nu al heel wat eenvoudiger om een voldoende te halen.
Het tentamen dat nu voorligt, is te vergelijken met dat van juni. De meerkeuzenvragen
vielen tegen. Het is ook lastig, maar als je de theorie in het zomerzonnetje van de
laatste weken bestudeerd hebt, kun je er met gemak een zomers cijfertje voor halen
en vanmiddag met veel plezier op het tentamen terugkijken. Zoals je weet, willen
we het je niet te moeilijk maken, maar wel testen of je de stof bestudeerd en begrepen
hebt.’
Van de student van vandaag weet ik weinig af, maar ik geloof dat, als mij die tekst
in mijn studententijd zou zijn voorgelegd, ik moeite zou hebben gehad een opwelling
tot overgeven te onderdrukken. Maar laat ik mij in meer huizingaanse termen
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uitdrukken: hier is sprake van een adaptatie aan de knapenleeftijd, zo niet een cajoleren
van de jeugd.
Hier spreekt de hoogleraar niet ex cathedra - dat is uitstekend - maar vervalt hij
in het andere uiterste: hij gaat op zijn hurken zitten om bij zijn studenten in het gevlij
te komen. Huizinga spreekt van ‘een gebrek aan persoonlijke waardigheid’, dat het
puerilisme ook kenmerkt.
Eerlijk gezegd, dacht ik, dat dit cajoleren van studenten alweer uit de tijd was. Het
was schering en inslag in de jaren '60 en '70 en bracht Annie Romein-Verschoor, die
niet van conservatisme verdacht kon worden, ertoe in haar memoires Omzien in
verwondering (1971), dit te schrijven:
‘Nee, de schuld van de ouderen ligt mijns inziens meer in het heden dan in het
verleden. In hun panische angst om voor oude trutten te worden aangezien gaan al
te veel autoriteiten van alle geledingen (...) zich haasten om achter de opstandige
jeugd te gaan staan of die zo ver mogelijk tegemoet te komen, waardoor ze het verzet
tegen het verzet overlaten aan hoogleraren en schoolleiders...’
Nu, heel wat hoogleraren hebben zich toen ook gehaast om achter de opstandige
jeugd te gaan staan, althans haar zo ver mogelijk tegemoet te komen - al was het
maar door hun haar te laten groeien. Maar dit is, zoals Huizinga trouwens ook zei,
een verschijnsel van alle tijden. ‘Niets is schokkender dan een man van een oudere
generatie zijn gedragingen te zien maskeren en de modes van de jeugd te zien
aannemen’, schreef Ernest Renan in de vorige eeuw.
Wat zit daar achter? Angst voor de jeugd? Angst voor de naderende ouderdom?
Het was en is in elk geval geen verheffend gezicht. En ik maak mij sterk dat de
studenten van de jaren '60 en '70 ook gewalgd zouden hebben als hun hoogleraar
met de kleutertaal was komen aanzetten waarmee een hedendaagse collega populair
probeert te worden.
NRC Handelsblad van 16-09-1997, pagina 7

De mortuis...
Bekende journalisten dienen, net zoals andere bekende mensen, bij hun overlijden
in de pers herdacht te worden, maar soms vraag ik me af of de eersten in zo'n geval
niet meer aandacht krijgen dan hun verdiensten werkelijk rechtvaardigen. Is hun
betekenis voor het land, voor de wereld echt zo groot geweest als door de veelheid
en de lengte van de necrologieën gesuggereerd wordt?
Neem nu het geval van Haye Thomas, die vorig jaar november plotseling overleed.
Zeker, zijn gezicht en zijn stem waren alom bekend, omdat hij als verslaggever van
de NOS in Washington, Londen en Brussel bijna dagelijks op het scherm verscheen.
Hij was, om zo te zeggen, een vertrouwde vriend van de familie geworden.
Daarom kon de pers zeker niet stilzwijgend aan zijn dood voorbijgaan, maar of
de kwaliteit van zijn reportages nu werkelijk zo uitzonderlijk was dat hij als een soort
nationale figuur herdacht moest worden? Vergeet niet dat journalisten per definitie
- het woord jour zegt het al - eendagsvliegen zijn, en hun werk meestal ook.
Bijna dagelijks gaan er mensen dood wier betekenis, objectief gezien, ongetwijfeld
groter, althans blijvender is, en hun dood wordt op z'n best in de rubriek Personalia
vermeld. Verleden jaar overleed een voormalig president van de ‘Koninklijke’. Van
zijn faits et gestes weet ik weinig, maar hij had wél aan het hoofd gestaan van een
imperium. Alleen al om die reden had zijn overlijden met meer dan een paar regels
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(als hij die al kreeg) vermeld moeten worden. (The Times deed het met een uitvoerige
necrologie). Dit is maar één voorbeeld.
Lijdt de pers dan aan zelfoverschatting? In elk geval aan gebrek aan zin voor
proporties, dunkt me. Ook aan historisch besef vaak: mensen die lang geleden een
belangrijke rol hebben gespeeld, zijn dikwijls vergeten. Die president van de
‘Koninklijke’ was in de negentig toen hij stierf. Zeker een krant die zich een journal
of record noemt, dient een sterk geheugen te hebben.
Onlangs overleden weer, kort na elkaar, drie bekende journalisten: Joop van Tijn,
W.L. Brugsma en Jaap van Meekren. Van die drie kreeg de dood van de eerste de
meeste publiciteit. Behalve een necrologie kreeg hij in vele organen ook andere
artikelen waarin hij herdacht werd. Was dit niet een beetje te veel van het goede?
In bijna al die herdenkingsartikelen werd zijn charme geroemd. Terecht, want Van
Tijn was een charmeur. Ik heb hem niet heel vaak ontmoet, maar telkens kwam ook
ik onder zijn charme. Achteraf ben ik blij dat de ontmoetingen schaars zijn geweest,
want ik ben er niet zeker van dat ik me niet door hem zou hebben laten inpakken.
Zijn andere verdiensten waren ook groot, maar of ze zó groot waren als al die
artikelen suggereerden? Al die artikelen, behalve drie: een van Max Pam in de
Volkskrant, een van Martin van Amerongen in De Groene, en een van Gerard Mulder
in HP/De Tijd. Die bevatten ook kritiek op Van Tijn. Mulder brak hem zelfs tot op
de grond af. De timing van deze kritiek was misschien minder kies, maar ik vrees
dat er veel waars in zat.
Brugsma was een ander geval. In de tijd dat hij veel op de televisie verscheen, had
hij ongeveer de bekendheid die Haye Thomas had, maar hij was veel origineler. Hij
was een persoonlijkheid, die vooral als moderator van debatten tussen buitenlandse
persoonlijkheden - hij sprak zijn talen uitstekend - zich kon meten met internationale
grootheden.
Maar zijn ambities strekten verder. Er werd gezegd dat hij eens - het was toen D66
net op het toneel verscheen - de hoop koesterde minister van Buitenlandse Zaken te
worden. Is dat juist, dan pleit dat niet voor zijn realiteitszin. Die bleek ook niet in
zijn meer commentariërende geschriften. Tot het bittere einde bleef hij een
Club-van-Rome profeet, en wat Europa betreft, was hij een romanticus. Zijn taal en
beeldspraken waren plastisch, hoewel op den duur een beetje 'n maniertje.
Tussen die geweldenaren kwam Jaap van Meekren - en ook het bericht van zijn
dood - enigszins op de tweede rang. Was hij te bescheiden? Zeker behoorde hij niet
tot een coterie of tot de grachtengordel. De lezer krijgt toch vaak de indruk dat die
verering van overleden journalisten door de pers grotendeels een kwestie van
vriendjes-onder-elkaar is. Dat doet haar geloofwaardigheid geen goed. Zal mr. G.B.J.
Hiltermann, wanneer die komt te overlijden - en dat zal toch ook eens gebeuren - zó
veel publiciteit krijgen? En toch zaten eens tienduizenden elke zondag aan de radio
gekluisterd om naar hem te luisteren.
Over de doden niets dan goeds, wordt vaak gezegd. Dat is een verkeerde vertaling
van het Latijnse de mortuis nil nisi bene, wat betekent: over de doden moet niet dan
op betamelijke wijze gesproken worden. En dat betekent weer dat kritiek, mits
betamelijk geuit, niet geschuwd hoeft te worden. Ik hoop dat ik hier bene geschreven
heb.
NRC Handelsblad van 19-09-1997, pagina 7

De nieuwe nuchterheid
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Enige tijd geleden verraste Bolkestein iedereen door zich tegen de gedachte van een
federaal Europa, die de VVD tot dan toe altijd had aangehangen, uit te spreken. Noch
in zijn fractie noch in zijn partij klonk protest. De eerste kijkt wel uit, terwijl de
tweede zulke zaken nooit iets hebben kunnen schelen.
Alleen de liberale europarlementariërs tekenden protest aan, en ook oud-minister
Van Eekelen, nu Eerste-Kamerlid, was het niet met Bolkestein eens. Maar wat blijkt
nu? Ook Van Eekelen is om. Deze bekering zou op zichzelf misschien niet veel
aandacht verdienen, maar Van Eekelen is tevens voorzitter van de Europese Beweging
Nederland (EBN), en dát maakt zijn standpunt interessant.
Nog interessanter is het dat dit nieuwe standpunt is bekendgemaakt op het ogenblik
dat de EBN haar 50-jarig bestaan viert. Die bekendmaking is overigens een beetje
tussen neus en lippen door gebeurd, want nergens blijkt dat er een besluit van het
bestuur of van de ledenvergadering aan voorafgegaan is. Zij is te vinden in een lang
artikel over de geschiedenis van de EBN in het laatste nummer van haar orgaan:
Europa in beweging. Daarin staat deze passage: ‘De EBN [...] volgt de ontwikkelingen
kritisch, [is] bereid constructieve bijdragen te leveren en zonodig duidelijke
kanttekening te plaatsen bij beleidsvoornemens. Daarmee is ook duidelijk geworden
dat de Beweging niet langer een federaal Europa als onwrikbaar einddoel ziet.’ En
dan wordt Van Eekelen geciteerd: ‘De idee van een Verenigde Staten van Europa is
toch op de achtergrond geraakt, ook binnen de Beweging.’
Weliswaar is niet duidelijk waarom de EBN niet langer een federaal Europa als
onwrikbaar einddoel ziet, maar dat zij het niet langer doet, is wél duidelijk. Trouwens,
Van Eekelen herhaalde het zaterdag in zijn welkomstwoord bij de viering van dat
halve-eeuwfeest in de Ridderzaal in aanwezigheid van de koningin: ‘Het woord
federatie is op de achtergrond geraakt, hoewel er nog vele federalisten onder ons
zijn.’
Dat het bolwerk van de ‘Europeanen’ een stap terug doet, is een interessant
verschijnsel en tekenend voor de algemene stemming ten opzichte van ‘Europa’. Het
is allemaal realistischer en dus minder idealistisch geworden. Of minister Van Mierlo,
die vorig jaar de Duitsers nog opriep aan de federale lijn vast te houden - anders ‘is
het met Europa voorbij’ - er blij mee zal zijn, is de vraag. Uit zijn gelukwens,
opgenomen in hetzelfde nummer van Europa in beweging, blijkt niet dat hij van de
koerswijziging van de EBN op de hoogte is.
Iemand die nog enkele decennia geleden in de kring van de EBN uitgelachen, zo
niet uitgekotst, werd wanneer hij het waagde vraagtekens te zetten naast de
haalbaarheid van haar bevlogen idealen, wordt het ietwat vreemd te moede bij deze
ontwikkeling. Maar ja, triomfalisme is nooit lang vol te houden, als de triomfen
uitblijven. Overigens kan hij de nieuwe nuchterheid alleen maar verwelkomen.
Van triomfalisme was in de Ridderzaal ook weinig te merken. De EBN had de
moed - of de voorzichtigheid? - gehad ook sprekers uit te nodigen die eerder
pessimistisch waren wat betreft de toekomst van Europa's eenheid. Zo meende de
financiële tovenaar George Soros dat er een fout zat in de euro zoals die nu was
ontworpen: er was geen mechanisme voor het corrigeren van eventuele vergissingen,
en daarom zou de euro de Europese Unie wel eens kunnen vernietigen.
Van iemand die in 1992 het Britse pond tot devaluatie dwong, is zo'n waarschuwing
serieus te nemen. Minder serieus waren zijn politieke opmerkingen. Die grensden
soms aan borrelpraat, waaraan Hare Majesteit toch niet blootgesteld kan worden.
Kennelijk was de EBN, wat dat betreft, te veel afgegaan op de sensatiewaarde die
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een man als Soros heeft. (Ik wil niets afdingen op het goede werk dat hij met zijn
miljarden in Oost-Europa doet.)
Een andere spreker, Adriaan van der Staay, directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, behoorde ook al niet tot het ras van obligate feestredenaars: Europa
slaapt; zelfs Midden-Europa is een Amerikaanse aangelegenheid geworden; dat komt
doordat de openbare mening in Europa zich niet door een gemeenschappelijk
solidariteitskader verbonden voelt; Europa dreigt een Byzantijns rijk te worden,
alleen door rituelen en bureaucratie bijeengehouden. Het enige wat hier tegenin valt
te brengen is dat Europa niet bestaat, dus ook niet kan slapen.
De algemene neerslachtigheid schijnt zelfs de officiële voorlichtingsorganen te
hebben aangetast. Een brochure van het Haagse Voorlichtingsbureau van het Europese
Parlement over de euro - waarom moet het parlement daar overigens voorlichting
over geven? - eindigt aldus: ‘[...] een Europese Unie die in financieel-economisch
opzicht een reus is en op politiek gebied een dwerg blijft, moet haast wel struikelen.’
Nu kunnen we het al dan niet met deze uitspraak eens zijn - de president van de
Nederlandsche Bank zegt in Het Financieele Dagblad van vandaag dat ‘een verdere
politieke integratie [...] geen voorwaarde voor de houdbaarheid van de EMU’ is maar opwekkingstaal is zij in elk geval niet.
NRC Handelsblad van 10-10-1997, pagina 9

‘Are you coming or leaving?’
Toen jhr. mr. A.C.D. de Graeff, die in de jaren '20 gezant in Washington was, afscheid
kwam nemen van president Coolidge, vroeg deze hem: ‘Are you coming or leaving?’
Zo weinig indruk had hij blijkbaar op de president gemaakt. Maar is het nu zo heel
veel beter (gesteld al dat president Clinton überhaupt afscheidsaudiënties aan
ambassadeurs verleent)?
Goed, in de tijd van president Coolidge waren de Verenigde Staten isolationistisch.
Dus bemoeiden ze zich zo min mogelijk met het buitenland - en met zijn gezanten.
Daar staat tegenover dat het aantal gezanten in Washington toen op z'n hoogst een
paar tientallen bedroeg en nu ruim 150. Er zijn immers sindsdien talloze landen
onafhankelijk geworden, en die hebben alle een ambassadeur in Washington.
De Nederlandse ambassadeur heeft dus navenant meer moeite op te vallen en tot
de hoogste kringen door te dringen. Oud-minister Stemerdink vertelt in de
Internationale Spectator (oktober 1997), dat, toen hij als lid van een delegatie van
de Noordatlantische Assemblee een werkontbijt zou hebben met een paar senatoren,
de toenmalige ambassadeur hem vroeg of hij mee mocht komen. Dan zou hij eens
een kans krijgen die machtige politici te ontmoeten.
Stemerdink is er nog verbijsterd over ‘dat de Nederlandse ambassadeur zelfs in
de Verenigde Staten geen kans zag op eigen kracht de zo gewenste en noodzakelijke
contacten tot stand te brengen’. Zelfs in de Verenigde Staten? Juist in de Verenigde
Staten! Want, zoals gezegd, de Nederlandse ambassadeur is daar één van de heel
vele, en die senatoren hebben heus wel wat anders aan hun hoofd dan de ambassadeur
van een betrekkelijk klein land te ontmoeten.
De functie van Nederlands ambassadeur in Washington moet dus, ondanks al haar
prestige, een vrij frustrerende bezigheid zijn voor iemand die meer ambieert dan de
dagelijkse cocktailronde te maken. Mr. J.H. Meesman, die van 1990 tot 1993
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ambassadeur in Washington was, geeft in een ander artikel in de IS lucht aan die
frustratie.
De Nederlandse ambassadeur behoort, zegt hij, ‘niet vanzelfsprekend tot de lieden
met wie de beleidsmakers in de hoofdsteden van onze belangrijkste partners contact
zullen zoeken.’ Hij zal daar zelf het initiatief toe moeten nemen. En ‘dat lukt alleen
met enige kans op succes als zijn gesprekspartners in hem of haar een “interlocuteur
valable” zien.
Daarom zal juist ook de vertegenwoordiger van een klein land aan hoge
kwaliteitseisen moeten voldoen.’ Inderdaad, en zelfs dan zal het nog een hele kluif
zijn, want het is de vraag of de beleidsmakers op wie het aankomt, in de eerste plaats
in de intellectuele kwaliteiten van die ene ambassadeur geïnteresseerd zijn.
In Washington tellen, als puntje bij paaltje komt, slechts enkele landen: de vier
andere permanente leden van de Veiligheidsraad (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Rusland, China) plus Duitsland, Japan en, om andere redenen, Israel. En dan worden
de echte zaken meestal nog buiten hun ambassadeurs om gedaan: in persoonlijke
ontmoetingen en over de telefoon. Ook die ambassadeurs hebben hun frustraties.
Overigens gelden Meesmans frustraties minder de weinige mogelijkheden die zijn
functie in Washington bood dan het geringe belang dat Den Haag blijkbaar eraan
hecht. ‘Goede bewindslieden thuis zijn erop bedacht hun waarnemingen aan die van
de vakman te toetsen. In de praktijk komt daar maar weinig van terecht.’ Vandaar
de titel van Meesmans artikel: ‘Den Haag luistert niet.’ (De titel van een boek van
een andere gefrustreerde diplomaat, jhr. mr. H.F.L.K. van Vredenburch, luidt: Den
Haag antwoordt niet, verschenen in 1985).
Nu beseft Meesman heel goed dat de bewindslieden in Den Haag niet zitten te
wachten op het laatste nieuws uit de desbetreffende hoofdstad. CNN is altijd sneller.
En een interessante analyse van de toestand kunnen ze dagelijks in de krant lezen.
Bovendien zien ze hun buitenlandse collega's, vooral in Europees en Atlantisch
verband, vrijwel aan de lopende band, zodat ze bijna onvermijdelijk het gevoel krijgen
dat ze het beter weten en ‘de behoefte aan de inbreng van een intermediair, in casu
de ambassadeur, nauwelijks gevoeld’ wordt.
Niettemin had wèl luisteren Den Haag wel eens voor diplomatieke nederlagen
kunnen behoeden. Het beste voorbeeld is ‘zwarte maandag’ 30 september 1991, toen
de Europese partners een Nederlands voorstel van tafel veegden. De Nederlandse
ambassadeur bij de Europese Unie had daarvoor gewaarschuwd, maar Den Haag had
niet geluisterd. (Minister Van den Broek had die ambassadeur zelfs een fles
champagne beloofd als hij gelijk zou krijgen. Hij wacht nog op die fles).
Stemerdink vindt dat al die ambassadeurs eigenlijk maar overbodig zijn, behalve
in landen als Indonesië en Suriname. De meeste ambassades moeten volgens hem
handelsmissies worden. (Hij volgt hier - waarschijnlijk onbewust - het voorbeeld
van het negentiende-eeuwse liberale Kamerlid Dumbar, dat elk jaar een motie indiende
met de strekking dat onze gezantschappen consulaten moesten worden.
Voor politieke problemen kan de hele Scandinavische regio, zegt Stemerdink, heel
goed door één reizende ambassadeur bediend worden. Het lijkt logisch, maar hoe
zouden die Scandinavische landen reageren op wat zij onvermijdelijk als een
degradatie van hun status zouden beschouwen? Het zou Nederland per saldo wel
eens duurder kunnen uitkomen dan de handhaving van een volledig bemande
ambassade in iedere hoofdstad.
Stemerdink maakt in zijn artikel één intrigerende opmerking. Namelijk dat in de
tijd van de kruisrakettenkwestie - dus de jaren '80 - ‘vanuit de boezem van het kabinet
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herhaaldelijk, al of niet formeel, te kennen werd gegeven dat de officiële mening
van het kabinet niet helemaal in overeenstemming was met wat men werkelijk vond’.
Stemerdink is in zijn artikel erg openhartig. Kon hij hier ook niet een beetje meer
specifiek zijn.
Dit nummer van de IS bevat nog enkele andere interessante artikelen over de
relevantie van de diplomatie in deze tijd. Misschien kom ik daar nog eens op terug.
NRC Handelsblad van 14-10-1997, pagina 9

Uitdrukking van een baaierd
Van generaal De Gaulle wordt verteld dat hij eens over zijn eigen land, Frankrijk,
verzucht zou hebben: ‘Hoe kun je nu een land regeren dat tweehonderd verschillende
kazen produceert?’ En Mussolini zou eens hebben gezegd: ‘Het is niet moeilijk Italië
te regeren. Het is onmogelijk.’
Hoe is het mogelijk dat een monetaire unie tussen twee zulke landen het nog zestig
jaar uitgehouden heeft? Ik heb het hier over de Latijnse muntunie, die van 1865 tot
1926 van kracht is geweest en waaraan ook Zwitserland, België en, merkwaardig
genoeg, Griekenland deelnamen.
Maar ten slotte viel die internationale muntunie uiteen, zoals trouwens alle
muntunies tussen landen die geen politieke unie vormden, met name het
Duits-Oostenrijkse muntverdrag (1857-1866) en de Scandinavische muntunie
(1872-1931). Geen goed voorteken voor de Europese Economische en Monetaire
Unie (EMU), want haar deelnemers vormen evenmin een politieke unie.
Laten we echter het verre verleden voor wat het is en ons bepalen tot de dag van
vandaag. Is het toeval dat recente gebeurtenissen in de twee landen die in de eerste
alinea genoemd werden, Frankrijk en Italië, opnieuw twijfel doen opkomen over de
duurzaamheid van de EMU, wanneer die eenmaal van start zal zijn gegaan? Dàt zij
op de afgesproken datum - 1 januari 1999 - van start zal gaan, is nu vrijwel zeker.
Minder zeker is of dat zal gaan met inachtneming, door alle deelnemers, van de
stringente voorwaarden die voor toetreding tot de EMU gelden. Maar op dit ogenblik
maken elf van de vijftien leden van de Europese Unie een goede kans toegelaten te
worden. Alleen Griekenland valt buiten de boot. Het Verenigd Koninkrijk, Zweden
en Denemarken willen voorlopig niet meedoen.
Maar het gaat er niet alleen om dat ze zich op dit ogenblik kwalificeren.
Belangrijker is of ze allemaal, eenmaal lid van de EMU, blijven gehoorzamen aan
de discipline die het Stabiliteitspact van hen vergt. Dat ze vandaag zo goed presteren,
komt voornamelijk door de gunstige conjunctuur van het ogenblik. Maar wanneer
die eens omslaat?
In dit licht moeten we de recente gebeurtenissen in Frankrijk en Duitsland bezien.
In het eerste land heeft minister-president Jospin aangekondigd dat de door hem
beloofde 35-urige werkweek er komt. Dat heeft alvast geleid tot aftreden van de
voorzitter van het Franse VNO. In Italië heeft minister-president Prodi hetzelfde
aangekondigd en daarmee zijn regering tijdelijk gered. Dit zijn verworvenheden die
niet met een handomdraai ongedaan gemaakt zouden kunnen worden, als de
economische toestand daar eens om zou gaan vragen, bij gebreke waarvan het land
in strijd zou komen met de bepalingen van het Stabiliteitspact. Degenen die nu van
die maatregel profiteren, zullen weinig onder de indruk komen indien hun regeringen
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hun dan zullen voorhouden dat handhaving van die maatregel het land op een boete
van een paar miljard zou komen te staan.
Frankrijk en Italië zijn landen met een traditie van sociale onrust en politieke
instabiliteit. Aan de uitspraak van een centrale bank in Frankfort, bovendien
voorgezeten door een Nederlander (als Duisenberg tenminste voorzitter wordt), zullen
hun arbeiders waarschijnlijk weinig boodschap hebben. Het voortbestaan van de
regering, misschien wel van het politieke stelsel, komt dan in gevaar.
Wat dan? Zullen dan toch de strenge regels van het EMU-boekje gehandhaafd
worden? Of zullen dan politieke overwegingen prevaleren? Is het waarschijnlijk dat
Duitsland in zo'n geval niet Italië en zeker Frankrijk een uitweg zal bieden, al zou
die, strikt genomen, niet in overeenstemming zijn met het boekje en een verzwakking
van de euro tot gevolg hebben?
Vergeten we niet dat de EMU van het begin af aan een politieke opzet is geweest.
Oud-bondskanselier Helmut Schmidt en oud-president Giscard d'Estaing hebben
daar deze week nog eens aan herinnerd in een gemeenschappelijk artikel, dat in de
International Herald Tribune stond. De EMU is de prijs geweest die de Duitsers, die
er zelf, gezien de sterkte van hun D-mark, weinig behoefte aan hadden, hebben
moeten betalen aan de Fransen voor de hereniging. Zouden politieke overwegingen
na totstandkoming van de EMU plotseling niet meer gelden?
Dit politieke aspect is in de discussie over de EMU veel te weinig belicht - zeker
in Nederland, waar de traditie heerst dat monetaire zaken aan de monetaire
deskundigen overgelaten moeten worden en het bedrijfsleven dat notoir weinig begrip
van politiek heeft, stond te juichen over de vermindering van kosten die de euro
beloofde. Wat was er eigenlijk tegen die EMU? Theoretisch niets, maar in de praktijk?
De praktijk is dat in veel Europese landen de politiek minder op consensus berust
dan in Nederland; dat de politiek er minder stabiel is; dat de aanvaarding van het
gezag er minder vanzelfsprekend is. Kortom, Europa is een baaierd van verschillende
culturen, en aangezien een munt in de laatste aanleg de uitdrukking van een cultuur
is, is te vrezen dat de euro de uitdrukking van een baaierd zal zijn.
NRC Handelsblad van 17-10-1997, pagina 7

Baltische bespiegelingen
Vorige week woensdag stond er in de Volkskrant dit bericht, ontleend aan het Duitse
persagentschap DPA: ‘Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken acht de drie
Baltische staten nog niet rijp voor toetreding tot de Europese Unie. Hij zei dat dinsdag
tijdens zijn bezoek aan de Letse hoofdstad, Riga.’
Vervolgens werd de minister letterlijk geciteerd: ‘Het is een zeer goed te verdedigen
standpunt om in dit stadium van uitbreiding Letland, Litouwen en Estland niet
daarvoor in aanmerking te laten komen.’ Dus Estland ook, dat de Europese Commissie
rijp acht voor de toetredingsonderhandelingen!
Wie de dagen daarna NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad las, kreeg toch een
enigszins andere indruk van 's ministers opvatting. Beide bladen hadden een journalist
met Van Mierlo mee op reis gestuurd, en die hadden - zo bleek uit hun reportages uitgebreid met hem kunnen spreken (of beter: hij met hen).
De indruk die de lezer uit die reportages kreeg, was dat Van Mierlo vindt dat er
meer geld moet naar de elf kandidaat-leden (waarvan er zes, waaronder Estland, door

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

de Commisssie rijp voor onderhandelingen worden geacht) - als het moet: ten nadele
van de zuidelijke lidstaten, zoals Spanje en Portugal.
Van een uitsluiting van de Baltische staten rept hij niet in die reportages.
Integendeel: in NRC Handelsblad wordt hij als volgt geciteerd: ‘[...]dat niemand
uitgesloten is van het proces’. En in het AD zelfs met deze woorden: ‘Al onze krachten
moeten erop gericht zijn deze landen zo snel mogelijk klaar te maken voor toetreding.’
Hoe zou die discrepantie tussen het bericht van het DPA en de reportages in die
twee Nederlandse kranten komen? Ik weet het niet, maar de interessante analyse van
Van Mierlo's denkproces die J.M. Bik (die namens NRC Handelsblad de minister
vergezelde) in de krant van 16 oktober gaf, geeft misschien een aanwijzing.
Van Mierlo is, aldus die analyse, ‘iemand die zichzelf, zo nodig dwars door de
dossiers heen, naar een opvatting spreekt, [...]inpratend op zichzelf en zijn
gesprekspartners’. Deze methode van thinking by speech kan ertoe leiden ‘dat de
minister binnen enkele dagen op een ander of veel scherper geformuleerd standpunt
uitkomt dan zijn gesprekspartners even daarvóór meenden te hebben gehoord’.
Is het mogelijk dat Van Mierlo op een eerdere dag tegen de man van het DPA of tegen bronnen van die man - iets anders heeft gezegd - of hun de indruk heeft
gegeven iets anders gezegd te hebben - dan hij de latere dagen tegen de Nederlandse
journalisten en zijn Baltische gesprekspartners heeft gezegd of althans dan dezen
menen van hem gehoord te hebben. Zoiets kan gebeuren wanneer diplomatie al
pratende wordt bedreven.
Zo'n soort diplomatie heeft natuurlijk haar aantrekkelijkheden - althans voor
sommige Nederlanders - maar als zij de oorzaak wordt van onduidelijkheden en
misverstanden, zijn er toch wel bezwaren aan. Meestal willen diplomaten boter bij
de vis en hebben zij weinig geduld voor vrijblijvende bespiegelingen. Maar zo zit
Van Mierlo niet in elkaar.
Dit kan gezegd worden met alle sympathie die we kunnen hebben voor het
standpunt waartoe hij zich tijdens zijn Baltische reis geworsteld heeft - als dat
tenminste nu, weer een paar dagen later, nog geldt. Het feit alleen al dat hij die reis
op eigen initiatief ondernomen heeft, verdient sympathie. Die Baltische landen zijn
een beetje de vergeten broertjes van Europa. (Een andere D66'er ried hun, niet lang
vóór hun onafhankelijkheid, aan vooral lid te blijven van de Sovjet-Unie.)
Sympathie dus, maar gemengd met scepsis. Van Mierlo voorziet dat zijn idee om
geld van de zuidelijke lidstaten over te hevelen naar de noordelijke en oostelijke
lidstaten, op verzet bij de eersten zal stuiten. Maar hij is bereid, zo las ik in het AD,
‘een snoeihard gevecht’ (kennelijk zijn eigen woorden) aan te gaan.
Bravo! Maar het zijn waarschijnlijk niet alleen de zuidelijke lidstaten die baat
hebben bij de zogeheten structuurfondsen van de EU, die hij op zijn weg zal
ontmoeten. Hij moet er mee rekening houden dat hij dan ook in Frankrijk een
formidabele tegenstander zal vinden. Het is dan ook opmerkelijk dat hij, volgens een
bericht in deze krant, alleen de Bondsrepubliek en Groot-Brittannië noemt als landen
waarvan hij steun verwacht voor zijn idee.
Van Frankrijk dus niet. En dat ligt voor de hand, want Frankrijk is niet geestdriftig
over een uitbreiding van de EU die het zwaartepunt ervan nog verder in noordelijke
en oostelijke richting zou verschuiven. Het verwacht daar een nog grotere Duitse
invloed van in de EU, want de economieën van Oost- en Midden-Europa moeten het
vooral van Duitsland hebben.
Nu al tekenen zich de fronten af: Frankrijk is tegen uitbreiding van de EU alvorens
haar politieke instellingen zijn hervormd (wat op de top van Amsterdam is mislukt);
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Duitsland daarentegen wil geen vacuüm aan zijn oostgrenzen zien ontstaan en dringt
dus aan op zo spoedig mogelijke uitbreiding. Waar staat Nederland? Het zou een
ironie van de geschiedenis zijn als Van Mierlo, die zijn ministerscarrière met zoveel
verwachtingen omtrent een verbetering van de betrekkingen met Frankrijk is
begonnen, weer aan de andere kant van de barrière zou komen te staan.
Hoe dit laatste ook zij - deze tegenstelling zal ertoe bijdragen dat de
onderhandelingen over de uitbreiding van de EU zich tot in het oneindige zullen
voortzetten. Van Mierlo maakt zich daar overigens geen illusies over: ‘Aan de
toetreding van Spanje en Portugal ging acht jaar hard onderhandelen vooraf. De
huidige kandidaten zijn er veel en veel slechter aan toe.’
Nog één opmerking. Ook Van Mierlo heeft, in Estland (dat een voorsprong heeft
op Letland en Litouwen), een beroep gedaan op Baltische solidariteit. Maar die
bestaat helemaal niet! Die is een verzinsel van het Westen, dat weinig van die landen,
die onderling verschillend zijn qua taal, cultuur en godsdienst, afweet. Vooral
Nederlanders zouden beter moeten weten: ook tussen de drie landen van de Benelux
is de solidariteit maar zeer betrekkelijk (als gevolg van soortgelijke oorzaken). Sinds
1945 zijn zij er slechts één maal, in 1947/48, in geslaagd met één stem te spreken en
op internationale conferenties één delegatie te vormen. Een beetje kennis van de
geschiedenis - zowel van eigen land als van die van andere landen - is altijd nuttig,
ook voor politici.
NRC Handelsblad van 21-10-1997, pagina 9

Maarten van Traa
Maarten van Traa is bijna precies vijf jaar na zijn moeder overleden. Jet van Traa
was een formidabele, warme, artistieke intens levende vrouw. Die intensiteit moet
hij van haar geërfd hebben. In elk geval was hij hecht aan haar verbonden. Hoe hecht,
bleek bij haar crematie.
Het was een merkwaardig paar, Jet en Piet van Traa: Piet een zware, ogenschijnlijk
laconieke man, en daarnaast die felle Jet. Uiterlijk had Maarten niets van Piet, maar
dat wil niet zeggen dat de erudiete en muzikale Piet, die ook wel degelijk uitgesproken
politieke meningen had, geen invloed op Maarten heeft gehad.
Trouwens, het huis aan het Leidse Rapenburg waar Maarten opgroeide, was een
intellectueel verzamelpunt van vrienden die allen min of meer iets met de universiteit
te maken hadden. Al vroeg was Maarten, om zo te zeggen, het neefje van al die
vrienden en vriendinnen, die heus niet allemaal de nogal linkse sympathieën van het
echtpaar Van Traa deelden.
In Groningen, waarheen zij verhuisden toen Piet van Traa daar tot hoogleraar werd
benoemd, zal het niet anders zijn geweest. Na enkele jaren keerden ze terug naar
Leiden - weer naar het Rapenburg, zij het in een ander huis. Hoe het ook zij - aan
Maartens intellectuele opvoeding heeft niets ontbroken, en het plezier in discussie
moet hem met de paplepel zijn ingegeven.
Qua intelligentie had hij net zo goed de wetenschap kunnen zijn ingegaan. Hij zou
dan zeker ook gebrilleerd hebben. Maar hij koos de journalistiek, die beter
overeenkwam met zijn temperament. Trouwens, ook hier was zijn moeder een
voorbeeld: na de oorlog was zij enige tijd correspondente voor de links-liberale
Manchester Guardian, hoewel de linksere New Statesman of Tribune haar
waarschijnlijk meer lagen.
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Maar voordat Maarten die weg insloeg, had hij zijn rechtenstudie voltooid. In
Amsterdam, want het Leidse studentenleven was hem - en zijn ouders - te conservatief.
Wél werd hij lid van het Amsterdamse Studentencorps, maar of hij daar actief in was
weet ik niet. Na zijn studie kreeg hij een zelden uitgereikte beurs om twee jaar in
Amerika te gaan studeren.
Daarna de Sorbonne, waar hij met de neus in de boter - in casu de studentenopstand
van mei 1968 - viel. Daar is in de necrologieën veel over geschreven, en zeker heeft
ook dat jaar een vormende invloed op hem gehad. Maar belangrijker was dat hij naar
Nederland terugkeerde met een internationale ervaring en een talenkennis waar
slechts weinigen van zijn leeftijdgenoten op konden bogen.
Hoewel ik hem al meermalen bij zijn ouders had ontmoet, kreeg ik pas met hem
te maken in de dagen van de fusie tussen Nieuwe Rotterdamse Courant en Algemeen
Handelsblad, aan welke laatste krant Maarten verbonden was. Aan die dagen heb ik
niet de vrolijkste herinneringen (hoewel ik groot voorstander van die fusie was), en
die zijn mede gekleurd door mijn herinnering aan de Maarten van toen, die tot de
rebellen behoorde die het de hoofdredacties moeilijk maakten. Dat was in 1970,
hoogtij van de ‘revolutie’. Maarten was toen 25 jaar.
Hij is toen niet bij het product van die fusie, NRC Handelsblad, gebleven, maar
ik heb hem in de verschillende journalistieke functies die hij vervulde, nog meermalen
ontmoet. Ook kwam hij mij wel eens om raad vragen, want een scherpslijper, die
van andersdenkenden of ouwe zakken niets moest weten, was hij niet. Evenals zijn
ouders kon hij bevriend zijn met mensen die zijn politieke opvattingen niet deelden.
Het is geen wonder dat een man met die kwaliteiten zich spoedig in de PvdA,
waarvan hij lid werd, vrijwel onmisbaar maakte. Toch heb ik mij altijd enigszins
verbaasd over het standpunt dat hij in de kruisrakettencrisis innam en, als
internationaal secretaris van de partij, praktisch aan Den Uyl dicteerde.
Waarom die verwondering? Ik kon me niet voorstellen dat Maarten, die zo
intelligent was, niet enig begrip had voor het standpunt van zijn Franse partijgenoten.
Die waren voorstander van plaatsing van die raketten. President Mitterrand probeerde
in die dagen zelfs in de Bondsdag de Duitsers van die noodzaak te overtuigen. En
als iemand de Franse denkwijze kon begrijpen, dan was het Maarten toch wel, dacht
ik.
Waarschijnlijk heb ik zijn emotionele felheid, erfenis van zijn moeder, onderschat
en verwacht dat hij van zijn dagen aan de Sorbonne ook de koele rationaliteit van de
Fransen had meegenomen. Jaren later heeft hij wel erkend dat hij toen te weinig oog
had gehad voor de tegenargumenten - zelfs voor het beleid van Reagan! Lectuur van
het boek van Timothy Garton Ash over het eind van de Koude Oorlog had hem de
ogen geopend. Wat van ver komt is lekker, schreef ik toen, want zulke argumenten
waren ook in Nederland te horen en te lezen geweest. De laatste keer dat ik hem
ontmoette, was - enkele maanden na de dood van zijn moeder - in Londen bij de
crematie van iemand met wie wij ons, ieder om andere redenen, bijzonder verbonden
hadden gevoeld. Wij wisselden enkele woorden met elkaar - niet als vrienden (want
intimi waren we niet), maar als vertrouwden die veel herinneringen gemeen hadden
en elkaar ook wel waardeerden (tenminste, ik hoop dat hij dat deed). Het was een
enigszins weemoedige ontmoeting.
Met Maarten van Traa is iemand heengegaan van wie met zekerheid gezegd kan
worden dat dat heengaan niet alleen een onvervangbaar verlies voor zijn partij, maar
ook voor het gemenebest is. Mensen van zijn kwaliteit zijn in de Nederlandse politiek
dun gezaaid.
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NRC Handelsblad van 24-10-1997, pagina 9

Typisch Duits?
Grote schrijvers zijn niet per definitie grote politieke denkers. Niet dat het tegendeel
waar is, maar er zijn genoeg voorbeelden van schrijvers die menen dat de bewondering
die hun kunst oproept, hun het recht op hetzelfde ontzag geeft zodra zij politieke
uitspraken doen. Sartre is zo'n voorbeeld en, in Nederland, Mulisch.
In Duitsland is het Günter Grass die zich al jaren in de profetenmantel hult en dan
nog applaus oogst ook. Vorige week zondag heeft hij ter gelegenheid van de verlening
van de jaarlijkse Vredesprijs van de Duitse Boekhandel weer zijn banbliksems over
het politieke landschap van zijn land geslingerd.
De prijswinnaar was de Turkse schrijver Yasar Kemal, en van die gelegenheid
maakte Grass gebruik om de vijandschap te geselen die zijn landgenoten jegens
vreemdelingen - in het bijzonder Turken - zouden koesteren. ‘Democratisch afgedekte
barbarij’, noemde hij dat. Dit is op z'n minst overdreven. Duitsland herbergt meer
buitenlanders - onder wie twee miljoen Turken - dan alle andere Europese landen
samen. Als daar zulke barbaarse toestanden zouden heersen, zou Duitsland niet zo'n
aantrekkingskracht op kandidaat-gastarbeiders en asielzoekers uitoefenen.
Zeker, er zijn de misdaden in Mölln en Solingen geweest en in Oost-Duitsland,
waar veertig jaar communistische opvoeding vreemdelingenhaat uitgeroeid zou
moeten hebben, die in Rostock en Hoyerswerda. Maar waren die typisch Duits? In
1961 gooide de politie van De Gaulle Algerijnen bij bosjes in de Seine. Het proces
tegen Maurice Papon, die toen politieprefect was, herinnert ons weer aan dat vergeten
schandaal.
Typisch Duits? Hoe komt het dan dat rechts-extremistische partijen in Frankrijk
en Italië miljoenen kiezers trekken en ze in Duitsland er maar niet in slagen de
Bondsdag te bereiken? En zijn er in Duitsland gemeenten die het plaatselijke regime
onwelgevallige lectuur uit de bibliotheken weren, zoals in Orange en Toulon, waar
het Front National heerst, gebeurt? Maar het ergste van alles is dat zulke onzin als
Grass uitkraamt, in Duitse intellectuele kring nog op zo'n bijval kan rekenen. Die
zondag kreeg hij een ovationeel applaus. Is dit alleen een psychologisch nog wel
begrijpelijke reactie van een ontgoochelde generatie, die in de jaren 60 jong was en
die woorden als een soort bevrijding ervoer? Een soort jeugdsentiment dus? Dat vind
je hier ook wel: de herinnering aan die jaren wekt bij velen warme gevoelens op ook als zij van de ideeën van weleer afstand hebben genomen.
Of is er meer aan de hand? Manifesteert zich hier een soort masochisme: alles bij
ons is fout, overal elders is het beter? Die zelfkwelling is eerder ‘typisch Duits’, want
in andere landen komt zij nauwelijks voor. Ongeveer vijftien jaar geleden schreef
Armando wekelijks in deze krant stukjes uit West-Berlijn, waarin hij met bijtende
spot schreef over een in luxe levende elite die de DDR verheerlijkte. De DDR en
andere objecten van verheerlijking bestaan niet meer, dus richt zich de haat met
verdubbelde woede naar binnen.
Er zijn nóg verheerlijkers van de DDR, ook onder Nederlanders. Een van hen is
de bijna tachtig jaar oude domine Bé Ruys, die sinds 1949 in Berlijn werkt. ‘Ik vond
de DDR veel leuker dan de Bondsrepubliek’, zegt zij het oecumenisch opinieblad
HN-Magazine (4 oktober). Ja, voor degenen die niets verkeerds in het communistisch
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regime zagen zal het wel leuk zijn geweest (een merkwaardig politiek criterium
overigens).
Dat zij daartoe behoorde, blijkt wel uit het feit dat van al de veertig jaar dat zij in
Berlijn woonde en veel in de DDR kwam, in haar Stasi-dossier er maar twee dagen
genoteerd stonden, zoals zij met enige trots schijnt te vertellen. Een ander zou zich
ervoor schamen. Meestal bevatten die dossiers, ook van volmaakt onschuldige mensen,
honderden en honderden bladzijden, want de Stasi was zeer consciëntieus.
Overigens klopt haar opmerking over de ‘leukheid’ van de DDR niet helemaal
met wat een andere geïnterviewde in hetzelfde nummer van HN-Magazine zegt. Het
is de schrijfster Daniela Dahn, in de DDR geboren en getogen. Ook zij betreurt de
ondergang van de DDR enigszins (hoewel zij al geruime tijd vóór die ondergang
gebroken had met de partij). ‘De DDR is ten onder gegaan op het moment dat het
leuk begint te worden’, zegt zij.
‘Dat was zo midden jaren 80’, verduidelijkt zij. Dus daarvóór vond zij het niet zo
leuk. Wat dat betreft verschilt zij kennelijk van mening met Bé Ruys, die trouwens,
in West-Berlijn wonende, het leven in de DDR nooit aan den lijve gevoeld heeft. Zij
heeft, evenals die door Armando zo gehekelde West-Berlijnse elite, altijd de luxe
van de buitenstaander genoten.
Maar, zo zegt Daniela Dahn, ‘de lol was van korte duur. Door Gorbatsjovs glasnost
en perestrojka, de diepe economische crisis in het Oostblok en het gebrek aan
bereidheid tot verandering van de leiders werd de weg naar een vrijer, democratischer
en menselijker socialisme geblokkeerd.’
En wij die dachten dat Gorbatsjov juist een vrijer, democratischer en menselijker
socialisme wilde! Of zou het soms zijn - die gedachte komt blijkbaar niet bij Daniela
Dahn op - dat juist dat streven naar zo'n socialisme de oorzaak van de ondergang
van dat socialisme is geweest; dat, met andere woorden, het socialisme zoals dat in
het oosten in de praktijk werd gebracht, onhervormbaar was?
Deze en dergelijke vragen stellen de interviewers van Bé Ruys en Daniela Dahn
niet. Ze laten de bandrecorder maar lopen. Uit luiheid, gebrek aan kennis of
bevooroordeeldheid? Kritische journalistiek is het in elk geval niet, hoewel ze zichzelf
zeker als kritische journalisten zullen beschouwen.
Eén aardig ding wil ik toch van Bé Ruys vermelden (ze is trouwens een aardige
vrouw, zoals ikzelf kan getuigen). In het interview zegt zij ook: ‘Het nazidom is gif,
maar je kunt niet zeggen dat daarom Duitsland fout is’. En een vergelijking tussen
Nederland en Duitsland wat de mogelijkheid van verzet tegen Hitler betreft: ‘Maar
het is heel wat moeilijker om tegen je eigen volk te zijn’. Heel juist. Günter Grass
zou er iets van kunnen leren.
NRC Handelsblad van 28-10-1997, pagina 9

Buur noch vriend?
Gallia amica, sed non vicina. Met Frankrijk moeten we goede vrienden zijn, maar
we moeten zien te voorkomen dat we ook buren worden. Zo luidde een stelregel van
de Republiek der Verenigde Provinciën, waaraan nog wel eens herinnerd wordt
wanneer Nederlands betrekkingen tot Frankrijk ter sprake komen.
Wie kennis neemt van het proefschrift waarop de historicus J.W.L. Brouwer
onlangs te Leiden is gepromoveerd: Divergences d'intérêts et mauvaises humeurs:
La France et les pays du Benelux devant la construction européenne, 1942-1950,
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vraagt zich af of zelfs het eerste doel - vriendschap met Frankrijk - wel altijd
nagestreefd is.
De dissertatie behandelt de periode waarin de vier betrokken regeringen - in
Londense ballingschap - nadachten over hoe hun naoorlogse samenwerking vorm
zou kunnen krijgen èn de periode waarin zij, teruggekeerd in het bevrijde vaderland,
met elkaar onderhandelden over concrete voorstellen te dien aanzien die Frankrijk
hun voorlegde.
Frankrijks duidelijke doel was het zijn in de oorlog sterk verzwakte positie te
versterken door België, Luxemburg en Nederland voor zijn karretje te spannen. Zijn
voorstellen beoogden economische samenwerking, maar aan die voorstellen lag een
politieke conceptie ten grondslag: tegenover de grote geallieerden - in de eerste plaats
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk - zou Frankrijk sterker staan indien
zijn plannen ten aanzien van het verslagen Duitsland - politieke fragmentatie en
economische onderworpenheid - de steun van de Beneluxlanden zouden hebben.
Hoe reageerden die drie kleine landen daar nu op? Daar gaat Brouwers proefschrift
over. Het is dus een vergelijkende studie - in die zin dat de reacties van de drie landen
die zich in de Benelux verenigd hadden, met elkaar vergeleken worden. Die studie
is niet vergemakkelijkt door het feit dat de archieven in Parijs en Brussel, voor zover
al toegankelijk, minder volledig zijn dan die in Den Haag, terwijl ze in Luxemburg,
wat die periode betreft, vrijwel non-existent zijn. Vaak moet Brouwer dus gissen,
maar er blijft genoeg over om zijn bevindingen fascinerend te maken.
Het is ondoenlijk een dissertatie met zo'n schat aan gegevens in kort bestek recht
te doen wedervaren. Laat ik mij dus bepalen tot enkele conclusies waartoe lezing
ervan mij heeft gebracht - conclusies die veelal ook relevant zijn voor de huidige
tijd.
1. Bij alle voorstellen die Frankrijk in die acht jaar heeft gedaan, heeft het per
saldo nul op het rekest gekregen - niet alleen van Nederland, maar ook van België.
Dat lag in de eerste plaats aan de verschillende belangen: Frankrijk was
protectionistisch, Nederland en België vrijhandelsgezind. Daarbij kwam dat het VK
en de VS hun standpunt ten aanzien van Europa nog niet vastgelegd hadden. En
zonder Britse medewerking wilden beide landen zelfs niet economisch met Frankrijk
in zee gaan.
Maar ook wantrouwden Nederland en België het Franse hegemoniestreven dat zij
achter die voorstellen vermoedden. De Franse diplomatie deed weinig om dit
wantrouwen weg te nemen. In wezen was zij niet geïnteresseerd in de motieven van
het Nederlandse en Belgische verzet. Zij zag daar Britse machinaties achter of
bepaalde zich ertoe het vertrouwen uit te spreken dat beide landen per slot van
rekening de ‘logica’ van de Franse voorstellen zouden inzien. Misschien is dit
tegenwoordig anders: de Franse ambassadeur was aanwezig op Brouwers promotie.
Ook bij de grote bondgenoten kregen de Franse ideeën geen steun, zeker waar zij
Duitslands toekomst betroffen. Keer op keer moest Frankrijk het hoofd in de schoot
leggen. Keer op keer spreekt Brouwer van een Frans echec - totdat het in 1950 met
het plan-Schuman, dat de supranationaliteit introduceerde, Duitslands
gelijkgerechtigheid erkende.
De lezer vraagt zich af of de Franse politiek daarna in wezen zoveel succesrijker
is geweest. Die supranationaliteit, waarvan Frankrijk later overigens afstand heeft
genomen, was gebaseerd op medewerking van een Duitsland dat grosso modo even
groot was als Frankrijk. Is aan dat beginsel na Duitslands hereniging de grond niet
komen te ontvallen?
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2. Nederland wantrouwde niet alleen Frankrijk, maar ook België. Steeds vermoedde
het dat de Belgen eigenlijk met de Fransen onder één hoedje speelden of althans voor
de Fransen door de knieën zouden gaan. Dit vermoeden was ongegrond. Niets vreesde
Spaak, die voor het grootste deel van die periode de Belgische politiek bepaalde,
zozeer als geïsoleerd tegenover zijn zuiderbuur te komen te staan. Daarom had hij
Nederland nodig. Ja, aan die samenwerking gaf hij prioriteit.
Wel deed hij dat vaak op een manier die misschien misverstand kon wekken,
namelijk niet op de bruuske manier waarop Nederland van zijn afwijkende mening
placht (pleegt?) kennis te geven. Bovendien is België per slot van rekening wèl
Frankrijks buur, en tenslotte moest Spaak ook rekening houden met een niet
onaanzienlijke minderheid in eigen land, die Fransgezind was en - ten onrechte - een
samenspannen tussen Vlamingen en Nederlanders vreesde.
Slechts korte tijd, in 1947/48, trad de Benelux als eenheid, ook met één delegatie,
op. Toen was zelfs de stemming tussen de drie landen beter dan tijdens Haagse
interdepartementale vergaderingen, rapporteerde een Nederlandse onderhandelaar.
Maar overigens traden de drie landen gescheiden op, wèl - maar ook niet altijd - na
vooroverleg. Onder Spaaks opvolger, Van Zeeland, werd de atmosfeer slechter. Zijn
Nederlandse collega Stikker vond hem ‘ongrijpbaar’ (terugvertaling uit het Frans)
en ‘louche’.
3. De Dritte im Bunde, Luxemburg, steunde over het algemeen de Franse
voorstellen, tot op het ogenblik dat die steun een breuk in de Benelux dreigde te
veroorzaken. Dan bond het in. Overigens traden Nederland en België met dezelfde
ongeïnteresseerdheid en neerbuigendheid op tegenover Luxemburg als beide landen
zo ergerlijk van Frankrijk vonden.
Er valt nog veel meer uit, over en naar aanleiding van Brouwers dissertatie te
vertellen. Misschien doe ik dat nog wel eens, maar hier volsta ik met te zeggen dat
zij verplichte lectuur zou moeten zijn voor iedereen die ambtshalve met Frankrijk,
België of Luxemburg te maken heeft. Een sterk verkorte Nederlandse versie zou al
nuttig zijn.
Zolang er ministers zijn die, zoals mevrouw Jorritsma (die godbetert wel als
mogelijke premier wordt genoemd!) hardop zeggen: ‘Frankrijk is een prachtig land.
Alleen jammer dat er Fransen wonen’, bevestigen wij onze reputatie van lomperds,
wat onze positie niet versterkt. Ons verschil van opvatting kan ook op subtielere
wijze tot uitdrukking worden gebracht. België toont dat.
En verder bevestigt deze dissertatie wat de historicus prof. W. Frijthoff onlangs
in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis van Nederland over
een ander boek schreef: ‘Als één ding duidelijk wordt [...], is het wel hoe belangrijk
het is de mythen, beelden en clichés te analyseren die landen over elkaar huldigen,
als men iets van de internationale politiek wil begrijpen.’
Alleen: het Franse streven naar hegemonie was geen mythe. Maar ook hier is
misschien verbetering. De Franse minister van Buitenlandse Zaken en de vroegere
president Giscard d'Estaing zeiden onlangs, los van elkaar, dat Frankrijk niet meer
dan een middelgrote mogendheid is. Dat is wat Nederland ook altijd van zichzelf
beweert. Is het misschien Nederland dat aan zelfoverschatting lijdt?
NRC Handelsblad van 31-10-1997, pagina 7

Bilaterale diplomatie
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Een kleine twee weken geleden konden we op de televisie een interview zien met
de scheidende ambassadeur in Parijs, mr. H. Wijnaendts. De interviewer had zijn
huiswerk gedaan en vroeg wat Wijnaendts vond van oud-minister Stemerdinks
opvatting, neergelegd in een artikel in het laatste nummer van de Internationale
Spectator, dat de meeste ambassades eigenlijk overbodig waren en omgebouwd
dienden te worden tot handelsmissies. Kan, in noodgevallen, niet een ambtenaar uit
Den Haag naar Parijs gestuurd worden om de zaak te regelen?
Nu, daarmee was de interviewer, of eigenlijk Stemerdink, bij Wijnaendts op het
verkeerde adres. Een ambtenaar uit Den Haag weet nooit wie je, in zo'n geval, in
Parijs (of welke hoofdstad ook) te pakken moet zien te krijgen. Daarvoor moet je in
die hoofdstad ingevoerd en ingewerkt zijn. En hij illustreerde deze stelling met een
voorbeeld uit de praktijk - een of ander agrarisch dispuut, meen ik. Wijnaendts had
er aan kunnen toevoegen dat, als Den Haag zou overgaan tot zo'n drastische maatregel
als door Stemerdink voorgesteld, het subiet alle deuren in Parijs (of welke hoofdstad
ook) gesloten zou vinden. De degradatie van een ambassade tot een handelsmissie
zou immers ieder land als een affront, een aantasting van zijn waardigheid
beschouwen. Zeker een land als Frankrijk zou zo reageren.
Stemerdink verdedigt zijn extreme voorstel natuurlijk met het argument dat
politieke activiteiten zich tegenwoordig hoofdzakelijk in multilaterale organisaties
als NAVO en EU afspelen en dat de zogenaamde bilaterale diplomatie - die tussen
hoofdstad en hoofdstad - aanzienlijk gedevalueerd is.
Geen diplomaat zal dit ontkennen. In hetzelfde nummer van de IS schrijft Rik
Coolsaet, die adjunct-kabinetschef van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken
is geweest, dat het ‘primaat van de multilaterale over de bilaterale diplomatie zich
heeft doorgezet, waarbij het tweede in hoofdzaak een instrument van het eerste wordt
en daarmee niet langer een doel op zichzelf is’.
De bilaterale diplomatie is dus van functie veranderd, maar niet overbodig
geworden. Het is waar dat er, om ons tot NAVO en EU te bepalen, steeds meer zaken
in Brussel worden geregeld. Die onderhandelingen vinden plaats op grond van in de
eigen hoofdsteden geformuleerde instructies. Daarvan zullen de onderhandelaars
gewoonlijk niet ineens gaan afwijken omdat een Nederlandse vertegenwoordiger in
dat multilaterale overleg met een andere visie komt aandragen. Daarvoor is het dan
meestal te laat.
Dat betekent dat, als Nederland in dat multilaterale overleg resultaten wil bereiken,
het ervoor moet zorgen dat de andere deelnemers aan dat overleg vroegtijdig - dus
niet pas op de vergadering zelf - met zijn visie rekening kunnen, en liefst zullen,
houden. En daarvoor is de bilaterale diplomatie vooralsnog onmisbaar.
Natuurlijk vooronderstelt dit dat Den Haag de bilaterale ambassades in de
hoofdsteden van de andere lidstaten tijdig voorlicht en instrueert, opdat zij hun
contacten in die hoofdsteden tijdig in kennis kunnen stellen van de visie van hun
regering. Daar mankeert het nogal eens aan, omdat het interne en interdepartementale
vooroverleg in Den Haag vaak veel te laat wordt gehouden of te veel tijd vergt, zodat
de bilaterale posten niet meer tijdig te horen krijgen wat het beleid is waarvoor zij
medestanders in de desbetreffende hoofdsteden moeten zien te krijgen.
Soms lijkt het of Den Haag die voorlichting, om niet te spreken van tijdige
voorlichting, aan de bilaterale posten helemaal niet nodig vindt. Zo was er een
staatssecretaris die, in het kader van Nederlands voorzitterschap van de EU, de
hoofdsteden van de andere lidstaten afreisde en de lokale ambassadeurs liet weten
dat zij bij de voorgenomen gesprekken niet aanwezig hoefden te zijn, omdat de
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materie te technisch en ingewikkeld was. Tja, daarmee ondermijnt Den Haag
natuurlijk zelf bij voorbaat alle gezag dat die ambassadeurs ter plaatse nog zouden
kunnen hebben en maakt het de bilaterale diplomatie inderdaad overbodig.
Er is een ander punt waarop Den Haag het de bilaterale diplomatie moeilijk maakt
tijdig de beleidsmakers in de desbetreffende hoofdsteden te bewerken. Dat kunnen
ze alleen doen als de diplomaten in die hoofdsteden de juiste contacten,
gesprekspartners die tot luisteren bereid zijn, hebben. Zoiets vergt tijd. Zulke contacten
heeft een diplomaat niet al dadelijk na zijn aankomst. Hij heeft een inrijperiode van
soms een paar jaar nodig.
Hier nu ligt Den Haag dwars. Zeker na de ‘herijking’ die minister Van Mierlo
heeft ingevoerd, krijgt een diplomaat zelden meer de kans zich echt in zijn standplaats
voldoende in te werken, laat staan daar een rol van betekenis te gaan vervullen, want
alle plaatsingen worden nu tot maximaal vier jaar beperkt. Het is waar dat veelvuldige
plaatsing in eigen land ook nodig is. Anders dreigt het gevaar van vervreemding.
Maar een beleid dat dit gevaar wil tegengaan, heeft als ratio dat de diplomaat zijn
gesprekspartners in de hoofdstad van zijn detachering goed moet kunnen informeren
over het Nederland van vandaag. Dat laatste doel primeert dus, maar wordt grotendeels
gemist wanneer de plaatsing in zo'n hoofdstad van te korte duur is en zeker wanneer
Den Haag de bilaterale post niet, of niet tijdig, informeert.
NRC Handelsblad van 04-11-1997, pagina 9

Belang en prestige
In wat voor dromenland leven onze ministers en andere politici eigenlijk dat ze, naar
eigen zeggen, verrast, verontwaardigd en geschokt zijn door de aankondiging van
de Franse regering dat zij de president van de Bank van Frankrijk, Jean-Claude
Trichet, kandidaat stelt voor het presidentschap van de toekomstige Europese Centrale
Bank - tegenkandidaat dus van onze Wim Duisenberg.
Er waren immers al sinds op z'n minst een jaar signalen dat de Fransen de
kandidatuur van Duisenberg, die zij als een kloon van de Bundesbank beschouwen,
niet automatisch zouden steunen. En als die signalen er niet waren geweest, dan zou
die Franse aankondiging de Nederlanders ook niet hebben moeten verrassen.
Verrassend zou het veeleer zijn geweest als zij niet die post zouden hebben opgeëist,
zoals ze bijna alle belangrijke internationale posten, van Internationaal Monetair
Fonds tot de Europese Bank voor de wederbouw en ontwikkeling (van Oost-Europa),
opgeëist en gekregen hebben. Oud-minister Ruding kan daar een woord over
meespreken.
Dat de Fransen met een eigen kandidatuur zouden aankomen, was temeer te
verwachten omdat zij in het gevecht om de Economische en Monetaire Unie telkens
voor de Duitse eisen hebben moeten zwichten: de standplaats werd Frankfurt, de ene
munt zou euro (en niet ecu) heten, het Stabiliteitspact kwam er, en een Europese
ministerraad als toezichthouder op de Bank niet. Frankrijks eer eiste bijna dat
tenminste het presidentschap aan een Fransman zou toevallen.
Een Franse kandidatuur had dus de Nederlandse politiek niet hoeven te verrassen,
ja niet mogen verrassen. Natuurlijk zou het sneu voor Nederland zijn als het, na de
mislukte kandidaturen-Van der Stoel, -Ruding -Braks en -Lubbers, opnieuw achter
het net zou vissen. Maar verdient de zaak werkelijk de nationale ophef die ervan
gemaakt wordt? Waardig is die in elk geval niet.
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Anders zou dat zijn geweest als er een Nederlands belang in het spel zou zijn.
Maar Duisenbergs kandidatuur dient slechts Nederlands prestige of, om een Frans
begrip te gebruiken, Nederlands eer. Nederlands belang is het dat er iemand van
Duisenbergs monetaire orthodoxie president van de Bank wordt.
Nu wordt Nederlands verzet tegen de Franse kandidaat moeilijker gemaakt doordat
Trichet ook bekend is wegens zijn monetaire striktheid. Hij is geen sjoemelaar als
Jacques Attali, president Mitterrands protégé die de Bank voor de wederopbouw van
Oost-Europa voor Rudings neus wegsnoepte (en daar spoedig zijn nek brak). Er zijn
dus weinig zakelijke argumenten tegen Trichets benoeming, althans geen argumenten
die in het openbaar gebezigd kunnen worden.
Ja, betoogd zou kunnen worden dat, met de monetarist Trichet aan het hoofd van
de Bank, de waarborg dat Frankrijk zelf zich strikt aan de regels zal houden, groter
is dan als iemand uit een ander land - en zeker een kleiner land - die functie zou
vervullen, tenzij natuurlijk het vermoeden zou bestaan dat Trichet heimelijk de
instructies van de Franse regering zou volgen, maar dat behoort nu tot die argumenten
die niet hardop geuit kunnen worden en waarvan trouwens de gegrondheid vooraf
niet bewezen kan worden.
Hoewel er dus geen Nederlands belang op het spel staat, is dat anders met het
Nederlandse prestige. Dat zou door een mislukking van de kandidatuur-Duisenberg
een lelijke knauw krijgen, en dat het kabinet dàt wil vermijden, is begrijpelijk.
De hoop is nu gevestigd op Duitsland, dat zich tot dusver groot voorstander van
Duisenberg heeft betoond, maar of een onverbloembare afhankelijkheid van onze
grote buurman Nederlands prestige nu zo ten goede zou komen?
Maar ook hier moeten we ons niet laten verrassen. Bondskanselier Kohl zal het
niet, ter wille van de kandidatuur-Duisenberg, op een ruzie met Frankrijk willen laten
aankomen. Daarvoor is hem die zaak waarschijnlijk te onbelangrijk - temeer omdat
Frankrijk een onberispelijke tegenkandidaat heeft. Te vrezen valt dat er op z'n best
een derde man uit de bus zal rollen.
Nederlands zaak wordt niet gediend door het maken van kabaal, maar dat wil niet
zeggen dat een mislukking van de kandidatuur-Duisenberg de stemming in Nederland
ten opzichte van Europa niet nog cynischer zou maken dan zij al is. Dat geldt trouwens
voor alle Europese landen die zich van Europese eenheid iets anders voorstellen dan
een Frans-Duits condominium.
Maar als er sprake is van zo'n condominium, dan kan dit zich pas manifesteren
nadat eerst de geschilpunten tussen Frankrijk en Duitsland uitgevochten zijn. De
kandidatuur van Trichet is dan ook geen zet tegen Nederland (hoewel de Nederlanders
dit, in zelfoverschatting, wèl als zodanig ervaren), maar tegen Duitsland. Nederland
is slechts een pion in dit spel. Het zou verstandig zijn van onze beleidsmakers als ze
dat gingen beseffen - in de eerste plaats die beleidsman wiens ambitie het was zich
te nestelen in de ‘oksel’ van het Frans-Duitse koppel.
NRC Handelsblad van 07-11-1997, pagina 7

Het gaat goed met de taal
Twaalf jaar geleden, toen ik met mijn taalrubriek begon, kon ik elke maand een
artikel vullen met taalcuriositeiten die ik in de pers was tegengekomen. Nu is het
bijna vier maanden geleden dat ik voor het laatst zo'n artikel liet verschijnen, het
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gaat dus goed met de Nederlandse taal. Na deze wetenschappelijke conclusie leg ik
hier de vondsten van die bijna vier maanden aan u voor.
‘Een oude aristocraat werd door een attaque het zwijgen opgelegd en is op sterven
na dood.’ Zelfde constructie als: hem werd het zwijgen opgelegd en is bijna dood.
‘Zij die verlangend hebben uitgezien naar mogelijke onthullingen, heb ik moeten
teleurstellen.’ Heb ik zij moeten teleurstellen?
‘Het gebrek aan allure van de vergaderlocatie, het fantasieloze gebouw van De
Nederlandsche Bank, bleek toch nog het juiste decorum.’ Decor?
‘... een groep die alleen de oudste jongeren onder ons - u en ik dus - nog wat zal
zeggen.’ Ik behoor niet tot de oudste jongeren. Dus Frits Abrahams, wiens dagelijke
televisierubriek ik overigens met plezier lees, schakelt mij als lezer uit. Moet het
trouwens niet ‘u en mij’ zijn?
‘De vrouwen in de harem is geen vrijheid gegund en blijven daar opgesloten.’
Zelfde constructie als: ons is geen vrijheid gegund en blijven opgesloten.
‘Het Leeuwarder gerechtshof bepaalde dat het drietal wel schuldig was, maar geen
straf opgelegd hoefde te worden.’ Zelfde constructie als: ...ik wel schuldig was, maar
geen straf opgelegd hoefde te worden.
‘De projectielen ontlenen hun indringend vermogen aan verarmd uranium, het
metaal dat per kubieke centimeter bijna tweemaal zo zwaar is als lood.’ Zou het per
kubieke decimeter anders zijn? Zo neen, zou dan ‘per eenheid van gewicht’ niet beter
zijn?
‘Waarom was hij toen wel gehoord en was in 1964 bij de Britse inlichtingendienst
zijn dubbelrol in grote trekken bekend geworden, maar was hij ongemoeid gelaten,
zonder, al was het maar intern, ook maar de geringste ruchtbaarheid te geven aan
zijn listige manoeuvres?’ Nu, waarom hij daar zelf geen ruchtbaarheid aan gaf, is
nogal duidelijk.
‘De gealarmeerde GGD reanimeerde de Edenaar tevergeefs.’ De GGD reanimeerde
hem dus niet.
‘Wie de kleine advertenties in de zaterdagse kranten bestudeert, kan niet anders
concluderen dat Nederland een grote klaaglijn is geworden.’ Niet anders dan...
‘Zonder de werking van één munt zal de EU ontrafelen.’ Wat zal zij dan ontrafelen?
‘Zo kan de dood van Lady Di een begin van inzicht verschaffen in het grootste
raadsel van deze tijd: wijzelf.’ Ik zou zeggen: onszelf.
‘Op dit moment worden Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen door de
combinatie van een nog besluiteloze overheid en scherpe milieunormen langzaam
de adem ontnomen.’ Worden zij ontnomen of wordt hun de adem ontnomen?
‘Unilever heeft een eerste aanval van de anti-trustautoriteiten afgeslagen. Deze
hadden het Brits-Nederlandse concern in januari laten weten in de zomer met die
praktijken te stoppen.’ Moest Unilever van die autoriteiten met de praktijken stoppen
of hebben die autoriteiten Unilever laten weten zelf met die praktijken te stoppen?
‘De advocaat van Patrick Kluivert zegt dat het meisje dat de voetballer van
verkrachting beschuldigt, al voordat ze Kluivert formeel heeft aangeklaagd, een
aanbod tot schikking heeft gedaan. “Dat aanbod heeft haar echter nooit bereikt”, liet
de advocaat weten.’ Hoe kan een aanbod dat ze zelf gedaan heeft, haar nooit bereikt
hebben?
‘Wel dient iedere arrestant zo snel mogelijk te horen waarom het gaat en de kans
worden geboden bij een onafhankelijke rechter tegen vrijheidsbeneming te
protesteren.’ Zelfde constructie als: ... dien ik zo snel mogelijk te horen en de kans
worden geboden.
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‘Geen geringe kritiek op het poldermodel en al helemaal niet als men zich bedenkt
welke noten de minister nog meer op zijn zang heeft.’ Zich bedenken betekent: van
gedachten veranderen.
‘Ook verlangt het FBG dat tv-entertainer Harald Schmidt zijn staatsburgerschap
wordt ontnomen en naar Polen wordt uitgewezen.’ Zelfde constructie als ...dat hem
zijn staatsburgerschap wordt ontnomen en naar Polen wordt uitgewezen.
‘Menig euroscepticus zou bij deze gedachte twijfelachtig zijn schouders ophalen.’
In twijfel?
‘Economie en cultuur moeten verzoenen.’ Wat moeten zij verzoenen?
‘U zegt het tegenovergestelde van zij die mij als uitgeblust beschrijven.’ Het
tegenovergestelde van zij?
‘De socioloog is, ondanks zijn scepsis over de mogelijkheden politieke
beleidsvragen te kunnen beslechten met behulp van de wetenschap, nog altijd niet
ontevreden met dit resultaat.’ De mogelijkheid te kunnen beslechten: dubbelop.
‘Auto kwijt, maar niet gestolen.’ Hetzelfde woord (auto) eerst in vierde naamval,
daarna in eerste naamval gebruikt.
‘De aandelenkoersen zijn sterk gedaald nadat minister Brown een geavanceerd
computersysteem voor de aan- en verkoop van effecten in werking stelde.’ In werking
had gesteld, want het in werking stellen was al verleden tijd toen de koersen daalden.
‘Kies geen kandidaten die goed in de partij liggen, maar die vooral geschikt zijn
voor het parlement.’ Moeten we dus geen kandidaten kiezen die geschikt zijn voor
het parlement?
‘We hebben een gegrond vermoeden dat menselijke activiteit van invloed is op
de verandering van het wereldklimaat. Maar absolute wetenschappelijke zekerheid
is er niet.’ Dus het vermoeden is niet gegrond, maar op z'n hoogst redelijk.
‘Als goed luisteraar en deskundig raadgever betekende hij veel voor zijn patiënten
en zij die bij de behandeling betrokken waren.’ Betekende hij veel voor zij?
‘Hij behoorde tot een der eerste medewerkers van het illegale Parool.’ Wie
behoorde er nog meer tot die ene medewerker?
‘Moskou moet ophouden te roepen dat er geen enkel probleem is dat zonder
Rusland deelname niet kan worden opgelost.’ Der Geist der zuviel verneint.
‘Wat niet wil zeggen dat het een uitdaging blijft om eens echt op Mars te gaan
kijken.’ Der Geist der zu wenig verneint.
‘... activiteiten waarvoor een kwalitatief goed ambtenarenapparaat beschikbaar
moet zijn.’ Dubbelop.
‘De Duitse filmmaker was bereid bijna tien miljoen gulden op tafel te leggen voor
het recht het boek te mogen gebruiken.’ Het recht te mogen gebruiken: dubbelop.
‘De gewezen prostituee, wier erfenis op 27-jarige leeftijd in handen viel na het
overlijden van haar 67 jaar oude geliefde, werkt mee met het gerechtelijk onderzoek.’
Een erfenis is meestal het vermogen dat iemand bij zijn dood nalaat, maar hier blijkt
de erflater levend te zijn. Immers zij werkt mee aan het gerechtelijk onderzoek.
Trouwens: in wiens of wier handen viel die erfenis? Ten slotte: was die erfenis 27
jaar oud?
Op een formulier van de gemeente Amsterdam, afdeling Burgerzaken, staat: ‘Wij
verlenen aan de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente de volgende
gegevens’, en dan volgen namen, geboorteplaats en -datum en adres van de aanvrager.
Moet het dus niet zijn: Wij ontlenen aan de basisadministratie de volgende gegevens?
Het auteursrecht berust, blijkens het formulier, bij de Vereniging van Nederlandse
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Gemeenten, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat die tekst ook op door
andere gemeenten uitgegeven formulieren staat.
‘Zij vertrokken met ruzie of werden de deur gewezen.’ Werden zij de deur gewezen
of werd hun de deur gewezen?
NRC Handelsblad van 11-11-1997, pagina 9

Een mislukte eeuw?
Nog 200 jaar na het begin van de Franse Revolutie (1789) is deze gebeurtenis
onderwerp van discussie. Waarom zou dit met de Russische Revolutie, die 80 jaar
geleden uitbrak, anders zijn? Zij heeft niet minder ingrijpende gevolgen voor de loop
der wereldgeschiedenis gehad dan haar voorgangster.
Op dit ogenblik heeft het debat over het communisme, waaraan in deze eeuw grote
delen van de wereld onderworpen zijn geweest, vooral een morele boventoon. Dat
is zelfs in Frankrijk zo, waar een onlangs verschenen boek, Le livre noir du
communisme, een wetenschappelijke inventaris van alle misdaden waaraan het
communisme zich heeft schuldig gemaakt, aanleiding geeft tot felle disputen.
Die zijn interessant - ik ben van plan binnenkort op die Franse discussie terug te
komen - maar op die 80 jaar communisme kan ook op andere wijze teruggekeken
worden. Dr. B. Naarden, hoogleraar Ruslandkunde en Russische geschiedenis aan
de Universiteit van Amsterdam, doet dat in het novembernummer van de
Internationale Spectator, dat grotendeels aan die '80 jaar Russische Revolutie' gewijd
is.
Naarden behandelt de Russische Revolutie als uiting van het algemene geloof in
een socialistisch alternatief voor het kapitalisme. ‘Hoewel er specifieke redenen zijn
waarom Rusland een communistisch regime kreeg, kunnen de oorzaken en de
gevolgen van de Oktoberrevolutie pas goed begrepen worden binnen het kader van
de Europese geschiedenis van de laatste 250 jaar.
In de 18de eeuw werd het idee geboren dat de mens de baas was over zijn eigen
lot en de samenleving naar eigen inzicht kon inrichten. [...] Tegen 1900 verwachtten
de meeste westerse socialisten dat dit ideaal op vreedzame en democratische wijze
zou worden verwezenlijkt. Maar als dit niet mogelijk was, bijvoorbeeld in barbaarse
landen als Rusland, dan heiligde het doel ook andere middelen.’
Maar ‘niemand verwachtte toen dat de volgende eeuw gedomineerd zou worden
door de praktijken van het Russische socialisme.’ Dat gebeurde echter wèl, en nu
kan ‘met goed recht beweerd worden dat die eeuw begon met de Oktoberrevolutie
in 1917 en eindigde met de opheffing van de Sovjet-Unie’ in 1991.
‘Dit is dus’, aldus Naarden, ‘de eeuw van het mislukte experiment of, om het nog
krasser te zeggen, een mislukte eeuw. Opnieuw, zoals vóór 1917, is de gehele wereld
weer afhankelijk van de grillige ontwikkeling van het kapitalisme. Zowel de
voormalige communisten in het Oosten als de sociaal-democraten in het Westen
doen geen moeite meer daartegen in te gaan.
Zo bezien betekende de ondergang van de Sovjet-Unie niet het einde, maar de
hervatting van de geschiedenis. De tijd tussen 1917 en 1991 heeft een belangrijk deel
van de mensheid blijkbaar doorgebracht op een doodlopend zijspoor.’ Een
mistroostige gevolgtrekking - temeer omdat het vooruitzicht ook niet bepaald een
blik is op ‘lendemains qui chantent’.
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Naarden blijkt zelf ook een beetje geschrokken te zijn van eigen krasheid, want
hij laat erop volgen: ‘Zulk fin de siècle-pessimisme is natuurlijk overdreven en
eenzijdig. Het belangrijkste voortbrengsel van het Westen in de 20ste eeuw, de
welvaartsstaat, weet zich in afgeslankte vorm te handhaven.’ Als dat het enige is!
Bovendien: hoeveel heeft die verzorgingsstaat te danken aan de noodzaak het
communisme, dat in de jaren '40 en '50 sterk gevreesd werd, de wind uit de zeilen
te nemen?
Zo gezien, heeft het communisme, niet alleen als boeman, maar ook, onbedoeld,
als prikkel gewerkt. Wat zou er eveneens van de West-Europese samenwerking
terecht zijn gekomen als in die jaren niet de vrees had bestaan voor een Russische
invasie? Of die vrees nu, achteraf bezien, gegrond was of niet, maakt niet uit.
Hetzelfde geldt voor de Atlantische samenwerking.
Hoeveel deze resultaten toe te schrijven zijn aan vrees voor het communisme en
hoeveel aan die voor een Russische overheersing, is moeilijk uit te maken. Naarmate
de welvaart in West-Europa steeg - en dat gebeurde al in de loop van de jaren '50 verminderde de vrees voor het communisme en verloren trouwens de communistische
partijen in de meeste landen aan aanhang. Maar de vrees voor een Russische
dominantie bleef bestaan, zij het ook in verminderende hevigte.
Of die welvaart ook in die mate en zo snel zou zijn gegroeid als er niet het
afschrikwekkend beeld van het communisme was geweest, is eveneens moeilijk na
te gaan. In elk geval steeg zij tot ongekende hoogten. Van de vrees voor een Russisch
machtsoverwicht in Europa - zich hetzij uitend in ‘finlandisering’ hetzij in bezetting
- kan in elk geval met zekerheid gezegd worden dat zij heeft geleid tot een
weerbaarheid die, hoezeer ook hier en daar ondermijnd, ten slotte Gorbatsjov heeft
doen inzien dat het sovjetbeleid op een verkeerd spoor zat, ja ten slotte tot de
ondergang zou leiden. Wat dan ook gebeurd is.
Het communisme heeft dus inderdaad, èn als ideologie èn als militaire dreiging,
deze eeuw getekend, zowel direct als door de reacties die het opriep. Thans is het de
grote vraag of de westerse wereld, nu het communisme is weggevallen, het zonder
positieve of negatieve prikkel van buitenaf kan stellen.
NRC Handelsblad van 14-11-1997, pagina 7

Had Reagan dan toch gelijk?
Enkele jaren nadat hij president van de Verenigde Staten was geworden, deed Ronald
Reagan de weldenkende wereld schrikken door de Sovjet-Unie het ‘evil empire’ (het
rijk van het kwade) te noemen. Bracht hij daar de heilige ontspanning niet mee in
gevaar? Welnee, vier jaar later was de Koude Oorlog afgelopen.
Ongeveer terzelfder tijd vergeleek bondskanselier Kohl Gorbatsjovs mooie woorden
over perestrojka en glasnost met de propaganda van Goebbels. Opnieuw ontsteltenis
bij de fijnbesnaarden overal ter wereld. Maar een paar jaar later sloten Kohl en
Gorbatsjov elkaar herhaaldelijk in de armen. De Sovjet-Unie gaf het groene licht
voor de Duitse hereniging en vond zelfs goed dat de NAVO zich over Oost-Duitsland
uitstrekte.
De internationale politiek volgt dus andere wetten dan velen - zeker in ons
domineesland - vinden dat bepalend moeten zijn. Zijn de resultaten er minder om?
Wie, al dan niet achteraf, van mening is dat Reagans omschrijving van de Sovjet-Unie
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de plank niet zo ver missloeg, zal vinden van niet. Immers, het ‘rijk van het kwade’
is van de aardbodem verdwenen.
Dat Reagans benaming niet zo ver bezijden de werkelijkheid was moet, voor
degeen die haar nog wat overdreven in de oren klinkt, wel duidelijk worden door het
boek dat in Frankrijk hevige debatten heeft ontketend: Le livre noir du communisme:
crimes, terreurs, répression, een 830 bladzijden dikke inventaris van de slachtoffers
die het communisme heeft geëist.
Daarvan komen, grosso modo, 20 miljoen op rekening van de Sovjet-Unie, 65
miljoen op die van China, 2 miljoen op die van Noord-Korea, 1 miljoen op die van
Vietnam, terwijl het kleine Cambodja (ongeveer 6,5 miljoen inwoners)
verhoudingsgewijs de kroon spant: 2 miljoen.
Het boek heeft, zoals gezegd, hevige debatten ontketend. In de eerste plaats tussen
de redacteuren zelf van het boek. Sommigen hunner hebben zich gedistantieerd van
de inleiding tot het boek, die de historicus Stéphane Courtois (zelf, zoals andere
redacteuren, oud-communist) geschreven heeft.
Zo vindt Nicolas Werth, die het hoofdstuk over de Sovjet-Unie voor zijn rekening
genomen heeft, dat het totale aantal van 100 miljoen slachtoffers waartoe Courtois
komt, overdreven is. Hij komt zelf tot een gemiddelde van 79 miljoen. Wat maakt
het - uit een moreel oogpunt welteverstaan (wij spreken immers over ‘het kwade’?)
- uit?
Belangrijker zijn de meningsverschillen over de vraag of die massamoorden waardoor die van het nationaal-socialisme, getalsmatig, in de schaduw worden gesteld
- behoren tot het wezen van het communisme. Courtois vindt van wèl, terwijl anderen
van mening zijn dat het communisme van oorsprong een menslievende en
edelmoedige ideologie is. Die misdaden zijn dus, in hun ogen, aberraties.
Kun je inderdaad van aberratie spreken wanneer die misdaden zo systematisch en
op zo'n schaal in communistische landen voorkomen? Voor de slachtoffers maakt
het in elk geval niet uit of ze nu door een in wezen edelmoedig dan wel door een in
wezen misdadig systeem vermoord of uitgehongerd zijn (want ook de slachtoffers
van - dikwijls gewilde - hongersnoden vallen onder die aantallen). Dat Lenin en niet
(zoals door apologeten vaak beweerd wordt) Stalin met massale terechtstellingen en
uithongering begonnen is, maakt Werth in zijn hoofdstuk duidelijk. Trouwens, Karl
Marx zelf vond sommige Slavische volken, zoals de Kroaten, opofferbaar (de Polen
daarentegen niet). Die meedogenloosheid - niet alleen ten aanzien van enkelingen,
maar ten aanzien van hele groepen - zat er dus van het begin af aan in.
Een ander punt waarover de meningen verschillen, is de vraag of het communisme
vergeleken mag worden met dat andere moorddadige systeem van deze eeuw, het
nationaal-socialisme. Courtois meent dat zo'n vergelijking geoorloofd is, en het is
in 't bijzonder deze passage in zijn inleiding die de woede van anderen heeft gewekt:
‘Het is hier dat de “klasse”-genocide aansluit bij de “rasse”-genocide: de bewust
uitgelokte hongerdood van het kind van een Oekraïense koelak door Stalins regime
is evenveel “waard” als de bewust uitgelokte hongerdood van een joods kind in het
getto van Warschau door het nazi-regime. [...]
De feiten tonen aan dat de communistische regimes misdaden hebben begaan
waarvan ongeveer 100 miljoen mensen het slachtoffer zijn geworden, tegenover 25
miljoen slachtoffers van het nazisme. Deze simpele constatering nodigt op z'n minst
uit tot een vergelijkende studie [...].’
Het zijn niet alleen de Franse communisten die hiertegen protesteren. Zij immers
zien hun partij als de drijvende kracht achter het verzet tegen de Duitse bezetter - en
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vanaf juni 1941, de dag waarop Hitler de Sovjet-Unie binnenviel, met zeker recht.
Die vergelijking stuit ook ex-communisten, die nog een zeker gevoel van eigenwaarde
willen overhouden aan de tijd dat zij communist zijn geweest, tegen de borst.
Het is waar dat Courtois in de geciteerde passage geen verschil maakt tussen
enerzijds de Duitse kampen die opgezet waren om hele groepen te vernietigen (hij
spreekt dan ook niet van Auschwitz, maar van de hongerdood van een kind in het
Warschause getto) en anderzijds de Russische kampen, die in beginsel werkkampen
waren, al vielen daar ook miljoenen slachtoffers als gevolg van honger, uitputting
of kou.
Evenals andere verschillen tussen de twee systemen, moet de wetenschap ook dit
verschil zeker meewegen in de vergelijking. Ja zeker: vergelijking, want waarom
zouden die systemen niet met elkaar vergeleken mogen worden? Vergelijken is iets
anders dan gelijkstellen. Maar opnieuw: maken die verschillen moreel iets uit?
NRC Handelsblad van 18-11-1997, pagina 9

Intellectueel en politicus
Bolkestein heeft meermalen van zichzelf gezegd dat hij geen intellectueel is. Dat is
natuurlijk onzin, maar toch niet helemáál onzin. Een politicus - wat Bolkestein in de
eerste plaats is - heeft niet dezelfde geestelijke vrijheid als de intellectueel. Een
politicus moet immers rekening houden met de belangen van zijn partij. Een
intellectueel wordt geacht geen andere belangen te dienen dan die van de waarheid
(zoals hij die ziet).
Nu slaagt Bolkestein er niet altijd in, beide personae uit elkaar te houden of: slaagt
er niet altijd in, anderen te doen geloven dat hij niet als politicus spreekt wanneer hij
als intellectueel spreekt. Gevolg is dan dat hij meer overhoop haalt dan misschien
voor de politicus Bolkestein - en dus voor zijn partij - dienstig is.
Neem nu het laatste incident, waarbij bijna iedereen in de politiek - incluis de
tweede man in de VVD, Dijkstal, die uitsluitend politicus is - over hem heen is
gevallen. Dat incident vond zijn oorsprong in een puur intellectueel gesprek dat
Bolkestein had met de schrijver Ian Buruma. Dat gesprek was door Het Parool
georganiseerd, dat er een uitgebreid verslag van gaf in zijn nummer van 15 november.
Bolkesteins woorden die zo'n ophef hebben gemaakt, vormen slechts een onderdeel
van dat gesprek, dat verder ging over Azië, de EMU en andere zaken, en die woorden
- de constatering bevattend dat Nederland andere maatstaven hanteert ten opzichte
van oud-NSB'ers dan ten opzichte van oud-communisten, wier op zijn minst morele
schuld wegens goedkeuring, althans goedpraten van een misdadig systeem met de
mantel der liefde wordt bedekt. Die woorden had hij al eerder laten horen.
Nieuwswaarde hadden ze niet.
De politieke gemeenschap nu beoordeelde die woorden bijna uitsluitend op hun
opportuniteit, nauwelijks op hun waarheidsgehalte. Staatssecretaris Tommel werd
door Bolkestein een ‘politiek onbenul’ genoemd en werd onmiddellijk door
Bolkesteins partijgenoot Dijkstal in bescherming genomen, maar B.J. Spruyt,
parlementair redacteur van het Reformatorisch Dagblad, schrijft: ‘Iedereen weet dat
Bolkestein daarin gelijk heeft, maar is te aardig om het eens te zeggen.’
Het kan dus politiek onvoorzichtig zijn de waarheid te zeggen. Ook was het niet
aardig - dus niet voorzichtig - van Bolkestein eraan te herinneren dat Tommel zich
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in een vorige functie vele raderen voor de ogen had laten draaien door de DDR. Of
dat waar was, was niet belangrijk. Het was niet aardig en niet politiek opportuun.
Waarschijnlijk had Bolkestein hier ook de waarheid aan zijn kant. Martin van den
Heuvel schrijft in zijn onlangs verschenen, aardige boekje Uit het leven van een
anticommunist dat Tommel, gevraagd waarom hij op zijn vele reizen in de DDR
nooit met de oppositie had gesproken, antwoordde: ‘We wisten niet wie dat was.’
Nooit van Biermann, Havemann en anderen gehoord? (en die naïeve brekebeen krijgt
godbetert op de voorlopige kieslijst een hogere plaats dan een serieus en deskundig
man als Hoekema, die, als de voorspellingen niet bedriegen, niet herkozen zal
worden.)
Ook Ina Brouwer, voormalig fractieleider van de CPN en later Groen Links, die
onmiddellijk na de mislukking van haar politieke carrière een hoge functie op Sociale
Zaken kreeg, krijgt er van Bolkestein van langs. Zij heeft in de eerste functie ‘in
1983 het bericht verdonkeremaand dat de Russische bevrijders de vrouwen van (het
Duitse concentratiekamp) Ravensbrück hebben verkracht’.
Is die beschuldiging ook waar? Ina Brouwer zegt dat zij ‘kant noch wal’ raakt,
maar de historisch sociologe dr. Jolande Withuis, die een studie heeft gemaakt van
vrouwen in de CPN, zegt in Trouw van 19 november dat Bolkestein gelijk heeft,
hoewel: ‘Brouwer is niet meer schuldig dan de rest van het partijbestuur’, dat op dat
bericht ‘reageerde niet met “jeeminee, dat zoeken we uit”, maar met “jeeminee, we
houden onze mond”’.
In het verslag dat Het Parool maakte van het gesprek tussen Bolkestein en Buruma
staat: ‘Bolkestein wil een debat, geen afrekening. Hij past ervoor een Nederlandse
McCarthy te worden, de Amerikaanse senator die in de jaren vijftig een
anticommunistische heksenjacht ontketende.’ Maar dat weerhoudt minister Borst
(die zich ook steeds meer als een brekebeen ontpopt) er niet van te zeggen: ‘Als
Bolkestein doorgaat wordt hij precies wat hij niet wil zijn: de Nederlandse McCarthy.’
Ook deze D66'ster reageert als een politicus van de oude stempel: de waarheid
interesseert me niet.
Kortom, Bolkestein is er kennelijk niet in geslaagd de politicus in hem van de
intellectueel te scheiden. Dat is dom of naïef. Of misschien toch niet? Zou het niet
kunnen zijn dat hij, door het wegrukken van de mantel der liefde, zijn reputatie bij
de niet erg politiek denkende goegemeente juist heeft versterkt? De reputatie van
een politicus die tenminste de moed heeft de dingen te zeggen zoals zij zijn.
Een andere politicus die de naam heeft intellectueel te zijn (hoewel Bolkestein
waarschijnlijk diep neerkijkt op zijn intellectuele gehalte) is Van Mierlo. Het hardop
denken dat zijn handelsmerk is, heeft hem die reputatie bezorgd, maar ten onrechte.
Een intellectueel immers is iemand die spreekt of schrijft nadat hij gedacht heeft.
Niettemin heeft dat hardop denken zijn charme, hoewel het ook wel eens
vermoeiend werkt. Belangrijker echter is de vraag of een politicus dit zich kan
veroorloven. Het antwoord hierop is: wèl zolang hij geen verantwoordelijkheid draagt
en zijn hardop denken dus vrijblijvend is. Anders wordt het wanneer die politicus
bewindsman wordt. Dat is met Van Mierlo het geval. Twee recente voorbeelden.
Nadat Frankrijk met een tegenkandidaat voor Duisenberg voor den dag was
gekomen, heeft Van Mierlo, na zijn eerste reactie, gezegd dat een compromis niet
ondenkbaar was. Zo zouden we erover kunnen denken de acht jaar waarvoor de
president van de Europese Centrale Bank benoemd wordt, te splitsen in tweemaal
vier. Duisenberg zou dan de eerste vier jaar president zijn, de Fransman de tweede
vier jaar.
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Hiermee zondigde Van Mierlo, hardop denkende, tegen het eerste beginsel van
de onderhandelaar: nooit iets vooraf weggeven. Bovendien: tot een benoeming voor
acht jaar is indertijd niet voor niets besloten. Zij beoogde de - zeker in de beginperiode
hoognodige - stabiliteit van de euro te verzekeren. Van Mierlo ondermijnde die
waarborg met zijn hardop denken.
Tweede voorbeeld: nadat de Italiaanse minister-president, Prodi, had laten weten
dat hij tegen Duisenberg was, omdat die zich eens laatdunkend over de Italianen zou
hebben uitgelaten, zei Van Mierlo dat dit niet Duisenberg was geweest, maar minister
Zalm (die inderdaad begin van dit jaar de zuidelijke landen van Europa van hysterie
had beschuldigd). Daarmee verergerde hij de zaak alleen maar, want Zalm is minister
van de Kroon.
Ogenschijnlijk heeft deze opmerking per slot van rekening geen schade berokkend,
want Prodi heeft intussen, kennelijk op de hoogte gebracht van de ware toedracht,
gezegd dat hij niets tegen ‘de persoon Duisenberg’ heeft. Lees: maar tegen de
Nederlandse kandidaat. Moet Van Mierlo nu ook al tot de brekebenen gerekend
worden?
NRC Handelsblad van 21-11-1997, pagina 7

Geen moreel verschil
In haar wekelijkse kroniek in Z schrijft Elsbeth Etty op 22 november over de
discussies die zij, indertijd lid van de CPN, had met haar vader, een ‘zeer rechtse
VVD-stemmer’. Zij eindigt haar artikel met de volgende woorden, die ik hier letterlijk
weergeef:
‘Hoe graag had ik hem (haar vader), als prikkelende bijdrage aan ons piepkleine
debatje, niet het bericht voorgelegd uit het blad De Journalist van 14 november j.l.
Daarin bekent J.L. Heldring dat hij in 1959 als redacteur van een liberale krant
“enigszins bevangen door de Koude Oorlog”, in opdracht van een inlichtingendienst
een reis naar de Sovjet-Unie heeft gemaakt.’
Behalve het jaar - 1959 moet 1960 zijn - klopt het wat Elsbeth Etty schrijft. Daarbij
wil ik de volgende aantekeningen maken. Eerst van meer technische aard: De
Journalist, die ik niet gelezen heb, moet dit bericht ontleend hebben aan een
radio-uitzending van de VPRO op 9 november.
In die uitzending, die ik niet gehoord heb, moet een bandje zijn afgedraaid van
een telefoongesprek waarin ik tegenover een medewerker van de VPRO vertelde
van die reis naar de Sovjet-Unie. Hoeveel van dat telefoongesprek is uitgezonden,
weet ik niet. Maar zoals gezegd, in grote lijnen klopt het verhaal van Elsbeth Etty,
die de uitzending waarschijnlijk ook niet gehoord heeft (althans het blijkt niet uit
wat zij schrijft).
Maar met deze technische aantekeningen wil ik niet volstaan. Hoe is die reis tot
stand gekomen en waarom heb ik die uitnodiging aanvaard? Het jaar tevoren had ik
in opdracht van de krant een bezoek aan Polen gebracht, en daarover had ik een reeks
artikelen geschreven, die nogal optimistisch - te optimistisch achteraf - waren jegens
het regime van Gomulka, die in 1956, tegen de wil van de Sovjet-Unie, aan de macht
was gekomen.
Die artikelen hadden kennelijk de aandacht van een inlichtingendienst van de
regering - welke weet ik niet (of niet meer) - getrokken, en deze benaderde de
toenmalige hoofdredacteur met de suggestie dat ik ook zo'n reis - maar dan betaald
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door die dienst - naar de Sovjet-Unie zou maken. De hoofdredacteur had daar niets
tegen, en ik - weer door hem benaderd - ook niet.
‘Bevangen door de Koude Oorlog’ - ik neem aan dat ik die woorden door de
telefoon heb gezegd ter gedeeltelijke verklaring van mijn instemming met het voorstel
van die dienst. Inderdaad werd in die jaren de Sovjet-Unie als de grote tegenstander
beschouwd, en dat deed ik ook - zij het dat mijn houding tegenover de Sovjet-Unie
niet zozeer ideologische of morele als wel machtspolitieke gronden had.
Hoe het ook zij - ik zag in die uitnodiging een kans iets te zien te krijgen van de
Sovjet-Unie, waarover ik zo vaak schreef. Die kans kon de krant mij niet bieden.
Ruim tien jaar tevoren had ik iets soortgelijks gedaan: in 1949 kreeg ik het aanbod
om in dienst van Buitenlandse Zaken naar de Verenigde Staten te gaan, teneinde
daar voorlichting te geven over Nederland en het Nederlandse beleid. Dat heb ik
gedaan - eveneens omdat de krant een Amerikaanse ervaring van mij toen niet kon
bekostigen - en ik ben ruim vier jaar in dienst van BZ in de VS geweest. In dienst:
dat was dus nog een sterkere verbinding dan ik in 1960 met die inlichtingendienst
was aangegaan. Niettemin heb ik mij, na vier jaar teruggekeerd bij de krant, nooit
geremd gevoeld in mijn eventuele kritiek op BZ. Mede daarom zal ik, toen ik in 1960
die uitnodiging kreeg, waarschijnlijk niet op het idee zijn gekomen dat hier wel eens
een conflict van belangen zou kunnen ontstaan (ik moet hier reconstrueren, want
mijn geheugen is niet feilloos). Ik moet bekennen dat, hoewel ik er na 37 jaar iets
anders tegenaan kijk, ik zo'n conflict nog niet kan ontwaren.
Wat waren mijn verplichtingen jegens die inlichtingendienst? Ik moest mijn ogen
openhouden en op bepaalde dingen letten, waar ik sowieso op gelet zou hebben.
Verder verwachtten ze van mij een rapport. Dat heb ik ook geschreven. Er stond niet
veel meer in dan wat iedere toerist die zijn ogen openhoudt, zou schrijven. Ik ging
namelijk als toerist en was in handen van Intoerist. Het is mij een raadsel gebleven
waarom die dienst dáárvoor mijn reis naar de Sovjet-Unie betaalde. Waarschijnlijk
moest besteed worden wat op de begroting stond. Ik heb er later nooit meer iets van
gehoord.
Elsbeth Etty schrijft nu de door mij geciteerde passage: ‘Mijn vader zou beslist in
woede zijn ontstoken als ik Heldring had vergeleken met een CIA- of BVD-agent.
Waarop ik dan, sussend, had kunnen zeggen: “Vergelijken is iets anders dan
gelijkstellen. Maar maakt dat verschil moreel iets uit”?’
Tot goed begrip: die twee laatste zinnen zijn de woorden waarmee ik mijn artikel
van 18 november besloot - zij het niet helemaal letterlijk, maar alla. In dat artikel
had ik betoogd dat er zeker verschillen, ook in de praktijk, waren tussen communisme
en nationaal-socialisme, en had ik de vraag gesteld of die verschillen moreel iets
uitmaakten.
Elsbeth Etty's vraag of het verschil tussen iemand die, zoals ik, op kosten van een
inlichtingendienst de Sovjet-Unie bezocht en een CIA- of BVD-agent moreel iets
uitmaakt, is dus gerechtvaardigd. Mijn antwoord erop luidt: nee, voor mij niet. Sterker:
ik zie ook geen moreel verschil tussen mijn reis naar de Sovjet-Unie en die van een
sovjetspion naar Nederland.
Voor een verklaring grijp ik terug naar wat ik eerder schreef: mijn houding
tegenover de Sovjet-Unie had niet zozeer ideologische of morele als wel
machtspolitieke gronden. Een anticommunist in de traditionele zin van het woord
ben ik dan ook nooit geweest. Anders zou ik ook tegen de Poolse communist
Gomulka, die zich enigszins van de Sovjet-Unie losweekte, zijn geweest, en helemaal
tegen de communist Tito. Maar hun pogingen zich min of meer zelfstandig van de
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Sovjet-Unie te maken juichte ik toe. Ik zag daar een ondermijning van haar
machtspositie in.
In die visie op de Koude Oorlog - die door weinigen (ook van rechts) in het
Nederland van toen gedeeld werd - vond ik inlichtingendiensten een heel normaal
verschijnsel. Dat vind ik trouwens nog, al zal ik nu niet meer zo gauw op een
uitnodiging van zo'n dienst ingaan. Maar 1997 is 1960 niet.
NRC Handelsblad van 25-11-1997, pagina 9

Discussie, geen ketterjacht
Vorige zondag kreeg Ina Brouwer, de laatste fractievoorzitter van de CPN in de
Tweede Kamer, de gelegenheid zich voor de televisie te verweren tegen de
aantijgingen die Bolkestein tegen haar had gelanceerd. Het was geen briljant verweer
- behalve dan dat ze een briefje van hem met de aanhef ‘Beste Ina’ te voorschijn wist
te toveren. Zal dat even belastend voor hem blijken te zijn als dat andere briefje, met
‘Beste Els’ erop?
Het lijkt er voorlopig niet op, want haar verweer had, zoals gezegd, sterker gekund,
hoewel in Nederland haar beroep op haar idealisme natuurlijk vele harten week
maakt. Hier immers plegen goede bedoelingen of idealisme de plaats in te nemen
van argumenten, maar in een intellectuele discussie behoort zo'n beroep irrelevant
te zijn. Een serieuze marxist zal het dan ook niet zo gauw hanteren. Ook haar
bereidheid over het communisme te discussiëren, mits er dan ook over kapitalisme
en kolonialisme gediscussieerd zou worden, was niet serieus. Alles op zijn beurt.
Toevallig was nu het communisme ter sprake. Als we over het christendom willen
praten, kan ook niet de voorwaarde gesteld worden dat dan de andere
wereldgodsdiensten tegelijkertijd ter sprake worden gebracht.
Maar het moet gezegd worden dat wanneer het de bedoeling is iemand tot ketter
te verklaren, elke discussie bij voorbaat dood is. Wat is de orthodoxie waarvan iemand
geacht wordt niet te mogen afwijken? Een discussie is geen gesprek tussen inquisiteur,
zelfs niet tussen rechter, en verdachte.
Veel vruchtbaarder, in beginsel althans, is een discussie over de vraag of een mens
dan wel een ideologie (zoals, in dit geval, het communisme) beantwoord heeft aan
zijn eigen maatstaven, normen of doeleinden. Een poging het communisme te
veroordelen op morele gronden is daartoe ondienstig, want Karl Marx, de vader van
het communisme, rekende, niet helemaal ten onrechte overigens, moraal en recht tot
de ‘mythologie’ van de burgerlijke samenleving. Zo'n poging glijdt dan ook van de
tegenpartij af.
Daarom verwonderde het mij enigszins te zien dat Jan Marijnissen, fractievoorzitter
van de Socialistische Partij en nog steeds een marxist (bovendien van een heel ander
kaliber dan Ina Brouwer), in een gesprek met het Nederlands Dagblad (25 november)
in laatste aanleg ook morele normen lijkt te laten overwegen.
Hij wordt gevraagd naar zijn maoïstisch verleden. Hoe kwam hij ertoe voor het
maoïsme te kiezen? ‘Mij boeide toen enorm dat men in China - althans, zo waren de
berichten - in staat was één miljard mensen te eten te geven. India lukte dat niet.’
Later bleek hem dat Mao ‘verantwoordelijk (was) voor een systeem waarin
massamoorden plaatsvonden’. Ook stelde het hem teleur dat China in de Angolese
burgeroorlog de kant koos van Unita tegen de marxistisch-leninistische partij. Redenen
voor hem zich niet langer aanhanger van Mao te noemen.
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Voor een goeie marxist nu mogen ‘massamoorden’ op zichzelf nooit een reden
zijn tot veroordeling van een communistisch regime. Die moorden kunnen
noodzakelijk zijn voor de overwinning van het communisme. ‘Mest op de velden
der mensheid’, zo noemde een communist (ik geloof dat het Manoeilski was) ze,
toen hij daarover in de Verenigde Naties geattaqueerd werd.
Zelfs hongersnoden kunnen daartoe gerekend worden, wanneer ze ertoe dienen
een ‘vijandige klasse’, zoals de Oekraiense koelakken in 1931/2, uit te roeien. De
grote vraag is nu of de hongersnood in China die het gevolg was van de ‘Grote Sprong
Voorwaarts’ (1958) en tientallen miljoenen slachtoffers heeft gevergd, ook behoorde
tot die categorie dan wel het bewijs was van een grandioze mislukking.
Is het eerste het geval, dan zal een goeie marxist, tenzij nog behept met restanten
van de burgerlijke ‘mythologie’, ongevoelig moeten zijn voor het verwijt een ideologie
te delen of te hebben gedeeld die zoveel doden op haar geweten heeft. Kan bewezen
worden dat het tweede het geval is, dan is hij in de discussie verslagen met zijn eigen
wapens.
Voor Marijnissen was het te eten geven aan miljarden mensen blijkbaar indertijd
een beslissend criterium. De Chinese hongersnood van 1958 en volgende jaren - of
die nu het gevolg was van een ‘vergissing’ dan wel tevoren was ingecalculeerd of
zelfs gewild - bewijst dat, volgens dat criterium, zijn beslissing van toen een verkeerde
is geweest. Ook in een discussie die niet uit is op ketterjacht, mag dit toch wel
geconstateerd worden?
Wat zijn bezwaren tegen China's steun aan het Angolese Unita betreft, die zijn
minder van morele dan van sentimentele aard, en sentimenten zouden bij een marxist
ook geen rol behoren te spelen. Waarom zou het maoïsme geen steun hebben mogen
geven aan een beweging die een satelliet van Moskou bestreed? Stalin sloot ook een
pact met Hitler, en een goeie communist kan dat beredeneren, zoals een goeie
democraat kon beredeneren waarom de democratieën later een pact met Stalin tegen
Hitler sloten.
Al die dingen zijn te beredeneren. Waarom het gaat is dat het communisme volgens
zijn eigen criterium gefaald heeft - en zijn aanhangers dus ook. Dat te constateren en dat te erkennen - is geen schande. De moraal hoeft er niet bij gehaald te worden.
NRC Handelsblad van 28-11-1997, pagina 7

Caesars vrouw
Heb ik in mijn artikel van 25 november alles verteld over de reis die ik in 1960, op
kosten van een inlichtingendienst, door de Sovjet-Unie heb gemaakt? Nee, maar
voldoende om in grote trekken te beamen wat Elsbeth Etty daarover drie dagen eerder
- in Z van 22 november - had gezegd, en te vertellen hoe die reis tot stand was
gekomen en waarom ik de uitnodiging van die inlichtingendienst had aangenomen.
Elsbeth Etty had over die reis van mij vernomen uit een stukje in De Journalist
van 14 november, waarin geciteerd was wat ikzelf over die reis had verteld in een
radio-uitzending van de VPRO (dat citaat, dat ik inmiddels onder ogen heb gekregen,
gaf niet helemaal woordelijk weer wat ik gezegd heb, maar dat doet hier verder niet
ter zake).
Mijn bijdrage aan die uitzending was een op de band opgenomen telefoongesprek
met een redacteur van de VPRO, en dat telefoongesprek is, geheel of gedeeltelijk
(ik heb de uitzending niet gehoord, dus dat weet ik niet), uitgezonden. In dat
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telefoongesprek had ik verteld dat ik Friso Endt, toen journalist bij Het Parool,
gevraagd had mij op die reis te vergezellen, maar dat hij niet wilde.
Endt bevestigt dit nu in een artikel op de Opiniepagina van de krant van 28
november, maar hij voegt er nog iets aan toe. Namelijk dat ik, toen ik hem suggereerde
met mij op reis te gaan, gezegd zou hebben dat hij dan wel op de militaire
inlichtingenschool in Harderwijk een cursus zou moeten volgen in het herkennen
van radarposten en andere zaken. Het zou immers de bedoeling zijn geweest dat Endt
als fotograaf mee zou gaan.
Als Endt zich dit weet te herinneren, dan zal het wel waar zijn, maar ik herinner
mij dit helemaal niet. Sterker: er ging, toen ik dit las, ook geen lichtje bij mij branden.
Zo van: dat is waar ook, dat was ik helemaal vergeten. Maar als het waar is wat Endt
zich meent te kunnen herinneren, dan is het vreemd dat die inlichtingendienst, na
Endts weigering om mee te gaan, niet heeft gezegd dat ik dan naar Harderwijk moest
gaan. In elk geval ben ik nooit in Harderwijk geweest; daar ben ik heel zeker van.
(Ik kreeg wel een fototoestel mee. De foto's die ik in de Sovjet-Unie nam, moet ik
nog ergens thuis hebben.)
Maar de wegen van een inlichtingendienst zijn vaak onnaspeurlijk. In mijn artikel
van 25 november schreef ik dat het mij een raadsel is gebleven waarom die dienst
het zo belangrijk vond mijn reis naar de Sovjet-Unie te betalen voor een verslag dat
iedere toerist die zijn ogen openhoudt, zou hebben kunnen schrijven. Ook die foto's
zou zo'n toerist hebben kunnen nemen.
Ik schreef ook dat ik het waarschijnlijk achtte dat een reeks artikelen die ik het
jaar tevoren, 1959 dus, in de krant had geschreven over een bezoek aan Warschau,
de aandacht van die dienst had getrokken. Erover nadenkend geloof ik nu dat het
niet zozeer die artikelen waren die die dienst op de gedachte hadden gebracht dat
zo'n reportage over de Sovjet-Unie ook wel nuttig zou kunnen zijn, als wel een soort
dagboek dat ik over dat bezoek aan Warschau had bijgehouden en ongeveer
tegelijkertijd in het Hollands Weekblad geplaatst.
In dat dagboek noteerde ik elke dag wie ik in Warschau had ontmoet en wat ze
me hadden verteld. (In het Hollands Weekblad werden mijn gespreksgenoten slechts
met A,B,C enzovoort aangeduid.) Het zou mij niet verbazen als de dienst onder de
indruk was gekomen van de entree die ik in Warschau bij de meest uiteenlopende
mensen had gevonden, en had gedacht dat ik zoiets ook wel in de Sovjet-Unie zou
kunnen bereiken.
Als dat zo is, dan heeft die dienst helemaal geen oog gehad voor het hemelsbrede
verschil in politiek en geestelijk klimaat tussen het Warschau van 1959 en de
Sovjet-Unie van toen. Het was trouwens een algemeen misverstand in Nederland,
zelfs bij Buitenlandse Zaken, dat alle communisten hetzelfde waren - of ze nu in de
Sovjet-Unie, Polen of zelfs Joegoslavië aan het bewind waren.
In het Polen dat ik in 1959 bezocht, was nog geen drie jaar tevoren Gomulka aan
de macht gekomen. Dat was niet met instemming van de Sovjet-Unie gebeurd.
Gomulka was weliswaar een communist, maar ook een Poolse nationalist. Hij was
zeker geen ‘liberaal’, maar in de eerste jaren van zijn bewind liet hij een vrij grote
vrijheid van meningsuiting toe. Dat is later anders geworden, maar ik heb het nu over
1959.
In dat klimaat kon je als buitenlandse gast iedereen opbellen om een afspraak te
maken. Het was voor mij helemaal geen moeite om twee weken vol te maken met
gesprekken met de meest diverse mensen - communisten en niet-communisten. Dat
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was toen in Moskou en Leningrad helemaal niet zo. De eerste dissidenten lieten pas
vijf jaar later van zich horen. (Het woord dissident dateert trouwens pas van later.)
Zo heb ik in Warschau gesproken met de filosoof Leszek Kolakowski, die toen
weliswaar nog communist was, maar spoedig met de partij zou breken en het land
zou verlaten. Een andere filosoof was Adam Schaff, orthodoxer dan Kolakowski,
maar toch oneindig vrijer dan welke sovjetcommunist ook (hij zou later, omdat hij
jood was, eveneens Polen verlaten).
Voor dat verschil in klimaat tussen Polen en de Sovjet-Unie bestond in Nederland
nauwelijks enig begrip evenmin als voor de mogelijkheden die dit een subtiele
diplomatie zou kunnen bieden. Als ik over die mogelijkheden schreef, maakten
sommigen mij voor ‘rood’ uit. Ik geef toe: ik was te optimistisch, zeker wat de duur
van het desatelliseringsproces in Midden-Europa betref. Dat zou negen jaar later in
Praag nog de kop worden ingedrukt. Pas in 1989 zou het zijn succesrijke voltooiing
vinden.
Hoe dit ook zij - als die inlichtingendienst, met het gros van de Nederlandse
bevolking, meende dat alle communistische regimes over één kam geschoren konden
worden en dat dus het klimaat dat ik in Warschau aantrof, ook wel in Moskou zou
heersen, dan zou dat niet voor zijn inzicht en analytisch vermogen pleiten. Maar dan
stond die dienst daar in Nederland ook niet alleen in.
Nog één ding ter aanvulling op mijn artikel van 22 november. Ik schreef dat ik
nog steeds niet inzag dat die reis naar de Sovjet-Unie mij in een belangenconflict
heeft gebracht, maar dat ik nu, 37 jaar later, niet meer zo gauw op een uitnodiging
van een inlichtingendienst zou ingaan. Waarom niet?
Het antwoord kan aldus worden samengevat: Caesars vrouw moet boven iedere
verdenking staan. Met deze woorden rechtvaardigde Julius Caesar zijn scheiding
van Pompeia, die zonder enige schuld in een schandaal verwikkeld was geraakt.
Welnu, ik ben door die reis van 37 jaar geleden althans in opspraak geraakt.
NRC Handelsblad van 02-12-1997, pagina 9

Papa's oorlog?
Prof. A.Th. van Deursen is, behalve een van Nederlands beste en productiefste
historici, ook een man met een droge humor. Zo sprak hij eens op een colloquium
langs zijn neus weg over mensen die denken dat de geschiedenis in 1966 begonnen
is. Niet lang daarna bleek van de Tweede-Kamerleden die ondervraagd waren over
hun kennis van de vaderlandse geschiedenis, een lid van de fractie van D66 het
slechtst uit de bus te zijn gekomen. Zij leek dit resultaat zelf een goeie grap te vinden.
Vorige week bevestigde de nieuwe fractieleider van D66, Thom de Graaf, opnieuw
de juistheid van Van Deursens uitspraak door in een interview in Het Parool (29
november) te zeggen: ‘Ik wil af van de suggestie dat iemand die zich heeft
ingespannen voor de CPN of een vergelijkbare beweging en die een vooraanstaande
positie vervult in de maatschappij, fout is geweest. Dat geurtje hangt er nu omheen:
fout in papa's oorlog.’
Maar het gaat er helemaal niet om uit te maken wie fout is geweest, maar om de
vraag hoe het komt dat zoveel mensen, die persoonlijk heel aardig en fatsoenlijk, ja
zelfs heel intelligent kunnen zijn, achter een totalitair systeem aanhollen. Hoe werkt
dat mechanisme? Om dat te weten moet je de geschiedenis kennen.
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In het Nederlands Dagblad van 29 november schrijft Van Deursen ook over dit
verschijnsel: ‘Schade op grote schaal wordt meestal aangericht door mensen die juist
van de beste bedoelingen zijn vervuld. Zij willen uitvoering geven aan een idee, dat
er prachtig uitziet als je het van de zonzijde bekijkt. Wordt het idee werkelijkheid,
dan merk je pas dat het ook nog een schaduwzijde heeft.
Mensen die zo in elkaar zitten, zijn vaak werkzaam in de politiek. Krijgen ze hun
kans, dan kunnen ze groot onheil aanrichten. Ze gaan hardnekkig door, ook als hun
idee eigenlijk alleen maar schaduwzijden blijkt te bezitten. Ze handelen niet moreel
verkeerd. Ze hebben alleen weinig zicht op de werkelijkheid.’
En dan heeft hij het over de Tommeltjes, die nog altijd denken dat ze met hun
officiële vriendschapsbezoeken aan Oost-Europa de vrede dienden: ‘Wat heeft de
toenadering tot de communistische vrienden opgeleverd? Is de graad van vrijheid in
die landen toegenomen? Is dat niet gebeurd, dan hebben de gesprekken alleen effect
gehad naar de andere kant.
Dan hebben ze het prestige van de Sovjetregering verhoogd, zonder haar tot iets
te verplichten. Die kan dan rustig voortgaan met het goede te bouwen op de grondslag
van het kwade. Wie dat bevordert, kan de beste bedoelingen hebben. Maar meer
goeds zou ik er niet van kunnen zeggen.’
Nu zijn de Tommeltjes alleen maar goedgelovige domoren. Veel interessanter zijn
zij die door de communistische ideologie gedreven werden. Maar het zou verkeerd
zijn ook bij hen de - althans in oorsprong - goede bedoelingen te miskennen. Martin
Malia noemt dat in The Soviet Tragedy; a History of Socialism in Russia, 1917-1991
(1994) de ‘psychopathologie van de nobele voornemens’.
Dat werkt zo: het socialisme is in oorsprong een morele gedachte, die berust op
gelijkheid. Ja, ‘als men niets ontziend logisch is wat betreft de democratie als
gelijkheidsideaal, dan komt men onvermijdelijk tot het socialistische concept. Immers,
zolang er verschillen in rijkdom zijn in de samenleving, zullen er verschillen in macht
en status zijn, en zolang die er zijn, zal er uitbuiting zijn van sommige mensen door
anderen en zal er overheersing zijn van sommigen over anderen.
Maar iedere uitbuiting en iedere overheersing zijn een ontkenning van de menselijke
waardigheid, een ontheiliging van de heilige persona van de mens. Ongelijkheid is
daarom ontmenselijking en dus een moreel schandaal, waaraan een eind moet komen,
wil de wereld werkelijk beschaafd worden. Dit betekent de onteigening van
persoonlijke rijkdom - en dat is de kern van het integrale socialisme’ (waarvan de
totstandkoming alleen maar in de communistische landen nagestreefd is).
Dus: ‘Socialisme is in oorsprong een morele gedachte - gelijkheid - en culmineert
in een praktisch programma: het eind van eigendom en markt. Alles wat minder is
dan dat, is minder dan volledig of integraal socialisme.’ Dit is de volstrekt logische
uitkomst van een in oorsprong morele gedachte. De communisten spraken van de
logica van de geschiedenis.
Maar... ‘de geschiedenis weigerde mee te werken [...], en daarom moest het
socialistische programma met dwang uitgevoerd worden door middel van een nieuw
en bij uitstek politiek instrument: de partij.’ Die dwang, als gevolg waarvan miljoenen
ten slachtoffer vielen, noemt Malia de ‘oerzonde’ van het integrale socialisme.
Daaraan is dat socialisme ten slotte te gronde gegaan. Het leven verzette zich tegen
de uitvoering van het ideaal.
Minder geleerd zegt Michiel Zonneveld het in Het Parool van 24 november: ‘De
grote verhalen van de Verlichting, met hun universalistische pretenties hebben tot
catastrofes geleid. Het fascisme tot de holocaust. Het communisme tot de
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goelag-archipel. Het liberalisme leidde tot ongelijkheid in de wereld, sociale uitsluiting
en ecologische rampen. [...] De grootste misdaden worden begaan door mensen die
denken dat ze moreel aan de goede kant staan.’
Akkoord, met die aantekeningen: a) het fascisme heeft geen universalistische
pretentie en vloeit niet direct voort uit de Verlichting; het is er de bastaard van; b)
ook vóór liberalisme en vrije markt was er ongelijkheid in de wereld; c) de ecologische
rampen in de (voormalig) communistische landen zijn groter dan die in de
kapitalistische.
Hebben we dit nu allemaal achter de rug? Welnee, zolang ongelijkheid blijft
bestaan - en een zekere mate ervan is nodig voor de welvaart en misschien zelfs de
democratie - zal het gelijkheidsideaal, een moreel ideaal, de kop blijven opsteken.
Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, kunnen we alleen maar weten wanneer we
de geschiedenis kennen, en die is in dit geval heel recent, maar Thom de Graaf vindt
haar ‘papa's oorlog’.
NRC Handelsblad van 05-12-1997, pagina 9

Burenverdriet
Na dertig jaar komt er per 1 januari een eind aan het dagelijkse halfuurtje waarin de
Deutsche Welle, de Duitse Wereldomroep, Duits nieuws en actualiteiten in het
Nederlands uitzendt. Bezuiniging is de voornaamste reden voor dit besluit, dat
gerationaliseerd wordt met het argument dat de Duitse zenders overal in Nederland
te zien en te horen zijn en de Nederlanders Duits begrijpen. Richard de Wijs, chef
van de Nederlandstalige afdeling van de Deutsche Welle, geeft in Trouw van 2
december dit commentaar op dit besluit: ‘Ik vind het eerder uitgesproken dom. Want
we hebben de afgelopen periode toch een aantoonbare rol gespeeld bij het verbeteren
van de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland.’ Waren die betrekkingen dan
zo slecht? Op officieel niveau zijn ze eigenlijk vanaf de jaren '50 altijd uitstekend
geweest, beter dan de Nederlands-Franse betrekkingen. Zelfs persoonlijke botsingen,
zoals tussen de premiers Kohl en Lubbers of de ministers Genscher en Van den
Broek, hebben ze niet wezenlijk aangetast. Ik doe niets af aan de waarde van dat
dagelijkse halfuurtje op de Deutsche Welle wanneer ik mij afvraag of die goede
betrekkingen dááraan te danken zijn.
Heel anders staat het met de niet-officiële betrekkingen. Ongeveer op hetzelfde
ogenblik dat De Wijs de verbetering van de Duits-Nederlandse betrekkingen mede
toeschreef aan dat dagelijkse halfuurtje, kwam het Instituut Clingendael met een
rapport, Burenverdriet getiteld, over een enquête onder de schoolgaande jeugd,
waaruit bleek dat Duitsland, van Nederlands Europese partners, nog steeds de laagste
sympathiescore krijgt.
De stereotypen van Duitsers zijn bijna dezelfde als degene die bij een vorig
onderzoek, in 1995, uit de bus kwamen. Opnieuw scoorden Duitsers het hoogst op
‘overheersend zijn’ en ‘arrogantie’ en het laagst op ‘gezelligheid’, ‘vriendelijkheid’
en ‘gemak in de omgang’. ‘Over het geheel genomen zijn de attituden, beelden en
emoties ten aanzien van Duitsland weinig veranderd’, constateren de onderzoekers.
Zij schrijven dit deels toe aan de jaarlijkse herdenkingen van de Tweede
Wereldoorlog. Ik zou daaraan willen toevoegen: de moralistische geschiedschrijving
van dr. L. de Jong, die tientallen jaren het onderwijs op de scholen moet hebben
bepaald. Onvermijdelijk is daardoor het beeld ontstaan van de ‘bad guys’ tegenover
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de ‘good guys’, waarbij - even onvermijdelijk - de Nederlanders zich de rol van
‘good guys’ toeëigenden.
Dat laatste blijkt ook uit dat rapport. De jeugd vindt eigen land het vriendelijkst,
gezelligst, gemakkelijkst in de omgang, het meest democratisch, het meest tolerant,
het meest vredelievend, maar ook het meest pragmatisch en nuchter. Een beeld van
walgelijke zelfgenoegzaamheid rijst hieruit op. Wie zegt dat de Nederlanders niet
nationalistisch zijn?
Nu zal dit niet uitsluitend toe te schrijven zijn aan die moralistische tweedeling
die ons na de oorlog is ingeprent. Ook vóór de oorlog waren de Nederlanders nogal
tevreden met zichzelf en vonden zij zich beter dan de anderen. Dat, zal men zeggen,
vinden alle volken van zichzelf. Akkoord, maar kleine landen hebben daar meer last
van. Het is voor hen een manier om hun kleinheid te compenseren.
Iets soortgelijks doet zich in Denemarken voor. In de Frankfurter Allgemeine van
1 december signaleert Dirk Schümer, die met veel kennis van zaken en sympathie
over Duitslands kleine buurlanden schrijft, de ‘Tyskenhad’ (anti-Duitsheid) die
blijkbaar nog steeds in Denemarken heerst, hoewel dat land tijdens de Duitse bezetting
veel minder geleden heeft dan andere landen - maar misschien juist daarom.
Ook dit gaat gepaard met een moreel superioriteitsgevoel, met een verdringing
van eigen verleden (vijfduizend Deense SS'ers, zesduizend ‘moffenkinderen’ op een
bevolking van, in 1940, nog geen 4 miljoen) en met het hanteren van dubbele
standaarden. Schümer ontleent veel aan een boek van de vroegere minister van
Cultuur Bertel Haarder over het ‘zelfbedrog van het doornroosje Denemarken’ en
aan de autobiografie van de toneelspeelster Lotte Tarp, die zelf een ‘moffenkind’
was en dat pas na veertig jaar ontdekte. Het is alles erg herkenbaar.
Nu was er waarschijnlijk een grotere osmose tussen de Duitse en Deense cultuur,
vooral in de negentiende eeuw, dan tussen de Duitse en de Nederlandse. Ook
territoriaal was er zo'n osmose: Altona, voorstad van Hamburg, was tot 1866 Deens,
en de hertogdommen Holstein en Sleeswijk eveneens. Die werden in 1864 door
Pruisen veroverd. De Denen hebben misschien een ‘objectievere’ reden zich tegen
Duitsland af te zetten dan de Nederlanders.
Maar vroegere oorlogen tegen Duitsland zijn niet in alle landen reden om negatieve
gevoelens jegens dat land te blijven koesteren. In landen als België en Frankrijk, die
meermalen door de Duitsers bezet zijn geweest, lijken die gevoelens minder te
bestaan. Vermoedelijk zijn die volken door hun verleden, waarin zij vaak hetzij (zoals
in België) slachtoffer, hetzij (zoals Frankrijk) bedrijver van machtspolitiek waren,
meer door de wol geverfd en daardoor vergevensgezinder dan landen die in tientallen
jaren van neutraliteit een moreel hoogstaand zelfbeeld hebben gekweekt en gekoesterd.
NRC Handelsblad van 09-12-1997, pagina 9

De blinde vlek van Marx
Verleden jaar woedde er in de kolommen van deze en ook andere kranten een discussie
over de moraal: kan deze, filosofisch (dus niet historisch of sociologisch) gesproken,
autonoom, zo niet autogenetisch, zijn of moet zij, als rechter over goed en kwaad,
haar gezag ontlenen aan een ‘hogere’, in elk geval externe, wetgever, zoals een
religie? Na enkele maanden is die discussie uitgepieterd, en dat was maar goed ook,
want ze begon te vervelen, maar op een goed ogenblik zal ze ongetwijfeld weer
opflakkeren.
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Dit jaar was het een andere vraag die de gemoederen bezighield: zijn de
massamoorden waardoor de meeste communistische regimes zich gekenmerkt hebben,
een verschijnsel dat logisch voortvloeit uit het marxisme dan wel een aberratie ervan?
Deze discussie, die enigszins vertroebeld wordt door de schuldvraag die soms gesteld
wordt, duurt nog voort, maar zal zeker ook op den duur velen de keel gaan uithangen.
Dat doet ze trouwens nu al (wat overigens niet betekent dat ze onbelangrijk is).
Een van de laatste bijdragen aan deze discussie deed mij ontdekken dat er een
verband bestaat tussen beide vragen. In Het Parool van 9 december doet John Jansen
van Galen verslag van een debat dat de avond tevoren in Amsterdam gehouden was
over ‘het gelijk van Marx’. Deelnemers aan dat debat waren prof. Ger Harmsen,
voormalig scholingsleider van de CPN, maar al sinds 1957 geen marxist meer, en
Elsbeth Etty, die behoort tot de studentengeneratie die twintig jaar later tot de CPN
toetrad en sindsdien ook ontgoocheld raakte.
Het was dus, als ik het goed begrepen heb uit Jansen van Galens artikel, eigenlijk
geen debat. Daarvoor waren de debaters het te veel met elkaar eens. Maar dat wil
niet zeggen dat er geen interessante dingen gezegd zijn. Het zijn vooral de
opmerkingen die gemaakt werden over Marx’ opvatting over moraal, die mijn
aandacht trokken. Zij vormden de schakel tussen beide discussies, die over de moraal
van vorig jaar en die over het communisme van dit jaar. Zoals eerder is vastgesteld,
hield Marx zich niet met moraal, ethiek en recht bezig. Hij rekende ze tot de
‘mythologie’ van de burgerlijke samenleving of, zoals Jansen van Galen (Harmsens
analyse parafraserend) zegt, ‘kwesties van domineesbedrog en klassenjustitie’. In de
nieuwe samenleving zou het er vanzelf mee in orde komen.
In Marx' voetspoor zei Lenin dat ‘ethiek bestaat uit wat ertoe dient de oude
maatschappij te vernietigen’, terwijl Trotski ‘het pastoors- en vegetariërsgezwets
over de heiligheid van het leven’ bespotte, en zelfs onze Herman Gorter, die zo mooie
gedichten gemaakt heeft, meende dat ‘het zedelijk gebod slechts tegenover
klassengenoten geldt’.
Dit zijn citaten die Elsbeth Etty debiteerde. ‘De ontkenning van universele waarden
is de grote blinde vlek van Marx’, zei ze. ‘Moraal en recht verschijnen bij hem
uitsluitend als weerspiegeling van economische verhoudingen. Elke norm is een
klassennorm. De implicatie van het marxisme is dat het doel de middelen heiligt.’
Haar conclusie luidde dan ook: ‘Zo schuilt in iedere marxist een Stalin.’
Jansen van Galen citeert dan een opmerking van de oude sociaal-democraat Drees,
die na zijn ervaringen in een concentratiekamp herlas hoe Marx de moraal verklaart
uit maatschappelijke omstandigheden en toen uitriep: ‘Hoe is het in godsnaam
mogelijk? Mensen worden diep geraakt door liefde, bedrog, jaloezie, verdriet, het
verlangen naar kinderen, dingen die niks te maken hebben met materiële
omstandigheden en toch geweldig belangrijk zijn in het menselijk patroon.’ Hoe
waar! Maar vormen deze gevoelens de ingrediënten van een moraal? Ze zijn veeleer
jenseits von Gut und Böse, het terrein waar volgens de gelovigen die opperwetgever,
God, en volgens anderen de chaos regeert. Drees was geen gelovige, en dat zijn
Harmsen en Elsbeth Etty, voor zover ik weet, evenmin.
De vraag mag dan ook gesteld worden: wat zijn die ‘universele waarden’ waar,
volgens Elsbeth Etty, Marx een blinde vlek voor had? Als ze universeel zijn, kunnen
ze niet cultureel bepaald zijn. Wat is dan wèl hun oorsprong? Maar als ze niet
universeel zijn, dan komen we weer dicht bij Marx terecht, die zei dat ze de
weerspiegeling van economische verhoudingen zijn.
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Maar of die waarden nu al dan niet universeel zijn - in beide gevallen rijst de vraag:
ontlenen die waarden hun waarde aan zichzelf of aan iets buiten zichzelf? U ziet: we
zitten weer midden in de discussie over de oorsprong van moraal (welke dan ook).
Het is niet mijn bedoeling die weer leven in te blazen, te minder omdat ik het antwoord
ook niet weet. Maar dat maakt de vraag nog niet zinloos.
NRC Handelsblad van 12-12-1997, pagina 7

Er komt geen nationaal debat
Over één ding zijn Bolkestein en Brinkhorst het eens: de eerste krijgt veel te weinig
weerwerk. De voormalige staatssecretaris, fractieleider van D66 en nu
Europarlementariër Brinkhorst heeft dat gezegd in een interview dat vrijdag in deze
krant stond. En wat Bolkestein daags daarna zei in zijn toespraak voor de Vereniging
voor de Staathuishoudkunde kwam op hetzelfde neer.
Eerst Bolkestein. In die toespraak zei hij dat ‘de VVD de enige partij lijkt te zijn
die zich echt zorgen maakt’ over de euro. ‘Dat de financiële instellingen in Nederland
alleen maar “hallelujah” roepen, begrijp ik wel. Voor ons bankwezen is aansluiting
bij de EMU van groot commercieel belang.’
Maar wat hem teleurstelt is de ‘kritiekloze opstelling van onze economen’ (behalve
van een paar ‘oudbakken Keynesianen’). Die kritiekloze opstelling is ‘er mede
oorzaak van geweest dat in Nederland de publieke discussie over de EMU nauwelijks
van de grond is gekomen’. In laatste aanleg is de politiek voor dit gebrek aan
belangstelling verantwoordelijk, hoewel Bolkestein dat niet zegt.
Brinkhorst daarentegen zegt het wèl. ‘Er zijn te weinig Nederlanders die wat van
Europa afweten’, en bij de politici is de kennis niet beter. Hij pleit daarom voor een
‘nationaal debat’ over de plaats van Nederland in Europa. ‘De kern van het probleem
is dat wij nooit politiek over Europa hebben nagedacht. We hebben Europa altijd
alleen als een exportmarkt gezien.’
Hij slaat daar de spijker op de kop. Nederland heeft, wat de internationale politiek
betreft, nooit politiek gedacht. Over Europa werd in de Kamer vroeger bijna uitsluitend
in ideologische termen gesproken; tegenwoordig, nu het ideologische elan is
uitgedoofd, zijn het economische overwegingen die prevaleren.
Waarschijnlijk is ons nationaal verleden daar debet aan: ruim honderd jaren
neutraliteit, hebben ons ontwend te denken in termen van macht (en politiek gaat om
macht); en daarvóór, toen Nederland wèl een actieve rol speelde, was het voornamelijk
de commercie die de drijfveer van onze politiek was.
Hoe het ook zij, nu wordt Europa voornamelijk gezien als een economische kans
- niet alleen voor het bankwezen. En wanneer het over economie gaat, laat de Kamer
de discussie over aan haar specialisten. Zelden wordt de economie gezien als
instrument van een politieke conceptie.
Ook dat is een oude Nederlandse traditie, die zich nog uitdrukt in de autonomie
van de afzonderlijke ministeries. Staatsrechtelijk heeft de minister-president bij lange
na niet de bevoegdheden van een bondskanselier of een Prime Minister. Zo krijgt
een politieke conceptie weinig kans zich te ontwikkelen, en als de wervels los zijn,
klapperen de deuren.
Vandaar de afwezigheid van een ‘nationaal debat’ over Europa en Nederlands
plaats daarin - behalve in kringen van instituten à la Clingendael, maar het debat dat
daarin plaatsvindt, wordt door de Kamer niet opgepikt. Zelf meen ik enig recht van
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spreken te hebben, want sinds jaar en dag probeer ik in deze rubriek zo'n debat van
de grond te krijgen, maar er wordt op z'n best met belangstelling kennis van genomen
(ik zeg dit zonder bitterheid, en het zal ook wel aan mij liggen).
De Europeaan Brinkhorst mag dan wel de afwezigheid van zo'n debat betreuren,
maar zijn Nederlandse geestverwanten hebben jarenlang iedere twijfel aan de juistheid
van hun stellingen met hoongelach afgedaan. Zo overtuigd waren zij van de historische
onvermijdelijkheid van hun ideaal. Nu dat geloof wat minder is geworden, gedragen
zij zich ook minder als lieden die de wijsheid in pacht hebben. Maar een echt debat
verwelkomen zij nog niet.
Van de regering kun je de aanzet voor zo'n debat niet verwachten. In een inleiding
in de senaatskamer van de Amsterdamse universiteit heeft dr. A. Szasz, oud-directeur
van De Nederlandsche Bank, daar onlangs de redenen voor aangegeven (ik ontleen
dit aan een artikel van John Jansen van Galen in Het Parool van 25 november).
Sprekend over de euro zei hij:
‘Een van de zwakste punten van onze regeringen is dat ze bezig zijn een
verandering teweeg te brengen die iedereen raakt, wat alleen kan als de burgers deze
aanvaarden, maar die weten niet wat de euro inhoudt, en de regering moedigt de
discussie niet aan. Politici hebben geen behoefte aan publieke discussies die weerstand
tegen hun beleid kunnen wekken.’ Heel juist!
Van de oppositie hoeven we ook niets te verwachten. Het CDA begint, als Pavlovs
hond, altijd te kwijlen zodra het een klok hoort luiden waar ‘euro’ op staat. De echte
oppositie moet van de kleine christelijke partijen en de Socialistische Partij komen
- en van de VVD, maar die kan als regeringspartij slechts op zekere hoogte
dwarsliggen. En van het bankwezen zal zij zeker geen steun krijgen.
Zo komt er dus geen nationaal debat. Daarom vrees ik dat Bolkestein geen gelijk
heeft wanneer hij waarschuwt dat, mocht Kok over een paar maanden in de Tweede
Kamer komen met een verhaal dat alle landen keurig aan de criteria (van de EMU)
voldoen terwijl dat niet echt het geval is, de kiezers onmiddellijk door zo'n verhaal
zullen heenprikken.
Daar geloof ik niets van. Zelfs Bolkesteins eigen kiezers zullen maar al te graag
bereid zijn Kok te geloven. Waarom? Omdat zij, zoals Szasz zegt, ‘niet weten wat
de euro inhoudt’ en in feite onverschillig zijn. Pas wanneer de EMU zou uiteenspatten
- en dat is best mogelijk als de euro als gevolg van sociale onrust in een of meer
landen in waarde zou dalen - zullen de kiezers wakker worden. Maar dan is het te
laat - net zoals de kiezers in Tsjechië en Zuid-Korea te laat wakker werden.
NRC Handelsblad van 16-12-1997, pagina 9

Toedichten en toedenken
‘Buiten de ambtenarij wordt nergens liefdelozer met de taal omgegaan dan in de
journalistiek. [...] Het is dikwijls bar en boos, en het meest verontrustende is nog dat
weinigen zich druk maken over de gebrekkige leesbaarheid, over de armoedige
schrijfkwaliteit. Hier en daar houdt een oude lul er een aardig taalrubriekje aan over
[...].’
Aldus Jan Tromp, adjunct-hoofdredacteur van De Volkskrant, in De Journalist
van 5 september. Zelf huiver ik meestal zulke categorische uitspraken te doen, maar
als zo'n autoriteit dat zegt, dan zal het wel waar zijn. Maar wat mij vooral intrigeert
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is de vraag: wat is Tromp zelf? Een jonge lul of een lul van middelbare leeftijd? (U
ziet: ik pas mij aan het taalgebruik van die autoriteit aan.)
Maar laat ik mijn eigen taalgebruik onder de loep nemen. Onlangs schreef ik: ‘Dat
Reagans benaming niet zo ver bezijden de werkelijkheid was moet, voor degeen die
haar nog wat overdreven in de oren klinkt, wel duidelijk worden.’ Haar moet zij (nl.
de benaming) zijn. En wie heel precies is, zal ook een aanmerking op die maken.
Dat hoort eigenlijk wie te zijn.
Verscheidene lezers vielen over deze zin: ‘Hij wordt gevraagd naar zijn maoïstisch
verleden.’ Zij vinden dat het moest zijn: hem wordt gevraagd naar... Ik ben niet
dadelijk overtuigd. Maakt het voorzetsel naar mijn zin niet correct? We zeggen toch
ook: hij wordt op een partijtje, op de thee, ten eten gevraagd? Graag advies van een
taalkundige.
Een andere zin waar ik kritiek op heb gekregen: ‘Hij was een kenner van Duitsland.
Het is als zodanig dat ik hem voor het eerst ontmoette en hij een diepe indruk op mij
maakte.’ Kan dit?, vraagt een lezer, die eraan toevoegt: vertaal het eens in het Latijn.
Nu is mijn Latijn niet meer zo goed, maar ik geloof wel dat ik nu zie wat er niet
klopt: Het is als zodanig slaat eerst op ik en daarna op hij.
In mijn vorige taalartikel haalde ik deze zin aan: ‘De projectielen ontlenen hun
indringend vermogen aan verarmd uranium, het metaal dat per kubieke centimeter
bijna tweemaal zo zwaar is als lood.’ En ik stelde daarop de vragen: ‘Zou het per
kubieke decimeter anders zijn? Zo neen, zou dan “per eenheid van gewicht” niet
beter zijn?’ Nee, schreven mij op z'n minst acht lezers (en ook H.M. Odijk in de
Brievenrubriek van 17 november), ‘per eenheid van volume’ zou beter zijn geweest.
Als verstokte alfa had ik beter mijn mond kunnen houden.
Nu geef ik anderen het woord. Met geslachtsverwarring houdt deze rubriek zich
niet bezig, maar als een minister zich daaraan bezondigt, is het wel de moeite van
het signaleren waard. Zo schreef minister Jorritsma in het woord vooraf van het
Jaarboek 1997 van de Vereniging Nederlandsch Historisch Museum: ‘Het
Nederlandsch Scheepvaartmuseum Amsterdam viert nu haar verjaardag, ze is maar
75 jaar jong geworden.’
‘Ik vertrouw de cijfers niet dan dat ik ze drie keer heb gecontroleerd.’ Wat wordt
daarmee bedoeld?
‘De kans dat Kröger opnieuw in hongerstaking zou gaan, was niet ondenkbeeldig.’
Was dus denkbeeldig (wat het bleek niet te zijn).
‘Een patroongenerator heeft niets te maken met regelmatigheid of onregelmatigheid:
het kijkt alleen naar de 100.000 woorden die het “gevoerd” heeft gekregen.’ Waar
slaat het op?
‘Hij raakte door zijn onovertuigbaar talent in een geïsoleerde positie.’ Een talent
dat niet te overtuigen is?
‘Hij beheerde zijn portefeuilles tot zo'n tevredenheid dat hem binnen en buiten
zijn partij al snel een grote toekomst werd toegedicht.’ (Toedichten betekent: ten
onrechte beweren dat iemand de maker of bezitter van iets is. Is misschien toegedacht
bedoeld?
‘De prinsen zijn vaak ongewild een bron van hilariteit, niet in het minst omdat de
vox populi hun wereldvreemdheid en onhandigheid genadeloos benadrukt.’ Dus die
benadrukking van hun wereldvreemdheid enz. draagt niet in het minst (= helemaal
niet) bij tot die hilariteit.
‘Augustinus lag dit wel en zou dit later in zijn geschriften in praktijk brengen.’
Zelfde constructie als: hem lag dit wel en zou dit in praktijk brengen.
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‘De geestelijke uitwisseling zou ik “kersttelepathie” willen noemen en kent noch
religieuze noch nationale grenzen.’ Zelfde constructie als: hem zou ik Piet willen
noemen en kent geen grenzen.
‘De La Tour is altijd een raadsel geweest, niet in het minst voor degenen die hem
het meest wilden nastaan.’ Dus voor hen was hij niet in het minst een raadsel.
‘Maystadt beschikt over een grote overtuigingskracht, niet in het minst door zijn
dossierkennis.’ Dus die overtuigingskracht heeft hij helemaal niet aan zijn
dossierkennis te danken.
‘Treffend is de scène waarin hij, in een auto gezeten, vertelt dat je linksaf kunt
slaan of rechtsaf kunt gaan.’ Is het linksaf slaan of links afslaan?
‘Beschuldigingen van corruptie tegen Bill Skate zijn gisteren nieuw leven
ingeblazen.’ Zijn die beschuldigingen ingeblazen of is hun nieuw leven ingeblazen?
‘Historisch gezien is de Frans-Duitse samenwerking op defensiegebied nog van
te korte datum om al van een (militaire) “as Parijs-Bonn” te kunnen spreken.’ Eigenlijk
staat daar dat die samenwerking niet kan spreken.
‘Politieke emoties worden vaak al op jonge leeftijd voor de eerste keer ervaren en
zijn doorgaans een lang leven beschoren.’ Zijn zij beschoren of wordt hun een lang
leven beschoren?
Kop boven een nieuwsbericht: ‘Rosenmöller weerlegt kritiek op deeltijdwet.’ Wie
beslist dat Rosenmöller die kritiek weerlegd heeft? De maker van het nieuwsbericht
of de koppenmaker toch niet? Beter is dus: weerspreekt of bestrijdt.
‘Nadat hij jarenlang met de cijfers 2 en 3 strooide, is een docent van de Hogeschool
Utrecht ontslagen.’ Het strooien ging vooraf aan het ontslag, dus beter is: had
gestrooid.
‘Als senator had hij actieve bemoeienis met de oprichting van het CDA en kreeg
daarna grote bekendheid als eerste voorzitter.’ Hier staat: als senator [...] kreeg (hij)
grote bekendheid als eerste voorzitter.
‘Een deel van het probleem is dat het Europarlement zich niet kan behagen in
grote aandacht van de pers.’ Zich behagen: nieuw werkwoord? Of is bedoeld: zich
verheugen?
‘Spanje is een van de landen die het meeste profijt trekt van de EU.’ Waar slaat
die op? Op landen? Dan moet het trekken zijn. Op land? Dan moet het dat zijn.
‘Er was een aantal opties dat werd uitgeprobeerd.’ Het aantal werd niet
uitgeprobeerd, de opties werden uitgeprobeerd.
‘We moeten ervoor waken dat het debat over de ECB geen schadelijke gevolgen
krijgt.’ Ervoor waken: erop toezien dat iets niet gebeurt.
NRC Handelsblad van 19-12-1997, pagina 9

1998
Een kaartenhuis
Van Mierlo woont, zo lees ik in de Volkskrant van 24 december, aan de Amsterdamse
Herengracht. Dan hebben we in elk geval één ding gemeen, want ik heb daar ook
gewoond - zestien jaar lang. Maar dan houdt de overeenkomst tussen ons wel ongeveer
op, want wat die man zegt begrijp ik vaak helemaal niet.
Neem nu die lange monoloog die Jan Hoedeman uit Van Mierlo's mond heeft
opgetekend en woordelijk - het staat allemaal tussen aanhalingstekens - in dat nummer
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van de Volkskrant heeft gezet. Ik kan daar soms geen touw aan vastknopen. Soms
vind ik het onzin.
Bijvoorbeeld: ‘Meestal ontstaat vriendschap ondanks, en niet dankzij. [...] De
meeste huwelijken mislukken ook niet door gemis aan liefde, maar door een gebrek
aan vriendschap.’ Je kunt net zo goed het tegenovergestelde beweren.
Over de politiek: ‘Vanuit het wankele evenwicht proberen we constanten te maken
die niet in balans zijn. Toch liggen alle waarachtige oplossingen dicht bij de vijftig
procent.’ Hier begrijp ik wel enigszins wat hij bedoelt, maar duidelijk is anders.
Nog iets: ‘Nu ik ouder word, begin ik pas de gevoelens te ontdekken die ik had
toen ik een jongetje was. En ik moet ze toen hebben gehad, anders zou ik ze nu niet
kunnen voelen.’ Waarom niet? De logica van die conclusie ontgaat me.
Over zijn vak: buitenlandse politiek: ‘Op een internationale top gaat het erom je
gesprekspartners mee te krijgen in de redenering. Alleen zo kun je invloed uitoefenen.
Want wat heb je dan aan een standpunt? Daar kun je niets mee, het is gestold denken,
dat je niet in de krant kunt zetten. Een standpunt is op zich niet interessant. Ik
categoriseer, maar er zijn politici die vooral het standpunt belijden en niet het drama
van de redenering. Frits Bolkestein is zo'n politicus.’
Je gelooft je ogen niet: ‘Een standpunt is op zich niet interessant; het is gestold
denken.’ Welke instructies krijgen zijn diplomaten dan? Zijn dat alleen maar
redeneringen? Of standpunten die elk ogenblik kunnen veranderen? En zijn
gesprekspartners? Die willen Nederlands standpunt weten - natuurlijk goed
beredeneerd. Ik ben bang dat ze, als Van Mierlo zulke redeneringen tegen ze afsteekt
als hij in de Volkskrant doet, na een kwartier een glazige blik in hun ogen krijgen of
de krant gaan lezen (wat Helmut Schmidt deed wanneer Den Uyl aan het woord
was).
Maar het is duidelijk: Van Mierlo houdt van het ‘drama van de redenering’. Daar
leeft hij zich in uit. Het standpunt is voor hem secundair. Zo'n minister van
Buitenlandse Zaken is levensgevaarlijk. Bolkestein kan zichzelf best verdedigen,
maar ik heb nooit gemerkt dat hij de redenering schuwt. Hij is daar zelfs de meerdere
van Van Mierlo in (dat zegt op zichzelf niets over de standpunten die hij verdedigt).
Ik begin nu te begrijpen waarom zoveel mensen Van Mierlo een diepe denker
hebben gevonden: hij is vaak duister en onbegrijpelijk, en dan denken mensen vaak:
dat zal wel heel diep zijn. Er zijn inderdaad diepe denkers die moeilijk te begrijpen
zijn, maar dat betekent niet dat iedereen die moeilijk te begrijpen is, een diepe denker
is.
Zelf heb ik me wel eens afgevraagd hoe het komt dat voor mij Van Mierlo vaak
in raadselen spreekt. Ligt het daaraan dat ik, hoewel liberaal opgevoed, uit protestantse
traditie kom en Van Mierlo door de jezuïeten opgeleid is? Het gewezen Kamerlid
Lankhorst (ik geloof dat hij het was), zelf van rooms-katholieken huize, heeft eens
gezegd dat Van Mierlo het meest katholieke Kamerlid was dat er was. Dat heeft me
toen erg verbaasd, maar nu begin ik het te geloven.
Met Lubbers, ook door de jezuïeten opgevoed, heb ik hetzelfde. Het zegt natuurlijk
niets over de merites van de respectievelijk protestantse en rooms-katholieke traditie.
Maar het zijn twee verschillende culturen. Het verbaast me nog steeds dat het in het
CDA ogenschijnlijk zo goed gaat.
We raken nu het politieke terrein. Daar zegt Van Mierlo in zijn monoloog ook iets
over, meer in het bijzonder over de crisis in zijn partij, D66. Hij spreekt zelfs van
het ‘huidige rottingsproces’. Nu, dat is ook niet bemoedigend voor de leden van die
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partij, evenmin zullen de kiezers aangemoedigd worden straks erop te stemmen. Wie
stemt er nu voor een partij die, in de woorden van haar leider, aan het rotten is?
Dat proces doet mij al enige tijd onweerstaanbaar denken aan het rottingsproces
dat zich in de jaren tachtig voor onze ogen in het sovjet-imperium voltrok. Wat de
laatste leider Gorbatsjov ook deed, het liep als gruis tussen zijn vingers. Ook
Gorbatsjov werd in het Westen als een diepe denker gezien, maar in zijn succesboek
Perestrojka debiteerde hij, op de keper beschouwd, alleen maar gemeenplaatsen, die
slechts daarom opvielen omdat zij zo anders waren dan de houten taal van zijn
voorgangers.
In zijn verhelderende boek The Soviet Tragedy: a History of Socialism in Russia,
1917-1991 schrijft Martin Malia: ‘Als het communisme tenslotte als een kaartenhuis
ineenstortte, dan was dat doordat het altijd een kaartenhuis was geweest.’ Als dat dit
jaar ook het lot van D66 zal blijken te zijn, dan kunnen we ook zeggen: het is altijd
een kaartenhuis geweest. Aardige, fatsoenlijke en soms bekwame kaarten, maar
kaarten.
Maar anders dan Gorbatsjov is Van Mierlo er verantwoordelijk voor dat zijn huis
een kaartenhuis is gebleven. In plaats van cement heeft hij het het ‘drama van de
redenering’ gegeven. ‘Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!’, kunnen we
met Faust uitroepen.
NRC Handelsblad van 02-01-1998, pagina 7

Belangrijk is het niet
Wij lezen vandaag uit psalm 90 vers 10: ‘De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig
jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en
leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen henen.’
Het gaat snel voorbij. Wie interesseert zich nog voor de precieze toedracht van
zaken in een korte fase van het leven van een tachtigjarige? Niemand, maar toch
voelt deze tachtigjarige zich verplicht - in de eerste plaats tegenover de nagedachtenis
van anderen die in die fase ook een rol gespeeld hebben - zijn versie van de
onderhavige zaak te geven.
Waar gaat het over? Over één alinea in een artikel in de krant van 22 december.
Over dat artikel zelf mag ik niet ontevreden zijn. Die alinea zou echter, door haar
compactheid, aanleiding kunnen geven tot misverstanden, die een eigen leven zouden
kunnen gaan leiden. Daarom wil ik graag hier - waar anders? - mijn versie geven.
Maar eerst die alinea:
‘Dat Heldring in 1958 adjunct-hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant
werd, was niet uit ambitie. De toenmalige directie van de krant vond de nieuwe
hoofdredacteur, Stempels, hoewel actief VVD-lid, eenvoudig te progressief om de
krant alleen te leiden. Heldring vond het “rotjaren”. Stempels hield de hem
opgedrongen tweede man overal buiten. Het was bij gebrek aan ander werk dat
Heldring op 4 januari 1960 de rubriek Dezer Dagen kon beginnen.’
Het gaat over de jaren 1958 en 1959. Van 1949 tot 1953 was ik door de NRC
uitgeleend geweest aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, in welks dienst ik
werkzaam was bij het Nederlands Informatiebureau te New York. In die jaren had
ik altijd contact gehouden met de toenmalige hoofdredacteur, mr. M. Rooij, o.a. over
mijn terugkeer naar de krant.
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Tegen het eind van mijn Amerikaanse periode ontvouwde hij mij zijn
toekomstplannen. Na voltooiing van het proefschrift waaraan hij bezig was, stond
hem een professoraat in Amsterdam te wachten. Mr. A. Stempels, toen
adjunct-hoofdredacteur, zou hem opvolgen, en het was Rooijs bedoeling mij voor te
dragen als adjunct-hoofdredacteur. Dat was een vooruitzicht dat mij mijn terugkeer
naar Nederland - en de krant - gemakkelijk maakte.
Dat Stempels hoofdredacteur zou worden, vond ik volstrekt in de rede liggen. Hij
was sinds 1945 de, in mijn ogen briljante, parlementaire overzichtschrijver van de
NRC geweest; kende dus de binnenlandse politiek op zijn duimpje. Dat ik als een
soort conservatief tegenwicht moest dienen - daarvan is, althans tegenover mij, nooit
sprake geweest. Trouwens, ik was in die dagen helemaal niet zo conservatief. In mijn
ogen was Stempels zelfs conservatiever dan ik, bijvoorbeeld in de Indonesische
kwestie, maar hij had nu eenmaal de naam van de ‘roje’ Stempels, misschien omdat
hij een voorstander avant la lettre van paars was. Hij had goede vrienden bij de PvdA,
en dat op zichzelf was al voor veel mensen in zijn partij, de VVD, reden hem ‘rood’
te vinden.
Ook heb ik nooit de indruk gehad dat Stempels vond dat ik hem opgedrongen was
en dat hij mij dáárom overal buiten hield. Integendeel, niet lang vóór de wisseling
in de hoofdredactie, dus vóór 1 januari 1958, heeft hij mij gezegd dat mijn benoeming
tot zijn adjunct zijn volledige instemming had gehad. Ik had geen reden te twijfelen
aan de oprechtheid van zijn woorden, en heb dat nog niet.
Waarom heb ik dan de eerste jaren van mijn adjunct-hoofdredacteurschap, 1958
en 1959, ‘rotjaren’ genoemd? Omdat Stempels mij inderdaad overal buiten hield,
maar niet - althans zo zie ik het nog steeds - omdat hij mij wantrouwde, maar
eenvoudig omdat hij een solist was en niet in staat te delegeren. Ik had dus niets te
doen (mijn vorige taak bij de krant had ik, in het vooruitzicht van een
adjunct-hoofdredacteurschap, opgegeven). Na twee jaar ben ik toen maar uit arren
moede met de rubriek begonnen die ik nu nog schrijf - overigens met volle instemming
van Stempels.
Maar er speelde nog iets anders, iets waarvan ik slechts zijdelings weet heb. In
het najaar van 1957, dus de maanden vóór de hoofdredactionele overdracht, schijnt
bij de directie (en ook misschien bij commissarissen) de behoefte te zijn ontstaan
naast de nieuwe hoofdredacteur iemand te benoemen die economisch deskundiger
was dan Stempels. Nu, die taak zou ik nooit hebben kunnen vervullen, want ik was
ook economisch ondeskundig.
In elk geval schijnt Stempels zich verzet te hebben tegen zo'n figuur, die van buiten
de redactie zou hebben moeten komen, en had hij daarin de steun van de hele redactie.
Het plan van de directie is dan ook niet doorgegaan. Stempels kreeg de uitsluitende
hoofdredactionele verantwoordelijkheid en ik werd zijn adjunct.
Waarom kan ik van dit laatste slechts zijdelings getuigen? Het toeval wilde dat ik
dat najaar van 1957 opnieuw in Amerika was, nu voor een maand of twee, en dat ik
niets wist van wat zich in mijn afwezigheid in Rotterdam afspeelde. Pas na mijn
terugkeer hoorde ik daarover op de redactie verhalen, die ik moeilijk nog kan
verifiëren, maar die ik niet onwaarschijnlijk acht.
Het is niet onmogelijk dat in die bewuste alinea in het artikel van 22 december
die twee gevallen door elkaar geraakt, als 't ware getelescopeerd, zijn. Belangrijk is
het niet, maar vooral jegens de nagedachtenis van Stempels, die mijn rubriek nooit
een strobreed in de weg heeft gelegd - hoewel ik daar soms standpunten innam die
zeker niet met de zijne strookten - acht ik mij verplicht mijn versie van de zaak te
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geven. Alleen een toekomstige historicus van de lotgevallen van wijlen de Nieuwe
Rotterdamse Courant (1844-1970) zal er misschien zijn voordeel mee kunnen doen.
NRC Handelsblad van 06-01-1998, pagina 7

De oude karrensporen
‘De historie kan niets voorspellen, behalve één ding: dat geen grote wending in de
menselijke verhoudingen ooit uitkomt in de vorm waarin vroeger levenden zich haar
hebben verbeeld. Wij weten zeker dat de dingen anders lopen dan wij denken kunnen.’
Ondanks deze waarschuwing van de grote Huizinga, geuit in zijn boek In de
schaduwen van morgen (1935), blijft de verleiding groot zich een beeld te vormen
van de toekomst. Aan de drempel van een nieuw millennium wordt die verleiding
haast onweerstaanbaar.
Zelfs het nuchtere Britse weekblad The Economist is er voor bezweken. In het
eerste nummer van het nieuwe jaar geeft het een geopolitieke schets van ‘het komende
machtsevenwicht’ in de wereld. Hoe ziet dat eruit? Tussen welke machten zal het
gaan?
De uitkomst is niet verrassend: het is niet waarschijnlijk dat Amerika lang de enige
supermogendheid in de wereld zal blijven. Vooral China's potentie zal, meer dan
Ruslands, steeds meer werkelijke macht worden. Daarbij komt dat de Amerikanen
zelden de behoefte hebben gehad hun macht op de buitenwereld te projecteren, tenzij
daartoe uitgedaagd. Zij hebben genoeg aan zichzelf. De verleiding zich op eigen
continent terug te trekken blijft.
Dat laatste kan overigens ook van China gezegd worden. Aan militaire expansie
heeft China, ook toen het machtig was, zelden behoefte gevoeld. Dat toont weer aan
hoe hachelijk het is lijnen naar de toekomst te trekken en zeker hoe kwestieus het is
eigen kenmerken aan anderen toe te dichten. Maar anderzijds: wat niet is kan komen.
Veel zal ervan afhangen, zegt The Economist, of Amerika en Europa verbonden
blijven. Samen zijn ze vrijwel onverslaanbaar en kunnen zij hun stempel op de 21ste
eeuw drukken. Vallen ze uiteen, dan zal in Amerika, dat veel minder van de wereld
afhankelijk is dan Europa, het isolationisme waarschijnlijk onweerstaanbaar blijken
en zal Europa, dat militair noch politiek een eenheid is, moeite hebben voor zijn
belangen op te komen. Over de mogelijkheid, in dat geval, van een uiteenvallen van
Europa zelf zwijgt het weekblad.
Op die mogelijkheid zinspeelt een zekere Alexander Gauland in de Frankfurter
Allgemeine van 3 januari. Volgens hem moeten wij ons afvragen of de voorwaarden
die na de Tweede Wereldoorlog het experiment van de West-Europese eenwording
hebben mogelijk gemaakt, na 1989 - na het wegvallen van de Sovjet-Unie - nog wel
kloppen. Of keert de stroom van de geschiedenis weer terug in zijn oude bedding?
Traditioneel blijft Frankrijk in de eerste plaats naar Afrika en het Midden-Oosten
kijken; het Verenigd Koninkrijk naar overzee; en Duitsland naar de Verenigde Staten
(volgens Gauland), naar Oost-Europa (volgens mij). In elk geval zijn de voorwaarden
voor één buitenlandse politiek allesbehalve geconsolideerd. Daarbij komt dat sinds
1989 het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk steeds sceptischer kijken naar de nieuwe
grote mogendheid in het hart van Europa: Duitsland. De Europese Economische en
Monetaire Unie is een laatste poging deze macht te beteugelen, maar zou het niet
kunnen zijn dat wij met het starre corset van één munteenheid niet juist Europa's
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vermogen op soepele wijze compromissen voor interne conflicten te vinden zullen
vernietigen?
Zeker is, aldus Gauland, dat er met de EMU niets mis mag gaan. ‘Mislukt de eerste
aanloop, dan zal er zich geen tweede kans voordoen, zal de wereld van 1914
terugkeren en zullen wij misschien een nieuwe entente, eventueel samen met Rusland,
ter indamming van Duitsland beleven.’ Duitse ondergangsvisioenen? Of een scenario
dat even realistisch is als welk ander ook?
Blijkbaar vindt Gauland de gok van de EMU te riskant. Daarom bepleit hij een
‘organisatiepauze’, opdat de sinds 1989 in beweging geraakte ‘lavamassa’ zich
natuurlijker verdelen kan. We moeten de loop van de geschiedenis niet forceren door
een poging haar op te heffen.
Wie heeft de EMU ooit in dit perspectief gezien? Zeker niemand in Nederland,
want daar schijnt iedereen te vergeten dat het niet in de eerste plaats een monetair,
maar een bij uitstek politiek concept is, dat dus wel degelijk in een historische context,
niet noodzakelijkerwijs Gaulands context, gezien moet worden.
Wat we ook van deze futuristische visies mogen denken - één ding is merkwaardig:
geen van beide vermeldt de mogelijkheid van een economische crisis à la jaren dertig.
En toch hoef je geen George Soros te zijn om de mogelijkheid van een algemene
deflatie als gevolg van wat er in Oost-Azië gaande is niet ongerijmd te vinden.
Zeker is in elk geval dat zo'n crisis een eind zou maken aan alle dromen over
Europese en Atlantische eenheid. De oude karrensporen worden onder het asfalt
weer zichtbaar, heeft de historicus M.C. Brands eens in ander verband gezegd.
NRC Handelsblad van 09-01-1998, pagina 7

De dominee heeft gewonnen
‘Frankrijk ligt op een steenworp afstand, maar de schaal is er altijd groter, de emoties
zijn er heftiger en de discussies meer op het scherp van de snede. Zo was in Nederland
1997 het jaar van de Liro-affaire en het Tommel-debat, en in Frankrijk het jaar van
Maurice Papon en de 85 miljoen doden door toedoen van het communisme.’
Aldus vat Martin Sommer, correspondent van de Volkskrant in Parijs, in zijn krant
(6 januari) het verschil in niveau samen dat er bestaat tussen Nederland en Frankrijk
wat betreft de discussie over de misdaden onder het nationaal-socialisme en het
communisme gepleegd.
Het is waar: terwijl het Nederlandse communisme, behalve misschien in zijn
beginperiode, nauwelijks interessante gesprekspartners heeft voortgebracht, heeft
het Franse communisme lange tijd bijna de hele intelligentsia in zijn greep gehad.
Het geldt ook voor de literatuur: in Frankrijk waren talloze schrijvers communist of
meeloper; bij ons Theun de Vries en dan een hele tijd niets.
Het is ook waar voor de collaboratie: waar zijn de Nederlandse evenknieën van
Céline, Drieu la Rochelle, Brasillach, Maurras? Maarschalk Pétain was tenminste
nog de held van Verdun, terwijl Mussert een kleine burgerman was. Zelfs een
intellectuele fijnproever als president Mitterrand was gecharmeerd van het gezelschap
van René Bousquet, de topman van de politie onder Vichy.
Misschien mogen we onszelf gelukkig prijzen met dit verschil in niveau, want
moreel strekt het Frankrijk niet tot eer. Maar we hebben het hier niet over een moreel,
maar over een intellectueel verschil. Het niveau van een discussie - en daar gaat het
hier om - wordt niet bepaald door haar morele, maar door haar intellectuele gehalte.
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Ja, het zou heel goed kunnen zijn dat het betrekkelijk lage niveau van de discussie
in Nederland toe te schrijven is aan de invloed van het moralisme op onze cultuur.
Daaraan hebben ook de communisten zich niet weten te onttrekken. Ook bij hen
heeft ten slotte de dominee het gewonnen van Marx (die niets van moralisme moest
hebben). Gelukkig - maar wèl ten koste van het niveau van de discussie.
Slechts één maal heb ik een communist - en dat was nog alleen maar een meeloper
- amoralistisch horen redeneren, en dat was juist een dominee, nl. Bé Ruys, Nederlands
predikante in Berlijn. Zij moest niets hebben van de ‘idealistische lijn: weg van de
blokken, lief voor elkaar’. Nee, het ging erom ‘binnen het politieke machtsspel de
bewapeningsspiraal te keren. Daarom moeten we zien waar de zwakste macht zit;
die moeten we steunen, en dat is de Sovjet-Unie.’
Dat was in het begin van de jaren '80, maar dat betekent niet dat deze wijze van
redeneren verouderd is. Onnodig te zeggen dat ik het met de redenatie niet eens ben,
maar die wijze van redenering geeft tenminste houvast in een discussie, en dat
ontbreekt te veel in het Nederlandse discours.
Ook Bolkestein, wiens laatste boek, Onverwerkt verleden, gisteren verschenen is,
ontkomt niet helemaal aan die morele toonzetting. Geen wonder, want hij schrijft
voor een Nederlands publiek en is in discussie met mensen die - voor zover zij
Nederlanders zijn - ten slotte de morele factor de doorslag hebben laten geven.
Nogmaals: gelukkig, maar in een intellectuele discussie niet helemaal bevredigend.
Bolkesteins boek heeft nu al, en juist in linkse kring, veel lof gekregen. In de
Groene noemt de ex-communist M. Fennema het een ‘indrukwekkend egodocument’
en looft hij Bolkesteins ‘gevoel voor rechtvaardigheid’. Hij vindt zelfs dat Bolkestein
de prijs van de beste journalist van Nederland moet krijgen, want ‘interviewers die
zich zo goed voorbereiden en bovendien zo geïnteresseerd zijn in het verhaal van
hun gesprekspartner zijn zeldzaam’ (Bolkesteins boek bestaat grotendeels uit
interviews met Oost-Europese ex-dissidenten en ex-communisten). Inderdaad,
Bolkesteins manier van interviewen steekt gunstig af tegen de in Nederland veelal
gebruikelijke manier om de geïnterviewde alleen maar een bandrecorder voor zijn
neus te zetten en dan uit te tikken wat hij allemaal gezegd heeft. Bolkesteins grondige
ingewerktheid in de materie stimuleert daarentegen de geïnterviewde, die veel meer
interessants vertelt dan hij ooit tegenover een stom apparaat - of een stomme journalist
- zou zeggen.
Voor de lezer is misschien het enige bezwaar dat hijzelf heel goed op de hoogte
moet zijn van de gebeurtenissen waarover interviewer en geïnterviewde praten, en
wanneer, zoals hier meestal het geval is, die gebeurtenissen zich vóór 1989 - vaak
heel lang vóór 1989 - afgespeeld hebben, wordt er veel gevraagd van de kennis en
het geheugen van de lezer. Wie weet nog wie Bierut, Ochab, Gierek waren? Zelfs
met Jaruzelski zullen velen moeite hebben.
Toch vinden sommige linkse lofprijzers dat Bolkestein eenzijdig is geweest.
Fennema brengt dit zo onder woorden: ‘Het is te hopen dat hij, nu het communisme
nauwelijks meer bestaat, zijn gevoel voor rechtvaardigheid ook laat meespelen in
zijn beoordeling van kapitalistische regimes.’ En de door Bolkestein geattaqueerde
ex-communist Ina Brouwer stelde zelfs voor de televisie als voorwaarde voor een
discussie met Bolkestein over het communisme dat dan ook de misdaden van het
kapitalisme ter sprake zouden komen.
Met alle respect: dit is onzin. Waarom? Omdat het kapitalisme, dat in de eerste
plaats geen ideologie is, nooit heeft gepretendeerd een betere wereld tot stand te
brengen. Terwijl communisme en zelfs fascisme nog een ideaal nastreefden, is het
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kapitalisme alleen maar uit op winst. Om dat doel te bereiken, is het bereid tot alle
compromissen. Zo heeft het op den duur ook geleerd mensenrechten te eerbiedigen.
Die extreme soepelheid heeft gemaakt dat het kapitalisme heeft overleefd, terwijl
ideologieën als communisme en fascisme het per slot van rekening niet hebben
gebolwerkt. Wat dat betreft zijn kapitalisme en communisme onvergelijkbare
grootheden en is een discussie zoals door Fennema, Brouwer en anderen gewenst
bij voorbaat zinloos.
NRC Handelsblad van 13-01-1998, pagina 9

Slapende honden
Of minister Zalm nu al dan niet gedreigd heeft op te stappen als Italië tot de
Economische en Monetaire Unie toegelaten zou worden - de kwestie doet nogal
denken aan een eerdere episode in Nederlands naoorlogse geschiedenis.
Het is begin jaren '60. Generaal de Gaulle, sinds 1958 aan de macht, probeert de
Europese Economische Gemeenschap (voorloper van de Europese Unie) om te buigen
in antisupranationale zin - zijn ‘Europa der staten’ - en tegelijk het Verenigd
Koninkrijk, dat zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld erbuiten te houden. Dat
wordt een gevecht dat enkele jaren duurt. Grote neenzegger tegen de Gaulle is Luns,
de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Aanvankelijk steunen de meeste
Nederlandse politici, die fel supranationaal-gezind zijn, hem. Maar op den duur
beginnen ze vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Moet Nederland zo negatief
blijven? En vooral: dreigt Nederland niet geïsoleerd te raken?
Ook in het kabinet en vooral in Luns' eigen partij, de Katholieke Volkspartij,
klinken zulke geluiden. Schmelzer, staatssecretaris bij minister-president De Quay,
vertelt daarover in het tien jaar later verschenen boek Het verschijnsel Schmelzer.
Een van de bewindslieden (Marga Klompé?) vertrouwt hem toe te zullen aftreden
‘als de ministerraad BZ (Buitenlandse Zaken) zo blijft volgen, dat we in Europa
geïsoleerd komen te staan’.
Die geluiden hoor je nu weer. Het is duidelijk dat minister Zalm niet de steun heeft
van het hele kabinet in zijn bezwaren tegen Italiës toetreding tot de EMU. Ook nu
weer wordt de vrees voor Nederlands isolement in Europa geuit. Is het niet te vroeg
voor die vrees? En: zou het niet kunnen zijn dat, door tot op het laatste ogenblik neen
te blijven zeggen, Nederland andere partners, zo niet over de streep zal trekken, dan
toch ertoe bewegen Italië en andere zwakke broeders een blijvende monetaire
discipline op te leggen?
Want daar gaat het om. Italië voldoet op dit ogenblik aan de voorwaarden van de
EMU (behalve wat de staatsschuld betreft, maar daar voldoet een land als België
ook niet aan). Maar zal het, eenmaal lid geworden, daar de komende jaren aan blijven
voldoen? Daar is het Stabiliteitspact voor, zal men zeggen. Maar wie garandeert dat,
als een lid van de EMU de discipline niet kan volhouden, politieke overwegingen
niet de doorslag zullen geven bij de beslissing over de maatregelen die dan tegen dat
lid moeten worden genomen?
Terug naar begin '60. Het is nog steeds niet helemaal zeker of Luns op den duur
weerstand had kunnen bieden aan de druk binnen zijn kabinet en partij om zijn verzet
tegen de Gaulle op te geven. Zijn ambtenaren waren er in elk geval niet gerust op.
Maar Luns heeft het bewijs niet hoeven te leveren, want in het voorjaar van 1962
kwam de Gaulle met nieuwe eisen, die ook voor Nederlands partners onaanvaardbaar
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waren. Zij namen het Nederlandse neen nu over, en de Gaulle trok zijn voorstellen
in. Nederlands neen was dus niet vruchteloos geweest.
Natuurlijk is de constellatie van 1998 niet gelijk aan die van 1962. Toch valt er
wel iets voor te zeggen om tot op het allerlaatste ogenblik neen te blijven zeggen.
Maar als het duidelijk is dat de meerderheid van het kabinet het in z'n broek doet?
Welnu, een neen van minister Zalm kan ook dienen om zijn collega's tot meer courage
te inspireren. Maar wordt daarmee Duisenbergs presidentschap van de Europese
Centrale Bank niet op het spel gezet? Tegenvraag: wat is een groter Nederlands
belang: Duisenberg president of een sterke euro?
Wat precies de rol van minister Zalm in dit geval ook mag zijn geweest - in elk
geval lijkt hij erin te zijn geslaagd een discussie over de euro te ontketenen in ons
op dit punt zo lethargische land. Volgens de commentator van het Nederlands Dagblad
(14 januari), J.W. van Houdt, is dat zelfs zijn bedoeling geweest. Hij schrijft:
‘[...] is het absoluut toe te juichen dat er nog eens een indringende discussie is
ontstaan’ (over wie er al dan niet tot de EMU toegelaten moeten worden). ‘Of hij nu
dreigt met aftreden of niet, minister Zalm heeft groot gelijk als hij een openbaar
politiek debat ontketent.’
Nu, ik ben daar minder zeker over. Minder zeker dat dit minister Zalms bedoeling
was. En minder zeker dat dit grote debat nu eindelijk zal losbarsten. Zeker zullen de
minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken alles doen om het niet te
doen ontstaan. Zoals alle politici, zijn zij gelukkig met de consensus die over de euro
heerst, al is die de consensus van het graf.
Trouwens, is het niet een beetje laat voor zo'n debat? De beslissing over wie er al
dan niet aan de EMU mogen meedoen, valt begin mei. Nauwelijks tijd dus voor een
behoorlijk debat. En in die korte tijd zou het debat zich dan noodzakelijkerwijs toe
spitsen op de vraag: moet Italië meedoen of niet? Afgezien daarvan dat dit niet
wenselijk is, is dat ook niet waarom het gaat. Waarom het gaat is de vraag of de
schepping van een monetaire unie die niet voorafgegaan is door een politieke unie,
niet een reusachtige gok is. En subsidiair: is Europa, is Nederland klaar voor een
politieke unie en alles wat dat betekent voor onze vrijheid? Dat debat had veel eerder
moeten beginnen. Dat dit niet gebeurd is ligt niet zozeer aan de weerzin van deze of
gene regering - waarom zou zij slapende honden wakker maken? - alswel aan het
slapende volk, dat een bij uitstek politieke zaak aan monetaire deskundigen overlaat.
NRC Handelsblad van 16-01-1998, pagina 7

Emoties, ideologie en realisme
Wat zijn Nederlandse tijdgenoten denken van Joop den Uyl, wiens sterfdag, tien jaar
geleden, nu herdacht wordt, weten we langzamerhand. Vrijdag kwamen, op een
congres aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, enkele ministers uit het kabinet-Den
Uyl (1973-1977) nog eens getuigenis afleggen over deze nog altijd controversiële
figuur: Van Agt, Boersma en Van Kemenade.
Maar hoe dachten zijn buitenlandse tijdgenoten over hem, in de eerste plaats zij
die hij periodiek in de Europese Raad ontmoette? Hoe dachten Leo Tindemans, Willy
Brandt, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, Edward Heath, Jim Callaghan over hem?
Of mannen als François Mitterrand en Olof Palme?
Dat weten we niet, maar die wetenschap zou wèl het beeld voltooien van de
politicus die in Nederland door voor- en tegenstanders als een belangrijk man wordt
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beschouwd. Op z'n hoogst weten we dat Tindemans en hij niet met elkaar overweg
konden (maar dat gebeurt wel meer tussen Nederlandse en Belgische premiers) en
dat Helmut Schmidt ostentatief de krant ging lezen wanneer Den Uyl in de Europese
Raad aan het woord was.
Op dat Nijmeegse congres kwamen de buitenlands-politieke ideeën van Den Uyl
niet ter sprake. Het thema vormden zijn ideeën over de verdeling van kennis, macht
en inkomen, en de vraag in hoeverre hij die had kunnen verwezenlijken. Pas in het
tweegesprek tussen Ed van Thijn, die ten tijde van het kabinet-Den Uyl fractieleider
van de PvdA was geweest, en Bolkestein kwam de buitenlandse politiek zo nu en
dan om de hoek kijken.
Toch trad het kabinet-Den Uyl ook op het wereldtoneel met vrij veel fanfare op.
In zijn rede voor de Verenigde Naties zei minister Van der Stoel in september: ‘Een
van de belangrijkste veranderingen die Nederland heeft ondergaan, is dat de generatie
die bewust de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt, is opgevolgd door een
nieuwe generatie, die jarenlang met het probleem-Vietnam heeft geleefd.’
Deze generatie, aldus Van der Stoel, ‘geeft aan versterking van de vrede de hoogste
prioriteit. Deze opvatting heeft de Nederlandse regering tot de hare gemaakt.’ Hij
noemde dat ‘actieve vredespolitiek’. Maar daarna volgde de klassieke trits: Europese
eenheid, Atlantische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.
Was het dus alleen maar fanfare? Niet helemaal, want voor het eerst ontbrak een
verwijzing naar de Russische dreiging. Als ‘primaire doelstelling’ van de NAVO
werd het streven naar vrede en veiligheid gezien. Daarin kwam de druk van Nieuw
Links tot uiting, waarvan Van der Stoel spoedig de voortdurende tegenwerking moest
ondervinden. Volledige steun kreeg hij eigenlijk alleen maar van de oppositionele
VVD, wat zijn populariteit in de partij niet vergrootte.
Maar Den Uyl heeft Van der Stoel gedekt tegen kritiek en dolkstoten uit eigen
kring. Hoe hijzelf erover dacht is minder duidelijk. Enerzijds behoorde hij, met Van
der Stoel, tot de overlevenden van de oude garde, die anticommunistisch was;
anderzijds sprak hij ook hier, ter wille van de eenheid in de partij, de nieuw-linkse
rebellen vaak naar de mond. En misschien was zijn hart ook wel aan hun kant.
Een mooi voorbeeld hiervan: in een interview met Vrij Nederland gaf hij hoog en
uitvoerig op van Jan Pronk, de lieveling van die rebellen, terwijl er voor Van der
Stoel niet meer af kon dan: je kunt zeggen wat je wilt van Max van der Stoel, maar...
Een uiterst zuinig compliment. Of hij dit ter wille van de linkse galerij deed dan wel
in zijn hart ook meer met Pronk op had - dat is nog niet helemaal duidelijk.
Op één punt brak het kabinet-Den Uyl met het verleden. In Keerpunt '72, het
verkiezingsprogramma van de drie progressieve partijen (PvdA, D66 en PPR) die
een jaar later de kern van het kabinet-Den Uyl zouden vormen, stond: ‘Het streven
naar een grotere eenheid van Europa [...] dient ondergeschikt te zijn aan de
verwezenlijking van een progressief beleid [...].’ (Merkwaardig, achteraf, dat Van
Mierlo dit onderschreven heeft.)
Dit was in afwijking van het beleid van vorige kabinetten, die hun steun aan de
Europese eenheid niet afhankelijk hadden gemaakt aan het soort beleid dat het ene
Europa zou voeren. Maar Den Uyl was het ernst, want hij was nauwelijks
minister-president of hij verklaarde in oktober 1973 ‘dat de vraag wat voor soort
samenleving wij in de (Europese) Gemeenschap tot stand willen brengen, belangrijker
is dan het tempo waarin het proces van Europese eenwording zich voltrekt’.
Ed van Thijn gaf daar een verdere uitleg aan door op 1 mei 1974 te verklaren dat
het niet om Europa wegens Europa ging, maar om de vraag of in Europa socialistische
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politiek kan worden gevoerd, terwijl Pronk een dag later zei: ‘Ten aanzien van het
EEG-ontwikkelingsbeleid voert de regering een beleid dat totaal onafhankelijk is
van alle andere landen.’
Ook Van der Stoel, die eerder atlanticus dan ‘Europeaan’ was, was het daar niet
principieel mee oneens. Op 29 november 1973 - het waren de dagen van de Arabische
olieboycot, waarin Nederland weinig steun ondervond van zijn Europese partners zei hij in de Tweede Kamer dat, als het om ‘fundamentele en principiële
verschilpunten gaat, Nederland zich niet als een gewillig lam neerlegt bij de
meerderheid van de Negen’ (de Europese Gemeenschap bestond toen nog uit negen
leden).
De ervaring van de volgende jaren zou zulke uitspraken minder boud maken. In
1978, een jaar na zijn aftreden, schreef Den Uyl dat het streven van de PvdA erop
gericht moet zijn ‘een uitholling van nationale ordeningsinstrumenten te voorkomen
en deze alleen in te ruilen voor democratisch gecontroleerde Europese bevoegdheden’.
Dat was dus een enigszins andere prioriteit dan die van Keerpunt '72.
Maar, schreef hij ook, ‘daarbovenuit gaat het belang van de integratie van Duitsland
in Europa’. Dat is ‘van een zodanige draagwijdte dat socialistische partijen [...] zich
met alle kracht aan de vormgeving van Europese politiek hebben te wijden.’ Hieruit
zou opgemaakt kunnen worden dat dit politieke belang voor hem boven alle andere
belangen, dus ook boven socialistische stokpaardjes, prevaleerde.
En uit een opmerking die hij als minister-president in een interview met Le Monde
maakte, n.l. dat Engeland nodig was om binnen de Europese Gemeenschap het
evenwicht te handhaven, zou geconcludeerd kunnen worden dat hij in wezen niet
anders dacht dan alle Nederlandse bewindslieden sinds de zeventiende eeuw gedacht
hadden. Hier geen vernieuwer dus, maar eerder traditionalist.
Was de rest dan slechts retoriek, culminerend in zijn filippica tegen het regime
van Franco vanaf het dak van een bestelbusje? Nee, ook dat was gemeend. Eerder
kan gezegd worden dat zijn denken over buitenlandse politiek zich nooit
gekristalliseerd heeft tot één conceptie en hij daarom bleef schommelen tussen
emoties, ideologie en Realpolitik of tussen tactiek en strategie, met het gevolg dat
hij in de kruisrakettencrisis van de jaren '80, ondanks bedenkingen, vastberadenere
- en jongere - krachten als Max van den Berg, Maarten van Traa en Mient Jan Faber
geen partij kon geven.
NRC Handelsblad van 20-01-1998, pagina 9

Een democratische erezaak
‘Er komt geen nationaal debat’. Zo luidde de kop boven een artikel van mij in de
krant van 16 december. Aanleiding was een opmerking van oud-staatssecretaris en
nu Europarlementariër Brinkhorst in een interview van vijf dagen eerder. Daarin had
hij gepleit voor een ‘nationaal debat’ over Nederlands plaats in Europa.
Ik viel hem daarin bij, maar betwijfelde of zo'n debat ooit van de grond zou komen.
Nederland heeft ‘Europa’ altijd hetzij als een ideaal gezien (en idealen worden
beleden, kunnen dus geen onderwerp van rationele discussie zijn), hetzij als een
economische kans; dus niet als kwestie van macht, eerder daarentegen als
mogelijkheid machtspolitiek te sublimeren.
Zo wordt in andere landen niet over Europa gedacht, maar ons verleden is dan ook
anders dan dat van de andere. Ruim honderd jaar neutraliteit hebben ons ontwend te
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denken in termen van macht (en politiek gaat altijd om macht); en in de tijd dat
Nederland nog wèl een actieve rol speelde, was het voornamelijk de commercie die
de drijfveer van onze politiek was. Geen goede voedingsbodem voor een ‘nationaal
debat’ over Europa.
Toen ik dit schreef, kende ik de oratie nog niet die dr. J.W. de Beus een maand
tevoren had uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
wijsbegeerte (in het bijzonder de sociale filosofie en ethiek) in Groningen. Daarin
houdt hij zich ook bezig met het verschijnsel dat, ondanks de pogingen van Bolkestein,
zo'n debat uitblijft.
Hij geeft daar vijf verklaringen voor, die anders zijn dan de verklaring die ik gaf.
Ik zal proberen ze hier in eigen woorden weer te geven, want zijn woorden zijn, zoals
het een hoogleraar in een oratie betaamt, nogal academisch. Ik weet zelfs niet of ik
ze alle helemaal begrepen heb, loop dus het risico dat mijn weergave niet volkomen
recht doet aan zijn woorden.
1. Alle Nederlandse politiek, dus ook Nederlands Europese politiek, bevindt zich
in de schaduw van de traditie van pluralisme en pacificatie. Consensusvorming
werkt dus ook in de buitenlandse politiek door. Dat bevordert natuurlijk niet
het tot stand komen van een debat, behalve over details.
2. De opvatting is in Nederland algemeen dat het eigen voortbestaan afhankelijk
is van open internationale betrekkingen. Die worden bedreigd als eendracht en
bovenpartijdig optreden niet de norm zijn. Over de hoofdlijnen van het Europese
beleid worden dus geen messen getrokken.
3. De geslotenheid van vitale besluitvorming in het Europese
onderhandelingsgebeuren biedt de voorlieden van de Nederlandse partijpolitiek
een gelegenheid zichzelf te onderscheiden en macht te vormen - macht die zij
sinds de jaren '60 in de binnenlandse arena grotendeels kwijt zijn geraakt.
4. De Nederlandse politieke elite heeft de neiging de Europese aristocratie (of
oligarchie?) te beschouwen als een uitvergrote versie van het Nederlandse
politieke landschap. Zo ontstaat een nederlandocentrisch beeld van Europese
politiek: de Europese Unie als een soort Nederland in het groot. Dit verschijnsel
heb ik ook meermalen gesignaleerd. Maar is het typisch Nederlands? Projecteert
niet ieder land zijn eigen politieke zeden en cultuur op het Europa van de
toekomst? Het gevolg is dan dat iedereen dezelfde woorden - bijvoorbeeld
‘Europa’ - gebruikt, maar allen er iets anders onder verstaan.
5. Onder het kabinet-Kok heeft de consensuscultuur bijna haar vervolmaking
bereikt. Zelfs de grootste oppositiepartij, het CDA, heeft moeite punten van
oppositie te vinden en zal het kabinet zeker niet op het punt van Europa
principieel attaqueren. Er kan gesproken worden van ‘opheffing van politiek
door de politici zelf’.
Er is zelden slechts één verklaring voor een verschijnsel. Ook het non-verschijnsel
van de afwezigheid van een nationaal debat over Europa heeft meer dan één oorzaak.
Maar ik merk op dat De Beus zijn verklaringen voornamelijk zoekt in de politieke
elite (regeerders, bestuurders, politici, ambtenaren), terwijl mijn verklaring zich op
een wijdere kring betrekt: de Nederlandse collectiviteit voelt zich, zolang het haar
materieel goed gaat en er geen morele zaken in het geding zijn, niet wezenlijk
betrokken bij wat zij als ‘buitenlandse zaken’ - en daartoe behoort Europa ook beschouwt. Waarom zou de elite zich dan druk maken?
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Natuurlijk sluiten de verklaringen - die van De Beus en de mijne - elkaar niet uit.
Sterker: ze vloeien deels uit elkaar voort en versterken elkaar. En alle hebben te
maken met het feit dat Nederland is wat Paul Scheffer in zijn gelijknamige boek
noemt: ‘een tevreden natie’.
Hoe dit ook zij, in elk geval is die afwezigheid van een nationaal debat over Europa
- een afwezigheid die het kabinet en blijkbaar ook een meerderheid in het parlement
goed uitkomt - niet bepaald het teken van een bloeiend democratisch leven. De Beus'
conclusie luidt dan ook ‘dat strijdbare bemoeienis met de Europese kwestie, in plaats
van de huidige schijnheiligheid, voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers en
partijen misschien nog geen kwestie van overleving is, maar toch in elk geval een
democratische erezaak’.
NRC Handelsblad van 23-01-1998, pagina 7

Meineed erger dan slippertjes
François Félix Faure was president van Frankrijk van 1895 tot 1899. Onder zijn
presidentschap werd het Frans-Russische bondgenootschap in zijn definitieve vorm
gegoten en - tegen zijn wil - een begin gemaakt met de revisie van het proces-Dreyfus.
Het was aan hem dat Emile Zola in 1898 zijn open brief ‘J'Accuse’ richtte.
Maar het zijn niet deze feiten die zijn naam voor de geschiedenis hebben bewaard.
Veeleer is het zijn dood of beter: de manier waarop hij is overleden. Dat is namelijk
geschied in de armen van zijn maîtresse, en ook daarover zou de geschiedenis
misschien het stilzwijgen hebben bewaard als er niet een anekdote aan verbonden
was.
Het eerste wat de gewaarschuwde politie aan de kamerdienaar vroeg toen zij het
Elysée binnenstormde was: ‘Le président a-t-il encore sa connaissance?’ Waarop de
kamerdienaar antwoordde: ‘Non, elle vient de se sauver toute nue.’ (Helaas verliest
deze anekdote haar pointe in vertaling.)
Waarmee maar gezegd wil worden dat Bill Clinton niet de eerste president is die
in een seksueel schandaal gewikkeld is. Zelfs in de puriteins geachte Verenigde
Staten heeft hij zijn voorgangers. Eén hunner, president Warren G. Harding
(1921-1923), verwekte zelfs een kind bij zijn maîtresse binnen de muren van het
Witte Huis.
Ook de grote Franklin D. Roosevelt (1933-1945) had zijn vriendinnen, maar die
verhoudingen werden nooit schandalen. Zelfs de promiscuïteit van John F. Kennedy
(1961-1963), die eens een geëmbarrasseerde Harold Macmillan toevertrouwde dat
hij elke dag een nummer moest maken, omdat hij anders migraine kreeg - drong niet
naar buiten toe.
Hoe komt het dat dit alles zo veranderd is? Dat er tussen Frankrijk en de Verenigde
Staten verschillen bestaan in tolerantie jegens buitenechtelijke avonturen - ook van
publieke figuren - is bekend. Niemand heeft het president Mitterrand nagedragen dat
hij een onecht kind - misschien wel meer dan één - had. Het strekte hem eerder tot
eer.
In de Verenigde Staten is dat heel anders. Maar dat is, zoals gezegd, bekend. Het
gaat niet om de vergelijking met Frankrijk, maar met een recent Amerikaans verleden.
Het opvallende is dat er over die schandalen waarin president Clinton betrokken is,
zoveel meer ophef wordt gemaakt dan over de vrijwel dagelijkse escapades van
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president Kennedy, die veel gevaarlijker waren (zo deelde hij een vriendin met een
mafiabaas). Iedereen in Washington wist het, maar niemand praatte erover.
Het is vooral het verschil met Kennedy dat opmerkelijk is, want Roosevelt is heel
discreet geweest in zijn amours, terwijl Hardings seksschandaal spoedig vergeten
raakte door een reusachtig corruptieschandaal, waarin zo ongeveer zijn halve regering
verwikkeld bleek, en door zijn onverwachte dood.
Wat is de verklaring van dat verschil? Het kan er niet aan liggen dat Kennedy
minder vijanden had dan Clinton. De eerste werd gehaat door alles wat Republikeins
was. De toenmalige Nederlandse ambassadeur merkte dat eens bijna aan den lijve,
toen hij op een diner een toast uitbracht op de president, waarop aanwezigen luid
zeiden: ‘Op het ambt, niet op de man.’
Clinton heeft minder vijanden onder de Republikeinen in het Congres (zijn minister
van Defensie is Republikein), maar daarbuiten heeft hij ze wel. De actie van Paula
Jones, die bijzonderheden weet te vertellen (of te verzinnen) over 's presidenten
pudendum, wordt betaald door een ultrarechtse organisatie, die het niet kan verkroppen
dat een product van de jaren '60, iemand die zich aan de dienstplicht heeft onttrokken,
op het Witte Huis zit.
Deze groeperingen deinzen, anders dan de meeste leden van het Congres, voor
niets terug om een tegenstander kapot te krijgen. Maar dan moet hij hun daarvoor
wel een handvat geven, en te vrezen valt dat Clinton - wat er ook precies waar mag
zijn aan al die verhalen - dat wel gedaan heeft.
Maar voor het succes van zo'n actie tegen de president is het niet voldoende dat
hij, om zo te zeggen, ‘meespeelt’. Het is ook nodig dat de preutsheid van het
Amerikaanse publiek nog zo groot is dat het een president die van zulk wangedrag
beschuldigd wordt, niet langer verdraagt.
Dat laatste nu viel tot voor kort erg mee. De geruchten over de presidentiële
slippertjes zijn al zo oud als zijn presidentschap, maar ze hebben zijn populariteit tot
dusver nauwelijks aangetast. Pas in de allerlaatste dagen is die populariteit 10 à 15
procent gedaald - misschien doordat er nu ook geruchten over meineed en aansporing
tot meineed de ronde doen.
Het zijn deze geruchten die, als zij op waarheid zouden blijken te berusten, hem
de nek kunnen breken, want dan zou hij niet alleen de waardigheid van het ambt
hebben geschonden, maar de eed op de grondwet. Als het Amerikaanse publiek een
verschil tussen deze twee schendingen zou weten te maken, zou het pleiten voor zijn
volwassenheid.
Intussen tikt de klok verder en zijn er in de wereld heel wat zaken - om slechts te
noemen: de crisis in Oost-Azië, de uitdagende houding van Saddam Hussein, het
‘vredesproces’ in het Midden-Oosten en Bosnië, en de gespannen handelsrelaties
tussen Europa en de VS - die niet wachten totdat de crisis in het Amerikaanse
presidentschap voorbij is en Clinton - of een andere president - krachtig kan optreden.
NRC Handelsblad van 27-01-1998, pagina 9

De doden riskeren niets meer
In mijn vorige taalstukje (19 december) vroeg ik taalkundig advies over deze zin van
mij: ‘Hij wordt gevraagd naar zijn maoïstisch verleden.’ Verscheidene lezers hadden
mij erop gewezen dat dit had moeten zijn: ‘Hem wordt gevraagd naar[...]’ Ik was
niet dadelijk overtuigd en vroeg: maakt het voorzetsel naar mijn zin niet correct?
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Welnu, ik kreeg antwoord van zeven deskundigen, maar - ik had het kunnen weten
- hun advies was verdeeld, zij het dat de grootst mogelijke meerderheid vond dat ik
ongelijk had. De minderheid van één meende dat ik mijn gelijk kon halen uit de
tweede editie van de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst), deel 2, p.
1408-11413, voorbeeldzinnen 15 a,b en c.
Het is mij onmogelijk de - soms zeer uitvoerige - argumentatie van de zeven
deskundigen hier weer te geven. Dat is meer iets voor een taalkundig tijdschrift. Laat
mij er dus mee volstaan de uitslag te vermelden en hun van harte dank te zeggen
voor hun advies (soms vergezeld van gelukwensen, waarvoor natuurlijk ook dank).
En nu de oogst van de afgelopen zeven weken:
‘Met de hierboven geschetste vertellingen wil ik niets anders zeggen dat wij
eigenlijk geen donder van design weten.’ Als dan weggelaten wordt, kun je net zo
goed niets anders weglaten.
‘Via advertentiecampagnes poogt de PTT mensen ervan te overtuigen hun kaarten
tijdig te posten.’ Overtuigen heeft met gelijk/ongelijk te maken. Door overreden
probeer je iemand tot iets te krijgen.
‘De woordvoerder van Center Parks sluit niet uit dat het nu afgeblazen park in
Maasmechelen op termijn niet toch gebouwd wordt.’ Een afgeblazen park dat
misschien toch niet gebouwd wordt?
‘In een brief van 22 september schrijft de officier van justitie te vrezen dat de acht
anonieme getuigen - die uitputtend verklaard hebben over de rol van Bouterse bij
cocaïnehandel - worden vermoord.’ Wát verklaard hebben?
‘Zelfs de leider van de Franse communisten, Robert Hue (en zijn overleden
voorganger Georges Marchais) riskeren om dezelfde reden straf.’ Mij dunkt dat een
dode niets meer riskeert.
‘De wettelijke toegangsbijdrage van f55,- wordt door ons geïnd, maar dragen wij
volledig af aan de AWBZ-kas.’ Zelfde constructie als: zij wordt geïnd, maar dragen
wij af.
‘Bij de fotoredactie is plaats voor een creatieve en energieke fotoredacteur, in staat
om zelfstandig beeldonderwerpen te kunnen bedenken.’ In staat om te kunnen:
dubbelop.
‘Zonder op dat punt orde op zaken te stellen is toetreding trouwens niet eens aan
de orde.’ Moet die toetreding orde op zaken stellen?
‘Hij is ooit een van de weinigen die op scherpzinnige wijze naar een synthese van
de bestaande kennis streven, die een patroon durft aan te leggen.’ Naar welk woord
verwijst het tweede die? Ook begrijp ik de zin van ooit hier niet.
‘De BV boekt uitstekende resultaten, niet in het minst dankzij de prestaties van
de directeur.’ Die directeur is dus op z'n minst overbodig.
‘Wat de auteurs van Leiden in last hiertegen inbrengen, overtuigt niet en heb ik
in mijn bespreking samengevat als “gegoochel met definities en teksten”.’ Zelfde
constructie als: hij overtuigt niet en heb ik bestreden.
‘Ook moet de missie met de oppositie praten, inclusief zij die niet in het parlement
vertegenwoordigd zijn.’ Ik zou zeggen: inclusief hen die [...]
‘Het enige museum voor moderne kunst dat een stijging mocht noteren, was het
Centraal Museum in Utrecht, van 50.000 in 1996 tot 90.000 het afgelopen jaar.
Volgens een woordvoerder is deze stijging te wijten aan de tentoonstelling van Wim
T. Schippers.’ Hebben ze dan spijt van die stijging?
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‘Hij wil maar zeggen: we hebben eigenlijk niets te klagen, ook al duurt de
kalenderpresentatie nu al drie kwartier zonder een kalenderfoto te hebben gezien.’
Heeft die presentatie nog geen foto gezien?
‘De congresdag van de PvdA kreeg op de televisie niet de meest ideale
voortzetting.’ Kan iets idealer zijn dan ideaal?
‘Hutu-rebellen hebben vanmorgen bij een aanval op een bus vijfendertig mensen
vermoord. Alle doden werkten bij een brouwerij.’ Ik zou zeggen: hadden bij een
brouwerij gewerkt.
‘Zet uw fiets daar waar u naar toe gaat.’ Dat begrijp ik niet.
‘Op weg naar een tevreden klant.’ Dat moet je nog maar afwachten.
‘Hij is vermoedelijk zeker zes weken uitgeschakeld.’ Wat is het nu: vermoedelijk
of zeker?
‘Vergeleken met de voorgaande jaren blijft het weer ongekend normaal.’ Dus
abnormaal?
‘Ik ben bang dat het bij een groot aantal spelers mentaal niet goed zit. Al vóór de
rust zie je bij de meesten dat angst regeert. Angst om maar niet te verliezen.’ Zijn ze
dan bang dat ze zullen winnen?
‘Een mandaat dat Suharto heeft weten uit te baten tot het langstdurende
presidentschap.’ Uitbaten: exploiteren.
‘De heer Steenhuis stond aldus oog in oog met het gegeven dat hij hooguit anderhalf
uur de tijd zou krijgen voor kennisneming van een rapport dat hij nog niet kende,
maar kennelijk ernstige uitkomsten bevatte, alsmede voor beraad en juridisch advies
over zijn rechtspositie bij een oordeel dat hij nog niet kende, maar dat naar buiten
gebracht zou worden.’ De eerste keer fout, de tweede keer goed.
‘De romantiek die zijn persoon omgaf, liet hij zich graag aanleunen en was in zijn
handen ook een belangrijke troef.’ Zelfde constructie als: haar liet hij zich aanleunen
en was een belangrijke troef.
‘Cultuur in zijn moderne uitdrukkingsvorm is veelal een uiting van zij die zich
gegijzeld voelen door het modernisatieproces.’ Een uiting van zij?
‘Als het zover is mag iemand de middelen niet worden onthouden.’ Hem of haar
mag de middelen niet mogen worden onthouden?
‘De controle aan de buitengrenzen van Nederland, in havens en op rivieren en
luchthavens, wordt versterkt. Het toezicht vlak voor de grenzen met Duitsland en
België wordt ook uitgebreid.’ Wat zijn de buitengrenzen van Nederland? Bedoeld
is waarschijnlijk: de buitengrenzen van het Schengen-gebied waar die samenvallen
met de Nederlandse grens. Nederlandse grenzen met Duitsland en België zijn
binnengrenzen van het Schengen-gebied.
‘Aan de andere kant was een centraal element in haar verdediging het “ernstige
verwijt” aan de voorzitter van dat college dat hij beijverde van de zaak-Steenhuis
een conflict te maken tussen het hele college en de minister.’ Het is nog altijd: zich
beijveren.
‘Meer dan een politieke kwestie was het in Frankrijk een kwestie van godsdienst
en waren vooral de protestanten tegen de slavernij.’ Hier staat eigenlijk: meer dan
een politieke kwestie [...] waren vooral de protestanten tegen.
NRC Handelsblad van 30-01-1998, pagina 9

First things first
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‘In mijn jeugd had een procureur-generaal geen betaalde nevenfunctie.’ Dit zei, zo
lees ik in de Volkskrant, de kunsthistoricus prof. H. van Os, oud-directeur van het
Rijksmuseum, donderdag op een symposium over deugdzaamheid in de politiek, dat
in Heerlen gehouden werd.
Ik weet niet hoe oud prof. Van Os is, maar ik herinner me uit mijn jeugd dat er
een lid, later vice-president, van de Hoge Raad was (mr. L.A. Nypels) die tevens
commissaris was bij een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands. Dat wekte toen
enig opzien (het was, geloof ik, een precedent), maar dat belette na de oorlog een
president van 's lands hoogste rechtscollege (mr. J. Donner) niet tegelijkertijd
president-commissaris van een verzekeringsmaatschappij te zijn. Nu zijn er verschillen
tussen leden van de rechterlijke macht en die van het openbaar ministerie, maar in
dit opzicht - de vraag of het hebben van een betaalde bijbaan oorbaar is - bestaan er,
dunkt me, geen verschillen. Blijkbaar wordt het hebben van zo'n bijbaan in beginsel
op z'n minst geoorloofd geacht, althans gedoogd.
Of deze lankmoedigheid al dan niet toegejuicht moet worden, is een andere zaak.
In dezelfde Volkskrant las ik dat de hoogleraar bestuurskunde P. Frissen (Tilburg)
erop wijst dat ‘het juist de opdracht (van de minister) aan Docters van Leeuwen was
om het OM open te gooien. Het moest zich sterker op de samenleving oriënteren.
Het hebben van nevenfuncties hoorde daarbij’.
Ook het Kamerlid G.J. Schutte (GPV), wel het staatsrechtelijk geweten van de
Tweede Kamer genoemd, schijnt zo te denken. In het debat van woensdag zei hij:
‘Procureur-generaal Steenhuis mag nevenfuncties bekleden, ook bij Bakkenist’ (de
organisatie die een opdracht van het OM had gekregen), eraan toevoegend: ‘Of hij
er wijs aan deed van dat recht gebruik te maken, kun je betwijfelen.’ Maar dat is een
andere zaak.
Hoe het ook zij, ik moet bekennen dat ik in het begin van de vorige week, met
behoud van dezelfde twijfel als die van Schutte, geneigd was kritischer te staan
tegenover de minister dan tegenover de procureurs-generaal. Ongetwijfeld had de
herinnering aan haar vroegere zwakke optreden, zo niet blunders, die neiging
bevorderd.
En toen zij in de Kamer zei dat, toen zij gehoord had van Steenhuis' bijbaan, de
oren haar van het hoofd gevallen waren, deed dat voor mij bijna de deur dicht. Zij
had van die bijbaan behoren te weten (temeer omdat Steenhuis die had gemeld). Als
door ambtelijke onachtzaamheid dat nieuws niet tot haar doorgedrongen was, was
zij daarvoor verantwoordelijk. Door die uitroep leek zij die verantwoordelijkheid
van zich af te schuiven.
Goed, daarna was er een overreactie van de kant van de procureurs-generaal
gekomen, maar ook toen nog overheerste bij mij de kritiek op de minister. Ik moet
echter bekennen dat dezelfde Schutte mij op andere gedachten heeft gebracht. In een
bijna klassiek betoog - klassiek ook doordat de korte spreektijd die zijn
tweemansfractie ter beschikking staat, hem tot bondigheid dwong - maakte hij
duidelijk waar het in het conflict tussen ministers en PG's om ging. Ik citeer hieronder
uit die rede.
‘Ambtenaren hebben veel rechten en in essentie maar één plicht, te weten
dienstbetoon aan het bevoegde gezag. Hoe hoger zij zijn geplaatst, hoe zwaarder hun
plicht weegt en hoe zorgvuldiger zij moeten omgaan met hun rechten. Ziehier in een
notendop waar het mijns inziens om gaat in wat geworden is een gezags- en
vertrouwenscrisis tussen de regering en een deel van het openbaar ministerie. [...]
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We kunnen uiteraard niet om de vraag heen hoe dit alles heeft kunnen gebeuren.
[...] Gebeurtenissen als die van de afgelopen week komen niet uit de lucht vallen.
Een gezagscrisis ontstaat niet zo maar. [...] Vragen daarover moeten we niet willen
ontlopen, maar moeten op het juiste moment aan de orde komen.
Nu (mijn cursivering - J.L.H.) gaat het erom de verantwoordelijkheid van de
politiek ook voor het openbaar ministerie te bevestigen. Het debat daarover moet
niet diffuus worden door een discussie over de rol en de positie van de minister.’
Daarover zijn er, zei Schutte in tweede termijn, ‘best vragen te stellen’, maar ‘die
zaken moeten van elkaar gescheiden worden en blijven.’
Met andere woorden: nu ging het erom de verantwoordelijkheid van de politiek
ook voor het OM te bevestigen, en wat dat betreft schaarde Schutte zich achter de
minister - hoe zwak die ook mag zijn - en haar handelwijze, die hij, gegeven de
situatie zoals die door de PG's - althans door Docters van Leeuwen en Steenhuis was geschapen ‘onvermijdelijk’ noemde.
Eerst moest dit duidelijk vastgesteld worden. First things first. Daarna kan de rest
van 's ministers beleid aan de orde komen. Dat dat in de drie maanden die ons nog
scheiden van de verkiezingen, nauwelijks zal kunnen gebeuren, doet niet af aan de
principiële juistheid van de prioriteit die Schutte ons in herinnering riep. Ik ben hem
er dankbaar voor dat hij bij mij althans die diffusie heeft verjaagd.
NRC Handelsblad van 03-02-1998, pagina 9

De wraak van de economie
Verleden week donderdag maakte ik een discussie mee tussen Felix Rottenberg, de
vorige voorzitter van de PvdA, en de socioloog J.A.A. van Doorn. Op een goed
ogenblik sprak de laatste over ‘de wraak van de economie op de politiek’. Ik vond
dat een mooie uitdrukking, die mij aan het denken heeft gezet. Dat denken - wat het
ook waard moge zijn - mag niet op Van Doorns conto geschreven worden. Hoe het
ook zij - vaststaat dat we sinds ongeveer 1989 getuige zijn van de overwinning van
het marktdenken. Ook het socialisme, dat een poging was de markt aan banden te
leggen, heeft haar nu omhelsd. Liberalen en socialisten lijken steeds meer op elkaar,
zoals we in Nederland kunnen zien.
Dat wil niet zeggen dat alle socialisten met overtuiging meedoen. Zo nu en dan
zijn ze onderhevig aan oude reflexen. Zo nam twee weken geleden een congres van
de PvdA een wijzigingsvoorstel aan tot beperking van de hypotheekrente-aftrek.
Haar lijsttrekker veegde die van tafel, en het congres berustte daarin. Het boog het
hoofd voor een onweerstaanbare kracht, ditmaal in de gedaante van een premier
wiens populariteit de partij de overwinning lijkt te beloven.
Als een politieke partij die van het ingrijpen van de overheid in de economie een
beginsel had gemaakt, nu inziet dat dit een vechten tegen de bierkaai is, dan kan
inderdaad van een wraak van de economie op de politiek gesproken worden. En als
dit tot gevolg heeft dat de verschillen tussen de politieke partijen steeds minder
worden en er dus weinig politiek meer over is, dan is die wraak compleet.
Maar kunnen we niet net zo goed spreken van een wraak van het leven? In feite
hebben socialisme en christendom gemeen dat zij het op zichzelf bandeloze leven
willen beteugelen, althans ordenen. Hun succes is niet daverend geweest. ‘Verjaag
de aard van de mens, en hij komt terug in galop’, aldus een Frans gezegde.
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Resultaat: dramatisch verlies van de kerken aan gelovigen, en wanneer de
sociaal-democraten op het ogenblik weer in de lift lijken te zitten, dan is dat niet
doordat zij socialist zijn, maar doordat hun tegenstanders er een potje van gemaakt
hebben.
Maar laten we de existentiële vragen buiten beschouwing laten en ons tot de politiek
bepalen. Zij leeft van de tegenstellingen, van de controverse. Wat blijft er van haar
over wanneer het steeds meer koekoek één zang wordt. Had de veel bespotte Francis
Fukuyama dan toch gelijk, toen hij ‘eeuwen van verveling’ voorspelde? En wat
brengt verveling op den duur voort? Meestal niet veel goeds. Op wereldschaal wordt
de overwinning van de markt meestal, met een anglicisme, globalisatie genoemd.
Het is natuurlijk niet alleen maar de markt, het is het hele samenstel van markt,
technologie en communicatie, dat de wereld omspant en waaraan de staten, of ze nu
willen of niet, zich moeten aanpassen. Jean-Marie Guéhenno heeft dit in zijn boek
Het einde van de democratie zo onder woorden gebracht:
‘Zal de politiek’, schrijft hij, ‘een dergelijke omwenteling kunnen overleven?
Vanaf het begin, sinds het ontstaan van de Griekse stad, is politiek de kunst van het
regeren van een groep mensen die worden gekenmerkt door hun geworteldheid in
een plaats, stad (polis) of natie. Als solidariteit zich niet meer laat opsluiten in de
geografie, als er geen stad, als er geen natie meer is, kan er dan nog politiek zijn?’
Het antwoord geeft hij in het op deze woorden volgende hoofdstuk, dat ‘Het einde
van de politiek’ heet. ‘In het tijdperk van de netwerken wordt de verhouding van de
burgers tot het politieke bestel concurrentie aangedaan door de talloze verbindingen
die zij buiten dit bestel om tot stand brengen, met het gevolg dat de politiek, wel
verre van het organiserend beginsel van het menselijk leven te zijn, een secundaire
activiteit wordt, ja zelf een kunstmatige constructie, die niet geschikt is om de
praktische problemen van de tegenwoordige wereld op te lossen.’
En Guéhenno voorspelt: ‘Er is geen politieke ruimte meer, geen collectieve
solidariteit. In plaats daarvan slechts dominante percepties, die even vluchtig zijn
als de belangen waardoor ze gemanipuleerd worden. [...] Een samenleving die tot in
het oneindige verbrokkelt, zonder geheugen en zonder solidariteit [...], een
samenleving zonder burgers en dus, ten slotte, een non-samenleving.’
Kortom, een noch voor socialisten noch voor conservatieven verheugend
vooruitzicht, te minder omdat ook hier de vraag gesteld kan worden: wat komt daar
op den duur uit voort? Nu al zijn er verschijnselen van reactie te signaleren:
nationalisme, regionalisme, protectionisme, heimwee naar het communisme - allemaal
pogingen om in de baaierd van onzekerheden een houvast aan iets vertrouwds te
vinden.
Misschien dat deze houvasten, die schijnhouvasten zijn, de menselijke behoefte
aan identiteit en saamhorigheid tijdelijk kunnen bevredigen, maar welvaart zullen
ze zeker niet verschaffen. Dat hebben we in het nog niet verre verleden gezien.
Maar staat er niet geschreven: niet alleen van brood zal de mens leven? Jawel,
maar de illusies die vaak lange tijd het gebrek aan brood kunnen doen vergeten,
hebben ook weinig meer dan rampen over de wereld gebracht. Ook dat hebben we
gezien.
NRC Handelsblad van 06-02-1998, pagina 7

Het revolutionaire kapitalisme
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Terwijl afgelopen weekeinde de wereld het feit herdacht dat Marx en Engels
honderdvijftig jaar geleden hun Communistisch Manifest publiceerden, was ik in
een Betuws dorpje om te herdenken dat daar, eveneens in februari 1848, een predikant,
die als een der eersten vond dat de kerk ook een sociale taak had, een asiel stichtte
voor wat toen genoemd werd: ‘gevallen vrouwen’.
Hoewel dit initiatief van die dominee in het Nederland van toen als bijna
revolutionair beschouwd werd, valt zijn historische betekenis natuurlijk in het niet
bij die van het pamflet van de twee socialisten. Bijna anderhalve eeuw heeft de wereld
met hun ‘spook’ - zo noemden Marx en Engels het communisme immers - geleefd,
en wie weet zal het eens opnieuw opdoemen.
Het was dus een goed idee van de redactie van het Zaterdags Bijvoegsel om op 7
februari zes auteurs van verschillende politieke pluimage hun licht te laten schijnen
over de betekenis van het Manifest. Van die zes is de politieke affiliatie van vier
bekend: één (nog steeds) communist, één liberaal en twee sociaal-democraten.
Nummer vijf was communist; en van nummer zes, een Engelsman, weet ik te weinig
om hem ergens onder te kunnen brengen.
Het opmerkelijke was - of eigenlijk is het helemaal niet zo opmerkelijk - dat,
behalve de communist, ze het nogal eens waren over de betekenis van het Manifest:
de voorspellingen van beide auteurs waren grotendeels niet uitgekomen, maar als
analyse van het kapitalisme was het geschrift in vele opzichten nogal actueel.
Waarom? Omdat het kapitalisme, anders dan beiden voorzien hadden, nu eerst
recht een zegetocht over de hele wereld schijnt te maken, zij het veelal in een andere
gedaante dan waarin Marx en Engels het in hun tijd kenden. En bij die zegetocht
komen, zoals zij wél voorspeld hebben, velen aan de kant van de weg te vallen. Als
ze terug zouden keren op aarde, zou het respect dat Marx en Engels hadden voor het
kapitalisme, waarschijnlijk nog groter zijn dan het toen al was. ‘De bourgeoisie heeft
in haar klassenheerschappij van amper honderd jaar massalere en kolossalere
productiekrachten gecreëerd dan alle voorgaande generaties bij elkaar’, schreven zij.
Dat is sindsdien alleen maar exponentieel toegenomen.
‘En waar de bourgeoisie maar komt, ondermijnt zij de traditionele werkwijzen’,
schrijft John Cassidy, die verder het Manifest weer citeert: ‘De oeroude nationale
industrieën zijn verwoest en worden nog dagelijks verwoest. Ze worden verdrongen
door nieuwe industrieën, waarvan de invoering voor alle beschaafde naties een
kwestie van leven of dood wordt.’ Dat geldt tot de dag van vandaag.
Kortom, het kapitalisme - of de bourgeoisie als zijn sociale klasse - is een
revolutionaire kracht, die alles op zijn weg vernielt of op z'n minst onherkenbaar
vervormt. Waarden en normen kent het niet. Het is een amorele kracht, die zich
anderzijds ook wonderwel weet aan te passen aan zijn omgeving. Zo creëerde in de
jaren '60 de counterculture, die zelf antikapitalistisch was, een gat in de markt,
waarvan het kapitalisme dankbaar gebruik maakte.
Vanzelfsprekend geldt wat hier van het kapitalisme gezegd wordt niet
noodzakelijkerwijs voor alle afzonderlijke kapitalisten. Die kunnen liberaal,
christen-democratisch of zelfs socialist zijn. De PvdA'er Rick van der Ploeg blijkt
in het Zaterdags Bijvoegsel voorstander van een ‘volkskapitalisme’ te zijn, en in
afwachting daarvan speculeert menig PvdA'er rustig op de beurs. Ik heb zelfs een
oude dame gekend die, in de jaren '50, haar vermogen aan de CPN naliet (die die
erfenis niet preuts versmaadde).
De afzonderlijke kapitalist kan dus een zedelijk hoogstaand iemand zijn en een
ideologie aanhangen - op zichzelf is het kapitalisme amoreel en niet-ideologisch.
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Onverschillig ten aanzien van normen en waarden, is het tegengesteld aan het
conservatisme. In zoverre is Bolkestein, wanneer hij de nadruk legt op normen en
waarden, eerder conservatief dan liberaal.
Wat is het geheim van het succes van het kapitalisme? Dat het zich aanpast aan
de natuur van de mens. En wat is die natuur? Niemand heeft dat beter geschetst dan
de zichzelf links noemende Herman Franke in De Groene van 21 januari deed:
‘Mensen doen niet van nature lief tegen elkaar.’ De waarheid is veeleer dat ‘de meeste
mensen hebzuchtige roofdieren zijn, die je tegen elkaar moet beschermen, want
anders vreten de sterksten de zwaksten gewetenloos op. Als ze lief zijn voor elkaar,
zijn ze dat uit welbegrepen eigen belang.’ Heel juist, (al getuigt het van een ander
geloof dan dat van het socialistische strijdlied ‘De mens is goed...’) en daarom is er
volgens Franke ‘heel veel staatsinmenging nodig en een overheid die veel wetten
uitvaardigt die moeten verhinderen dat mensen elkaar afmaken en uit winzucht van
de aarde een vuilnisvat maken; wetten die hen dwingen rekening met elkaar te houden
en voor elkaar te zorgen’. Socialisme dus. Op zichzelf hoeft daar niets tegen te zijn
- behalve dat zo'n politiek zelden lange tijd de meerderheid van de bevolking achter
zich krijgt en dat de geschiedenis heeft aangetoond dat zo'n etatisme - of het zichzelf
nu links dan wel rechts noemt - tot mislukking gedoemd is, zeker wanneer het tot
één staat beperkt blijft. Over het lot van het ‘reële socialisme’ in Oost-Europa hoeven
we niet te spreken, maar zelfs Zweden is geen model meer.
Een andere kracht die de menselijke natuur aan banden heeft pogen te leggen, is
de religie (het woord betekent: binding). Maar die verliest ook aan kracht, althans
in haar institutionele vorm. Kortom, het kapitalisme heeft nog geen gelijke, laat staan
sterkere, tegenkracht gevonden, al kan het nog altijd, net als het communisme, aan
innerlijke tegenstellingen ten onder gaan.
NRC Handelsblad van 10-02-1998, pagina 7

Vlag op een modderschuit
Julius Caesar eiste van zijn vrouw dat haar gedrag niet alleen smetteloos zou zijn,
maar ook onbesproken. Toen zij, buiten haar schuld, in een schandaal verwikkeld
was geraakt, scheidde hij dan ook van haar. Sindsdien wordt, vooral in het Engelse
spraakgebruik, gesproken van de regel van ‘Caesars vrouw’.
Als die regel op de kroonprins toegepast zou worden, zou hij nu moeten afzien
van zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité. Immers, hij is in
opspraak gebracht, en of de kwalificaties die de voorzitter van het Nederlands
Olympisch Comité hem heeft toegevoegd, nu terecht of niet zijn; ja, of die voorzitter
ze inderdaad al dan niet heeft gebezigd, doet niet terzake.
Maar ja, in het land waar de ‘Carringtondoctrine’ - aftreden wanneer er onder je
verantwoordelijkheid fouten zijn gemaakt, ook als je er niets van wist - niet geldt,
zal hier ook wel een mouw aangepast worden. Het loopt tegen de verkiezingen, zodat
geen politicus het odium op zich wil laden die jongen iets te misgunnen.
Het is waar: ook als lid van het IOC blijft prins Willem-Alexander handelen onder
verantwoordelijkheid van het kabinet. ‘De Nederlandse regering’, schreef Harry van
Wijnen eergisteren op deze pagina, ‘behoudt de vrijheid de kroonprins terug te roepen
als zou blijken dat deze een marionet in de ‘besluitenregering’ van de autocratische
Spanjaard (voorzitter Samaranch) mocht zijn geworden.
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Dat is waar, maar het lijkt geen prettige positie voor de prins om als marionet van
het Nederlandse kabinet op te treden, en dat zal onvermijdelijk zijn zodra er over
zaken beslist moet worden die politieke implicaties hebben. Dan mag de prins niet
slechts bij zichzelf - of bij zijn directe omgeving - te rade gaan. Hij zal ruggespraak
met Den Haag moeten houden - wat hij volgens de regels van het IOC niet mag.
Zulke implicaties nu doen zich herhaaldelijk voor. Om ons tot de naoorlogse Spelen
te beperken - en dus niet de kwestie van de Olympische Spelen in het Berlijn van
Hitler op te rakelen - zijn er incidenten met politieke implicaties geweest in Mexico
1968 (slachting onder studenten), München 1972 (moord op Israelische sporters),
Moskou 1980 (een half jaar nadat de Sovjet-Unie Afghanistan was binnengevallen),
en misschien vergeet ik er een paar.
Telkens is de reactie van het IOC - ook onder Samaranchs voorganger - geweest:
doorgaan met de Spelen, onder het motto dat sport niets met politiek te maken heeft
- een leugen, alleen al omdat het gastheerland vooral om politieke redenen gastheer
wil zijn. Dat is zeker het geval bij landen onder totalitair regime. Maar er is ook een
andere leugen, die het IOC druk verbreidt: de Olympische Spelen bevorderen de
broederschap tussen de volken. Niets is minder waar. De Olympische Spelen zijn
een markt waar het nationalisme hoogtij viert, sterker: waar honderden nationalismen
hoogtij vieren.
Atlanta 1996 ligt nog vers in het geheugen, met de uitzinnige vreugde waaraan
talloze Nederlanders, dikwijls in wonderlijke tooi, zich overgaven zodra een
landgenoot een medaille in de wacht had gesleept. Bezoekers uit andere landen zullen
bij successen van hun landgenoten niet anders gereageerd hebben, maar dat zagen
we niet zo vaak op onze televisie, die ook nationalistisch is.
En wie hoste er uitbundig mee in die nationalistische orgie? Juist,
Willem-Alexander. Of dat erg waardig was, zullen we in het midden laten. In elk
geval was dit vertoon geen blijk van internationale broederschap, want anders zou
hij ook bij overwinningen van anderen dan Nederlanders hebben moeten hossen.
We kunnen er zeker van zijn dat de televisiebeelden van die Oranje-explosie,
waaraan de kroonprins meedeed, bij miljoenen kijkers meer beklijven dan de
bedachtzame woorden die zijn moeder met Kerstmis tot het volk richt. Misschien
heeft 's prinsen lidmaatschap van het IOC één voordeel: hij zal zich dan - althans dat
mogen we aannemen - niet meer zo solidariseren met één natie.
Dat de Olympische Spelen het tegendeel bereiken van wat ze zeggen te bevorderen,
blijkt ook in Nagano. Het Algemeen Dagblad van gisteren citeert een Nederlandse
schaatsster die in drie Duitse collega's haar meerderen heeft moeten erkennen: ‘Nu
springen de tranen me alleen in de ogen omdat ik wéér dat Duitse volkslied moet
aanhoren. Ik kan die Duitse vlag niet meer zien. Ik word er kotsmisselijk van.’
En als ze toevallig had gewonnen en er was een zee van Nederlandse vlaggen
geweest? Zou ze dan ook kotsmisselijk zijn geworden? Het had gemoeten, als ze
trouw aan de Olympische gedachte was. Maar die is een leugen. Een fatsoenlijk mens
moet daar ver van blijven. En dan hebben we het nog niet eens over het ongure
gezelschap dat het IOC is. De prins dient daar als vlag op een modderschuit.
NRC Handelsblad van 13-02-1998, pagina 7

Voor wat hoort wat
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Tot in het kabinet zijn de meningen verdeeld over wat te doen tegen Saddam Hussein.
Het besluit een fregat naar de Golf te sturen, maar nog niet te besluiten over een
eventuele inzet ervan, verraadt deze verdeeldheid. Het is een typische
compromisoplossing, geldig voor slechts een week, want na een week moet het fregat
in de Golf zijn aangekomen.
Van veel moed en besluitkracht getuigt dit compromis niet, eerder van een hoop
dat er binnen die week iets zal gebeuren dat een tweede besluit onnodig maakt. Het
is waar: in de politiek is een week een lange tijd, zoals Harold Wilson zei. Intussen
kan het nuttiger zijn de vragen waarvoor Nederland, met de andere Europese landen,
zich gesteld ziet, duidelijk te formuleren. Het zijn, in hoofdzaak, twee vragen: de
vraag of geweld gebruikt mag of moet worden om Saddam Hussein ertoe te krijgen
te voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Verenigde Naties; en de vraag of, als
die eerste vraag bevestigend beantwoord wordt, Nederland aan dat geweld moet
meedoen.
Laten we met de laatste vraag beginnen. Antwoord daarop hangt weer af van het
antwoord op de vraag of Nederland het nodig vindt dat de Verenigde Staten, de enige
mogendheid die het nodige geweld tegen Saddam Hussein kan opbrengen, een
belangrijke rol spelen in Europa.
Die vraag beantwoordt de Nederlandse regering, hierin gesteund door de overgrote
meerderheid in het parlement, bevestigend. Amerika is niet alleen nodig voor de
veiligheid van Europa, die op het ogenblik niet bedreigd wordt, maar nog meer voor
de veiligheid in Europa. Dat zien we op het ogenblik in Bosnië, waar de vrede alleen
dankzij Amerikaans optreden is bereikt kunnen worden.
Het tekent de onmacht van Europa. Europa bestaat niet als politieke eenheid die
operatief kan ingrijpen. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is
een lachertje. Zolang dat niet bestaat - en dat zal nog lang duren - is Europa, ook
voor zijn interne veiligheid, afhankelijk van de Verenigde Staten. Dit zo zijnde, zou
het voor Nederland buitengewoon onverstandig zijn iets te doen wat ten gevolge zou
kunnen hebben dat de bereidheid van de Verenigde Staten om een rol in Europa te
spelen zou afnemen. Een weigering de Amerikanen bij te staan ingeval zij zouden
besluiten geweld in de Golf te gebruiken, zou precies dàt bewerkstelligen.
Immers, waarom zouden de Amerikanen zich nog moeite getroosten voor de
veiligheid van en in Europa offers te brengen, wanneer de Europeanen aan de kant
zouden blijven staan bij een Amerikaanse actie die ten doel zou hebben iemand tot
de orde te roepen die tweemaal bewezen heeft agressie niet te schuwen - en dat in 's
werelds grootste kruitvat?
Ergo: het toepassen van het ‘voor wat hoort wat’ is een Europees belang, maar
zolang er geen Europa is, is het in elk geval een Nederlands belang, een belang dat
in feite het uitzenden van meer dan een enkel fregatje zou rechtvaardigen. (Straks
gaan de Amerikanen nog vragen: waarvoor hebben jullie eigenlijk nog een marine
nodig, als er voor zo'n crisis als om Irak maar één fregat afkan?)
Hiermee is de tweede vraag - die betreffende Nederlands steun aan de Verenigde
Staten - beantwoord. Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de eerste
vraag: mag of moet geweld gebruikt worden teneinde Saddam Hussein te dwingen
te voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Verenigde Naties: toestaan van inspectie
van opslagplaatsen van verboden wapens?
Natuurlijk: eerst moet diplomatie de kans gegeven worden dit doel te bereiken.
Maar diplomatie zonder een stok achter de deur bereikt niets - zeker niet bij een man
als Saddam Hussein. Wat dat betreft moeten de grote pleiters voor diplomatieke druk
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- Frankrijk, Rusland en China en menigeen in dit land - dankbaar zijn voor de stok
die de Amerikanen op dit ogenblik in de Golf aan het perfectioneren zijn.
Maar als de combinatie van diplomatie en militaire dreiging niet helpt, is dan in
laatste aanleg geweld een geoorloofd middel? Ja, want als op het laatste ogenblik
van het ultimum remedium geen gebruik gemaakt zou worden, zou dat een uitnodiging
zijn aan alle Saddams van de wereld hun geluk te beproeven. Saddam zelf zou
bijvoorbeeld zijn wapens op Israel kunnen gaan richten, wat die staat ongetwijfeld
door een preventieve actie zou proberen te verijdelen.
Geweld is dus, in het geval Irak, een geoorloofd middel. Maar is het ook een
doeltreffend middel? Saddam Hussein zelf zou het waarschijnlijk wel overleven.
Hem staan genoeg schuilplaatsen ter beschikking. Belangrijker is echter de vraag of
zijn gevaarlijke wapens ook in één klap - of meer klappen - uitgeschakeld zouden
kunnen worden. Waarschijnlijk niet allemaal, maar toch voldoende voor enige jaren
respijt. En dat is in de politiek een heel lange tijd.
Houwdegens zijn altijd geneigd te geloven dat geweld alles oplost. Dat is niet zo.
Illusies moeten we ons dus niet maken over de gevolgen van eventueel geweld in de
Golf. Maar het kan onvermijdelijk zijn, en dan vraagt, bij gebrek aan alternatieven,
het Nederlands belang dat wij aan de kant van de Amerikanen staan en dat zij daar
nu al van op aan kunnen.
NRC Handelsblad van 17-02-1998, pagina 9

Bolkesteins optimisme
Bolkestein is eerder conservatief dan liberaal, heb ik wel eens beweerd. Ik trek die
woorden terug. In een gesprek met het Reformatorisch Dagblad (14 februari) zegt
hij: ‘Liberalen hebben een optimistische mensvisie. Dat delen zij met de socialisten.
We zijn beiden kinderen van de Franse revolutie.’ En van zichzelf zegt hij: ‘Ik ben
een optimistisch persoon.’
Inderdaad, het liberalisme is, zoals de historicus H.T. Colenbrander eens schreef,
‘in wezen optimistisch. Het gelooft (hierin niet verscheiden van de 18de eeuw) in
de “perfectibilité de l'homme” (de vervolmaakbaarheid van de mens)’. Bolkestein
zegt van zichzelf dat hij die visie deelt. Ergo is er geen reden hem conservatief te
noemen, want het conservatisme heeft eerder een pessimistische mensvisie.
In een zojuist uitgekomen publicatie van de liberale Teldersstichting over Publieke
verantwoordelijkheid werkt Bolkestein die visie uit. Met instemming haalt hij de
Schotse filosoof David Hume (1711-1776) aan: ‘Onze oerinstincten leiden ons ertoe
hetzij ons over te geven aan onbeperkte vrijheid hetzij te streven naar overheersing
over anderen. Het is slechts reflectie (nadere overdenking) die ons ertoe beweegt
zulke sterke hartstochten op te offeren voor de belangen van vrede en openbare orde’.
Liberalen nu, zegt Bolkestein, ‘gaan ervan uit dat mensen reflectief ingesteld zijn’.
Nu, wie daarvan uitgaat moet inderdaad optimistisch genoemd worden. Maar
Bolkesteins optimisme kent op z'n minst grenzen, want in dat interview met het RD
zegt hij: ‘Mensen willen antwoorden hebben, en omdat zij niet toekomen aan
nadenken, grijpen zij vaak naar de religie.’ Hoe kan dat nu? Hoe kunnen mensen
tegelijk reflectief ingesteld zijn en niet toekomen aan nadenken? Of heeft Bolkestein
het in zijn artikel over andere mensen dan in het interview?
Waarschijnlijk is dat Bolkestein het in het artikel heeft over een zekere tot reflectie
geneigde elite, hoewel hij dat woord niet gebruikt. Wie dat wél onbekommerd doet
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is de liberale filosoof dr. A. Kinneging. In een interview met HP/De Tijd (20 februari)
onderstreept hij ‘het belang van een deugdelijke elite’. Maar, helaas, ‘de elite heeft
geen kompas meer’. Dat komt doordat zij geen ‘gedegen inhoudelijke en ethische
vorming’ meer krijgt. Die hadden ‘onze voorouders’ nog wel. Die hadden ‘meer tijd
voor reflectie’. De liberaal Kinneging is, zo kan men besluiten, pessimistischer (dus
conservatiever?) dan de liberaal Bolkestein.
Er zijn meer kanttekeningen te maken naast artikel en interview van Bolkestein.
Zo schrijft hij in het eerste dat ‘het welbegrepen eigenbelang het besef omvat van
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Anders uitgedrukt: het individu moet
bij zijn keuzebeslissingen niet alleen kijken naar zijn eigen belang in engere zin,
maar ook rekening houden met het algemeen belang’.
Niemand zal hier protest tegen aantekenen, maar wie maakt uit wat welbegrepen
is? (Bolkestein hecht waarde aan die kwalificatie, want hij cursiveert het woord). En
wat is precies het algemeen belang? Het gaat om de filosofische betekenis van die
begrippen, want over de politieke betekenis ervan zijn we het, zoals gezegd, in
algemene zin wel eens.
Vooral de vraag naar het algemeen belang is interessant, want elders citeert
Bolkestein de liberale econoom en filosoof Friedrich Hayek (geb. 1899), die zegt
dat ‘er eigenlijk niet zoiets bestaat als het algemeen belang’. ‘Een objectief criterium
ontbreekt namelijk’ (dat geldt trouwens ook voor welbegrepen). Bolkestein bestrijdt
die opvatting niet met zoveel woorden, waardoor er onzekerheid blijft hangen over
de betekenis van zijn woorden. (Maar ja, hij heeft filosofie gestudeerd dus hij zal het
wel weten, ben je geneigd te denken). In het interview refereert Bolkestein aan zijn
poging om het debat over de moraal in zijn partij van de grond te krijgen. Maar ‘mijn
partij heeft dat niet opgepikt’, zegt hij. Inderdaad heeft de partijraad verleden jaar
een poging daartoe neergeschreeuwd. Bolkestein mag dan liberaal zijn, een echte
VVD'er is hij niet. Het is zelfs de vraag of de echte VVD'er tot de mensen behoort
die ‘reflectief ingesteld’ zijn.
Hoe dan ook - Bolkestein zegt: ‘Wellicht probeer ik het later nog eens.’ Zijn
bijdrage in Publieke verantwoordelijkheid moet als zo'n hernieuwde poging gezien
en gewaardeerd worden. ‘We moeten op zoek naar de ethische beginselen die moeten
worden gehanteerd, maar de waarden en normen die het uitgangspunt bij het
beoordelen van menselijk gedrag vormen.’
Die ethische beginselen zijn niet, als ik het goed begrepen heb, hetzelfde als de
moraal, want die is ‘gegroeid als het resultaat van een lange evolutie’, zij verandert
dus voortdurend ‘door zich aan te passen aan de omstandigheden’. Maar onder die
veranderlijke moraal ligt volgens Bolkestein ‘een verzameling van waarden en normen
die een universeel en onveranderlijk voorkomen hebben. Deze ethica naturalis lijkt
altijd en overal in een of andere vorm aanwezig.
Bovendien moet niet elke verandering in de heersende moraal worden beschouwd
als het resultaat van het proces van geleidelijke revolutie. Zeker is dat niet het geval
als er sprake is van een radicale breuk met de traditionele waarden en normen.
Vandaar mijn opvatting dat de traditionele westerse waarden en normen een
betrekkelijk absolute en universele betekenis hebben.’ Het wordt er, eerlijk gezegd,
niet duidelijker op. Wat Bolkestein met de ene hand geeft, schijnt hij met de andere
weg te nemen. In elk geval blijven er vragen. Wat, bijvoorbeeld, is de betekenis van
dat betrekkelijk (opnieuw door hem gecursiveerd)? Kan iets trouwens betrekkelijk
absoluut zijn? (Mij dunkt dat het een het andere uitsluit).
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En als onze Westerse normen en waarden - dat is dus wat volgens Bolkestein onder
de veranderlijke moraal ligt en zelf dus blijkbaar niet veranderlijk is - slechts een
betrekkelijk universele betekenis hebben, kan er dan sprake zijn van een ethica
universalis? Of is het de bedoeling dat die Westerse normen en waarden aan het
universum worden opgelegd? In het interview zegt hij: ‘Onze normen zijn
toonaangevend. Andere beschavingen zouden goed doen zich aan onze normen te
ijken.’ Dus zó universeel zijn ze blijkbaar nog niet.
NRC Handelsblad van 20-02-1998, pagina 7

Uitstel van executie?
Natuurlijk zijn we allemaal opgelucht dat het niet tot een uitbarsting van geweld over
Irak is gekomen, maar, eerlijk gezegd, die massale opluchting en vreugde doet me
een beetje denken aan München 1938. Toen leverden Frankrijk en Engeland
Tsjechoslowakije, een bondgenoot van Frankrijk, uit aan Hitler. Grote vreugde alom,
de vlaggen gingen uit (behalve in Tsjechoslowakije), maar het was slechts uitstel
van executie.
De vergelijking is niet helemaal billijk, want terwijl Frankrijk en Engeland zestig
jaar geleden niet van hun militaire macht gebruik durfden te maken, was de
Amerikaanse en Britse bereidheid geweld te gebruiken nu wezenlijk onderdeel van
het pakket waarmee Kofi Annan Saddam Hussein tot wijken wist te brengen.
Is dit fantasie? Nee, op de persconferentie na ondertekening van het akkoord zei
de Irakees Tariq Aziz dat het ‘diplomatie, en niet sabelgekletter, was geweest
waardoor het akkoord bereikt was’, waar Kofi Annan onmiddellijk aan toevoegde:
‘Je kan een boel met diplomatie bereiken, maar natuurlijk kun je een boel meer
bereiken wanneer diplomatie gesteund wordt door vastberadenheid en kracht.’ (De
Nederlandse televisie liet overigens die woorden van Annan weg.)
En als 't ware om die woorden te onderstrepen zei Annan na terugkeer in New
York: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ‘waren de perfecte
vredesbewaarders van de Verenigde Naties. Zij hebben laten zien dat de beste manier
om macht te gebruiken is die macht te tonen om die vervolgens niet te hoeven
gebruiken.’ Daar wordt waarschijnlijk in GroenLinks, de linkervleugel van de PvdA
en de kerken anders over gedacht, maar ik hoorde maandag minister Pronk, hun
lieveling, voor de televisie eigenlijk hetzelfde zeggen.
Het verschil met München 1938 is dus groot, maar ook nu is de vraag
gerechtvaardigd: zal het geen uitstel van executie zijn? Saddam Hussein is kampioen
in het breken van beloften, en wanneer hij nu de inspecteurs van de VN
‘onmiddellijke, onvoorwaardelijke en onbeperkte’ toegang toezegt tot alles wat in
hun ogen verdacht is - overigens met deze restrictie: onder eerbiediging van ‘Iraks
legitieme zorgen met betrekking tot veiligheid, soevereiniteit en waardigheid!’ - dan
getuigt het niet van overdreven argwaan eraan te herinneren dat hij dat al eerder
toegezegd heeft. Er is dus alle reden voor scepsis.
Daarom mogen we dus niet verbaasd zijn als Saddam Hussein over een halfjaar
of een jaar opnieuw met hetzelfde spelletje begint. Wat zal dan de reactie zijn?
President Clinton zegt dat de Amerikaanse strijdkrachten in de Golf in een ‘hoge
staat van paraatheid’ zullen blijven. Prachtig, maar dat gaat wèl ten koste van
paraatheid in andere gebieden, zoals Bosnië en Korea - om slechts twee
spanningsgebieden te noemen.
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De geestdrift van een tweede Golfoorlog was bij het Amerikaanse publiek al niet
onverdeeld. Veel groter zal ze waarschijnlijk niet worden als er over een paar maanden
opnieuw een beroep op zou worden gedaan. Als dit al het geval is terwijl de
tegenstander zo'n duidelijke ‘satan’ is als Saddam Hussein, moet bij minder
gemakkelijk personifieerbare gevaren rekening worden gehouden met nog minder
steun. Dit is iets wat de Europeanen aangaat, want zij hebben zich voor hun veiligheid
grotendeels afhankelijk gemaakt van Amerikaanse steun.
Het gedrag van de meeste Europeanen in de laatste crisis is niet zodanig geweest
dat de Amerikanen spontaan en massaal bereid zullen zijn hen te hulp te snellen,
mochten zij zelf in een crisis komen te verkeren. Het staaltje van politieke onmacht
dat ‘Europa’ tijdens de Iraakse crisis ten beste heeft gegeven, verdient in elk geval
de minachting die de Amerikanen zo duidelijk hebben getoond.
En bleef het maar bij die onmacht. Hoe vaak werd het Amerikaanse optreden niet
uitgelegd als een poging eigen hegemonie te bevestigen. Onlangs zag ik dat ook twee
deskundigen doen in een uitzending van Middageditie. En als dat al waar zou zijn,
laten de Europeanen - Nederland voorop - zich die hegemonie niet graag aanleunen
wanneer het hun eigen veiligheid betreft?
Frederick Kempe, die vaak gast is bij de forumdiscussie Presseclub op het eerste
Duitse net, vertelt in de Wall Street Journal Europe (waarvan hij hoofdredacteur is)
dat hij in de uitzending van vorige zondag soms het gevoel kreeg dat Saddam het
slachtoffer was en de boosdoeners de deelnemers waren in de een of andere
Israelisch-Amerikaanse samenspanning. Ik heb die uitzending gezien en moet zeggen
dat hij slechts een beetje overdrijft.
Het tekent de verwijdering die zich tussen de Amerikanen en de - overigens
onderling verdeelde - Europeanen al geruime tijd aan het voltrekken is. Die
verwijdering was te verwachten na het einde van de Koude Oorlog. De laatste crisis
heeft die ontwikkeling versterkt, en het zijn niet de Amerikanen die er het slachtoffer
van zullen worden.
NRC Handelsblad van 27-02-1998, pagina 7

Chaos als normale toestand
Diegenen die veertig jaar lang met de Koude Oorlog hadden geleefd, kwam de tijd
die daarna kwam, de tijd dus waarin wij nu nog leven, chaotisch voor. Immers, de
Koude Oorlog had, met zijn scherpe tweedeling tussen West en Oost (voor velen:
goed en kwaad), voor een zekere orde gezorgd - ook voor hen die streefden naar het
einde van die oorlog.
Toen dat doel omstreeks 1989 bereikt was, waren velen in Oost en West, het
kompas kwijt waarop zij jarenlang gevaren hadden. Conflicten die overal in de wereld
uitbraken, zoals ze dat altijd gedaan hadden, konden niet meer in het schema van die
tweedeling gepast worden. Ook de samenbundeling van krachten - integratie genoemd
- waartoe de Koude Oorlog vooral in het Westen aanleiding had gegeven, moest
voortaan die prikkel missen. Onzekerheid alom dus.
Nu was de zekerheid, de orde van de Koude Oorlog natuurlijk een schijnzekerheid,
een schijnorde geweest. De Koude Oorlog had gediend om de chaotische toestand
van na de Tweede Wereldoorlog enigszins in de hand te krijgen, zoals regimes en
godsdiensten, met hun wetten en dogma's, er altijd toe dienen greep op de chaos te
krijgen.
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Zo gezien, is de chaos dus de normale toestand en zijn de pogingen er een zekere
orde in te krijgen niet meer dan noodverbanden. ‘De chaos bestaat uit een
onvoorstelbare voortdurende afwisseling van integratie en desintegratie, die
ogenschijnlijk (mijn cursivering, J.L.H.), dus subjectief gezien, soms enige
regelmatigheid vertoont’, schreef de historicus prof. W.H. Roobol eens in het
tijdschrift Theoretische geschiedenis (1981, nr. 1).
En hij liet daarop volgen: ‘Wat wij in de geschiedwetenschap (en de andere
wetenschappen) bestuderen zijn de gedaantewisselingen van de chaos.’ Voor zover
de commentariërende journalist zich bezighoudt met de hedendaagse geschiedenis,
bestudeert ook hij de gedaantewisselingen van de chaos - zelfs als hij zich niet daarvan
bewust is. Ook wie in de geschiedenis Gods hand of plan ziet, doet dat, want zegt
de bijbel niet dat Gods wegen voor ons mensen onnaspeurlijk zijn?
Het is pas na de ineenstorting van een schijnorde, bijvoorbeeld na de Koude Oorlog,
dat deze werkelijkheid enigszins tot ons doordringt. De chaos staart ons dan in het
gezicht, zoals in Bosnië of Tsjetsjenië bleek. Ongetwijfeld zullen er weer pogingen
gedaan worden om, ook ideologisch, orde in de chaos te scheppen. De mens wil
zekerheid, ook al is die schijnzekerheid. Maar pogingen die daartoe ondernomen
zullen worden her en der, zullen even onvermijdelijk op andere soortgelijke pogingen
botsen en tot nieuwe conflicten leiden.
Maar omdat de gedaantewisselingen van de chaos onvoorspelbaar zijn, geeft niets
ons het recht te geloven dat er uit de chaos alleen maar rampen voortkomen. De
huidige toestand in veel Oost-Europese landen en in de voormalige Sovjet-Unie lijkt
chaotisch, maar de historicus Karl Schlögel ziet, in een artikel in het januarinummer
van het Duitse maandblad Merkur, daar toch niet uitsluitend kommer en kwel.
Zeker, ‘mensen die zich geen zorgen hoefden te maken omdat er een staat was die
voor hen verantwoordelijk was, moeten nu zonder die staat proberen terecht te komen;
want hij is achterstallig in het uitbetalen van lonen, geeft nauwelijks nog subsidies,
betaalt nog maar net hongerpensioenen en is nauwelijks in staat het monopolie op
geweld te handhaven.
Mensen die een leven lang hun bescheiden kost hadden kunnen verdienen in een
maatschappij zonder te grote ongelijkheden, zijn nu plotseling op zichzelf aangewezen.
Leerboeken die hun zeggen hoe ze verder door het leven moeten, hebben ze niet.’
Maar ‘nu komt hun te stade dat ze al altijd meer op zichzelf vertrouwd hebben dan
op de staat en het plan, dat toch nooit deed wat het beloofde.’
Wat er in die streken te zien is lijkt op een mierenhoop: schijnbaar een chaos, maar
ieder heeft een doel - al was het maar te overleven. ‘Het is die zelfhulp en
zelforganisatie - hetzij op de zwarte markt, in de bazaren of in de aardappelteelt op
de datsja - die de landen de stuiptrekkingen bespaard hebben waarop allen gerekend
hadden.
De hongersnood waarvan iedereen sprak, kwam niet, evenmin als de burgeroorlog
die iedereen gevreesd had. De oorlog is niet regel geworden, maar uitzondering
gebleven. Dat is bijna bovenmenselijk veel: klaar te komen met de verschrikkingen
van een oneindig moeilijk dagelijks leven, met de verschrikkingen van de normaliteit.’
Ja, Schlögel meent zelfs dat Oost-Europa ons hier een les leert voor het geval het
Westen voor soortgelijke instorting van zijn orde zou komen te staan. Die les is: ‘[...]
de risico's te aanvaarden van een tussentijd, waarin de oude toestand onhoudbaar is
geworden, maar een nieuwe toestand zich nog niet geconsolideerd heeft; in het
provisorium te kunnen leven zonder dat als ondergang van de wereld te ervaren; niet
in paniek en hysterie te vervallen wanneer de vanzelfsprekendheden van een
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bestaanswijze ophouden vanzelfsprekend te zijn; te beginnen met een zoektocht
waarvan men het einde niet kent, en slechts op zichzelf te vertrouwen en niet op de
recepten, die er voor situaties zonder precedent sowieso niet zijn.’
Waar het op neerkomt is dat we niet weten wat de toekomst brengen zal. Het hoeft
niet allemaal rampzalig te zijn. We weten het gewoon niet. Dat is een boodschap die
niet iedereen graag hoort. Vandaar de onuitputtelijke behoefte aan politici en profeten,
want die weten het wèl, zeggen dat althans.
NRC Handelsblad van 03-03-1998, pagina 7

De herijking herijkt
Wat was ook weer de bedoeling van de ‘herijkings’-procedure die het ministerie van
Buitenlandse Zaken een paar jaar geleden heeft gelanceerd? Dat Nederlands
internationale beleid beter gecoördineerd zou worden. Dat was nodig, omdat heel
wat ministeries er een eigen internationaal beleid op na houden. Meer eenheid in het
totale beleid, voorzover dat zich tot het buitenland richt, was het doel. Buitenlandse
Zaken zou als coördinator optreden.
Tot zover geen bezwaar. Integendeel: lof. Maar wil de herijking aan haar doel
beantwoorden dan moet er toch eerst wel aan een paar voorwaarden voldaan worden.
In de allereerste plaats: dat het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken zèlf
gecoördineerd is. Daar was tot dusver geen sprake van. De minister van Buitenlandse
Zaken en de minister van Ontwikkelingssamenwerking, die bij hem huist, voeren
ieder een eigen koers.
Dat is niet pas het geval sinds het aantreden van het kabinet-Kok. Twintig jaar en
langer geleden leefden de twee ministers in hetzelfde huis al langs elkaar heen. Zelfs
aan de gemeenschappelijke Memories van Toelichting op de begroting was die
afwezigheid van coördinatie af te lezen. Er werd zelden een poging gedaan om, al
was het alleen maar declaratoir, beide ‘beleiden’ onder één conceptuele hoed te
brengen.
Dat was ook niet gemakkelijk zolang Pronk minister van
Ontwikkelingssamenwerking was - en dat is hij van de afgelopen 25 jaar bijna vijftien
jaar geweest. Want Pronk is niet alleen een gedrevene, maar ook iemand die zijn
idealen in concreet beleid weet te vertalen en bovendien een straffe organisator is.
Zijn huisgenoot moet van heel goeden huize zijn om daar tegenop te kunnen. Zowel
intern als extern werd er wel aan getwijfeld of Van Mierlo daartoe de eigenschappen
bezat. Heeft die herijking nu iets tot stand gebracht? Ja, er zijn een paar belangrijke
organisaties voltrokken. Zo zijn er ambtenaren van andere ministeries op BZ
gedetacheerd, en zijn afdelingen van het klassieke BZ en van
Ontwikkelingssamenwerking die zich op dezelfde regio's richtten, in elkaar geschoven.
Dat is winst, al zal niet iedere betrokken ambtenaar er blij mee zijn - maar dat is het
geval bij elke fusie.
Belangrijker echter is de vraag of ook de twee beleidsmakers naar elkaar
toegegroeid zijn, of ze uitgaan van eenzelfde conceptie, platter gezegd: of ze elkaar
niet meer voor de voeten lopen. Nu, daarover kunnen we heel wat minder gerust zijn.
In een dubbelinterview voor het blad Internationale Samenwerking, een orgaan van
Pronks ministerie, hebben beide heren, overigens in vriendschappelijke stemming,
er geen geheim van gemaakt dat er nog heel wat schort aan hun samenwerking, ja
dat er irritaties over en weer zijn.
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Dat twee ministers niet altijd koek en ei met elkaar zijn, is bekend. Soms dringt
daar ook wel iets van naar de buitenwereld door. Maar dat twee ministers er samen
breeduit voor gaan zitten om voor het publiek hun meningsverschillen te etaleren,
is nog nooit gebeurd. Het buitenland - het terrein van beide ministers - moet wel de
indruk van een kras dilettantisme hebben gekregen en, voorzover het zèlf behoud
van eenheid van beleid, althans naar buiten toe, als opperste noodzaak ziet, met
stomheid geslagen zijn.
Nu zal in het provinciale Nederland wel weer gezegd worden: moet kunnen. Per
slot van rekening vond ook minister Borst, toen zij de staatsrechtelijke oerzonde
beging de fractie van D66 op te roepen zich te verzetten tegen een kabinetsbesluit
waar ze zelf verantwoordelijk voor was, verdedigers in Van Mierlo en Terlouw, die
sprak van een ludieke actie. Zoiets blijft, mogen we tenminste hopen, nog binnen de
grenzen, maar reken maar dat, wanneer op Buitenlandse Zaken twee ministers hun
meningsverschillen uitstallen, het buitenland dit ijverig noteert.
Hoe het ook zij - het is nu wel duidelijk dat aan de eerste voorwaarde voor een
succes van de herijkingsprocedure: dat er op het ministerie van BZ zèlf eenheid van
beleid is, niet voldaan is. Organisatorische verschuivingen en andere maatregelen
kunnen, al zijn ze nog zo nodig, dit vitium originis niet verdoezelen. Sterker: zolang
het bestaat, zullen die maatregelen op den duur niet het gewenste effect hebben.
Dit is zeker iets wat bij de aanstaande kabinetsformatie geregeld zou moeten
worden. Minister-president Kok benadrukte vorige zondag, naar aanleiding van dit
dubbelinterview, dat de minister van Buitenlandse Zaken, dus nu nog Van Mierlo,
op zijn ministerie ‘de baas’ is en ‘niemand anders’. Als hij straks de opdracht zou
krijgen opnieuw een kabinet te formeren, krijgt hij kans de mogelijkheden te scheppen
dat de minister van Buitenlandse Zaken ook werkelijk baas in eigen huis wordt. Aan
Bolkestein zal het, als hij met de eer gaat strijken, niet liggen.
Alsof hij het erom doet, heeft Pronk op diezelfde zondag nog eens olie op het vuur
gegooid door zijn uitspraken over de ‘Soeharto-kliek’, die ‘voor geen cent te
vertrouwen’ is. Vermoedelijk zal Van Mierlo het inhoudelijk niet met Pronks woorden
oneens zijn - hoewel, je weet nooit: de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken
vertrouwt hij, heeft hij eens gezegd, zoals hij Den Uyl vertrouwde - maar daar gaat
het niet om.
Waar het om gaat is dat Pronk weer op eigen houtje buitenlands beleid is gaan
voeren, en nog wel in bewoordingen die geen enkele regering waartoe ze gericht
zijn, kan dulden. Nederland heeft nog belangen in Indonesië. Moeten die zomaar op
het spel gezet worden terwille van de verbale zelfbevrediging van één minister?
NRC Handelsblad van 06-03-1998, pagina 7

Hoe vaak was Zalm al minister?
Naamvallen worden vaak (steeds meer?) door elkaar gehaald. Sommigen zullen
hierin een bewijs van taalverloedering zien. Ik bepaal me ertoe te suggereren dat het
inzicht in zinsconstructie aan het afnemen is - wat ik trouwens ook niet onbedenkelijk
vind. Een paar voorbeelden uit de afgelopen vijf weken:
‘Bart de Graaf wil wat niemand lukt en maar weinigen écht willen.’ Hier is datgene
wat zowel in eerste als in vierde naamval gebruikt.
‘De fout die toen is gemaakt is klassiek en tref je ook aan in nieuwe wijnlanden
als Zuid-Afrika en Chili.’ Vervang de fout door zij, en je ziet dat dit niet kan.
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‘Een van de belangrijkste functies van de officiële religie bestond erin de wetten
en de instellingen te sacraliseren en een zekere bestendigheid te geven.’ Dezelfde
woorden (wetten en instellingen) in vierde èn derde naamval gebruikt. Idem: ‘Het
behoort tot de grootheid van de Grieken de cultus van Dionysos toegelaten te hebben
en een plaats te geven in hun wereld.’ Idem: ‘Eoos is de godin die elke morgen de
komst van Helios aankondigt en voorafgaat.’
‘Mateloosheid en vermetelheid verdraagt hij niet en worden door hem gestraft.’
Zelfde constructie als: ons verdraagt hij niet en worden door hem gestraft. ‘Duitsland
werd samenwerking aangeboden, profiteerde van de Marshallhulp, werd WEU- en
NAVO-lid.’ Hier is Duitsland eerst medewerkend voorwerp (derde naamval), daarna
tweemaal onderwerp (eerste naamval). Zelfde constructie als: mij werd samenwerking
aangeboden en werd lid.
Andere taaleigenaardigheden: ‘FNV ziet af van voorrang in zorg.’ Zo luidde een
kop boven een bericht. Dan het bericht zelf: ‘De FNV komt terug op zijn standpunt
dat werkenden voorrang moeten krijgen in ziekenhuizen.’ Handhaaft de FNV haar
standpunt nu of wijzigt ze het? Want terugkomen op betekent: herhalen.
‘Er zijn geen uitspraken van hen bekend of zij hieruit lessen hebben getrokken.’
Of: het is niet bekend of...; òf: er zijn geen uitspraken bekend dat...
‘Ze lasten die parlementaire sessie gewoon af.’ Bestaat er een werkwoord aflassen?
‘Dat de situatie in Algerije ook nu nog buitengewoon moeilijk is wordt belicht
vanuit auteurs die kozen voor een leven in ballingschap en zij die in hun land zijn
gebleven.’ Belicht vanuit zij...?
‘Nooteboom is de eerste Nederlandse schrijver die in 1994 door David Levine
werd geportretteerd.’ Welke Nederlandse schrijvers werden na hem in datzelfde jaar
geportretteerd? Of had in 1994 beter tussen komma's kunnen staan?
‘Historisch gezien is de Frans-Duitse samenwerking op militair gebied nog van
te korte datum.’ Kan een datum lang of kort zijn? Of is bedoeld: van te recente datum?
‘Per jaar laat een op de tien vruchtbare vrouwen haar ongeboren kind wegnemen
(het Nederlandse percentage ligt achttien keer lager).’ Een van de tien is tien procent.
Een percentage dat achttien keer lager ligt dan tien procent, komt uit op 18 x 10
procent = 180 procent. Dat is dus minus 170 procent.
‘Politici die het nieuws halen omdat anderen zich over hun uitlaten missen gezag.’
Dat is weer eens een andere verschijningsvorm van het hen/hun-probleem.
‘...als de politiecommissaris samen met Van Hall het oproer onderschatten.’ Hij
doet iets samen met een ander; niet: hij doen iets samen met...
‘Het waren vingeroefeningen voor een meer assertiever mediabeleid.’ Nog
assertiever dan assertiever?
‘En daarmee krijgt uiteindelijk ook het volk via de volksvertegenwoordiger weer
het zijn toekomende grondrecht de regering te controleren en te corrigeren.’ Zijn
grondrecht is voldoende.
‘Het kan niet anders dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de vitale delen van
de verzorgingsstaat.’ Op anders volgt dan.
‘... minister Zalm, die graag nog een tweede keer op die post wil terugkeren.’ Is
hij dan nu al voor de tweede keer minister van Financiën?
‘Een aantal auteurs die bij HarperCollins publiceert, heeft het voor Murdoch
opgenomen.’ Waar slaat die op? Op auteurs? Maar dan moet het publiceren zijn.
‘Paniekverhalen dat bijvoorbeeld de ademtest in het verkeer ongeldig was, werden
door de Hoge Raad direct de kop ingedrukt.’ Werden die verhalen ingedrukt. Of
werd hun de kop ingedrukt?
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‘Flauw en een beetje te mooi was haar dans om kampioene te worden.’ Hier staat
dat die dans kampioene werd (of niet werd).
‘Volgens Sergei Eisenstein heeft tsaar Ivan de Verschrikkelijke een silhouet dat
groter is dan hemzelf.’ Groter dan hemzelf is?
‘Zelden is macht doeltreffender ontmaskerd zoals Eisenstein dat deed.’ Waarom
niet: doeltreffender dan Eisenstein deed? Dat spaart nog ruimte ook.
‘Behalve de goddelijke Mnemosyne, over wie Heidegger spreekt i.v.m. het denken
als danken en gedenken, en wiens beschouwingen door Derrida worden hernomen,
zijn de Griekse goden afwezig in de geschriften van de Franse filosoof.’ Waar slaat
en op?
Nu weer een evergreen: ‘Het Engels veroverde in snel tempo de gehele wereld,
niet in het minst door de invloed van de televisie met Amerikaanse films en soaps.’
Dus die Amerikaanse film en soaps hebben niet in het minst invloed gehad?
‘...de bereidheid van een nieuwe generatie in Duitsland (niet in het minst gedurende
de studentenopstand van 1968) het verleden van hun vaders en grootvaders opnieuw
te onderzoeken.’ Dus die generatie van 1968 was niet in het minst bereid dat verleden
te onderzoeken?
‘Het is een prachtig boek, niet in het minst omdat het zo voortreffelijk en beeldend
is geschreven.’ Waarom dan wel?
‘Het is mij onmogelijk de - soms zeer uitvoerige - argumentatie van de zeven
deskundigen hier weer te geven. Laat mij er dus mee volstaan de uitslag te vermelden
en hun hartelijk dank te zeggen voor hun advies (soms vergezeld van gelukwensen)’
(eigen werk). Een lezer heeft bezwaren tegen soms (tweemaal) in deze zin. Als
bijwoord van tijd kan het niet bedoeld zijn. Als bijwoord van modaliteit - zoals in:
vroeg ik je soms wat? - ook niet. Blijft over: als bijwoord van omstandigheid.
Als zodanig zal ik het wel bedoeld hebben, zonder dat te weten (zoals de
hoofdfiguur in Le bourgeois gentilhomme, die veertig jaar proza gesproken had
zonder dat te weten). Maar, zo zegt de lezer, in dat geval wringt soms in de geciteerde
zin. Dat kan zijn, maar wringen is een kwestie van stijl, en daarmee houd ik me in
deze rubriek niet bezig (heel wat van de hier gesignaleerde zinnen blijven ook na
correctie wringen).
‘Zo nam een congres van de PvdA een wijzigingsvoorstel aan tot beperking van
de hypotheekrente. Haar lijsttrekker veegde die van tafel’ (eigen werk). Waar slaat
die op? (De lijstrekker veegde niet die beperking van tafel, maar het voorstel tot
wijziging).
NRC Handelsblad van 10-03-1998, pagina 9

De oorlog die aan ons voorbijging
Voordat Nederland op 10 mei 1940 in de Tweede Wereldoorlog betrokken werd,
was het meer dan honderd jaar lang neutraal geweest, had het zich dus zorgvuldig
onthouden van partijkiezen in conflicten. Dat was geen lafheid, maar een interpretatie
van nationaal belang die vrijwel door iedere Nederlander onderschreven werd. Dat
de Eerste Wereldoorlog aan ons voorbijging, leek dit gelijk te bevestigen.
Voor die interpretatie van nationaal belang viel trouwens, zeker voor een klein
land, veel te zeggen. Waarom zou Nederland zich voortijdig onder de onzekere
bescherming, dus hegemonie, stellen van een of meer grotere bondgenoten? Maar
deze houding, hoe begrijpelijk in die tijd ook, betekende wel dat hele generaties zich
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eraan wenden het wereldgebeuren uitsluitend als toeschouwer te bekijken: heel
interessant, maar wat hebben wij ermee te maken?
Niet lang voor 10 mei 1940 beschreef de bekende rechtsgeleerde B.M. Telders
die houding aldus: ‘Het Nederlandse, in internationale zaken belangstellende publiek’
- en dat was nog maar een kleine minderheid! - ‘ontbeert maar al te zeer een
behoorlijke internationale scholing en meent dat gemis door edele pacifistische
bedoelingen en moraliserende beschouwingen te kunnen goedmaken.’ Degenen die
beseften dat dit laatste niet genoeg was, maakten een minderheid van die minderheid
uit.
Zo'n in meer dan een eeuw gegroeide houding verdwijnt natuurlijk niet als sneeuw
voor de zon, zodra een land gedwongen wordt zijn neutraliteit te verlaten voor
bondgenootschappelijkheid. En zo vinden we, nu Nederland al meer dan een halve
eeuw Atlantisch bondgenoot en Europees deelgenoot is, nog steeds resten van die
houding terug. Niet dat het verlangen naar een neutrale status zoals die voor 1940
gekoesterd werd, door velen gedeeld wordt, maar de neiging om de beslissingen in
internationale vraagstukken, en dus het denken erover, aan anderen - in de Koude
Oorlog bijvoorbeeld aan de Amerikanen en in de Kamer aan de enkele deskundigen
- over te laten is nog steeds groot. Evenals de neiging tot ‘edele pacifistische
bedoelingen en moraliserende beschouwingen’.
Ook in de grote steun waarop ontwikkelingssamenwerking kan rekenen, vinden
we die behoefte terug, zich te onttrekken aan de moeilijke keuzen waarvoor de boze
wereld ons stelt. Zelden wordt gevraagd naar de doeltreffendheid van de hulp die zo
ruimschoots gegeven wordt. Het geven zelf lijkt ons van die verplichting te ontslaan.
En die hulp, die dus een schijnbaar engagement voorstelt, is niet onderdeel van één
conceptie die het hele buitenlandse beleid beslaat. Dat toont het gebrek aan
samenwerking tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking wel aan. In die lange periode van neutraliteit, waarvan
nog steeds resten in veler denken te vinden zijn, was de Eerste Wereldoorlog natuurlijk
een cruciaal moment. Nederland, het is al gezegd, werd gespaard; de omringende
landen werden in die miljoenenslachting betrokken. Dat betekende dat de kloof in
ervaring en dus denken tussen Nederland en die andere landen nog groter werd.
De historicus prof. dr. M.C. Brands heeft over dit thema - ‘The Great War die aan
ons voorbijging’ - op 22 september jongstleden een rede gehouden ter gelegenheid
van de opening van de nieuwe behuizing van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Deze en andere bij die gelegenheid gehouden redevoeringen
zijn nu uitgekomen in een boekje, Het belang van de Tweede Wereldoorlog,
uitgegeven door Sdu Uitgevers, Den Haag.
De Eerste Wereldoorlog is, anders dan de ‘collectieve rampenervaring’ van de
Tweede, ‘niet of ternauwernood opgenomen in ons nationale bestand van collectieve
herinneringen’, zegt Brands. Daardoor ‘miste ons land een cruciale wissel van de
moderne geschiedenis van ons continent’ en ‘is de toch al korte twintigste eeuw in
Nederland wel heel erg kort geworden en liepen veel lijnen van de negentiende eeuw’
- die immers tot 1914 heeft geduurd - ‘ononderbroken door’, ook na 1918.
Een van de gevolgen daarvan was: ‘gebrek aan aansluiting bij het geschiedbeeld
van de buren’ - buren die nu onze bondgenoten en partners zijn, met wie wij beweren
een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te willen voeren. Is zo'n
beleid - afgezien van andere oorzaken - mogelijk wanneer het geschiedbeeld en de
collectieve ervaring van die buren zo verschillend zijn van de onze? Pas in de Tweede
Wereldoorlog zijn ze nader tot elkaar gekomen.
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De Eerste en de Tweede Wereldoorlog kunnen beschouwd worden als één groot
conflict, met een twintigjarig bestand van 1918 tot 1939. Maar het ‘tijdvak van de
Tweede Wereldoorlog - inclusief het vervolg in de Koude Oorlog - eindigt pas met
de revoluties van 1989/91.’ Na de Eerste Wereldoorlog, die aan ons voorbijging,
leefde Nederland rustig door alsof er niets gebeurd was. Kunnen we dat ook nu doen,
nu een tijdvak - van 1914 tot 1991 - afgesloten is?
Brands vreest dat ‘het karakter van de geleidelijkheid van de eigen Nederlandse
geschiedenis (...) ons in sterke mate verhindert oog te hebben voor wat werkelijk
“Umbrüche” in de wereld om ons heen blijken te zijn’. Want in 1989/91 heeft zich
een Umbruch, een machtsverschuiving voltrokken: het Sovjet-rijk is uiteengevallen,
Duitsland één en groter geworden, de Amerikaanse bescherming minder nodig
geworden.
Heeft Nederland daar voldoende oog voor? En beseft het dat deze verschuiving
natuurlijk ook gevolgen heeft voor zijn eigen positie? Niets aan de hand, antwoordde
de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, toen hem kort na de val van de Muur
die vraag werd gesteld. Nederlands belang bleef bij de NAVO en de Europese Unie.
Ja, natuurlijk, maar de positie van de organisaties was zèlf veranderd, en dus ook
Nederlands positie daarin. Maar dat leek de minister niet te beseffen; althans wilde
hij zich daarover niet uitlaten.
Of die ‘Nederlandse parochiale myopie’ uitsluitend daaraan toe te schrijven is dat
ons land zijn ‘onschuld en naïviteit’ niet in de Eerste Wereldoorlog verloren had, is
de vraag. Eenzelfde parochialisme als waardoor zijn afwikkeling van de dekolonisatie
gekenmerkt werd, was ook de Fransen en de Belgen, die de Eerste Wereldoorlog
wèl meegemaakt hadden, niet vreemd. En ook de Fransen hebben moeite hun plaats
in de wereld van na 1989/91 te vinden.
Wèl lijkt de wijze waarop de Nederlanders de Tweede Wereldoorlog verwerkt
hebben, voor een deel toe te schrijven aan zijn niet-betrokkenheid bij de Eerste.
Daardoor is de inval van mei 1940, gevolgd door de bezetting, waarschijnlijk een
grotere schok geweest voor de Nederlanders, die zich angstvallig neutraal hadden
gedragen, dan voor andere volken die, onder andere in 1914-1918, aan dat soort
Umbrüche in hun geschiedenis gewend waren geraakt. Mede wellicht daarom de
moeite die veel Nederlanders - zelfs Nederlanders wier ouders na de Tweede
Wereldoorlog geboren zijn - hebben het huidige Duitsland te zien zoals het is. Die
houding contrasteert merkbaar met die welke de Fransen, wier land binnen één eeuw
driemaal door de Duitsers overvallen is geweest, tegenover Duitsland innemen.
NRC Handelsblad van 13-03-1998, pagina 7

Zand erover?
Er wordt vaak gesproken van Duitslands Sonderweg in de moderne geschiedenis:
Duitsland zou in de negentiende eeuw en in de eerste helft van deze eeuw een weg
naar de moderniteit zijn gegaan, en willen gaan, die verschillend is van die van de
West-Europese landen. Deze these, hoewel niet onbetwist, wordt door vele historici,
ook Duitse, aangehangen.
Maar kan er niet ook van een Nederlandse Sonderweg gesproken worden? Vrijdag
heb ik hier een referaat van prof. dr. M.C. Brands besproken waarin deze betoogt
dat het feit dat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) aan Nederland is voorbijgegaan,
de oorzaak is van een ‘gebrek aan aansluiting bij het geschiedbeeld van de buren’,
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bij wie die oorlog wèl behoort tot het ‘nationale bestand van collectieve
herinneringen’.
Hierdoor kan, volgens Brands, grotendeels nog steeds het geringe inzicht verklaard
worden dat Nederland heeft in de grote omwentelingen die zich deze eeuw hebben
voltrokken. Brands spreekt zelfs van de ‘bekende Nederlandse parochiale myopie’.
Nu hebben andere landen ook wel eens last van zo'n myopie, maar belangrijker is
dat de Nederlandse Sonderweg, àls daarvan gesproken kan worden, slechts het denken
over Nederlands plaats in de wereld betreft, niet zijn interne bestel, de democratie.
Wat dàt betreft behoorde Nederland tot West-Europa, Duitsland niet.
Bij dezelfde gebeurtenis als waarbij Brands zijn referaat hield - de opening van
de nieuwe behuizing van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie - heeft ook
de Duitse historicus dr. G. Hirschfeld, directeur van de Bibliothek für Zeitgeschichte
te Stuttgart en hoogleraar nieuwe geschiedenis aldaar, gesproken. Hij kent Nederlands
recente verleden, want hij is de auteur van een alom geprezen werk: Nazi Rule and
Dutch Collaboration (Oxford 1988).
Hirschfeld vergelijkt nu beide Sonderwege: de Duitse en de Nederlandse. Hier
wil ik mij voornamelijk bezighouden met wat hij over de eerste heeft gezegd. Ook
in de Weimarrepubliek (1919-1933), formeel een democratie, ging de ideologie van
die aparte weg door. Na Hitlers machtsovername (1933) werd ook met de formele
democratie gebroken en verdween ook deze aansluiting bij het Westen.
En na 1945? De Bondsrepubliek werd beschouwd als een integraal onderdeel van
de Westerse beschaving. Bonn zou zelfs nooit meer Weimar mogen worden. Maar
de Duitse staatsbureaucratie bleef bestaan, zij is zelfs ‘een van de belangrijkste
steunpilaren van de Bondsrepubliek’ geworden. En die staatsbureaucratie bestond
in de beginjaren van de Bondsrepubliek grotendeels uit ambtenaren die ook Hitler
gediend hadden. De benoeming van Hans Globke, die een van de ontwerpers van de
Neurenberger rassenwetten van 1935 was geweest, tot hoofd van Adenauers kanselarij
is daar het meest sprekende voorbeeld van.
Ook kwam er ‘geen nieuw begin in onderwijs en wetenschap. Antiliberale tradities
en predemocratische gezagspatronen werden in stand gehouden’. Een van de andere
dominante trekken van de naoorlogse tijd was het ‘gebrek aan onderzoek van de
naziperiode’. Het beeld dat het Duitse publiek medio jaren vijftig van die periode
had, was grosso modo dat van een kleine kliek oorlogsmisdadigers rond Hitler, en
de rest op z'n hoogst meelopers. Met dit ‘collectieve zwijgen’ werd de
‘hyperstabiliteit’ van de vroege Bondsrepubliek gekocht.
‘Maar deze tekortkomingen en restauratieve elementen [...] werden met succes in
evenwicht gehouden door een aantal veranderingen in het weefsel van de Duitse
maatschappij’: het verdwijnen van de Pruisische landadel en van het militarisme.
Daarnaast waren er ‘aanzienlijke sociale veranderingen binnen de traditionele
heersende politieke en economische elites’. Sommige van die veranderingen waren
al in de Hitlertijd begonnen.
Hitler had immers grotendeels de structuren van het keizerrijk die ‘Weimar’
overleefd hadden, vernietigd. Zo was het leger onder hem veel ‘democratischer’
geworden, in die zin dat gewone mensen tot de hoogste rangen konden opstijgen.
De reusachtige volksverhuizingen die al in 1944 begonnen, hebben het hunne tot die
sociale veranderingen bijgedragen.
Deze sociale veranderingen voltrokken zich of hadden zich al in belangrijke mate
voltrokken terwijl de ideologie en de praktijk van de Bondsrepubliek in die eerste
jaren na de oorlog nog restauratief waren. Hirschfeld dateert de kentering hierin van
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de jaren zestig: het proces tegen Eichmann, het Auschwitzproces en de
studentenopstanden. Een soortgelijk proces deed zich in Nederland voor: pas in de
jaren zestig, toen een nieuwe generatie aan bod kwam, werd een begin gemaakt met
de afbraak van de vooroorlogse zuilenmaatschappij.
Maar terug naar Duitsland. ‘De levensvatbaarheid van de tweede Duitse democratie
nam toe’, zegt Hirschfeld. ‘Een van de grootste prestaties was de vestiging van een
onafhankelijk juridisch systeem en een functionerende grondwet, die uiteindelijk de
eerste vereisten waren voor een moderne civil society.’ De Bondsrepubliek opende
zich onvoorwaardelijk voor de politieke cultuur van het Westen (wat Jürgen Habermas
misschien wel de grootste intellectuele prestatie van de Bondsrepubliek noemde).
Slotsom: ‘Voor de eerste keer in zijn geschiedenis is een verenigd Duitsland stevig
verankerd in de westerse politieke en culturele gemeenschap. (...) De burgers van de
Bondsrepubliek laten zien dat de vooruitzichten gunstig zijn.’
Hirschfelds betoog kan in grote trekken onderschreven worden, maar toch blijft
er iets onverklaards: hoe kan een maatschappij die zulke restauratieve trekken
vertoonde als Hirschfeld breeduit schetst, plotseling - of bijna ongemerkt - overgaan
in een ‘normale’ samenleving en rechtsstaat, die in wezen niet verschilt van de
omringende samenlevingen en staten? Men zou bijna gaan geloven dat het eerste
voorwaarde was voor het tweede.
Een te boude veronderstelling? Brands zinspeelt in zijn bij dezelfde gelegenheid
gehouden referaat, op een soortgelijke mogelijkheid. Het wraakzuchtige verdrag van
Versailles (1919) vergelijkend met ‘vroegere verdragen die meer gericht waren op
verzoening dan op straf en vergelding’, zegt hij: ‘“Zand erover” is nu eenmaal een
essentiële voorwaarde voor vrede en zeker voor een vredesverdrag.’ Zou hetzelfde
niet net zo goed kunnen gelden voor interne vrede? Met andere woorden: zou de
Bondsrepubliek, als zij miljoenen oud-NSDAP'ers en meelopers na de oorlog geen
kans zou hebben gegeven gewoon lid van de samenleving te blijven, niet een broeinest
van wrok en onbehagen hebben geschapen en daardoor de ‘normalisatie’ van althans
de Bondsrepubliek en haar aansluiting bij het Westen, die algemeen als de grote
winst van de naoorlogse tijd worden beschouwd, op z'n minst hebben vertraagd?
Waar barmhartigheid niet mogelijk is en gerechtigheid wellicht een averechts gevolg
heeft, kan berekening, van een afstand in tijd bezien, nog wel eens de juiste weg
blijken te zijn geweest.
NRC Handelsblad van 17-03-1998, pagina 9

Mythen en werkelijkheid
Deze week valt de rechterlijke uitspraak over Maurice Papon, die tussen 1942 en
1944 als jong ambtenaar de taak had de konvooien te organiseren waarmee zeker
1.500 joden uit Bordeaux naar Auschwitz werden gedeporteerd. Het maandenlange
proces tegen de nu 87-jarige, waarin 133 getuigen pro en contra en 22 advocaten
voor de tegenpartijen zijn opgetreden, loopt naar zijn climax.
Woensdag begon het requisitoir van de advocaat-generaal, dat de
procureur-generaal de dag daarna zou afsluiten met de eis van twintig jaar
gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid. Het
is geen vooruitlopen op het vonnis en nog minder een uitspraak over Papons schuld
of onschuld, wanneer hier nu één regel uit het betoog van de advocaat-generaal nader
wordt geanalyseerd.
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Na er de nadruk op te hebben gelegd dat het in het proces tegen Papon niet ging
om het gedrag van de Fransen onder de Duitse bezetting, noch om het bewind van
Vichy noch om het verzet, zelfs niet om de joden, zei de advocaat-generaal: ‘Dit
proces is dat van de Republiek tegen een man die beschuldigd wordt van misdaden
tegen de menselijkheid.’
Dat is dan dezelfde Republiek die Papon al dadelijk na de bevrijding in 1944
gepromoveerd heeft tot prefect, hem later tijdens de oorlog in Algerije een hoge
functie aldaar heeft verleend, vervolgens - onder president De Gaulle - tot prefect
van politie in Parijs heeft benoemd en ten slotte - onder president Giscard d'Estaing
- tot minister van de Begroting. (Dat het in de eerste gevallen door de Vierde
Republiek gebeurde en in de volgende door de Vijfde, maakt hier niets uit.) Er wordt
hier, met andere woorden, gewerkt met de mythe dat de Republiek door de jaren
heen niet alleen onveranderlijk is, maar ook onaantastbaar en onschendbaar.
Afzonderlijke Fransen mogen fouten, ja misdaden hebben begaan, de Republiek zelf
nooit. Zij blijft de koele, strenge Marianne, wier beeltenis postzegels en burgerzalen
tooit.
Het is krachtens diezelfde mythe dat president De Gaulle en zijn opvolgers - tot
en met de socialist Mitterrand - de staat van Vichy, die van 1940 tot 1944 over
Frankrijk regeerde, als nul et non-advenu - als niet bestaan hebbend - beschouwden,
wat betekende dat Frankrijk zich niet verantwoordelijk achtte voor de misdaden die
in de naam van die niet bestaande staat, ook indien door Fransen bedreven, begaan
waren.
President De Gaulle's mythevorming ging nog verder: hij beweerde dat sinds 1940,
toen hij vanuit Londen de Fransen tot voortzetting van de oorlog tegen de Duitsers
opriep, Frankrijks legitimiteit altijd bij hem had berust - dus ook in de jaren tussen
1946 en 1958, toen hij niet aan de macht was. Het was de mythe van het Frankrijk
dat één was geweest in zijn verzet tegen Duitsland, die bovenop de mythe van de
onveranderlijke Republiek kwam.
De werkelijkheid was natuurlijk anders. In de eerste plaats heeft het toenmalige,
wettig gekozen parlement in 1940 de Republiek afgeschaft en daarvoor in de plaats
de Franse staat onder maarschalk Pétain gesticht. De meeste ambtenaren en militairen
zagen daarin dus de wettige staat. In de tweede plaats kon de staat zich lange tijd in
grote populariteit bij een meerderheid der bevolking verheugen.
Het is vooral teneinde de mythen van het onveranderlijke Frankrijk, één in verzet,
te bestendigen dat opeenvolgende presidenten, na de ‘bijltjesdagen’ van 1944, niet
al te veel werk wilden maken van vervolging van Franse collaborateurs (behalve de
onmiskenbare oorlogsmisdadigers). Een andere reden, die eigenlijk de mythe van
het Frankrijk één in verzet logenstrafte, was dat zij de tijd gekomen achtten de wonden
van de bezettingsjaren te helen.
Merkwaardig genoeg was het de gaullist president Chirac die voor het eerst, in
november 1995, Frankrijk - dus niet alleen individuele Fransen - medeschuldig
verklaarde aan de deportatie en dood van zeventigduizend joden. Deze
schuldbekentenis riep het protest op van vele Fransen - niet alleen gaullisten, maar
ook de linkse socialist Chevènement, nu minister van Binnenlandse Zaken. De
advocaat-generaal in het proces-Papon herstelt nu de mythe.
Maar zo'n mythevorming is geen Frans monopolie. Per slot van rekening erkent
het Vaticaan in zijn verklaring van vorige week over de Holocaust de ‘vergissingen
en tekortkomingen’ van zonen en dochters van de kerk, en betreurt het die diep, maar
het erkent geen schuld van de kerk. Integendeel: met instemming wordt een rede uit
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1997 van de tegenwoordige paus aangehaald, waarin deze de ‘verkeerde en
onrechtvaardige interpretaties’ over de joden brandmerkt die ‘in de christelijke
wereld’ de ronde deden, met de tussenzin: ‘Ik zeg niet: van de kant van de kerk als
zodanig.’ De kerk als zodanig blijft dus zonder schuld, evenals natuurlijk haar hoofd
- wie dat ook geweest is.
Bisschop Van Luyn van Rotterdam vindt deze verklaring kennelijk niet voldoende.
In de krant van zaterdag spreekt hij van een ‘halve stap’. Zij kan volgens hem niet
het ‘finale antwoord’ van de kerk zijn. Is ruim vijftig jaar dan niet voldoende voor
het formuleren van het ‘finale antwoord’? Ligt de verklaring niet veeleer hierin dat
de kerk als zodanig, op straffe van verlies van geloofwaardigheid bij nog vele
miljoenen, eigen feilbaarheid niet kan, niet mag erkennen?
In wezen was het niet anders bij de communistische partij. Individuele communisten
konden fouten, ja misdaden begaan. Zelfs Stalin bleek op een goed ogenblik,
weliswaar na zijn dood, niet onfeilbaar te zijn geweest. Maar de partij zelf had altijd
gelijk - al verklaarde ze de ene dag heilig wat ze de volgende dag verketterde. ‘Die
Partei hat immer recht...’, zongen de Duitse communisten.
Maar voordat wij Nederlanders ons weer wentelen in zelfgenoegzaamheid en ons
vrolijk maken over anderen, die altijd ‘gek’ zijn, moeten wij erkennen dat ook wij
onze mythes koesteren. Koningin Wilhelmina deed, vooral in en na de oorlog, druk
aan mythevorming. Amsterdam dankt er zijn wapenspreuk ‘Heldhaftig, Vastberaden,
Barmhartig’ aan, waarvan de waarheid de toets van een kritisch historisch onderzoek
vermoedelijk niet zou overleven.
Ja, waarop berust onze vrijwel onbetwiste monarchie anders dan op een mythe?
Hebben de wettige nakomelingen van de heersende koning(in), en dan bij voorrang
de mannelijke afstammelingen, per definitie de beste kwaliteiten om de functie van
constitutioneel staatshoofd te vervullen? Dat kan niet worden volgehouden. En toch
leven wij heel vredig met die mythe, is zij zelfs onmisbaar bestanddeel van onze
nationale eenheid - tot zij te zeer in strijd zou raken met de werkelijkheid.
NRC Handelsblad van 24-03-1998, pagina 9

Flauwekul
Toen in 1956 Wladyslaw Gomulka, onder tandengeknars van de Sovjet-Unie, een
communisme in Polen introduceerde dat afweek van het sovjetmodel, waren er die
hem aanspoorden zijn land ook op buitenlands-politiek gebied losser te maken van
de machtige buurman. Hierop placht Gomulka te antwoorden: ‘Helaas ligt Polen niet
in Australië.’
Zo'n inzicht in de geopolitieke realiteiten van de dag blijkt niet uit de opmerking
van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, dat, als hij minister
van Buitenlandse Zaken zou zijn, ‘niet Europa, maar Afrika eerste prioriteit’ zou
hebben. Wat Europa betreft, zou voor hem dan gelden: ‘Effe dimmen.’
Deze opmerking, die hij vorige week zaterdag maakte op een bijeenkomst te
Utrecht van de Evert Vermeer Stichting, is niet helemaal van belang ontbloot, omdat
het Pronks ambitie is, zoals hij dat opnieuw toegaf, in een volgend kabinet de
portefeuille te krijgen die nu zijn collega Van Mierlo heeft.
We mogen aannemen dat Pronk, als afgestudeerd econoom, genoeg inzicht heeft
in de economische realiteiten van vandaag om te beseffen dat het, zeker na
totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor Nederland

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

niet zo gemakkelijk zal zijn zijn prioriteiten naar andere gebieden dan Europa te
verleggen.
We mogen ook aannemen dat hij, die geen politieke dromer is, zich ervan bewust
is dat zo'n verlegging van prioriteiten haar consequenties heeft, wil zij niet loos
blijven. Zo zal Nederland dan bereid moeten zijn om ook in Afrika, wanneer het doel
van conflictbeheersing (dat bij hem hoog op het lijstje staat) dat vergt, militair in te
grijpen. Maar is hij daarvoor niet weer van de medewerking van Nederlands Europese
partners afhankelijk?
Ook intern zou Pronks ministerschap van Buitenlandse Zaken consequenties
hebben. Hij zei weliswaar in Utrecht dat hij zich dan ‘niet met
Ontwikkelingssamenwerking zou bemoeien’, maar als het zwaartepunt van zijn
politiek in Afrika - hij haalde er ook nog Azië en Latijns Amerika bij - zou komen
te liggen, wat zou er dan voor zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking
overblijven?
Die collega zou, gegeven de politieke realiteit in ons coalitieland, waarschijnlijk
geen partijgenoot van Pronk zijn. De conflicten op het ministerie van Buitenlandse
Zaken, waar beide ministers huizen, zijn dan voorgeprogrammeerd, te meer omdat
Pronk er niet de man naar is zijn medebewoner dezelfde ruimte te geven die Van
Mierlo hem tot zijn spijt gelaten heeft.
Ja, we zouden niet verbaasd mogen zijn als Pronk dan plotseling onderschikking
van Ontwikkelingssamenwerking - in de vorm van een staatssecretariaat bijvoorbeeld
- aan de minister van Buitenlandse Zaken zou gaan bepleiten. Dat zou ook heel
redelijk zijn, maar tot nu toe heeft Pronk, zolang hijzelf Ontwikkelingsamenwerking
onder zich had, zich met hand en tand tegen dat idee verzet.
Dat Ontwikkelingssamenwerking een aparte minister heeft, is langzamerhand een
verworven recht geworden. Ook Van Mierlo heeft zich erbij neergelegd. In het
dubbelinterview met Pronk dat in het maartnummer van Internationale Samenwerking
stond, zegt hij: ‘Ik kan mij heel goed voorstellen dat een land geen minister voor
Ontwikkelingssamenwerking heeft’ - later zegt hij zelfs: ‘De verantwoordelijkheid
voor het hele buitenlandse beleid moet in één hand liggen’ - ‘maar in Nederland is
dat anders gegroeid. Met de naam die we hebben zou Nederland een merkwaardige
indruk maken als we van de minister een staatssecretaris maken.’
Een kulargument, dat minister-president Kok ook heeft gebezigd. Het
Reformatorisch Dagblad van 18 maart had daar een afdoend antwoord op: als een
ontwikkelingsland ‘geld van Nederland krijgt, zal het de regering daar om het even
zijn of een minister of een staatssecretaris de controle op de besteding uitoefent’.
Het blad trekt daar de voorlopige conclusie uit ‘dat Ontwikkelingssamenwerking
alleen maar een ministerie blijft omdat dat vanuit binnenlandse politiek opzicht
opportuun is. Dat nu is een uitermate zwakke basis voor het instandhouden van een
ministerie.’ Inderdaad. We kunnen verder gaan: het ministerie bestaat alleen maar
teneinde het desbetreffende kabinet - want ook in centrum-rechtse kabinetten bestond
er een apart ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking - een progressief of althans
‘medemenselijk’ gezicht te geven.
In een kabinet waaraan de PvdA deelneemt, is die ratio voor een apart ministerie
voor Ontwikkelingssamenwerking vanzelfsprekend verder naar links opgeschoven.
Dan is het om de linkervleugel van de PvdA zoet te houden of - en dat geldt nu bij
uitstek - om de kiezers ervan te weerhouden gevolg te geven aan de lokstem van
GroenLinks en SP.
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Zou Pronk niet hetzelfde doel voor ogen hebben gehad toen hij in Utrecht zijn
ideeën over Nederlands buitenlands beleid ontvouwde? Hij is realist genoeg om te
beseffen dat een verlegging van prioriteiten praktisch onmogelijk is; ja, realist genoeg
om te beseffen dat hij geen kans maakt ooit minister van Buitenlandse Zaken te
worden - zeker niet onder Kok, die, zoals Pronk in dat dubbelinterview zelf zei,
‘nogal eens de wenkbrauwen fronst’ over zijn eigengereidheid.
We mogen dus rustig aannemen dat Pronk daar in Utrecht alleen maar voor de
galerij gesproken heeft. Hij weet, zoals hij in het Algemeen Dagblad van 20 december
zei, dat ‘in onze maatschappij de marges voor hervormingen smal zijn’, maar zal dat
tegen zijn achterban niet zo gauw zeggen.
Overigens - en dit zal na het voorgaande menigeen misschien verrassen - zou
Pronk helemaal niet zo'n gekke minister van Buitenlandse Zaken zijn: hij is realist
en heeft een goed gevoel voor macht, zou dus - voor zover hij nú al niet mocht weten
dat zijn gepraat over verlegging van prioriteiten flauwekul is - spoedig inzien hoe
de kaarten liggen; hij is intelligent en kent zijn dossiers uitstekend; en - niet het
onbelangrijkst - hij zou zich noch in de ministerraad noch in het Europees beraad
gauw de kaas van het brood laten eten.
Daar staat tegenover dat tact niet zijn meest in het oog lopende eigenschap is. Ook
zou hij zijn neiging eindeloze monologen te houden moeten leren in te tomen, want
die werken, behalve bij zijn achterban, in elk gremium contraproductief. De
Nederlandse schoolmeester, die alles beter weet, ergert buitenlanders meer dan dat
hij hen overtuigt. Deze beoordeling mag dus niet als een steunbetuiging aan Pronks
kandidatuur voor Buitenlandse Zaken worden beschouwd.
NRC Handelsblad van 27-03-1998, pagina 9

Srebrenica gaat níet weg
Tentoonstellingen bespreken die je zelf niet hebt bezocht, is een hachelijke zaak. Iets
anders wordt dat wanneer de tentoonstelling in kwestie geen vragen betreffende haar
esthetische betekenis opwerpt, maar vragen van morele aard. Was vroeger de expositie
van al te provocerend geachte naakten al een reden om een tentoonstelling te verbieden
of althans te censureren, in onze liberalere (of hardere?) tijd is het criterium enigszins
verschoven.
Waar hebben we het over? In het museum van het Parc de La Villette te Parijs
zijn op dit ogenblik drie tentoonstellingen te zien die, onder de gemeenschappelijke
titel 1914-1998, le travail de mémoire, documenten, foto's en kunstwerken tonen die
de genocides en massaslachtingen van de wereldoorlogen, Cambodja, Rwanda,
Algerije en Bosnië interpreteren.
In Le Monde van zaterdag is één pagina gewijd aan de tentoonstelling over Bosnië:
Bosnia avant/après guerre, die foto's toont van de fotograaf Gilles Peress. Als ik het
goed begrepen heb, nemen foto's van opgegraven lijken van de vermoorde mannen
van Srebrenica een prominente plaats in - een reden dus om speciaal van een
Nederlands publiek aandacht voor de tentoonstelling te vragen. Merkwaardig genoeg
wordt Nederland op die hele pagina niet één keer genoemd. De vraag wordt eerder
ter discussie gesteld of zulke gruwelijke beelden wel tentoongesteld mogen worden
in een museum dat zich normaliter aan de kunst wijdt. De foto's schijnen opgehangen
te zijn als in een schilderijengalerij, en drie ervan zijn, sterk vergroot, op zeildoek
geprojecteerd.
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Is hier geen sprake van ‘esthetisering van lijden en obsceniteit’? Gaat de bezoeker
niet langzamerhand naar die foto's kijken zoals hij ook naar foto's over archeologische
opgravingen kijkt - als een geïnteresseerde intellectueel, afgesneden van de gruwelijke
werkelijkheid?
Dat is het standpunt van de door Le Monde ondervraagde kunstenares Sylvie
Bocher. Zij is van mening dat zulke foto's eerder onverschilligheid zullen oproepen
dan dat zij de herinneringen wakker zullen houden: ‘een morbide esthetiek, waar
vooral zij verzot op zijn die zelf nooit in gevaar verkeren.’ Dat standpunt zal zij
verdedigen in de eerste van de acht discussies die, te beginnen met 16 april, aan deze
en dergelijke vragen gewijd zullen zijn.
Het is te begrijpen dat de fotograaf zelf een heel ander standpunt inneemt. Hij
ontkent dat hij als kunstenaar heeft gewerkt. Zijn werk is, zegt hij, dat van een
‘politieke militant’. Het niet-tonen van zulke foto's komt neer op ‘verzwijgen, apathie,
schijnheiligheid en leugen’. ‘Dat is een reactionair standpunt, zeer postmodern
Amerikaans’ (wat dat ermee te maken heeft, ontgaat me).
‘Die beelden’, aldus Gilles Peress, ‘zijn het resultaat van een dubbele waanzin:
die van generaal MladiEÉc, die nog altijd vrij rondloopt, maar in drie dagen
achtduizend mensen in Srebrenica heeft laten liquideren, en onze eigen waanzin vooral van ons Fransen - die dit wisten en niets gedaan hebben.’ Dat Peress hier niet
van een Nederlandse waanzin spreekt, verbaast enigszins, gezien het optreden (of
liever: niet-optreden) van juist de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica.
Maar, zo kan daartegenover gesteld worden, hebben, zo kan daaraan toegevoegd
worden, in vorige eeuwen schilders niet de gruwelen van eigentijdse oorlogen
afgebeeld? We kunnen denken aan Jacques Callot, die de excessen (zouden we
tegenwoordig met een eufemisme zeggen) van de Dertigjarige Oorlog in ons geheugen
heeft geëtst, of aan Goya en zijn Desastres de la guerra. Hun werken worden toch
ook als kunst beschouwd? Of zijn de gruwelen van Bosnië, Rwanda en andere plaatsen
te vers om anders dan in de rechtzaal of in redevoeringen herdacht te worden?
En bestaat er niet al ten minste sinds de Eerste Wereldoorlog een literatuur die de
gruwelen van de oorlog realistisch beschrijft - om niet te spreken van de vele boeken
over Auschwitz en andere vernietigingskampen? Hanteren we dan ook de pudeur
als maatstaf? Of worden beeldende kunst en literatuur toch beschouwd als een soort
stilering, die de werkelijkheid aanvaardbaarder maakt dan wanneer zij ons rauw
wordt vertoond? Het mannelijk nu intégral in de beeldende kunst mag, maar in film
of foto nauwelijks (althans van voren). Sinds eeuwen worden in de literatuur
sterfscènes beschreven, maar op de televisie vertoond geven ze de kijker het gevoel
een voyeur te zijn.
Een andere vraag is: helpt het? Helpt zo'n tentoonstelling om mensen wakker te
schudden en herhaling te voorkomen? De mensen die zulke tentoonstellingen
bezoeken, behoren doorgaans niet tot het soort waaruit oorlogsmisdadigers
voortkomen, en als die er toevallig wèl komen, is het nog maar de vraag of ze erdoor
afgeschrikt zullen worden dan wel juist op bepaalde ideeën gebracht.
Dat neemt niet weg dat de Nederlandse overheid, die haar militairen graag
vredeshandhavende taken wil laten verrichten, erger dingen zou kunnen doen dan
die militairen een bezoekje aan de Parijse tentoonstelling te laten brengen. En als dat
niet in het programma zou passen, zou ze nog altijd als memento aan Srebrenica het
boek van Gilles Peress kunnen aanschaffen dat in april verschijnt: Les Tombes:
Srebrenica et Vukovar (uitg. Scalo, f198,-). Het zou op z'n minst aan het
dossier-Srebrenica toegevoegd kunnen worden - als dat tenminste niet gesloten is.
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Borrelpraat
‘Waar visie ontbreekt komt het volk om’. Het schijnt dat deze uitspraak van Den Uyl
is. Dat is goed mogelijk, want onlangs hoorde ik de uyliaan Van Kemenade, minister
van Onderwijs in Den Uyls enige kabinet (1973-1977), deze woorden als uitsmijter
van een rede gebruiken.
Op mij maken ze niet de minste indruk. De uitdrukking is volstrekt zinledig. Eerst
wil ik namelijk weten wat die visie inhoudt, Hitler en Stalin hadden ook een visie,
voor mij is dat geen aanbeveling. Ja, als gevolg van hun visie zijn heel wat mensen
omgekomen. Dat wel.
Ja, maar - zo heb ik horen zeggen - die uitspraak is aan de bijbel ontleend. Niet
dat dit indruk op mij maakte, maar mijn nieuwsgierigheid was wel gewekt. Maar
ook mijn wantrouwen, want visie is een weinig bijbels woord. Na enig speurwerk
en met wat pastorale hulp vond ik drie teksten die er een beetje op lijken: ‘Als beleid
ontbreekt, komt het volk ten val’ (Spreuken 11:14) en: ‘Indien openbaring ontbreekt,
verwildert het volk’ (Spreuken 29:18). Ook zinledig zonder nadere precisering. (De
derde tekst komt later).
Enigszins tot mijn verrassing blijkt de schrijver Adriaan van Dis te behoren tot
het soort mensen dat genoegen neemt met het enkele woord visie en anderen, die
volgens hem geen visie hebben, om die reden kapittelt. In de Volkskrant van vorige
zaterdag verweet hij in een vers, dat de helft van de opiniepagina besloeg, premier
Kok geen visie te hebben. Bij nader toezien bleek dat hij Kok verweet niet zijn - Van
Dis' - visie te hebben.
En wat is die visie van Van Dis? De kloof tussen arm en rijk dichten, vrede en
veiligheid afdwingen, de arrogantie van de macht beperken, grenzen aan de groei
stellen, de zakenlui onder druk zetten. Allemaal heel mooi, maar lege woorden zolang
hij er niet bij zegt - en dat doet hij niet - hoe de minister-president van Nederland,
niet het machtigste land ter wereld of zelfs in Europa, dat kan bereiken.
Lege woorden dus, maar zelf heeft hij de gotspe de politicus ‘de loze inhoud van
zijn zinnen’ te verwijten. Ja, hij ontpopt zich als volleerde demagoog wanneer hij
beweert: ‘De Kamerleden stikken in hun leugen’ (let wel: de Kamerleden. Deze
antiparlementaire taal hoor je meestal van extreem rechts.
Kok moet in het internationaal beraad op de tafel slaan, vrede afdwingen. Waar
deed me die tot niets verplichtende tinnegieterij aan denken? Aan de borrelpraat die
vijftig jaar geleden opsteeg uit rechtse kring: Nederland moest Soekarno een lesje
leren, de Veiligheidsraad tarten enzovoort. We kennen de afloop, maar nu horen we
eens linkse borrelpraat.
Dit gedicht van Van Dis was de ouverture voor een debat dat de maandag daarop
in Amsterdam plaatsvond tussen Kok en Van Dis, het slotdebat in de serie Hollandse
vergezichten, die telkens een politicus tegenover een denker plaatste. Nu, als de
‘denkers’ allen van het kaliber-Van Dis waren, kunnen die debatten onmogelijk een
hoog peil hebben gehaald. Van Dis in elk geval is geen denker, maar een voeler.
In dat debat, waarover de dagbladen uitvoerig hebben bericht, bleek Van Dis zijn
kruit al grotendeels in zijn gedicht te hebben verschoten. In elk geval stuitten zijn
projectielen af op Koks onverstoorbaarheid. Twee procent minder groei, zoals Van
Dis voorstelde? ‘Onzin’, antwoordde Kok. Het is niet alleen naief, het is gevaarlijk.
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Een ecotax in Europa voorstellen, desnoods met de vuist op tafel? ‘Spanje ziet
ons al aankomen.’ Bovendien: ‘Wat heb je eraan bedrijven weg te jagen?’ De
wapenexport naar arme landen verbieden? De Europese partners zouden zeggen:
‘Dat is mooi gezegd, en laten we nu weer overgaan tot de orde van de dag.’
Na wat Van Dis over de Kamerleden heeft gezegd, komt het als een verrassing
wanneer hij plotseling eist: ‘Ik wil fatsoen en respect. Stoppen voor een rood licht.’
Nu, dat moet hij nodig in Amsterdam zeggen! Kok vindt hij wel een fatsoenlijk man,
maar: ‘Ik mis het elan.’ Weer zo'n zinledig woord. Dat is dan een van onze bekendste
schrijvers.
Het einde is ronduit karakterloos (het synoniem dat Van Dale geeft voor het woord
dat ik eigenlijk had willen gebruiken, maar dat past niet op deze pagina): ‘Ik stem
waarschijnlijk wel op u.’ Na alles wat hij gedicht en gezegd had, had je verwacht
dat hij op z'n minst op de SP of GroenLinks zou stemmen. Wat Jan Marijnissen
woensdag op deze pagina schreef moet hem uit het hart gegrepen zijn. Laat hij eens
uitleggen waarom hij toch op Kok gaat stemmen. Maar helaas, kennis van de politiek
is niet zijn sterkste punt. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hosea
4:6).
Blindgangers zijn het dus die hij afgeschoten heeft. Blindgangers van iemand die
de jaren '60 niet is ontgroeid. De derde regel van zijn gedicht klinkt al zo nostalgisch:
‘Pleidooi dat oproept tot verbeeldingskracht.’ In de Parijse mei 1968 stond op de
muren: ‘De verbeelding aan de macht!’ Het is een beetje zielig na dertig jaar een
man met grijs haar zo'n leus te horen herhalen.
Van Dis zegt het niet, maar in feite wil hij Den Uyl en zijn bevlogenheid terug.
Ook al zo nostalgisch. En waar is het kabinet-Den Uyl op uitgelopen? Tussen 1977
en 1989 was de PvdA - met een onderbreking van acht maanden - uitgesloten van
de macht. Toegegeven: dat was minder aan Den Uyl zelf toe te schrijven dan aan het
gebrek aan realiteitszin van zijn partij. Realiteitszin is voor Van Dis waarschijnlijk
een vies woord. Hij bedrinkt zich liever aan woorden.
En Kok? Hij mag dan minder bevlogen zijn dan Den Uyl en dan Van Dis graag
zag, maar dat betekent niet dat hij, al loopt hij er niet mee te koop, geen visie heeft:
‘Mijn droom is dat we in Nederland weer de gemeenschapszin voelen waar Nederland
in het verleden zo sterk in was. Mijn droom is dat normen en waarden die we vaak
niet meer durven te benoemen, weer terugkeren.’ Bolkestein probeert al jaren deze
visie aan zijn partij te verkopen, maar dat diskwalificeert haar niet. Ze heeft in elk
geval inhoud.
NRC Handelsblad van 03-04-1998, pagina opinie 7

GPV en CDA: PvdA moet roder
Klein rechts worden ze vaak genoemd, de drie kleine christelijke partijen. Ten
onrechte, want ten minste twee van hen - het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) - nemen op sociaal-economisch
gebied doorgaans standpunten in die links zijn van die van het paarse kabinet. Dat
hebben we woensdag goed kunnen zien, toen op deze pagina twee artikelen stonden
afgedrukt, een van Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij (SP)
in de Tweede kamer, en een van Eimert van Middelkoop, lid van de fractie van het
GPV in dezelfde Kamer. Linkser dan Marijnissen heb je ze niet in de Kamer, en toch
verschilde Van Middelkoops standpunt niet erg van het zijne.
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Beiden constateren dat we onder een liberaal regime leven. Marijnissen: ‘Het
neoliberalisme kon ook in de Lage Landen aan zijn opmars beginnen. De lasten
werden steeds meer van collectief naar individueel verschoven.’ Van Middelkoop:
‘De ideologische aanvaarding van het moreel en economisch liberalisme [is]
uitgangspunt van beleid. Het paarse kabinet was en is een liberaal kabinet.’
Marijnissen: ‘De relatie tussen overheid en sociale huisvesting werd doorgeknipt,
en er werd zelfs marktwerking in de zorg geintroduceerd.’ Van Middelkoop: ‘In
zowel de gezondheidszorg als de sociale zekerheid heeft de introductie van het
marktdenken processen op gang gebracht die in elk geval tot een situatie leiden, dat
niemand nog weet hoe deze cruciale voorzieningen in elkaar zitten, wie het er voor
het zeggen heeft en hoe onbedoelde effecten tegengegaan kunnen worden.’
Marijnissen hekelt Kok omdat, terwijl het programma van de PvdA voorzag in
bezuinigingen tot maximaal acht miljard, hij een kabinet leidt dat 22 miljard bezuinigt.
Van Middelkoop schrijft: ‘Ook de monomane bezuinigingsdrift moet gestuit worden.’
We hoeven het niet eens te zijn met de kritiek van Marijnissen en Van Middelkoop
om te kunnen vaststellen dat zij, anders dan Van Dis' borrelpraat, tenminste
onderbouwd is.
Zeker, op levensbeschouwelijk gebied zijn er verschillen, zoals niet anders te
verwachten viel. Dat ook het moreel liberalisme regeert, zal Marijnissen wel niet
veel kunnen schelen. Ook zal hij zich er niet druk over maken dat de discussie van
de laatste jaren over normen en waarden geen politieke vertaling heeft gekregen.
Zondagsrust en herkerstening van het recht, die Van Middelkoop op het programma
heeft staan, hebben bij Marijnissen vermoedelijk geen hoge prioriteit.
Marijnissen is dan ook socialist, ja ex-maoist (merkwaardig overigens dat dit
verleden, waarover hij nooit rekenschap heeft afgelegd, hem niet wordt nagedragen,
terwijl iedereen over de VVD'er Van Baalen, die in zijn school- en studententijd
uiting zou hebben gegeven aan ultrarechtse opvattingen, heen valt), Van Middelkoop
belijdend, ja rechtzinnig christen.
Maar het is hun overeenkomst op sociaal-economisch gebied die opmerkelijk is.
Het is weinig waarschijnlijk dat ze binnen afzienbare tijd de kans krijgen in een
kabinet gestalte te geven aan hun ideeen op dit gebied (laat staan: samen in een
kabinet), maar het is niet uitgesloten dat na verkiezingen de politieke constellatie
zodanig is dat gedoogsteun van een van hun partijen nodig is om tot een kabinet te
komen. Die steun zal dan eerder van de gouvernementele GPV en RPF mogen worden
verwacht dan van de SP.
Van Middelkoop roept dan ook de kiezer op, zijn steun te geven ‘aan het GPV en
de andere confessionele partijen, aan sociaal-democraten met nog voldoende historisch
besef of aan GroenLinks’ (welks leider overigens ook een ex-maoist is die het
eveneens onnodig vindt rekenschap af te leggen over zijn verleden). Maar in het
verband waar we het nu over hebben, is vooral Van Middelkoops steunbetuiging aan
‘sociaal-democraten met nog voldoende historisch besef’ interessant - met andere
woorden: aan PvdA'ers die niet, zoals Kok, blij zijn hun ideologische veren te hebben
afgeschud.
Zo'n oproep tot rebellie tegen de leiding van de PvdA, zo niet tot afscheiding van
de partij, doen ook Jos van Gennip en Kees Klop, die samen de directie vormen van
het wetenschappelijk instituut voor het CDA, en wel in een groot artikel in de
Volkskrant van zaterdag, getiteld: ‘Wat doet iemand met idealen nog in de Partij van
de Arbeid?’
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Ook zij constateren dat de PvdA ‘door gebrek aan eigen ideeen geen innerlijke
weerstand heeft kunnen bieden aan een volstrekt liberale maatschappijvisie. [...]
Andere opties dan het marktmechanisme heeft de PvdA niet meer in huis, hoewel
zij in de sociaal-democratie zeker te vinden zijn.’
‘Als de PvdA niet langer het solidariteitsbeginsel ten grondslag wil leggen aan de
maatschappelijke ordening, maar een liberale maatschappijvisie huldigt - en volgens
ons is dat al het geval en zal dat ook niet meer veranderen - dan komen zulke mensen
voor de vraag te staan of hun idealen nog wel wijzen in de richting van de Partij van
de Arbeid.’ ‘GroenLinks lonkt en zelfs het CDA’, zeggen beide heren eerder.
De mogelijkheid dat veel PvdA-kiezers de overstap naar het CDA zullen maken,
berust eerder op een wensdenken, maar het is interessant te zien dat vooraanstaande
CDA'ers PvdA'ers oproepen trouw te blijven aan hun socialistische wortels. Dat zou
een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. Het tekent de verwarring waarin het
CDA nog steeds verkeert. Het rechtse imago dat hun lijsttrekker, ondanks zijn linkse
woorden, nog steeds heeft, maakt die oproep alleen nog maar ongeloofwaardiger.
Maar afgezien daarvan: de analyse van Van Gennip en Klop is op zichzelf juist,
evenals trouwens die van Marijnissen en Van Middelkoop: er is een grote ideologische
leegte in de PvdA. Het onbehagen daarover in de partij is even groot als de verwarring
in het CDA. Beide zijn op zoek naar een nieuwe legitimatie.
Voorlopig verhindert de reusachtige populariteit waarin Kok zich - naar het lijkt:
meer buiten dan in zijn partij - kan verheugen, alle pogingen die leegte op te vullen
met nieuwe of eventueel oude ideeen en die ideeen in daden om te zetten. Maar het
tij hoeft slechts te keren - het politieke tij voor de PvdA of het economisch tij in
Nederland - of de poppen gaan weer aan 't dansen in de partij.
Een implosie a la D66 - een partij die van begin af aan alle ideologie heeft
afgezworen, wat zich nu wreekt - is dan slechts een van de mogelijkheden, al lijken
die in het licht van de opiniepeilingen, die winst voor de PvdA voorspellen, ongerijmd.
Maar ook een grote winst, uitsluitend te danken aan de persoon van Kok, zou alleen
maar de eigenlijke crisis waarin de sociaal-democratie verkeert, maskeren.
NRC Handelsblad van 07-04-1998, pagina opinie 7

Een bakbeest van importante omvang
Komt het doordat het mij meer opvalt of doet het verschijnsel zich inderdaad vaker
voor? Ik doel op de veronachtzaming van naamvallen. Als dit een steeds vaker
voorkomend verschijnsel is - wat ik niet kan bewijzen - dan is er sprake van een
verminderd inzicht in de structuur van de taal. In de vier weken sinds mijn laatste
taalstuk ben ik elf van zulke gevallen tegengekomen.
‘Dit zinnetje beschouw ik als de sleutel van Hermsens roman en houdt tevens de
zwakte ervan in.’ Zelfde constructie als: hem beschouw ik... en houdt tevens de
zwakte in.
‘Het is mogelijk dat wat zij gedaan heeft en haar overkomen is het gevolg is van
een beschikking.’ Eveneens hetzelfde woord (wat) in vierde en eerste naamval
gebruikt.
‘De dan nog bestaande ongelijkheid zou ik geen tweedeling willen noemen en is
zeker kleiner dan de maatschappelijk aanvaarde ongelijkheid.’ Idem.
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‘De heer Steenhuis stond aldus oog in oog met het gegeven dat hij hooguit anderhalf
uur de tijd zou krijgen voor kennisneming van een rapport dat hij nog niet kende,
maar kennelijk ernstige uitkomsten bevatte.’ Idem.
‘In een sensationele slotrit dook Romme ruim zes seconden onder het wereldrecord
dat eerst Bart Veldkamp hem had ontfutseld en daarna door Rintje Ritsma was
aangescherpt.’ Idem.
‘Een varkensbedrijf kan zich laten screenen op de dierveiligheid en wordt zo een
dierveiligheidsindex toegekend.’ Zelfde constructie als: ik kan mij laten screenen en
word zo een index toegekend.
‘Ook het college vindt dat de arts nalatig is geweest, maar niets te verwijten valt.’
Eveneens hetzelfde woord (arts) in eerste en derde naamval gebruikt.
‘Ze had het wankele koningschap niet alleen overeind gehouden, maar vaste grond
onder de voeten gegeven.’ Hetzelfde woord (koningschap) in vierde en derde naamval
gebruikt.
‘Bovendien lijkt deze nieuwe periodisering de eigentijdse ervaring en beleving
meer recht te doen en ongewild en onbewust in zich op te nemen.’ Idem.
‘Deze betekenis wordt gedragen door een netwerk van verhalen en woorden, dat
de waarneming voorafgaat en begeleidt.’ Idem.
Ten slotte een totaal ratjetoe: ‘Roemen is iemand aanzien verlenen, hem of haar
in het licht stellen, betekenis geven en doen glanzen en blinken.’
Nu andere curiositeiten: ‘Door de arsenalen van de Repulikeinse Garde en de
hoofdkwartieren van de geheime diensten te bombarderen zou de Iraakse leiding
oppositionele “grondtroepen” in de vorm van een Iraakse volksopstand moeten
vrezen.’ Waarom zou de Iraakse leiding ooit haar eigen Republikeinse Garde en
geheime diensten bombarderen?
‘Na zijn land zes jaar opgezadeld te hebben met een ongrondwettelijke dictatuur
bekeerde Spanje zich in 1931 massaal tot het instellen van een republiek.’ Zadelde
Spanje zijn land op met een dictatuur?
‘De EMU is een laatste poging deze macht te beteugelen, maar zou het niet kunnen
zijn dat zij met het starre corset van een munteenheid niet juist Europa's vermogen
op soepele wijze compromissen voor interne conflicten te vinden zullen vernietigen?’
(eigen werk). Charivarius zou hebben gezegd: Der Geist der stets verneint.
‘De Amerikaanse commandant van de basis ontkrachtigde het verhaal dat het
vliegtuig getracht zou hebben onder de kabel door te vliegen.’ Het is: bekrachtigen
en: ontkrachten. Ontkrachten zou hier overigens ook het verkeerde woord zijn, want
later zou blijken dat het vliegtuig juist wel geprobeerd had onder de kabel door te
vliegen. Bestrijden zou hier het juiste woord zijn geweest.
‘Toen Couperus in 1921 in Engeland werd gehuldigd, rekende men hem daar tot
een van de grootste schrijvers van zijn tijd.’ Wie rekende men nog meer tot die ene
schrijver?
‘De BVD mag woningen binnengaan zonder dat de eigenaar ervan op de hoogte
wordt gebracht. Voorwaarde is dat de nationale veiligheid niet in gevaar wordt
gebracht.’ En als die wel in gevaar wordt gebracht? Mag de BVD woningen dan niet
binnengaan?
‘In de geboorteakte van D66 staat het feilen van het parlement prima beschreven.’
‘Zonder effectbejag tonen ze het feilen van mensen.’ Feilen: nieuw zelfstandig
naamwoord of nieuw werkwoord?
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‘Kalff benadrukte dat het ontbreken van goede financiele structuren, adequaat
financieel management en ondernemerschap in Centraal- en Oost-Europa zulke
risico's met zich meebrengen.’ Waar slaat het meervoud meebrengen op?
‘Werknemers worden uit de markt geprezen door de hoge loonkosten.’ Achten de
loonkosten die werknemers zo hoog? Of is bedoeld: geprijsd?
‘Dames soft ecco in 12 verschillende kleuren.’ In 12 kleuren is genoeg.
‘Op enkele bussen met toeristen voor het klooster bleef het gisteren stil in Raji's
etablissement.’ Waar bleef het nu stil: op die bussen of in dat etablissement? Of is
bedoeld: op enkele bussen na?
‘De prins geeft aan dat hij graag wat meer ruimte wil hebben om in het openbaar
te praten.’ In het openbaar praten mag hij altijd. In het openbaar zijn mening te kennen
geven niet altijd.
‘Toen the Honeycombs een hit hadden met het nummer “I have the Right” was
dat niet in de meeste plaats te danken aan...’ Is dat iets anders dan de laatste plaats?
‘De wandelpier is zeer populair, afgelopen jaar trok het 1,3 miljoen bezoekers.’
Het pier? ‘Terwijl de staat zich distantieert van alle vormen van fanatisme of
secularisme, zou het een harmonieus sociaal klimaat moeten bevorderen.’ Het staat?
‘De kerk van Middelburg is een bakbeest van importante omvang.’ Ik dacht dat
bakbeesten altijd van importante omvang waren.
‘In Nederland was sprake van een pragmatische en, niet in het minst vanwege de
afmetingen van het land, verstandige vestiging van relatief harmonieuze relaties met
alle buren.’ Dus de afmetingen van ons land hadden daar niet in het minst iets mee
te maken? Of is bedoeld: niet het minst?
‘Zowel Scheltsen als Nijpels is zaterdag door hun achterban gekozen.’ Is gekozen
is goed, maar moet het niet zijn: hun achterbannen? Of hebben ze een
gemeenschappelijke achterban?
‘Ook Wiegels desinteresse in buitenlandse politiek is niet erg, maar diskwalificeert
hem wel als minister-president’ (eigen werk). Hier heeft de scheurkalender van Onze
Taal op 13 maart het volgende commentaar:
‘Het eerste woordje, ook, kan hier niet gebruikt worden. Voor een goed begrip is
iets meer achtergrondinformatie nodig. De oorspronkelijke zin komt uit een column
van J.L. Heldring, iemand die veel aandacht heeft voor taal. Heldring schreef over
de kansen van de VVD-politicus Wiegel op het ambt van minister-president. Eerst
gaat het over het slechte Engels van Wiegel. Dat vindt Heldring nog niet zo erg.
Maar dan wrijft Heldring Wiegel aan dat hij geen interesse heeft voor buitenlandse
politiek. Heldring schrijft dan: “Ook dat is niet zo erg, maar diskwalificeert hem wel
als minister-president.” In deze zin met samentrekking heeft het deel na maar geen
onderwerp. Dat onderwerp kunnen we ontlenen aan het eerste deel van de zin: ook
dat. Dit onderwerp past echter niet bij het tweede deel, door de woordjes maar en
wel. “Maar ook dat kwalificeert (sic) hem wel...” is krom Nederlands.’
Kan het niet eenvoudiger gezegd worden? Het woordje ook, dat de hele zin
beheerst, betekent dat er nog iets anders is dan Wiegels desinteresse voor buitenlandse
politiek dat hem diskwalificeert als minister-president, maar dat andere heb ik niet
genoemd. Van zijn slechte Engels heb ik alleen maar gezegd dat ik dat niet zo erg
vind, maar niet dat het hem diskwalificeert als minister-president. Aldus vertaald
accepteer ik de kritiek van Onze Taal.
NRC Handelsblad van 10-04-1998, pagina opinie 9
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Een kritiek die iets losmaakt
Eind vorige maand is minister Van Mierlo even in Wenen geweest. Hij heeft bij die
gelegenheid Oostenrijks neutraliteitspolitiek gehekeld. Die kritiek is niet
binnenskamers gebleven, want onze correspondent vermeldt haar woordelijk in de
krant van 28 maart.
Die openlijke kritiek van een gast op zijn gastheer is vrij ongebruikelijk, maar in
dit geval heeft zij het voordeel dat eens nagedacht kan worden over de zin van
neutraliteit en van haar tegendeel, bondgenootschappelijkheid, in de tijd van de
Koude Oorlog. Daarom is het nuttig Van Mierlo's kritiek zoals door de correspondent
weergegeven nog eens te herhalen:
‘Mijn standpunt is: neutraliteit is geen antwoord. Met het vasthouden aan de
neutraliteit houd je ook vast aan het oude blokdenken, en daar moeten we juist van
af. Als je ervan uitgaat dat de oude kampen niet meer bestaan, wat heeft neutraliteit
dan voor zin? Zo bekeken is neutraliteit helemaal niet neutraal.’ Teineinde dit aan
te tonen vertelde Van Mierlo wat de Oostenrijkse reactie was geweest toen de
Kamercommissie voor defensie werd uitgenodigd voor een bezoek aan het
hoofdkwartier van de NAVO: ‘Dat hebben de Oostenrijkers verontwaardigd van de
hand gewezen! Door zo krampachtig aan de neutraliteit vast te houden, blijven ze
de rest van de wereld aan hun verleden herinneren. Het buitenland heeft helemaal
niet de neiging Oostenrijk daar nog op aan te kijken, maar zelf vestigen ze er daarmee
wel de aandacht op.’
Weinig diplomatieke taal, maar wel interessant. Maar niet alleen interessant om
wat Van Mierlo zei, maar misschien ook om wat hij niet zei, ja om wat hij met deze
woorden, wellicht onbewust, losmaakte. Immers, als het waar is dat je met het
vasthouden aan de neutraliteit ook vasthoudt aan het oude blokdenken, dan geldt dit
net zo goed voor het vasthouden aan het bondgenootschap.
Met andere woorden: Van Mierlo's verwijt aan Oostenrijk kan net zo goed
omgedraaid worden: door zo krampachtig aan het bondgenootschap vast te houden,
blijven we de rest van de wereld aan ons verleden herinneren. Zo zal Van Mierlo het
zeker niet bedoeld hebben, maar zijn redenering leidt wel tot die logische conclusie.
Althans: dat doet zij zolang Van Mierlo niet aangeeft wat nu, na het einde van de
Koude Oorlog, wel de bestaansreden van de NAVO is. Als we, zoals hij zegt, nu
juist af moeten van het oude blokdenken, wat moet daarvoor in de plaats komen? En
past de NAVO nog wel in het nieuwe denken dat in de plaats van het oude blokdenken
moet komen? Die vragen maakt hij los met zijn opmerking over Oostenrijks
neutraliteit.
In de praktijk heeft de nieuwe NAVO, met name in ex-Joegoslavie, taken verricht
die eigenlijk de VN of de Europese Unie hadden moeten verrichten, maar waartoe
deze organisaties niet in staat waren. Waarom was de NAVO daartoe wel in staat?
Omdat de Verenigde Staten het nodig vonden dat die taken verricht werden en
daarvoor de NAVO als instrument konden gebruiken. Ergo: de NAVO ontleent haar
reden van bestaan aan de Amerikaanse bereidheid in te grijpen.
Daar is op zichzelf helemaal geen bezwaar tegen - in ex-Joegoslavie heeft,
integendeel, die Amerikaanse bereidheid een voorlopige vrede bewerkstelligd - maar
het is een feitelijke toestand die zich moeilijk in verdragsteksten laat vastleggen.
Immers, deze toestand laat de Verenigde Staten de volledige vrijheid te beslissen of
ze al dan niet zullen ingrijpen, is dus in wezen onzeker.
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Het is dus wel te begrijpen dat een land als Oostenrijk zijn neutraliteit, in 1955 bij
Staatsverdrag aan het land opgelegd, niet een twee drie wil verruilen voor een
bondgenootschap waarvan de waarde in wezen afhangt van de stemming van een
bondgenoot. Dit is te begrijpelijker omdat Oostenrijk, net zoals de andere neutrale
landen in Europa, profiteert van de actieve Amerikaanse aanwezigheid in Europa
zonder zijn neutraliteit daarvoor te hoeven opgeven. Heroisch is het niet, begrijpelijk
wel.
Maar in hoevere verschilt de huidige toestand zoals hier geschetst, van de situatie
in de Koude Oorlog? Toen was de NAVO toch ook volkomen afhankelijk van de
Amerikaanse bereidheid in te grijpen wanneer dat nodig was? Ja, maar toen was er
in feite slechts een tegenstander met wie rekening moest worden gehouden, de
Sovjet-Unie, die zowel door Amerikanen als Europeanen als een potentiele bedreiging
van hun veiligheid werd beschouwd. Nu is het beeld, als u wilt: het vijandbeeld, veel
diffuser geworden en de Amerikaanse bereidheid in te grijpen navenant onzekerder.
In feite is de NAVO allengs veranderd van bolwerk tegen een eventuele aanval
van buiten tot een politieagent die op eigen erf optreedt tegen rustverstoorders. Dat
is een nuttige functie, maar wel een geheel andere dan die van voor het einde van de
Koude Oorlog. Omdat die functieverandering zich bijna ongemerkt heeft voltrokken,
is het nog niet tot iedereen doorgedrongen dat de Amerikaanse solidariteit - om niet
te spreken van leiding - minder vanzelfsprekend is geworden.
Overigens geldt de nieuwe bestaansreden van de NAVO - die van politieagent op
eigen erf - alleen voor de tegenwoordige leden. De nieuwe leden in Midden-Europa,
en a fortiori de nog oostelijker gelegen aspiranten, zien de bestaansreden van de
NAVO nog wel degelijk in de bescherming die zij hun biedt tegen een gevaar van
buiten: Rusland. Deze verschillen in inzicht in de bestaansreden van de NAVO zullen
de organisatie waarschijnlijk steeds meer onder druk zetten.
Dit alles is geen reden afscheid te nemen van de NAVO. Het betere is de vijand
van het goede. Maar er is wel reden na te denken over de functie van het
bondgenootschap (of een bondgenootschap) in de wereld van vandaag. Daartoe heeft
Van Mierlo met zijn kritiek op de Oostenrijkse neutraliteit een, waarschijnlijk
onbedoelde, aanzet gegeven.
NRC Handelsblad van 17-04-1998, pagina opinie 7

Aarzelingen omtrent Bolkestein
Ruim een jaar geleden heb ik mij hier afgevraagd of Bolkestein wel over de
kwaliteiten beschikte om minister-president te worden. Zeker, intellectueel steekt
hij met kop en schouders boven het politieke landschap in Nederland uit, maar heeft
hij ook de bindende kracht om die functie met succes te vervullen? Het leiden van
een fractie is nog iets anders dan het leiden van een kabinet, ja van een land, dat niet
louter uit liberalen bestaat.
Kortom, ik twijfelde, en zolang ik twijfelde, was ik geneigd er, ondanks mijn
bewondering voor en mijn algemene instemming met Bolkestein, niet met mijn stem
aan mee te werken dat de VVD als de grootste partij uit de stembus van 1998 zou
komen en zo aanspraak zou kunnen maken op het minister-presidentschap.
Dat was een jaar geleden, toen het ernaar uitzag dat die situatie zich zou kunnen
voordoen. Een jaar later zijn de opiniepeilingen minder gunstig voor de VVD. Ze
zou misschien wel eens derde partij, na PvdA en CDA, kunnen worden. De weg zou
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dus vrij voor mij zijn om op Bolkestein te stemmen, want het minister-presidentschap
zou hem, in de thans voorspelde constellatie, ontgaan.
Maar nu hebben zich onlangs feiten voorgedaan die mij om andere redenen doen
twijfelen aan Bolkestein. Daar is in de eerste plaats de zaak-Van Baalen. Deze
campagneleider van de VVD kwam in opspraak, omdat hij in zijn school- en
studententijd uiting zou hebben gegeven aan rechts-extremistische opvattingen. Hij
ontkende, maar moest niettemin aftreden en zich van de lijst van kandidaten voor de
Tweede Kamer laten schrappen.
In eerste instantie was Bolkesteins reactie op die beschuldigingen correct: ‘Het
zou heel verkeerd zijn als we afgingen op beelden en op de weekbladpers.’ (Vrij
Nederland had Van Baalens verleden ‘onthuld’) ‘Wij gaan uit van goede trouw. Wij
kunnen niet zomaar afgaan op beschuldigingen.’ Maar een paar dagen later liet hij
Van Baalen vallen: ‘De beeldvorming is nu eenmaal allesoverheersend in het politieke
proces, en Van Baalen had de schijn des kwaads tegen zich.’
Welnu, dit is op z'n minst geen blijk van Zivilcourage: eerst zeggen dat we niet
mogen afgaan op beelden en daarna diezelfde beelden allesoverheersend - dus ook
beslissend voor eigen standpunt - noemen. Op de persconferentie waarop Van Baalen
zijn besluit bekendmaakte, liet Bolkestein verstek gaan. Dan was het gedrag van de
verzetsman Schakel in 1978 anders: die stond Aantjes bij, toen deze aankondigde te
zijn afgetreden als fractievoorzitter van het CDA wegens zijn onthulde
oorlogsverleden.
De zaak komt in een voor Bolkestein nog ongunstiger daglicht te staan nu er
ernstige twijfel gerezen is omtrent de beschuldigingen aan Van Baalens adres. De
Groene Amsterdammer, een weekblad dat doorgaans niet teder is jegens VVD'ers,
spreekt van ‘karaktermoord’: ‘Feiten doen er blijkbaar weinig toe. Aantijgingen zijn
voldoende. De zaak-Van Baalen laat kritisch-objectieve toeschouwers achter met
een laffe smaak in de mond.’
De andere zaak die mij aan Bolkesteins geschiktheid heeft doen twijfelen, is zijn
optreden in de Kamer inzake Duisenbergs kandidatuur voor het voorzitterschap van
de Europese Centrale Bank. Voorop sta dat ik Bolkesteins twijfel inzake de euro
deel. Ook heb ik het toegejuicht dat hij deze zaak, tegen het gevoelen van bijna alle
andere politici, uberhaupt tot onderwerp van openbare discussie heeft gemaakt. Ja,
het kan zelfs zijn dat hij daardoor indirect ertoe bijgedragen heeft dat Italie de
discipline heeft opgebracht die het kwalificeerde tot lid van de EMU.
Maar deze zaak staat los van de kandidatuur-Duisenberg. In de eerste plaats is ik heb het hier al meermalen betoogd - het niet een Nederlands belang dat Duisenberg
voorzitter van de ECB wordt; het is een Nederlands belang dat iemand van
Duisenbergs monetaire striktheid die functie krijgt. In de tweede plaats had Frankrijk
het volste recht een tegenkandidaat voor te stellen, zolang de regeringen van de
Europese Unie nog geen definitieve keus hadden gemaakt. Natuurlijk hopen we
allemaal dat Duisenberg het wordt, en niet de Fransman Trichet (hoewel die er ook
stevige monetaire opvattingen op na houdt). Maar dacht Bolkestein nu werkelijk dat
hij de zaak van Duisenberg ermee diende en Frankrijk tot wijken zou brengen door
de Tweede Kamer een motie te laten aannemen die de regering vraagt Frankrijk te
melden dat de Frans-Nederlandse betrekkingen eronder zouden lijden als Parijs
Duisenbergs benoeming zou blokkeren door vast te houden aan de
kandidatuur-Trichet?
Dacht hij nu werkelijk dat, als die motie aangenomen zou zijn, Frankrijk dan zou
zeggen: o nee, maar dan - als onze betrekkingen met Nederland eronder zouden
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komen te lijden - dan trekken we die kandidatuur maar liever in? Dat zou Frankrijk
zelfs met een Duits of Amerikaans ultimatum, op die manier overgebracht, niet doen.
Dit is, met andere woorden, dollemansdiplomatie.
Maar Bolkestein is geen dolleman, en met zijn kennis van Frankrijk, waarvan de
VVD hoog opgeeft - hij is inderdaad vrijwel het enige Kamerlid dat dit land kent en
zijn taal spreekt - moet hij weten dat dit zo niet werkt. Bolkestein moet dus om andere
redenen die dollemansmotie hebben ingediend. Ik zie twee motieven.
Het eerste is dat hij, bezorgd over de neergaande lijn die de VVD in de
opiniepeilingen vertoont, die lijn door een spectaculair offensief heeft willen keren.
Inderdaad doet een Nederlands optreden tegen de groten der aarde het bij het
Nederlands publiek altijd goed, onverschillig het resultaat ervan. Luns was nooit zo
populair als toen hij, in de kwestie Nieuw Guinea, ten slotte, na manhaftig verzet,
het hoofd moest buigen voor Kennedy en Soekarno. Ik heb dat wel eens het ‘klein
maar dapper’-syndroom genoemd.
Het tweede motief is dat Bolkestein, tot de overtuiging gekomen dat de
kandidatuur-Duisenberg sowieso tot falen gedoemd was, meende dat hij haar dus
ook geen kwaad kon doen met zijn motie. In deze theorie riskeerde hij dus niets met
zijn optreden van vorige week. Natuurlijk sluiten de twee theorieen elkaar niet uit.
Zij versterken elkaar eerder, al zou het eerste motief getuigen van een zekere paniek
en het tweede eerder van cynisme.
Zoals gezegd: beide theorieen kunnen tegelijkertijd juist zijn, en als zij juist zijn,
hebben zij Bolkestein verleid tot een optreden dat, zo niet als demagogisch, dan toch
als niet serieus kan worden gekwalificeerd. Aan een politicus die in de Kamer, en in
een zaak die onze betrekkingen met andere landen raakt, zich hiertoe laat verleiden,
aarzel ik mijn stem te geven. Dat de kleine christelijke partijen, die in nationaal besef
niet voor Bolkestein onderdoen, hun steun aan zijn motie onthielden, versterkt mijn
aarzeling.
NRC Handelsblad van 21-04-1998, pagina opinie 7

Nijmeegse denkproducten?
Het moet in 1968 of 1969 zijn geweest, in elk geval in de hoogtijdagen van de
studentenrevolte. Als redacteur van de krant waar ik toen werkte, kreeg ik op een
goed ogenblik een lang artikel ter plaatsing aangeboden van een Nijmeegse student
(Nijmegen was toen een brandpunt van het neomarxisme).
Het artikel was in een volkomen onbegrijpelijk jargon geschreven, een soort
vernederlandst Duits van de Frankfurter Schule. Ik vroeg de schrijver of hij het niet
kon herschrijven in gewone taal, maar dat weigerde hij. Dat was censuur, typisch
voor het establishment waartoe ik behoorde.
Ik heb het artikel toen toch, ongewijzigd, geplaatst - maar met een redactionele
kanttekening dat wij de lezer dit denkproduct, dat misschien representatief was voor
een nieuwe en luidruchtige generatie, niet wilden onthouden. De lezer kon dan zelf
uitmaken wat hij ervan vond.
Om de een of andere reden ben ik de naam van de auteur niet vergeten: Michel
van Nieuwstadt. Die naam ben ik sindsdien nooit meer tegengekomen - totdat ik hem
vorige week zag vermeld in een bespreking in de Standaard der Letteren, het - tussen
haakjes: voortreffelijke - literaire bijvoegsel van de (Brusselse) Standaard. Hij was
de bezorger en vertaler van het (ingekorte) dagboek van Michel Leiris en had dat
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voorzien van een, volgens de recensent, ‘warrig nawoord uit eigen koker’. Sommigen
leren het nooit.
Zo'n redactionele kanttekening als ik dertig jaar geleden bij het artikel van Van
Nieuwstadt had geplaatst, vond de redactie kennelijk niet nodig bij een ander Nijmeegs
denkproduct: het lange artikel van prof. mag. dr. E.C.F.A. Schillebeeckx dat op
Goede Vrijdag op de opiniepagina stond onder de titel ‘Niet de mens zoekt God,
God zoekt de mens’.
Ik heb geprobeerd dit artikel onbevangen te lezen, maar meermalen moest ik mijn
lectuur halverwege staken: het was niet om doorheen te komen. Ten slotte heb ik het
volbracht, maar ben ik er wijzer van geworden? Nee, ik heb er geen snars van
begrepen. Ik vond er zelfs geen enkel aangrijpingspunt voor commentaar of oppositie
in. Het was boksen in een donzen dekbed. Toch was de materie mij niet helemaal
vreemd.
Naast menige zin moest ik een vraagteken zetten. Wat bedoelt Schillebeeckx daar
in vredesnaam mee? Een raadsel dat onnodig groter was gemaakt doordat de schrijver
zijn beweringen niet met voorbeelden staafde. Wanneer ik hier een paar zinnen uit
het geheel licht, zal ik misschien ervan beschuldigd worden uit het verband te citeren.
Maar dat is het 'm juist: ik zag evenmin enig verband.
‘Waar echte mensen zich geweldloos inzetten voor een grote goede zaak, gaan de
machtigen van “deze wereld” zich verzetten tegen elke ontwapenende, liefdevolle
inzet van een mens voor een medemens in de knel.’ Wat betekent dit zonder
voorbeelden? Graag die machtigen van ‘deze wereld’ (waarom tussen
aanhalingstekens?) genoemd! En wat zijn ‘echte mensen’? Zijn er ook onechte
mensen? Het blijft bij suggereren.
Of deze zin, die soortgelijke vragen oproept: ‘Zulke bevlogen mensen worden in
stilte of door een officieel schijnproces uit de weg geruimd. En deze geschiedenis
houdt niet op; ze blijft zich herhalen tot op de huidige dag.’ Schillebeeckx is toch
niet de koningin, die in haar kersttoespraken altijd de perken van haar constitutionele
positie in acht moet nemen en dus niet altijd man en paard kan noemen?
Maandag kreeg de lezer, opnieuw op de opiniepagina, weer een Nijmeegs
denkproduct voorgezet: de rede die de minister van Buitenlandse Zaken (die immers
in Nijmegen heeft gestudeerd) die dag in Leiden had gehouden, althans een
samenvatting ervan (de volledige tekst is nog aanzienlijk langer).
Opnieuw heb ik de tekst doorgeploegd, maar wat is het resultaat? Van Mierlo had
een hele omhaal van woorden nodig om tot de conclusie te komen dat het voor
Nederland nodig is ‘zoveel mogelijk de buitenlands-politieke invloed ten behoeve
van Nederlands belang - in ruime en enge zin - uit te oefenen via de Europese
instrumenten’. Nu, dat komt neer op het intrappen van een open deur. Het is geen
uitvinding van paars (al deed Van Mierlo dat voorkomen) om zoveel mogelijk invloed
uit te oefenen.
Het thema van zijn rede was ook al niet erg oorspronkelijk: ‘Bruggen naar Europa
en de wereld.’ Bruggenbouwer: het behoort tot de traditionele rollen die de
Nederlandse buitenlandse politiek zichzelf, afhankelijk van de mode, toedenkt.
Andere rollen zijn die van gidsland, coalitiegenoot, leider der kleinen, okselnestelaar
en selectieve dwarsligger.
In een zojuist verschenen notitie van het instituut Clingendael, Ambitie en armslag
van Nederland, onderwerpt S. Rozemond die rollen, stuk voor stuk, aan een nadere
analyse. Van de rol van Nederland als bruggenbouwer (of makelaar), die trouwens
ook minister Voorhoeve aanprijst in een artikel in deze krant (6 maart jl.) zegt hij:
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‘Maar ook daar zit de buitenwereld steeds minder op te wachten. De grote hoofdsteden
zijn heel wel in staat desgewenst onderling compromissen uit te werken, en een
Nederlandse loopplank of biechtstoel hebben zij daarbij minder dan ooit nodig’.
Alweer een illusie minder.
Overigens komt Van Mierlo met zichzelf in strijd wanneer hij zegt: ‘Het zijn de
grote lidstaten die de impasse binnen de Europese buitenlandse politiek kunnen
doorbreken’. Wat blijft er dan over voor onze bruggenbouwersrol? Interessant
trouwens dat hij over een impasse in de Europese buitenlandse politiek spreekt. Dat
rijmt niet erg met het algemene optimisme dat hij tentoonspreidt.
Maar zitten er in die omhaal van woorden geen originele gedachten? Eerlijk gezegd:
nauwelijks (niet dat een minister van Buitenlandse Zaken daarnaar gewogen dient
te worden). Wel raadsels. Wat moet ik van het volgende maken: ‘De uitbreiding van
de EU zal ons confronteren met het vraagstuk: van wie is Europa? [...] Niet dat wij
bij voorbaat geinteresseerd zouden moeten zijn in deze eigendomskwestie. Het is
slechts een vraag die het antwoord vormt op een redenering die tot uitsluiting leidt.
Dan pas zeg je: van wie is Europa dan helemaal? Het is meer een academische vraag
in verzet tegen een houding.’ Wie het begrijpt mag het zeggen.
Andere opmerkingen geven aanleiding tot een ander soort vragen. Deze
bijvoorbeeld: ‘Ook in het uitbreidende Europa’ - ik zou gezegd hebben: het zich
uitbreidende Europa - ‘heeft Nederland een controlepositie. Als sterk land maken
we deel uit van het kern-Europa, dat de rest meetrekt’. Wat bedoelt hij precies met
controlepositie? En: wie behoren er nog meer tot het kern-Europa? Italie bijvoorbeeld?
Zo niet, betekent dit dan dat Italie minder invloed heeft dan Nederland? Ooit van
nuisance value gehoord?
Kortom, ik zou wel eens willen weten of alle luisteraars in de Leidse Pieterskerk
het allemaal begrepen hebben. En ook zou ik wel willen weten wat de in Den Haag
geaccrediteerde ambassadeurs hierover naar huis rapporteren. Meestal volstaan zij
met de kern van de boodschap. Maar wat is hier de kern? Zelden is duidelijker
gebleken dat Van Mierlo inderdaad, zoals hij zelf onlangs verkondigde, het ‘drama
van de redenering’ - een drama waar menigeen overigens bij in slaap valt belangrijker acht dan het standpunt.
Het zou onbillijk zijn te beweren dat de drie denkproducten die ik hier heb
gereleveerd, kenmerkend zijn voor Nijmegen. Deze universiteit heeft ook heldere
denkers geproduceerd. Ik denk bijvoorbeeld aan Manning, Duynstee, Bosmans,
Moorman van Kappen, Knapen en ik sla zeker anderen over. Maar het is wel toevallig
dat de drie besprokenen in Nijmegen hetzij gestudeerd hetzij gedoceerd hebben.
NRC Handelsblad van 24-04-1998, pagina opinie 7

Humor - vroeger en nu
Met de paasdagen ben ik in Berlijn geweest om een tentoonstelling te bezoeken.
Daar schrijf ik later misschien nog wel eens over. Eerst wil ik de zeshonderd pagina's
dikke catalogus nog verder bestuderen. (Waarom maken ze catalogi tegenwoordig
zo dik? Je kunt zo'n zwaar boekwerk onmogelijk meezeulen op de tentoonstelling
zelf, zult het dus òf vóór de bezichtiging moeten raadplegen - wat meestal niet kan
- òf erna, en dan krijg je vaak zin om een en ander nog eens te bekijken met de kennis
die je uit de catalogus hebt opgestoken, en dat kan vaak óók niet.)
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Omdat het de paasdagen veel regende, had het weinig zin om in Berlijn te gaan
flaneren (waar de stad sowieso niet toe uitnodigt). Gelukkig was er in het gebouw
waar de tentoonstelling gehouden werd een bioscoop waar oude films werden
gedraaid. Nu ben ik nogal verzot op vooroorlogse films. Het is niet zozeer een
filmische belangstelling als wel een jeugdsentiment: hoe was het ook weer in de
dagen vóór de grote catastrofe of, op z'n minst, de grote cesuur in het leven van de
overlevenden?
De film die er draaide, was Allotria uit 1935 of '36. Regisseur was Willi Frost.
Acteurs: Heinz Rühmann, Renate Müller, Jenny Jugo, Adolf Wohlbruck - allemaal
namen die ik me nog van vroeger herinnerde. Renate Müller heeft zich aan het eind
van de oorlog, zo werd mij later verteld, van kant gemaakt. (Waarom? Had ze zich
te veel met het nationaal-socialisme gecompromitteerd? Vreesde ze verkrachting
door de Russen?) Wohlbruck (en ik hoop dat ik de naam goed spel) meen ik later
nog wel eens in Engelse films gezien te hebben onder de naam Anton Wallbrook.
Heinz Rühmann was in die dagen een favoriet van mij en mijn tijdgenoten. Hij is
niet lang geleden, heel oud en nog steeds gevierd in Duitsland, overleden. Zijn gedrag
was minder fraai: hij scheidde van zijn joodse vrouw, wat erop neerkwam haar aan
de holocaust over te leveren. (Of dat ook gebeurd is weet ik niet.) Maar dat wisten
we toen nog niet.
En hoe was die film? Vreselijk. Het was - sommigen zullen het al begrepen hebben
- een komedie, maar van een zo nadrukkelijke, guitige humor dat ik me afvroeg hoe
het kwam dat ik (en, zoals briefschrijvers naar de krant vaak schrijven, velen met
mij) er in mijn jongensjaren zo'n plezier in had. Ook van Heinz Rühmann zag je de
grappen al minuten van tevoren aankomen.
Het is gemakkelijk te zeggen: echt Duits, maar in Nederland hadden die films ook
groot succes. De Nederlandse zin voor humor is dus niet zó verschillend van de
Duitse als wij ons tegenwoordig proberen wijs te maken. Trouwens, een paar jaar
geleden toonde de televisie een Nederlandse film uit 1939, Morgen gaat het beter,
met dezelfde soort humor. (Het is waar: de regisseur was een uitgeweken Duitser.)
Blijkens de reacties in de zaal was Allotria nòg een succes in Berlijn. Het ene
lachsalvo volgde op het andere. Nu bestond het publiek grotendeels uit oude dames
(met hoeden op), en die beleefden kennelijk weer de, voor hen, goede oude tijd, de
heile Welt van vóór de oorlog. Of was hun zin voor humor niet veranderd, en de
mijne wèl?
‘Geen intellectuele taak is zwaarder dan te proberen te begrijpen wat grappen
geestig maakte in een andere samenleving of in een vroegere tijd’, las ik kort na
terugkeer uit Berlijn in de Times Literary Supplement. Als dat waar is - en het is
waar, geloof ik - zal ik me niet wagen aan een uitleg van dit verschijnsel.
Misschien kunnen twee onlangs verschenen boeken er meer licht over doen
schijnen: Schertsen, schimpen en schateren: geschiedenis van het lachen in de
zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw van Johan Verberckmoes en
Lachen in de Gouden Eeuw: een geschiedenis van de Nederlandse humor van Rudolf
Dekker. Of daarin ook vergelijkingen worden getrokken met de Duitse of Franse
humor in die tijden, weet ik niet.
Maar de humor is niet alleen nationaal bepaald, maar ook (misschien zelfs eerder)
sociaal. De onderbroekenlol doet het kennelijk bij hele volksstammen nog heel goed,
terwijl ‘hogere standen’ en de grachtengordel er hun neus voor ophalen. André van
Duin - een voortreffelijk komiek overigens - valt onder hetzelfde taboe.
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Toch kan wat taboe is ook weer lachwekkend gemaakt worden. De VPRO bewees
dit door komieken voor bruiloften en partijen, zoals Sjef van Oekel, Barend Servet
en Harry Touw, naar voren te halen. Het was dan lachen geblazen om wat andere
mensen grappig vonden. Het is wat de Amerikanen camp noemen.
Over de Amerikanen gesproken: bij Amerikaanse films uit de jaren dertig heb ik
helemaal niet het gevoel met iets uit een vervlogen tijd te maken te hebben. De humor
in de films van Kathleen Hepburn bijvoorbeeld is nog even fris als die van soortgelijke
films van nu. Zaterdag viel ik halverwege in de film Dinner at eight uit 1933, met
Jean Harlow, John en Lionel Barrymore, Wallace Beery, Marie Dressler (uitgezonden
door België 1). Voortreffelijk gespeeld en geen ogenblik passé.
Hadden mijn vrienden en ik daar in ons jeugd geen oog voor? Wel degelijk!
Amerikaanse films waren heel populair bij ons. We probeerden zelfs de Amerikaanse
humor in het dagelijks leven na te doen. En de cartoons in het weekblad The New
Yorker waren geliefder dan die in de Engelse Punch, waaraan een oudere generatie
meer plezier beleefde.
En de Franse humor? Ben ik daar evenzeer van vervreemd als van de Duitse? Ik
zag onlangs op de televisie een film waarvan de titel mij ontschoten is (iets met
Monsieur Lang, van Jean Renoir, geloof ik). Eveneens uit de jaren dertig. Hier en
daar misschien wat sentimenteler dan wij nu gewend zijn, maar heel genietbaar. In
Nederland zijn Franse films echter nooit populair geweest, en niet alleen om de taal,
vrees ik.
Maar ik houd op. Schrijven over humor is dodelijk voor de humor. Dat dit zo is,
bewijst dit citaat uit het geschrift De humor als wereldbeschouwing van dr. C.J.
Wijnaendts Francken (1863-1944), een indertijd bekende ‘filosoof en publicist’ (zo
noemt het Bibliografisch Woordenboek van Nederland IV hem), die nog slechts
voortleeft in de naar hem genoemde tweejaarlijkse prijs van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde te Leiden:
‘De humor verheft zich boven het persoonlijk zelfgevoel; hij draagt veeleer een
kosmisch karakter. Juist dáárdoor stijgt hij uit boven optimisme en pessimisme, niet
blind voor het levensleed en voor de vele disharmonieen, maar deze oplossend in
delen van een groter geheel, waarin zij als noodzakelijke vormelementen niet gemist
kunnen worden.
Als vrucht van veel rijpe levenservaring herziet de humor de aanvankelijk
aangehangen waardeoordelen, breekt hij met veel oorspronkelijke illusiën, heeft hij
afgerekend met veel eertijds aan het leven gestelde eisen en met vele daarvan eenmaal
gekoesterde verwachtingen. Zo belichaamt de humor een stemming van berusting,
maar zonder daaraan een tragisch of wereldontvluchtend karakter te verbinden.’
Hoe waar! Maar ook: hoe zwaar! Als het geen Nederlands was, zou ik zeggen:
hoe Duits!
NRC Handelsblad van 28-04-1998, pagina 9

Kunstmatig verleden
Twintig jaar geleden werd in het Amsterdamse Rijksmuseum een tentoonstelling
gehouden onder de naam Het vaderlandsch gevoel. Daar werden schilderijen uit de
negentiende eeuw vertoond die feiten uit onze vaderlandse geschiedenis afbeeldden,
zoals de opstand van Claudius Civilis, Jan van Schaffelaar die van de toren van
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Barneveld springt, de moord op Willem de Zwijger, Van Speyk die de lucht inging,
en vele andere.
Het was niet toevallig dat al die schilderijen uit de negentiende eeuw waren. Het
was de eeuw van het nationalisme, de eeuw waarin, vaak met kunstmatige middelen,
de naties gevormd werden. Daartoe moest de geschiedenis dienen, die voor dat doel
meestal geromantiseerd, gemythologiseerd, ja vaak verzonnen werd. Het volk moest
trots worden op zijn verleden, en daartoe waren helden nodig. Die schilderijen hadden
dus een educatieve functie.
In die eeuw ontstonden ook de vaderlandse liederen, die eveneens het heldhaftige
verleden bezongen. Talloze generaties hebben die liederen op school en elders
gezongen. Nog kunnen in bejaardencentra de bewoners ze uit volle borst meezingen:
‘Wien Neêrlandsch bloed door d'ad'ren vloeit, van vreemde smetten vrij’ bijvoorbeeld
(een racistisch lied, zouden wij nu zeggen). Zelfs bij dementen komt, bij het horen
van de tonen de tekst vaak feilloos uit hun omneveld geheugen naar boven. Maar
niet lang meer, want een nieuw geslacht kent die liederen niet meer, en daarmee
verdwijnt een prachtig middel tot afleiding, ja therapie.
Dat Nederland niet het enige land is dat in de vorige eeuw het verleden op deze
wijze heeft laten herleven, toont een tentoonstelling die op het ogenblik in Berlijn
in het Deutsches Historisches Museum gehouden wordt onder de naam Mythen der
Nationen: ein europäisches Panorama. Michèle de Waard, correspondent van deze
krant in Duitsland, schreef er al over op 24 april, maar de tentoonstelling is nog wel
een beschouwing waard.
Van zeventien Europese landen worden schilderijen, maar ook andere
kunstvoorwerpen en zelfs gebruiksvoorwerpen vertoond waarmee in de vorige eeuw
het volk een natiebesef ingeprent werd. Natuurlijk waren het alle glorieuze
gebeurtenissen die afgebeeld werden, ook wanneer het om nederlagen ging. Dan
waren het glorieuze nederlagen. Dat de werkelijke geschiedenis vaak heel anders
was geweest, deerde niet: het was om een beeld van de geschiedenis te doen, een
mythe dus.
Opvallend is de gelijkvormigheid, ja inwisselbaarheid van vele schilderijen door
de landen heen. Geen wonder: het was de tijd van de Romantiek. Veel ontblote
borsten, veel ten hemel geslagen blikken. Nederland, dat ook vertegenwoordigd is,
doet daar, ondanks ons zelfbeeld van nuchterheid, niet voor onder. Grote schilders
zijn er niet onder, behalve misschien Turner, die de landing van stadhouder Willem
III bij Torbay (1688) afbeeldde, maar zelfs hij maakte de geschiedenis dramatischer
dan zij was: hij schilderde een fikse branding, terwijl de zee die dag in werkelijkheid
kalm was geweest.
De stereotypie waarmee in al die landen de geschiedenis werd geëxalteerd en
daardoor veelal verzonnen, verhindert niet dat zij alle de uniciteit en de
onvergelijkbaarheid van de eigen natie naar voren halen. Zo is Van Speyk de
belichaming van typisch Nederlandse deugden als heldenmoed en vrijheidsliefde.
Elk ander land kan een soortgelijk voorbeeld aanhalen - eveneens kenmerkend voor
de natie.
Evenmin verhindert die stereotypie dat alle naties een vijand nodig hebben om
niet alleen hun heldhaftigheid, maar ook hun uniciteit te bewijzen. Voor de
Nederlanders zijn dat de Spanjaarden en, later, de Belgen; voor de Belgen zijn het
de Nederlanders; voor de Denen en de Tsjechen de Duitsers; voor de Polen de Duitsers
en de Russen en ga zo maar door. Eenheid in vijandigheid - dat is het Europa van de
negentiende eeuw en, in vele opzichten, nog van deze eeuw.
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De geschiedbeschouwing die toen heerste en het zelfbeeld van de naties tot voor
kort heeft gevormd - en, als we aan de Balkan denken, nog steeds vormt - diende als
legitimatie van het heden, zoals een van de inleiders van de uitvoerige catalogus
schrijft. Hij spreekt ook van een ‘retrospectieve teleologie’. ‘Alle concepten die we
hanteren zijn uitgevonden, geconstrueerd. Maar het is niet omdat ze geconstrueerd
zijn, dat ze niet echt bestaan’, zegt de Leuvense historicus Louis de Vos in een
interview in De Standaard van 25 april, om eraan toe te voegen: ‘Eigenlijk is
nationalisme onuitroeibaar.’ (Het interview heeft niet met die Berlijnse tentoonstelling
te maken.)
Wij kunnen nu wel lachen om het nationalisme van die vorige eeuw of, omgekeerd,
erom treuren, maar het is een noodzakelijke fase in de geschiedenis van de Europese
naties geweest; ja, zoals de Brits-Tsjechische historicus Ernest Gellner in zijn boek
Nations and Nationalism heeft aangetoond, een noodzakelijke voorwaarde voor
modernisering: de industriële maatschappij had een centraal opgeleide en cultureel
homogene bevolking nodig. Het inprenten van één zelfbeeld hielp daartoe.
Michèle de Waard vindt het een tekortkoming van de tentoonstelling dat zij de
vraag hoeveel werkelijkheid de mens verdraagt en hoeveel mythen hij nodig heeft,
niet doortrekt naar het Europa van nu. Dat laatste is waar. Bijna elke medewerker
stopt, in zijn beschouwing over het land dat hij behandelt, met de negentiende eeuw.
Een uitzondering is de schrijver van het Nederlandse hoofdstuk, Henk Slechte.
Hij eindigt aldus: ‘Het Nederlandse culturele nationalisme van de negentiende eeuw
is verdwenen; het is bijna in zijn tegendeel omgeslagen.’ Alleen een voetbalwedstijd
tegen Duitsland kan nog nationalistische gevoelens opwekken. Belangrijke analyses
van de Nederlandse geschiedenis worden door buitenlanders geschreven. Ja, de
Nederlanders bagatelliseren voortdurend hun eigen geschiedenis, zegt hij de Britse
historicus Jonathan Israel na. Zou dat niet vandaag ons nationalisme zijn?
Maar als het een tekortkoming is dat de tentoonstelling niet vraagt naar de stand
van het nationalisme nú, dan is dat wel een begrijpelijke tekortkoming. In veel landen
- ik denk vooral aan de landen in Midden-Europa - heeft het nationalisme immers
nog een functie na de halve eeuw van Russische overheersing. Zelfs in Griekenland,
zo lezen wij, blijft de nationale mythenvorming machtig, werkt zij verenigend en
voedt zij nog de nationale ideologie en het onderwijs. Voor nogal wat landen is wat
wij gek vinden, nog helemaal niet geschiedenis, iets wat voorbij is.
Waarmee wordt het Nederlandse negentiende-eeuwse nationalisme geïllustreerd?
Met vijf figuren uit de geschiedenis: Claudius Civilis, leider van de opstand der
Batavieren tegen de Romeinen (69/70 n. C.); Van der Werff, Leidens burgemeester
tijdens het beleg (1574); Willem de Zwijger, vader des vaderlands; Rembrandt, het
onovertroffen genie; en Van Speyk, de held ‘die als geroepen kwam’, omdat
Nederland na het verlies van België zich in een identiteitscrisis bevond. Andere
landen tonen een soortgelijk scala, waarin soms geheel verzonnen figuren dienst
doen (heeft overigens Claudius Civilis ooit echt bestaan?)
Bij de Nederlandse illustraties heb ik twee fouten kunnen ontdekken (niet toe te
schrijven waarschijnlijk aan Henk Slechte). Zo wordt het schilderij waarop Van der
Werff zijn lichaam aanbiedt aan de hongerige Leidse bevolking, gerubriceerd onder
‘heldhaftig, zij het vergeefs verzet tegen vreemde bezetters’. Van der Werffs verzet
vergeefs? Leiden werd toch ontzet?
En het onderschrift onder een ander schilderij over Van der Werff: ‘Een eerste
bete na ontzet van Leyden’ wordt aldus vertaald: ‘Ein erstes Gebet nach dem Entsatz
von Leiden’. Het is waar dat Van der Werff op dit schilderij zijn ogen ten hemel
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slaat, maar bete heeft niet met gebed te maken, het is een oud woord voor: stuk brood.
De tentoonstelling is nog tot 9 juni te bezichtigen.
NRC Handelsblad van 01-05-1998, pagina 9

De onwezenlijke zomer van 1940
Vorige week werd ik herinnerd aan de zomer van 1940. Het was het bericht van het
overlijden, op 86-jarige leeftijd, van dr. E. Brongersma, die tussen 1946 en 1950 en
vervolgens tussen 1963 en 1977 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA was, dat mij
die eerste maanden van de Duitse bezetting voor de geest bracht.
In sommige kranten is Brongersma vrij uitvoerig herdacht, maar in die necrologieën
werd meer aandacht besteed aan hem als een verdediger en bedrijver van de pedofilie
- in 1950 was hij wegens omgang met een zestienjarige jongen veroordeeld tot tien
maanden gevangenisstraf en later heeft hij veel over dit onderwerp geschreven (o.a.
Jongensliefde in twee delen 1987, 1993) - dan aan zijn andere activiteiten. Een
daarvan wil ik hier memoreren.
Maar daarvoor moet ik eerst de stemming van die eerste bezettingsmaanden naar
voren roepen. Die stemming was begrijpelijkerwijs er een van verwarring. Wat moet
er nu met Nederland? De bezetter gedroeg zich nog schijnbaar netjes. Er was nog
een vrij ruime mate van vrije meningsuiting, de eerste anti-joodse maatregelen
moesten nog komen.
Velen hadden de neiging de militaire nederlaag tegen de Duitsers toe te schrijven
aan de voosheid van het bestel in Nederland vóór mei 1940. Dat was weliswaar een
non sequitur - zelfs het gezondste Nederland zou niet tegen de Duitse overmacht
bestand zijn geweest - maar zo was de stemming nu eenmaal. IJverig werden
mogelijkheden van een derde weg - tussen democratie en totalitarisme - bestudeerd.
Nu bestond die twijfel aan de parlementaire democratie ook vóór de oorlog al. De
roep om de sterke man dateerde al van het begin van de jaren dertig, toen de
economische crisis was uitgebroken. Colijn voldeed aan die behoefte en wist veel
stemmen te winnen. Daarmee nam hij wind uit de zeilen van Musserts NSB (die in
1931 was opgericht), wat Drees hem later als zijn grootste verdienste zou aanrekenen.
Bij de verkiezingen van 1937 had de NSB dan ook niet meer dan 4,2 procent van
het totaal weten te halen (na een piek, in 1935, van 7,9 procent). Het is begrijpelijk
dat de capitulatie van mei 1940 en het vertrek van de regering (koningin en kabinet)
naar Engeland die stemming van onzekerheid vergrootten. Van de NSB moest het
gros van de bevolking niets weten, maar waren er geen andere oplossingen? De
Nederlandsche Unie, die in juli 1940 werd opgericht en al dadelijk een reusachtige
aanhang kreeg (oplopend tot bijna een miljoen), pretendeerde een beweging te zijn
die vernieuwing zou brengen.
Daarbij begaf zij zich gevaarlijk dicht bij het randje: in haar publicaties werd het
vooroorlogse partijenstelsel verworpen en werd Duitsland als de ‘nieuwe wereld’
geprezen tegenover de ‘oude wereld’, vertegenwoordigd door Engeland en Amerika.
Daarbij werden ‘volkse’ waarden bezongen - een woord dat erg leek op het door de
nationaal-socialisten te pas en onpas gebruikte ‘völkisch’. (De belangrijkste publicist
van de Nederlansche Unie was Geert Ruygers, na de oorlog prominent Kamerlid
voor de PvdA).
De meerderheid van de leden van de Nederlandsche Unie had nauwelijks weet
van die geschriften. Zij had zich bij de Nederlandsche Unie aangesloten omdat zij
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daarin een tegenwicht tegen de NSB zag, en niet om ideologische redenen. Maar dat
neemt niet weg dat die geschriften een uiting waren van een zoektocht naar een
alternatief voor de wereld van vóór mei 1940, waaraan toen velen behoefte hadden.
Later zou het verzet tegen de steeds bruter optredende bezetter of de simpele
overlevingsnoodzaak die behoefte naar de achtergrond dringen, maar we hebben het
hier nog altijd over die onwezenlijke zomer van 1940.
In die zomer van onzekerheid kreeg ook een pas verschenen boek van dr. E.
Brongersma, die ik in het begin van dit artikel noemde, ongekend grote belangstelling.
Het was het proefschrift waarop hij enige maanden eerder in Utrecht gepromoveerd
was en heette De opbouw van een corporatieven staat: het nieuwe Portugal. Het
corporatieve Portugal van Antonio Salazar - zou dat ons niet de derde weg tussen
partijendemocratie en totalitarisme kunnen wijzen?
Het boek zelf heb ik helaas niet kunnen raadplegen - bij de Koninklijke Bibliotheek
was het ‘zoekgeraakt’ -, maar in hetzelfde jaar, 1940, gaf Brongersma, in de serie
Verkenningen: wegwijzers naar den nieuwen tijd, een bloemlezing uit Salazars
redevoeringen uit, door hem uitvoerig ingeleid. Uit die inleiding, waarvan de strekking
wel niet veel zal verschillen van die van het boek, ontleen ik enkele gedachten.
Brongersma erkent dat Salazar ‘alleenheerser’ is, maar de door hem ingevoerde
staatsinrichting heeft ‘een dictatoriale, zowel als een democratische inslag’. Zijn
leiding is ‘krachtig, maar strikt legaal’. De ‘rechten en vrijheden der burgers zijn
ruimschoots gewaarborgd’. Daarbij komt dat Salazar niet een volksmenner is als
Mussolini en Hitler. Hij is een professor in de economie, die eenvoudig en
teruggetrokken leeft. ‘In zijn studeervertrek ontbreekt iedere verwarming, en als het
koud is, pleegt Salazar zijn overjas aan te houden bij zijn arbeid.’
Nu had het corporatisme altijd al een zekere aantrekkingskracht gehad op het
katholieke denken, ook in Nederland. Romme, een van de sterke mannen in de
naoorlogse politiek, schreef in die geest, en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
die in het begin van de jaren vijftig werd ingevoerd, is een vrucht van dat denken.
Maar in die zomer van 1940 zagen anderen dan katholieken er ook wel iets in.
Het feit dat Salazar een geleerd man, ja een professor was, hielp ook. Het is dezelfde
‘diepgewortelde eerbied voor intellectuele ontwikkeling en prestaties bij de
Nederlandse kleinburger’, waaraan Musserts eerste en kortstondige succes mede toe
te schrijven was, aldus dr. A.A. de Jonge in zijn boek over antidemocratische
stromingen in Nederland tussen de wereldoorlogen. Mussert was immers een
‘bekwame’ ingenieur.
Maar, zoals gezegd, boeken zoals die van Brongersma - die overigens een
katholieke bekeerling was - maakten slechts korte tijd opgang. In de eerste plaats
werden ze spoedig door de Duitsers, die niets van een ‘derde weg’ moesten hebben,
verboden. In de tweede plaats komen weldra andere zorgen in de plaats van de zorg
om Nederlands staatkundige toekomst. Brongersma's bekendheid is dan ook van
korte duur geweest - totdat hij na de oorlog om andere redenen in het nieuws kwam.
Heeft hij in de loop van de oorlog zijn geestdrift voor het Portugal van Salazar
herzien? Nee, althans niet dadelijk, want omstreeks 1954 verscheen van hem het
boek Portret van Portugal, waarin hij zegt dat Salazars systeem weliswaar ‘niet
democratisch is (...), maar toch in geest en gezindheid, in zijn respect voor de
menselijke waardigheid, veel en veel nauwer verwant is met de democratieën van
Noordwest-Europa dan aan Mussolini's totalitaire staat, Hitlers Derde Rijk of Franco's
nieuwe Spanje’. Daar kon toen al een flink vraagteken achter gezet worden.
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En Salazars corporatisme? In 1956 zei oud-minister van Buitenlandse Zaken mr.
E.N. van Kleffens, toen ambassadeur in Portugal, tegen mij dat het een wassen neus,
een papieren constructie was. Portugal was een gewone dictatuur - overigens heel
geschikt voor dit volk, zei Van Kleffens, die zich hiermee de typische Hollandse of in dit geval moet ik zeggen: Friese - regent toonde.
NRC Handelsblad van 08-05-1998, pagina 9

‘All politics is local’
‘Kohl en Chirac zijn weer dikke vrienden’, zag ik boven een bericht staan over de
ontmoeting van beide staatslieden in Avignon. Is er nog iemand die in dat valse
vertoon van jovialiteit en bonhomie trapt? Zeker na de beschamende ruzie over
Duisenbergs benoeming, enkele dagen eerder, moet het cynisme onder de burgers
over de manier waarop Europa's eenheid - dat project dat het idealisme van tallozen
heeft weten te wekken - tot stand komt, sterk zijn toegenomen. ‘Vrienden moeten
zo nu en dan met elkaar kunnen ruziën.’ Dat was een andere kop die ik vorige week
boven een bericht zag staan. Het was Kohl die dat zei na die ruzie in Brussel. Ook
dat is volksverlakkerij. In de internationale politiek bestaan geen vrienden. Op z'n
hoogst is er wel een samenloop van belangen tussen de staten, maar die ontbrak juist
in Brussel. Vandaar dat er niet meer dan dat beschamende compromis uit kwam.
Het is van belang daarin de oorzaak te zoeken, meer dan in het nationalisme van
Chirac of de zwakheid van Kohl. Natuurlijk zijn ook dat factoren, maar die zijn
afgeleiden van de werkelijke oorzaak: iedere staat is een bundeling van belangen,
en elke bundeling uit zich, afhankelijk van de cultuur, de interne constellatie en de
kracht van de staat in kwestie, nu eens zus, dan weer zo.
We kunnen ons afvragen of niet, anders dan de traditionele wijsheid wil, een steeds
nauwere samenwerking tussen de staten van Europa de kans op botsingen eerder
vergroot dan verkleint. Wanneer een voorwerp bewogen wordt ten opzichte van een
ander waarmee het over een groter of kleiner deel van zijn oppervlakte in aanraking
is, dan heet dat in de natuurkunde wrijving. Waarom zou dat in de internationale
politiek anders zijn?
Ja, er bestaat tussen de bewindslieden en de ambtenaren van de lidstaten van de
Europese Unie, die elkaar elk ogenblik ontmoeten of anders met elkaar in telefonisch
contact staan, wel een soort van camaraderie, waarvan de betekenis als smeermiddel
niet onderschat moet worden, maar per slot van rekening zijn ook zij exponenten
van verschillende culturen en verschillende interne politieke constellaties.
Alle camaraderie heeft niet voorkomen dat in de nacht van 2 op 3 mei de belangen
van de hoofdrolspelers - in dit geval: Frankrijk, Duitsland en Nederland - hevig tegen
elkaar botsten, net zoals zij dat enige tijd geleden in Dublin deden, toen Kohl en
Chirac met verhitte hoofden tegen elkaar schreeuwden.
Zeker, de belangen van Frankrijk en Duitsland (om van Nederland niet te spreken)
hebben wel vaker tegen elkaar gebotst, maar die botsingen hebben nooit die
dramatische vormen aangenomen als in Dublin en, tien dagen geleden, in Brussel.
Het zou verkeerd zijn dit uitsluitend aan de desbetreffende persoonlijkheden toe te
schrijven. Uit te gaan van de eeuwigheid en onwrikbaarheid van de Frans-Duitse as
is een vergissing die Nederlandse bewindslieden en commentatoren gemaakt hebben.
Wat betekent dit voor de concrete samenwerking in Europa? The Economist
formuleert het deze week in een retorische vraag: ‘Als er twaalf uur hard beuken
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voor nodig is om alleen maar één man voor een baan te kiezen, wat zijn dan wel de
kansen dat toekomstige topbijeenkomsten compromissen vinden in veel belangrijkere
- en controversiëlere - kwesties, zoals agrarische en budgettaire hervorming, de
uitbreiding van de Europese Unie of betrekkingen met Turkije?’
In Avignon hebben niet alleen twee politici elkaar ontmoet die het ongelovige
publiek wilden laten geloven dat er niets aan de hand was met hun vriendschap, maar
ook twee politici die beiden in eigen land vechten voor hun politieke leven. Dat
laatste belang primeert altijd - bij elke politicus. Daar hoeven we niet cynisch over
te doen: het eigen politieke leven is de eerste voorwaarde voor het bereiken van
verhevener doeleinden, zoals de eenheid van Europa. Wat dat betreft: ‘all politics is
local’, zoals een Amerikaanse politicus zei.
Die lokale basis is bij beide politici, Kohl en Chirac, zwak. Dat verleidt Chirac tot
een openlijke verdediging van het nationale belang - hij volgt daarin zijn grote
voorbeeld, Charles de Gaulle, die eens zei: ‘Ik kan geen concessies doen; daarvoor
ben ik te zwak’, terwijl Kohl iedere verdere stap naar de eenheid van Europa moet
uitstellen tot de verkiezingen van september. (In de voorgaande zin ligt de nadruk
op openlijk. Iedere politicus verdedigt het nationale belang. Alleen Chirac zei dat
openlijk in Brussel.)
Zo moest Chiracs op zichzelf redelijke voorstel om Jacques Delors te benoemen
tot informateur inzake de hervorming van de Europese instellingen - een hervorming
die nodig is in verband met de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe leden
- wachten tot betere tijden. In andere woorden: Kohl wilde zijn toch al moeilijke
verkiezingscampagne niet door zo'n benoeming nog moeilijker maken - hoewel
Delors toch een man is die veel gezag en vertrouwen in Duitsland geniet.
De conclusie van dit alles? De historische beslissing tot invoering van één Europese
munt - het veel misbruikte woord historisch is in dit geval op zijn plaats - wordt
overschaduwd door twijfel omtrent de toekomst. Is de politieke - of, als men wil,
culturele - ondergrond stevig genoeg om die eenheid te dragen? Een
banaal-marxistisch geloof, populair bij bankiers en bedrijfsleven, dat het de
economische onderbouw is die alles bepaalt, staat voor de proef.
AMENDE - Op 28 april heb ik hier enkele herinneringen - uit het blote hoofd opgehaald naar aanleiding van een Duitse film uit 1935 of 1936 die ik onlangs in
Berlijn had gezien. Mijn geheugen is, zoals ieder ander, feilbaar; en zo heb ik overigens met de nodige slagen om de arm - fouten gemaakt. In de krant van 9 mei
geeft Dick Harris de juiste versie (en ook spelling van namen), nadat enkele lezers
dat al hadden gedaan in brieven aan mij.
Enkele van die fouten kunnen als krenkend voor de nagedachtenis van de
betrokkenen beschouwd worden. Zo moet de oorzaak van de zelfmoord van de
filmster Renate Müller niet gezocht worden in de mogelijkheden die ik vragenderwijs
geopperd had, ervan uitgaande dat zij zich tegen het einde van de oorlog van het
leven had beroofd (zoals iemand mij had verteld).
Nee, dit drama heeft zich al in 1937 voltrokken, zoals Dick Harris en die andere
briefschrijvers meedeelden. Op gezag van een hunner kan ik hieraan toevoegen dat
Renate Müller een joodse vriend had, die uitgeweken was naar Londen, waar hij een
kommervol bestaan leidde. Renate Müller hielp hem financieel langs sluipwegen en
zocht hem zo nu en dan op. Toen Goebbels dat in de gaten kreeg, mocht zij Duitsland
niet meer verlaten. Toen pleegde zij zelfmoord.
Ik ben blij dat ook Heinz Rühmann schoongewassen is van de suggesties waartoe
ik me heb laten verleiden naar aanleiding van zijn scheiding van zijn joodse vrouw.
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Wel is hij, zo deelt een lezer mij mee, kort na de oorlog meer dan eens berecht
(wegens collaboratie met het nazi-regime, neem ik aan), maar niet veroordeeld.
NRC Handelsblad van 12-05-1998, pagina 7

Trivialisering van de oorlog
Gisteren was het 58 jaar geleden dat de Nederlandse strijdkrachten in Nederland
(behalve Zeeland) capituleerden voor de vijand en dat dus de Duitse bezetting, die
vijf jaar zou duren, begon. Het aantal mensen dat zich die dag nog herinnert, wordt
steeds kleiner. Het overgrote deel van de nu levende Nederlanders moest nog worden
geboren.
Wanneer wij de oorlog herdenken, waar denken wij dan aan? En denken we dan
aan een werkelijkheid of aan een verhaal? ‘De herinnering aan een oorlog is zelden
eenduidig en nooit statisch. Mettertijd laat het thema dat het beleefde conflict heeft
nagelaten, zich in steeds minder woorden vatten. Het bewustzijn vernauwt zich, de
emotie verdwijnt. Wat overblijft is een cliché.’
Dit zei, enkele uren geleden, de Groningse historicus prof. D.F.J. Bosscher bij de
uitreiking van de driejaarlijkse Schouwburgprijs voor wetenschappelijk werk op het
gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Bosscher zei dit ter ondersteuning
van zijn stelling dat ‘elke oorlog thema's, soms lessen en, in het kielzog van de lessen,
mythes schept, al naar gelang de behoefte van beleidsmakers en publiek, dus al naar
gelang de nationale traditie.
Het ene land heeft een hang naar morele discussies. Daar zal het dus veelal gaan
over recht en onrecht, schuld en boete. Het andere zal het, ook weer op grond van
zijn politieke en culturele eigenaardigheden, liever hebben over nut en onnut. [...]
Volkeren passen hun terugblik op gisteren aan hun zorgen van vandaag aan.’
Nederland behoort tot de landen waar het grote thema schuld en boete overheerst,
zoals prof. Bosscher vervolgens aantoont. Maar ook die morele toonzetting is
onderhevig aan de behoeften van het ogenblik. Zo was de anti-Duitse stemming in
de jaren '50, toen het communisme als het grote gevaar werd beschouwd, minder
sterk dan zij later wel eens is geweest, en is het niet vreemd dat zij nu bij de jeugd,
waarvan zelfs de ouders de oorlog niet hebben beleefd, sterker is dan bij andere
leeftijdsgroepen?
Adriaan van Dis had daar, in zijn rede die hij op 4 mei in de Amsterdamse Nieuwe
Kerk uitsprak, een plausibele verklaring voor: ‘Generaties van na de oorlog hebben
er klaarblijkelijk behoefte aan zich voor te stellen hoe zij zich onder dergelijke
omstandigheden (nl. die van een bezetting) zouden gedragen. Fatsoenlijk natuurlijk.
Alleen daarom zijn veel jongeren tot op de dag van vandaag graag anti-Duits.’
En ook hij zegt: ‘De neiging bestaat het verleden in het heden toe te passen. De
oorlog als toetssteen’ - voor Bosnië, Afrika, zelfs de uitzetting van een Turkse familie.
‘Sommigen zeggen dat zo'n vergelijking de herinnering aan de oorlog levend houdt,
zo herken je het kwaad. Het is natuurlijk belangrijk alert te blijven, maar ik ben bang
voor een ontwaarding van begrippen. Hoe vlot nemen we niet woorden als “fascist”
en “nazi” in de mond?’
Kortom, ‘om ons het onvoorstelbare te kunnen voorstellen hebben we de oorlog
getrivialiseerd.’ Het minste wat van Van Dis' rede gezegd kan worden, is dat zij
buiten het patroon valt van de geijkte herdenkingstoespraken. (En terzijde: hij heeft
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zich hiermee, in mijn ogen, gerehabiliteerd na zijn ongelukkige inquisitie, een paar
weken terug, naar Wim Koks vermeende gebrek aan bevlogenheid.)
Maar hij verkondigde meer onprettige waarheden: ‘Sommigen verdrongen de
eigen vernederingen door zich dingen te herinneren die nooit zijn gebeurd, anderen
pasten persoonlijke waarnemingen aan hun politieke overtuigingen aan. We weten
allemaal wat gezichtsbedrog is, maar er bestaat ook zoiets als geheugenbedrog.
Onze hersenen slaan niet passief dingen op, maar zijn altijd bezig te interpreteren
en te reconstrueren. Herinneringen zijn nu eenmaal vol emoties, gekleurd door passie
en latere ervaringen.’ Maar ‘de tijd van troostende mythes en clichés zou
langzamerhand achter ons moeten liggen. [...] Misschien kunnen we nu helderder
denken en meer afstand nemen, om het verleden in al zijn nuances te ontleden hoeveel schijnzekerheden ons daarmee ook worden ontnomen, hoe pijnlijk zo'n
operatie ook is.’
Ik help het hem hopen, maar heb er een zwaar hoofd in - al was het alleen maar
om onze door Bosscher geconstateerde ‘hang naar morele discussies’, die maakt dat
het bij ons veelal gaat over recht en onrecht, schuld en boete. Bovendien: de rol van
held of, als die niet erg geloofwaardig is te maken, die van martelaar laat een volk
zich niet gauw ontnemen.
Het is waar dat Primo Levi en anderen die de vernietigingskampen hebben
overleefd, spreken van de ‘plicht tot herinnering’, maar de Franse historicus Henry
Rousso (Le syndrome de Vichy à nos jours; La hantise du passé) wijst er in een
interview in Le Monde (7 april) op dat dit een plicht was die zij zichzelf oplegden:
getuigen.
Maar ‘deze plicht tot herinnering is veranderd in een bevel, dat geformuleerd wordt
door generaties die het drama zelf niet gekend hebben en die hetzij van hun tijdgenoten
hetzij van mensen die ouder zijn dan zij, eisen dat zij eraan gehoorzamen. Daar zit
iets absurds in - temeer wanneer de plicht tot herinnering tot een soort ideologie, een
surrogaatmoraal wordt.’
Bovendien: ‘De plicht tot herinnering kan zich niet lang verzetten tegen de plicht
tot waarheid. Ja, de hypermnesie, het teveel aan verleden, is even verontrustend als
de amnesie.’ Hij vindt dan ook dat een proces zoals dat gevoerd is tegen de 87-jarige
Maurice Papon, beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in het door de
Duitsers bezette Frankrijk, geen enkele pedagogische waarde heeft.
Is dat zo? Het hangt er maar vanaf of de opvoeders zo'n gebeurtenis gebruiken en,
zo ja, voor welk doel. Maar het gevaar van manipulering, zo niet trivialisering, is
daarbij levensgroot.
NRC Handelsblad van 15-05-1998, pagina 7

Alles gaat toch goed?
Waarom zouden wij ons, wanneer de bomen tot in de hemel lijken te groeien, druk
maken over normen en waarden? Alles gaat toch goed? Het is in die stemming dat
een paar jaar geleden de partijraad van de VVD een rapport over normen en waarden
- duidelijk door Bolkestein geïnspireerd - van tafel veegde. Bolkesteins tweede man,
Dijkstal, vond die hele discussie over normen en waarden trouwens maar onheilvol,
zo zei hij toen in een interview.
Daarna was het in de partij een tijdlang stil - althans wat dat thema betreft. Het
was kennelijk niet populair. Maar vlak voor de verkiezingen hoorden we plotseling
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uitgerekend Dijkstal een pleidooi houden voor een discussie over normen en waarden
en hield Bolkestein in Breda een rede met een, zoals hijzelf zei, hoog
‘domineesgehalte’.
Was dat uitsluitend tactiek? Een poging om stemmen te halen bij een traditioneel
confessioneel, meer in het bijzonder rooms-katholiek, electoraat? De keuze van de
plaats, Breda, lijkt dat vermoeden te bevestigen, maar gezien Bolkesteins eerdere
pogingen zo'n discussie aan de gang te krijgen, mogen we aannemen dat hij werkelijk
bezorgd is over de amorele leegheid van onze samenleving - niet alleen in Nederland.
Voor die bezorgdheid is dan ook reden. John Gray, hoogleraar aan de London
School of Economics, auteur van het onlangs verschenen boek False Dawn: the
delusions of global capitalism en eerder conservatief dan socialist, schreef - niet als
eerste overigens - in The Times Literary Supplement van 8 mei dat Marx' en Engels'
analyse van het kapitalisme in hun Communistisch manifest (1848) nog steeds actueel
is.
Immers, aldus Gray, ‘de vrije markten zijn het krachtigste middel tot ontbinding
van traditie in de wereld van vandaag. Terwijl zij voortdurend de productie
revolutioneren, zorgen zij ervoor dat alle maatschappelijke verhoudingen op drift
raken’. Daarmee ‘ondermijnen zij sommige van de centrale instellingen van de
burgerlijke maatschappij.’ Marx en Engels hadden dat revolutionaire karakter van
het kapitalisme al onderkend - en bewonderd.
Nu, als het kapitalisme, dat wij nu in zijn wereldomspannende en onstuitbare
ontplooiing meemaken, de wortels van de burgerlijke samenleving ondermijnt, dan
is het tijd voor een partij als de VVD om daarover na te denken. Trouwens: niet
alleen de VVD. Immers, bijna alle partijen hebben die samenleving aanvaard en
streven, in verkiezingstermen gesproken, naar het midden.
Dat denkproces is in de VVD nog nauwelijks begonnen, behalve bij Bolkestein
en enkele consorten. Maar ook dezen moeten zich nog uitlaten over wat Gray een
‘donquichotachtige onderneming’ noemt: hoe de vrije markt te verzoenen met de
verdediging van de traditionele waarden. Voor een partij die haar identiteit vooral
heeft ontleend aan haar verzet tegen het socialisme, is het, nu zij met datzelfde
socialisme in een kabinet zit, een bijna dwingende opdracht een nieuw profiel te
vinden.
Helaas is het traditionele klimaat in de VVD daar niet bevorderlijk voor. Het is
niet op reflectie ingesteld. De liberale ‘denker’ Van Riel betreurde dat al in de jaren
'70, maar aanvaardde het: de VVD is een club tevreden mensen, die zich over dat
soort zaken niet bekommeren, en dat heeft ook zijn voordelen. Waarom zouden wij
dat dus veranderen? Aldus grosso modo Van Riel.
Dat is grotendeels nog zo. Maar er is nòg een factor die de VVD zou moeten nopen
tot bezinning over de eigen positie. Tot dusver was het het CDA dat, wat de discussie
over normen en waarden betreft, de rechterflank verdedigde, een eer conservatieve
positie innam dus. Het CDA nu heeft opnieuw verloren en is voorlopig als
gesprekspartner uitgeteld. En - wat heel interessant is - de kleine christelijke partijen
hebben niet van het verlies van het CDA geprofiteerd.
Dat betekent dat de VVD thans - temeer nu het CDA sociaal- economisch naar
links is opgeschoven - vrijwel over de hele linie de rechterflank vertegenwoordigt.
Dat is een niet helemaal benijdenswaardige positie. Als zij, wat Bolkestein kennelijk
wil, zich meer zou opwerpen als verdediger van normen en waarden - ‘Wij willen
een maatschappij waarin normen en waarden de centrale plaats innemen die zij
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verdienen’, zei hij in Breda - zou zij, wat dat betreft, een bondgenoot in het CDA
kunnen vinden en minder alleen op de rechterflank staan.
Maar het CDA is een quantité négligeable aan het worden. Zo ongeveer Mark
Kranenburg op deze pagina (14 mei). Anderen, zoals Kees Versteegh (ook op deze
pagina, 8 mei) menen dat ‘de christen-democratie nog altijd dieper geworteld is dan
op grond van de secularisatie mocht worden verwacht’ en zelfs ‘beter toegerust om
de behoeften van de laat-twintigste-eeuwse Westerse samenleving te bevredigen dan
andere partijen.’
Als dat laatste waar is, zou het CDA op den duur een interessante bondgenoot
voor de VVD kunnen worden. Maar dan zou het wel eerst zelf moeten weten wat
het wil. Paul Lucardie van het universitaire Documentatiecentrum van de Nederlandse
politieke partijen te Groningen meent, zo lees ik in Trouw van 14 mei, dat het CDA
‘een strategische fout heeft gemaakt door de “C” te benadrukken, evenals [...] sociaal
enigszins links van de PvdA te koersen. Dat trekt geen kiezers aan.’
Lucardie, zo geeft Trouw zijn mening weer, ‘ziet een vruchtbaarder strategie voor
het CDA als het zich duidelijk pal naast de VVD profileert. Zelfs een fusie tussen
beide vindt hij op termijn niet ondenkbaar, maar dat zal dan nog wel een generatie
duren.’ Het CDA heeft al een lijsttrekker die eens D66'er is geweest, had Lucardie
eraan kunnen toevoegen.
Maar die processen gaan niet zo snel, ook als de filosofische voorwaarden vervuld
zijn, blijven nog lange tijd culturele verschillen bestaan, en die zijn tussen VVD'ers
en CDA'ers groot. Maar ja, zulke sceptische taal heb ik indertijd ook gebezigd over
de mogelijkheid van samengaan van KVP, ARP en CHU in een CDA. Maar er is
nog een kaper op de kust. In zijn gesprek met Adriaan van Dis voor de televisie liet
minister-president Kok zich, eind maart, tot deze uitspraak verleiden: ‘Mijn droom
is dat we in Nederland weer de gemeenschapszin voelen waar Nederland in het
verleden zo sterk in was. Mijn droom is dat normen en waarden die we vaak niet
meer durven benoemen, weer terugkeren.’
Op het ogenblik is de PvdA, net zoals de VVD, in een overwinningsroes, die
zorgen als waaraan Kok uitdrukking gaf, minder klemmend doet schijnen. Maar eens
- bijvoorbeeld wanneer de partij het weer zonder haar premierbonus moet doen - zal
zij misschien weer aan die woorden denken en het CDA ook een interessante
bondgenoot gaan vinden. Als dat er dan tenminste nog is.
Maar intussen raast de ‘globalisering’ door en schijnt niets haar te kunnen
tegenhouden. Dat tekent wel de provincialiteit van de hele discussie. Dat slechts heel
weinigen betogen dat ‘Europa’ het enige antwoord op die ‘globalisering’ is dat we
nog hebben - een van de weinige uitzonderingen is Wil Hout in een boekbespreking
in het aprilnummer van Socialisme en Democratie - onderstreept dat nog eens.
Is ‘Europa’ overigens wel het goede antwoord? Als het antwoord een Europees
protectionisme zou zijn, waar Zuid-Europeanen niet afkerig van zijn, zou ons dat
nog verder van huis brengen. Maar terzake nog echter is dat Europa helemaal niet
bestaat en dat zijn gang naar eenheid minder razend en onstuitbaar is dan de
‘globalisering’.
NRC Handelsblad van 19-05-1998, pagina 11

India, Indonesië
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Dat nu ook India op het punt staat te gaan behoren tot de kernwapenbezitters is
natuurlijk een reden tot verontrusting. Maar het protest daartegen van de vijf landen
die tot dusver het monopolie op dit gebied genoten, druipt van schijnheiligheid.
Waarom zouden landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel kernwapens
mogen hebben, en India, dat vele malen groter is, niet? Qua inwonertal meet dit land
zich met de Verenigde Staten, Rusland en China. Het is dus in potentie een grote
mogendheid en zal pas als zodanig worden erkend wanneer het eveneens over
kernwapens beschikt.
Zo althans denken de India'ers, en niet ten onrechte. Het protest van de nucleaire
haves zal dus geen indruk op hen maken. De schijnheiligheid ervan hebben ze al
dadelijk onderkend. Maar de vijf haves zijn niet de enige schijnheiligen. Ook zij die
weliswaar niet zelf in het bezit van kernwapens zijn, maar wel jarenlang hun veiligheid
gezocht hebben in de kernwapens van anderen, behoren ertoe.
Dat zijn in de eerste plaats de NAVO-landen, waaronder Nederland. Ook ons
protest klinkt daarom niet helemaal oprecht. India heeft niet, zoals wij, een sterke
bondgenoot die, met zijn kernwapens, een waarborg biedt voor zijn veiligheid.
Waarom zou het dan niet zelf zo'n waarborg mogen scheppen?
Maar wie bedreigt India? Niet in de eerste plaats Pakistan. Tegen dat land heeft
India drie keer een - niet nucleaire - oorlog gevoerd, en driemaal heeft India Pakistan
verslagen. Het is dan ook vele malen groter en sterker dan zijn islamitische buurland.
Ook China vormt op dit ogenblik nog geen bedreiging, al heeft India in 1962 een
oorlog tegen dat land gevoerd die het heeft verloren. Dat is een traumatische ervaring
geweest.
Nee, het is eerder de combinatie van Pakistan en China die voor India bedreigend
is. Pakistan op zichzelf is, zoals gezegd, geen bedreiging, maar het is wèl een vijand,
die een stuk van India, Kasjmir, opeist. Indien zeker van Chinese steun, zou Pakistan
een reële bedreiging kunnen zijn.
Het is met die strategische constellatie dat India rekening moet houden en waartegen
het een deterrent, zoals wij dat in de Koude Oorlog noemden, wil hebben. In de
Koude Oorlog heeft de deterrent gewerkt, want er is geen echte oorlog gekomen.
Waarom zou dat niet ook in Azië werken? Omdat wij berekenbare Westerlingen zijn
en de Aziaten neigen tot amok?
Ja, het is zelfs denkbaar dat, nu India eenmaal kernwapenmogendheid aan het
worden is, India en China tot wapenbeheersingsakkoorden komen, zoals per slot van
rekening ook de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, te beginnen al in de jaren zestig,
tot zulke akkoorden zijn gekomen. Pakistan zal zich er dan noodgedwongen bij
moeten neerleggen.
Zal de buitenwereld het bij protesten laten of zal zij tot maatregelen besluiten bij
wijze van vergelding? Zoals gewoonlijk zijn de reacties verdeeld. Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk zien niets in sancties tegen India. De Verenigde Staten wèl, al
hebben zij boter op hun hoofd doordat president Clinton technologie aan China levert
die het dit land mogelijk maakt nucleaire ladingen over verre afstanden te vervoeren.
Dubbele schijnheiligheid dus.
Zou het stopzetten van ontwikkelingshulp iets helpen? Minister Pronk is ertegen,
onder het motto dat de armsten in India er niet onder mogen lijden. Een nobele
overweging, maar het betekent wèl dat Nederland indirect helpt aan de bouw van
een Indiase kernmacht - waartegen het protesteert. Ook hier weer schijnheiligheid.
Een ander Aziatisch land is tegelijkertijd in het nieuws: Indonesië. Aan Soeharto's
regime is, na 32 jaar, een eind gekomen. Dat regime heeft Indonesië ongetwijfeld in
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de vaart der volkeren opgestoten. De economie groeide jaarlijks met acht procent.
Maar die welvaart was grotendeels op lucht gebouwd, want het land werd meegesleept
in de Oost-Aziatische crisis. Zijn schuldenlast is enorm.
Het Internationale Monetaire Fonds is Indonesië te hulp gekomen, maar onder
voorwaarde dat het zijn economie zou saneren. Gevolg was, onder andere, dat de
roepia kelderde en de prijzen naar boven schoten. De kerosine, waarop het gros van
de bevolking zijn potje kookt, werd onbetaalbaar. Dat werd de vonk in het kruitvat.
Is het IMF te hard geweest? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zegt
het spreekwoord, maar indien als gevolg van harde maatregelen er chaos uitbreekt,
zijn we nog verder van huis. De verwachtingen die de Indonesiërs nu na Soeharto's
val koesteren, zullen zeker niet uitkomen. Voorlopig zal alles alleen maar nog slechter
gaan.
Er zit hier een les in voor Europa, want is het helemaal ondenkbaar dat te eniger
tijd een lidstaat van de Economische en Monetaire Unie in soortgelijke problemen
komt als het de stringente voorwaarden van de Europese Centrale Bank probeert te
vervullen? Of zullen er dan, om erger te voorkomen (of om andere politieke redenen),
allerlei ontsnappingsclausules in het leven worden geroepen, wat dan weer de
betrouwbaarheid van de euro niet ten goede zou komen? Of denken we ook hier
heimelijk: zulke dingen gebeuren alleen maar met wispelturige volken als Latino's
of Indonesiërs, maar niet met degelijke Europeanen?
En de armsten in Indonesië? Die krijgen, in tegenstelling tot hun Indiase lotgenoten,
niets van Pronk, want hij ziet niets in het hervatten van de verbroken hulprelatie
tussen Jakarta en Nederland, zei hij gisteren. Merkwaardig: de armsten met atoombom
krijgen hulp, de armsten zonder niet.
NRC Handelsblad van 22-05-1998, pagina 9

Eenmaal bij de paus in bed
Dit wordt mijn laatste taalstukje. De reden dat ik ermee ophoud is niet gebrek aan
belangstelling bij de lezers. Op die taalstukjes krijg ik meer reacties uit lezerskring
dan op andere artikelen. Veel lezers sturen mij ook taalcuriosa die zij in kranten
gevonden hebben.
Ook is ontmoediging geen reden. Ik wist bij voorbaat dat er bij vele andere lezers
juist geen belangstelling voor die taalstukjes zou bestaan, eerder onverschilligheid
of ergernis. ‘Dan maar vechten tegen de bierkaai’, luidde de kop boven een van de
eerste ervan. Ik schreef die stukjes voor mijn eigen plezier.
Maar nu heb ik er juist geen zin meer in. Dat is de reden waarom ik ermee ophoud,
en dat is misschien wel de beste reden die er is. Iemand anders moet zoiets nu maar
doen, liefst niet een taalkundige, maar een taalliefhebber, zoals ik er een ben. Intussen
wil ik die lezers die mij met hun wenken en terechtwijzingen geholpen hebben die
sub-rubriek te schrijven, hartelijk danken. En nu volgen de laatste sprokkelingen.
‘André du M. was aanvankelijk door het OM zeven moorden op bejaarden, vrouwen
en diefstal van bezittingen van bejaarden ten laste gelegd.’ Was hij ten laste gelegd?
‘De opkomende burgerij wilde zich spiegelen aan de koningshuizen of hoge adel
en greep de nieuwe technische bouwmogelijkheden aan om hun theaters (de Opéra
in Parijs, het Burgtheater in Wenen), warenhuizen en hotels als uiterst representatieve,
paleisachtige ruimtes in te richten om zo hun eigen positie te onderstrepen.’ De
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burgerij wilde toch niet de positie van de koningshuizen of hoge adel onderstrepen?
Maar dat staat er wel.
‘Dit populaire, genreachtige classicisme, gekoppeld aan de obsessieve aandacht
voor het detail, maakten de schilderijen van Alma-Tadema bij een groot
(kopers-)publiek geliefd.’ Waarom dat meervoud maakten?
‘Hij had bij gerucht vernomen dat de schilder Max Liebermann daar zou zijn, maar
eenmaal aangekomen bleek die reeds vertrokken.’ Hoe kan dat nu: iemand die,
eenmaal aangekomen, vertrokken blijkt?
‘De verwachting is dat de helft van de 200.000 huishoudens die nog niet zijn
aangesloten op het riool, zelf een voorziening moet treffen om te voorkomen dat hun
afvalwater niet meer ongezuiverd wordt geloosd.’ Willen ze dus dat dat afvalwater
ongezuiverd geloosd blijft?
‘De samenleving mag niet verdeeld worden tussen mensen die wel en zij die geen
toegang hebben tot internet.’ Verdeeld tussen zij en zij?
‘De Eerste Kamer heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van
haar mede-lid...’ Ondertekend door voorzitter en griffier. Hieruit zou kunnen worden
gelezen dat de Kamer zelf ook lid is. Gewoon lid zou voldoende, ja beter, zijn geweest.
‘En om allerlei redenen, niet in het minst door de ontdekking van boodschapper
RNA als drager van de genetische code, dacht men dat het om RNA moest gaan’
(uit een diesrede). Dus die ontdekking heeft helemaal niet (= niet in het minst)
bijgedragen tot die gedachte? Of was hier bedoeld: niet het minst (= vooral, niet in
de laatste plaats)?
‘Fergusons boek behoort inmiddels tot een van de meest geciteerde boeken over
het onderwerp.’ Welke boeken behoren nog meer tot dat ene boek?
‘Los van het feit of je zoiets subjectiefs als leed kunt meten - Zyklon B kwam er
niet aan te pas in de tropen.’ Of drukt twijfel uit. Een feit staat vast. Dus: de vraag
of... en: het feit dat...
‘Maar de Duitse autoriteiten gaven opdracht tot een DNA-onderzoek, nadat de
geruchten dat hij nog altijd in leven was, opnieuw leven werden ingeblazen.’ Werden
die geruchten ingeblazen of werd hun leven ingeblazen?
‘... deze groeiende twijfel over aard en uitkomst van de komende
presidentsverkiezingen noopt de buitenwereld nu zo langzamerhand wel een vreselijk
dilemma onder ogen te zien, en wel het dilemma dat de eerste presidentsverkiezingen
in postsocialistisch Rusland wel eens een stuk minder vrij zouden kunnen zijn dan
de laatste in Sovjet-Rusland.’ Waar is hier de tweede?
Eenmaal bij de paus in bed, mompelt de oude man dat hem morgen de
onaangename taak wacht een reeks kardinalen te benoemen.’ Er is veel kwaad over
pausen gezegd, maar nog nooit dat een hunner met een oude man in bed lag. Uit het
verhaal blijkt dat het dan ook niet een oude man was, maar een jonge vrouw, en dat
de paus zelf die oude man was.
‘Spinnen vinden wij mooi en zijn geen bedreiging voor ons.’ Zelfde constructie
als: haar vinden wij mooi en is geen bedreiging voor ons.
‘Dat superieure niveau bereikte Hampson slechts een enkele keer en bleef ook nu
onovertroffen.’ Idem.
‘Wie anachronistische filmrekwisieten een doorn in het oog is, zou ook op andere
artefacten moeten letten.’ Wat is het onderwerp: doorn toch niet?
‘Het meest ideale voorbeeld zijn de fruitmuren van het Huis te Manpad.’ Kan iets
nog idealer zijn dan ideaal?
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‘Hij weigerde op geen enkele wijze concessies te doen.’ Hij was dus bereid tot
concessies.
‘Nee, een alternatieve route kiezen is te voorbarig.’ Voorbarig betekent al op
zichzelf: te vroeg.
NRC Handelsblad van 26-05-1998, pagina 9

Brief aan de toekomst
Misschien ben ik al te laat. Vorige week moesten we een ‘brief aan de toekomst’
schrijven, waarin we moesten vertellen wat we op een bepaalde dag - vrijdag, geloof
ik - hadden gedaan. Op die manier zouden latere geslachten zich enigszins kunnen
voorstellen hoe het dagelijkse leven in Nederland anno 1998 was.
Ik vond dat een goed idee. We worden weliswaar overstroomd door bergen papier
(de metafoor is niet gelukkig), maar wat we eigenlijk doen en denken - daarover
laten we weinig documentatie achter. Anders dan het voorgeslacht, dat uitvoerige
brieven schreef. Nu hebben we telefoon en auto - allemaal heel gemakkelijk, maar
ze laten geen sporen voor het nageslacht achter.
Laat ik dus mijn dag van vandaag beschrijven - woensdag 27 mei. Ik sta, als
gewoonlijk, vroeg op: vóór vijven. Dan word ik wakker. Waarom zou ik dan blijven
liggen? Waarschijnlijk zit dat in de genen. Toen ik een kleine jongen was, zat mijn
vader al achter zijn bureau wanneer ik, omstreeks half zeven, uit bed kwam. We
gingen dan naar de zweminrichting aan de Heiligeweg om, vóór het ontbijt, te
zwemmen (ik heb het daar geleerd). (Voor niet-Amsterdammers: de Heiligeweg ligt
in Amsterdam.)
Vandaag dus weer vroeg op. Aan het ontbijt kijk ik meestal naar een film of
programma op de televisie die (dat) ik de avond tevoren op de video heb opgenomen.
Vandaag is het Bouillon de Culture, het literaire programma van Bernard Pivot op
TV5. Hij heeft vijf schrijfsters op bezoek. Een ervan slechts ken ik (van naam). Zij
is Françoise Chandernagor, schrijfster van historische romans, maar nu heeft ze een
drama uit het hedendaagse leven geschreven: overspel (niet dat dit in de historie niet
voorkwam).
Hoe ken ik haar? Ze is de dochter of schoondochter van iemand die in het begin
van de jaren '80 Frans ambassadeur in Den Haag was: Jurgensen. Hij was socialist,
maar moest niets van de antikernwapenpolitiek van de PvdA hebben. Zijn vrouw,
nu weduwe, was hoofdredacteur van Elle geweest en is, onder de naam Rose Vincent,
schrijfster van historische romans, waarvan sommige in Nederland spelen.
Maar terug naar vandaag. Na het ontbijt (yoghurt met müsli, twee koppen thee)
op de fiets naar Den Haag. Ik neem mijn regenpak mee, maar het regent niet (op de
terugweg wel). Veertig minuten fietsen. Heel stil op straat. Ik fiets naar het kantoor
van de Haagse redactie van deze krant, waar ik een kamer heb.
Wanneer ik aankom, is er nog niemand van de redactie, wat prettig is, want dan
loop ik ze niet voor de voeten met het lezen van de kranten die voor hen bestemd
zijn, en met het fotokopiëren van artikelen uit die kranten, of eventueel, met faxen.
Zelf krijg ik de Volkskrant en Trouw thuis in de bus, maar voor de andere kranten ook sommige buitenlandse - ben ik aangewezen op de kranten die de redactie krijgt.
Het is niet echt lezen wat ik doe, meer diagonaal doornemen van de kranten en
dan fotokopiëren wat mij interessant lijkt. Tot die dagelijkse ‘lectuur’ behoren ook
het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, christelijke bladen. Ik ben
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waarschijnlijk de enige op de redactie (waarvan ik overigens geen deel uitmaak) die
ze doorneemt. Ik haal er wel eens wat uit.
Vandaag was ik al vóór negenen weer weg. Eerst naar de kapper, wat hoognodig
was. Ik was nl. twee weken geleden geopereerd aan mijn oor, en het verband dat
eromheen zat, maakte knippen moeilijk. De kapster vond het dan ook maar eng.
Daarna langs de apotheek om wat medicamenten te halen. Om half elf weer thuis.
Dan ga ik de Volkskrant en Trouw lezen (voor zover ik dat niet al op de redactie
gedaan heb) en de gefotokopieerde artikelen. Wanneer ik daarmee klaar ben, is de
post er meestal. Vandaag niet veel. Daarna een paar brieven van lezers beantwoorden,
en dan is het tijd voor de lunch (vroeger zeiden we: koffiedrinken): twee, drie
boterhammen en melk. Onderwijl kijk ik naar de rest van Pivot.
Dan ga ik mijn dagelijkse dut doen - tegenwoordig ongeveer een uur. Dat doe ik
al tientallen jaren lang. Het houdt me in leven, althans wakker tot 's avonds. Het is
woensdag, de dag waarop ik meestal mijn column voor vrijdag schrijf, maar ik heb
geen onderwerp, dus ga ik maar grasmaaien. Ook dat is hoognodig, want het is
groeizaam weer. Gelukkig is het een tijdje droog geweest, dus het resultaat is vrij
behoorlijk.
Onder de thee, valt Intermediair in de bus. Ik dacht dat je niet ouder dan 40 moest
zijn om het gratis toegestuurd te krijgen, maar ik krijg het nog steeds. Zoals van elk
drukwerk, neem ik daar ook kennis van. Dat wil zeggen: ik lees meestal de koppen
boven de artikelen. Eén kop treft mijn oog: Brief aan de toekomst. Dat brengt mij
op een idee: waarom zou ik geen brief aan de toekomst schrijven?
Zo gezegd, zo gedaan. En zo zit ik omstreeks vijf uur aan de schrijfmachine. Wat
de rest van de dag brengen zal, weet ik dus nog niet. Waarschijnlijk niet veel anders
dan anders. Dat komt neer op het lezen van de avondkranten, in mijn geval de
Haagsche Courant (omdat wij in de Haagse regio wonen) en deze krant. De eerste,
die altijd vroeg komt, heb ik al gelezen. De andere nog niet.
O ja, dat geeft mij gelegenheid een ergerlijke fout te corrigeren die in mijn column
van gisteren (dinsdag) stond. Dat was mijn laatste taalstuk, en daarin had ik een zin
opgenomen (uit een hoofdartikel in deze krant, mag ik wel verklappen), die ik van
commentaar had voorzien. Uit dat commentaar was een zin weggevallen, wat het
onbegrijpelijk maakte. Ik laat de zin plus commentaar hier dus opnieuw volgen:
‘[...]deze groeiende twijfel over aard en uitkomst van de komende
presidentsverkiezingen noopt de buitenwereld nu zo langzamerhand wel een vreselijk
dilemma onder ogen te zien, en wel het dilemma dat de eerste presidentsverkiezingen
in postsocialistisch Rusland wel een stuk minder vrij zouden kunnen zijn dan de
laatste in Sovjet-Rusland.’ Mijn commentaar luidde: een dilemma plaatst ons voor
twee mogelijkheden. Waar is hier de tweede? (De eerste zin van dit commentaar was
weggevallen.)
Wanneer dit stukje af is, ga ik weer naar de huiskamer om mijn tweede kop thee
te drinken. Daarna wordt het tijd voor mijn dagelijkse glas rode wijn (goed voor de
gezondheid) met zoutjes (niet goed voor de gezondheid). Daarna eten - soms (ik durf
het nauwelijks te bekennen) met de televisie aan - meestal Paris Lumières, ook op
TV5. Parijs is een stad die ik goed ken, dus de kijkjes in de stad en haar restaurants
wekken een zekere nostalgie bij mij op.
Ik heb de hele dag zoveel zitten lezen, dat ik na tafel weinig meer in mij kan
opnemen. Misschien nog een uurtje lezen in Chateaubriands Mémoires d'outre-tombe,
die ik onlangs van de Koninklijke Bibliotheek heb gehaald, daartoe aangespoord
door een eerder programma van Bernard Pivot. Vijf mannen, onder wie oud-premier
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Michel Rocard, zongen daar de lof van die schrijver. Zou zoiets ook mogelijk zijn
met een Nederlandse tijdgenoot, Bilderdijk bijvoorbeeld? Zo niet, waarom niet?
Hebben wij geen schrijvers die even belangrijk waren als Chateaubriand? Of schiet
de kennis van onze eigen literatuur tekort? Bij politici, behalve misschien Bolkestein
en Nuis, zeker!
Veel later dan negen uur wordt het niet, want dan krijg ik last van MEGO (my
eyes glaze over). Dan ga ik maar weer naar de televisie kijken. Meestal zappen, en
als er niets is, naar bed.
NRC Handelsblad van 29-05-1998, pagina 9

Een nieuwe lente?
Verleden week donderdag hebben we natuurlijk allemaal de regeringsverklaring
gelezen waarmee het kabinet-Den Uyl zich op 28 mei 1973, dus 25 jaar geleden, den
volke presenteerde. De samenvatting op de Opiniepagina van deze bijna drie uur
durende verklaring besloeg op zichzelf al bijna een hele pagina.
Een historische gebeurtenis - het aantreden van dat kabinet-Den Uyl? Blijkbaar
wel, want anders zou deze krant er niet zoveel ruimte aan hebben besteed. Voor velen
- bijvoorbeeld de tegenwoordige studentengeneratie, waarvan de meesten in 1973
nog geboren moesten worden - is het zelfs grijze oudheid, terwijl het voor ouderen
als de dag van gisteren is.
Het is dus maar wat we onder historisch verstaan. Maar als we het kabinet-Den
Uyl naar zijn pretenties beoordelen - en Den Uyl verklaarde: ‘het kabinet heeft wél
een pretentie’ - dan zijn er inderdaad weinig kabinetten geweest die zoveel
verwachtingen hebben gewekt - met, in de naoorlogse tijd, het kortstondige
kabinet-Cals (1965-1966), waartoe Den Uyl overigens ook behoorde, als goede
tweede.
Daarom zou het nuttig zijn geweest als er naast, of na, die uit het archief gehaalde
regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl een analyse was geplaatst waarin de
resultaten van dat kabinet gemeten zouden zijn geweest aan die pretenties. Het
artikeltje van J.A. van Kemenade, minister van Onderwijs in dat kabinet, dat eronder
geplaatst was, was niet meer dan een voetnoot, waarin de sfeer van die tijd - ‘de
nieuwe lente’ werd geschetst. Geen analyse dus.
Wat is er terechtgekomen van ‘het streven naar opheffing van ongelijkheid en
achterstelling’, van ‘de spreiding van inkomen, bezit, macht, kennis en zeggenschap’,
van de ‘afremming van de groei van de particuliere consumptie’, van de ‘herverdeling
van inkomens en vermogens’, van ‘een planmatige ontwikkeling van
overheidsbestedingen’, van een ‘toetsing van richting en omvang van de belangrijkste
particuliere investeringen op hun effecten voor de genoemde doeleinden’?
Dat zijn vragen waarop we het antwoord graag gehoord zouden hebben - zeker
nu, 25 jaar later, de particuliere consumptie alleen maar gestegen lijkt, en de inkomens
en vermogens evenzeer. Wat heeft het kabinet-Den Uyl per slot van rekening bereikt?
Hebben de verwachtingen die het heeft gewekt, niet ertoe bijgedragen dat er geen
tweede kabinet-Den Uyl kwam? Het triomfalisme van de PvdA - tien zetels winst
na vier jaar Den Uyl - heeft gemaakt dat de partij twaalf jaar lang in de wildernis
moest blijven (met uitzondering van acht maanden in 1981/2).
Dat heeft tot ontnuchtering en bescheidenheid geleid, waarvan de huidige
minister-president en leider van de PvdA de belichaming is. Zij die nog heimwee
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hebben naar de visies van Den Uyl - ‘Waar visie ontbreekt komt het volk om’, zo
besloot hij zijn regeringsverklaring - zijn daar niet gelukkig mee, maar Kok heeft
wél voor de zetelwinst gezorgd die de PvdA een maand geleden boekte.
Wat bij lezing van die samenvatting van Den Uyls verklaring opvalt, is dat al die
visies los lijken te staan van de internationale context. Alsof Nederland in zijn eentje
een heilstaat zou kunnen oprichten! Zijn partijgenoot Vredeling, minister van
Defensie, noemde hem dan ook een nationalist. Voor de Europese integratie had Den
Uyl slechts een plichtmatige belangstelling. Nog in hetzelfde jaar, in 1973, zei hij
‘dat de vraag wat voor soort samenleving wij in de (Europese) Gemeenschap tot
stand willen brengen, belangrijker is dan het tempo waarin het proces van Europese
eenwording zich voltrekt’. De precisering daarvan leverde een half jaar later Ed van
Thijn, fractievoorzitter van de PvdA in de periode van het kabinet-Den Uyl, toen hij
zei dat het niet om Europa wegens Europa gaat, maar om de vraag of in Europa
socialistische politiek kan worden gevoerd (rede op 1 mei 1974). Zou hij dat nog
onderschrijven? Zo niet, dan zou dat de afstand tekenen die hij nu van de idealen
van Den Uyl neemt.
Overigens werd Den Uyl al heel gauw met de realiteit van de wereld
geconfronteerd. Op de dag dat hij de boven geciteerde woorden sprak, brak opnieuw
een oorlog tussen Israel en Egypte uit, die voor Nederland tot gevolg had dat het,
met de Verenigde Staten en Portugal - een voor een zich progressief noemend kabinet
weinig aantrekkelijk gezelschap -, slachtoffer werd van een Arabische olieboycot.
De smalle marges waarbinnen Den Uyl aan zijn visie gestalte kon geven,
manifesteerden zich dus wel heel gauw!
In het licht van die realiteit klinkt ook de rede die minister van Buitenlandse Zaken
Van der Stoel kort tevoren voor de Verenigde Naties had gehouden, wel wat
pretentieus: ‘Een van de belangrijkste veranderingen die Nederland heeft ondergaan,
is dat de generatie die bewust de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt, is
opgevolgd door een nieuwe generatie, die jarenlang met het probleem Vietnam heeft
geleefd. Zij geeft aan versterking van de vrede de hoogste prioriteit. Deze opvatting
heeft de Nederlandse regering tot de hare gemaakt.’
Maar Van der Stoel had meer oog voor de realiteit dan Den Uyl, want op dit
hoorngeschal liet hij volgen dat de Europese integratie en het Noord-Atlantisch
bondgenootschap bleven behoren tot de pijlers van de Nederlandse buitenlandse
politiek. ‘[...]tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren
[...]’
Overigens moet gezegd worden dat, te oordelen naar sommige
verkiezingsprogramma's van nu, de partijen niet veel van de laatste 25 jaar geleerd
schijnen te hebben. Nog steeds wekken zij de indruk alsof Nederland in een soort
broeikas zijn experimenten kan uitvoeren, terwijl het in werkelijkheid nog veel
afhankelijker is geworden van wereldomvattende stromingen, vaak onder de naam
‘globalisering’ gevat, dan al onder het kabinet-Den Uyl het geval was. Mensen worden
er niet graag aan herinnerd dat de marges smal zijn. Zijn ze daarom ook minder
geïnteresseerd in de resultaten dan in de visies van het kabinet-Den Uyl?
NRC Handelsblad van 02-06-1998, pagina 9

Simonis heeft gelijk

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Tweeënzestig procent van de rooms-katholieken veroordeelt het optreden van
kardinaal Simonis, die de deelneming van protestanten, onder wie leden van het
koninklijk huis, aan de eucharistieviering bij het huwelijk van prins Maurits en
Marilène van den Broek afwees. Zeventien procent maakt het niets uit, en ook
zeventien procent keurt zijn optreden goed.
Dat zijn sociologisch interessante cijfers, die de kardinaal, ja Rome te denken
zouden moeten geven. Maar worden eeuwige geloofswaarheden van een kerk - en
daaronder vallen het geloof dat het brood en de wijn die bij die plechtigheid uitgereikt
worden, niet alleen maar symbolen zijn voor Christus' lichaam en bloed, maar dit op
dat ogenblik ook zijn en de daaruit voortvloeiende consequentie dat dus mensen die
dit niet geloven, brood en wijn niet tot zich mogen nemen - worden zulke
geloofswaarheden door een meerderheid van de gelovigen uitgemaakt? Een waarheid
is een waarheid, al gelooft er slechts één mens in. Een onwaarheid is een onwaarheid,
al geloven er miljoenen in.
Wat dat betreft, heeft kardinaal Simonis dus gelijk wanneer hij deze waarheid en
haar consequentie verdedigt. Daarvoor is hij door het hoogste gezag in Rome
aangesteld. Hij kan zich tegenover dat hoogste gezag niet verschonen met een beroep
op de opvatting van de meerderheid der rooms-katholieken in Nederland. De
rooms-katholieke kerk is geen democratische instelling en pretendeert dat ook niet
te zijn.
Er zijn er die nog verder willen gaan en niet eens een meerderheid zeggenschap
willen geven, maar één paar. Zo iemand is ds. Nico ter Linden, die bij de plechtigheid
van zaterdag als een soort misdienaar optrad en in Trouw van 2 juni schrijft: ‘het
bruidspaar wilde zo graag de Maaltijd des Heren vieren’. Ook de krant die goed
luistert naar de vox populi vindt dat ‘twee gelukkige mensen’ niet met die opwinding
moeten worden lastig gevallen. ‘Ligt het niet veel meer voor de hand dat een ieder
zich verheugt over het jong geluk en over het samengaan van twee geloven in vrede
en harmonie?’
‘Maar in de kerk geldt niet dat de klant koning is, zelfs al is hij prins’, schrijft het
Nederlands Dagblad terecht. Als vrijwel enig overgebleven instelling beantwoordt
de kerk, elke kerk, niet aan de grillen van de markt, althans behoort zij dat niet te
doen. Je hoeft zelf niet te geloven in de geloofswaarheden die hij verdedigt, om van
mening te zijn dat het kardinaal Simonis tot eer strekt dat hij ze verdedigt en niet
meedeint met de sentimentaliteit van het ogenblik.
Ja, maar is de toelating van protestanten niet sinds lang praktijk in oecumenische
diensten en bij gemengde huwelijken? Ja, dat is zo. Sterker: kardinaal Simonis weet
dat en gedoogt dat. Zit er dus niet iets schijnheiligs in wanneer hij plotseling bezwaren
maakt in het geval dat een huwelijksplechtigheid, zoals die van zaterdag, via de
televisie publieke zaak wordt en dus iedereen kan zien dat protestanten, zelfs leden
van het koninklijk huis, toegelaten worden tot de eucharistie?
Inderdaad zit daar iets schijnheiligs in, maar je kunt in die gedoogde praktijk ook
een bewijs van de grote wereldwijsheid van een tweeduizend jaar oude kerk zien.
De kerk weet dat de meeste gelovigen zwakke en zondige mensen zijn, die elk
ogenblik haar geboden en verboden schenden, maar zij gedoogt dit misschien wel
uit liefde en deernis voor die mensen. Maar dat betekent niet dat de geboden en
verboden daarmee hun waarheidsgehalte verliezen. Zo nu en dan - bij spectaculaire
gebeurtenissen - wordt aan die waarheid herinnerd.
Zij die, zoals de schrijver van deze regelen, eerder in een protestantse traditie of
cultuur zijn opgevoed, gruwen van dit gesjoemel, ook al zijn ze niet meer gelovig.
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Maar maken zij - of althans velen hunner - zich niet net zo goed schuldig aan
schijnheiligheid? Het hele Nederlandse bestel is gebouwd op verboden, maar
gedoogde praktijken, te beginnen op het gebied van de drugs. Is het aan hen de eerste
steen naar kardinaal Simonis te werpen?
Misschien had hij zijn perschef niet moeten laten zeggen en schrijven (ook in
Trouw van 2 juni) dat de niet-katholieken die zaterdag ter communie gingen - onder
wie ten minste drie leden van het koninklijk huis - ‘gebrek aan respect voor het
katholieke geloofsverstaan’ hebben getoond, ja dat dit als een ‘publieke provocatie’,
zo niet een schoffering van de ‘officiële geloofsinzichten van een kerk’ moet worden
opgevat (let overigens op dat publieke en dat officiële!).
Natuurlijk hebben de desbetreffenden, door zo te handelen, niet willen provoceren,
laat staan schofferen. Waarschijnlijk hebben zij, als zij zich niet eveneens door een
golf van sentimentaliteit hebben laten meeslepen, in onwetendheid de
rooms-katholieke kerk eerder een teken van erkenning en waardering willen geven
of uit een verkeerd begrepen oecumenisch gevoel gehandeld.
Verkeerd begrepen? Ja, want de oecumene gaat uit van een eerbiediging van elkaars
geloofsverschillen, en dat hebben de andersdenkenden die ter communie gingen,
juist niet gedaan. Misschien hebben zij, aangemoedigd door de pastores Oostvogel
en Ter Linden, gedacht: ach, die verschillen zijn toch zo klein en onbetekenend? Zo
ja, dan is het niet aan hen dat uit te maken. Bij een islamitische of boeddhistische
plechtigheid zouden zij immers ook niet ‘kleine verschillen’ negeren?
Dit doet de vraag rijzen naar de grondslag van de hele oecumenische beweging.
Worden daar de onderlinge verschillen wel voldoende erkend? Of worden zij eerder,
terwille van de lieve vrede, verdoezeld? Ja, is het wel dezelfde God die zij vereren?
De godsbeelden zijn in elk geval verschillend. Maar dat moeten de kerken zelf maar
uitmaken.
Intussen zou het wenselijk zijn als de opwinding van deze week zich bij een
volgende gelegenheid niet zou herhalen. Dat hoeft ook niet, want eucharistie of
avondmaal maakt helemaal geen noodzakelijk deel uit van een kerkelijke
huwelijksplechtigheid. Alle drukte had dus voorkomen kunnen worden.
NRC Handelsblad van 05-06-1998, pagina 7

Dood van een oud geloof?
Weinigen zullen weten wat de leer van de transsubstantiatie precies inhoudt. Toch
heeft deze Nederland verleden week op zijn kop gezet. Toevallig wist ik er zelf iets
meer van, omdat een lid van mijn familie ons een paar jaar geleden meedeelde
rooms-katholiek te zijn geworden. Dat feit verraste ons niet zozeer als wel het motief
dat hij voor zijn bekering opgaf: de leer van de transsubstantiatie had hem overtuigd
van de waarheid van het rooms-katholieke geloof.
Voor mij een reden om eens na te gaan wat die leer eigenlijk betekende. Aangezien
mijn boekenkast niet vol staat met werken over rooms-katholieke theologie, greep
ik naar de meest voor de hand liggende bron. Die was een encyclopedie uit het jaar
1938, en aangezien die leer in de afgelopen zestig jaar wel niet veranderd zal zijn,
laat ik volgen wat daarin over die leer gezegd wordt:
‘Transsubstantiatie is het geloofsgeheim, plechtig afgekondigd op het Concilie
van Trente (1545-1563) als zijnde de zuivere katholieke leer, volgens hetwelk door
de consecratie van brood en wijn in het H. misoffer geheel de zelfstandigheid
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(substantie) van het brood in de zelfstandigheid van het lichaam van Christus en
geheel de zelfstandigheid van de wijn in de zelfstandigheid van Zijn bloed veranderd
wordt.’ Verder wordt erin verwezen naar het lemma Eucharistie (van de hand van
een Nijmeegse hoogleraar), dat uitvoerig op dit onderwerp ingaat.
Het komt erop neer dat volgens die leer het brood en de wijn die tijdens de
eucharistieviering worden uitgereikt, niet slechts symbolen zijn van Christus' lichaam
en bloed, maar op dat ogenblik werkelijk zijn lichaam en bloed zijn. Wie dat niet
gelooft, of er op z'n hoogst alleen maar symbolen in kan zien, kan niet aan die viering
deelnemen.
Dat lijkt me logisch: iemand die niet in dat mysterie, dat wonder gelooft en toch
eraan meedoet, is een indringer, als u wilt: een spelbreker. Daaraan doet het feit niets
af dat nu zelfs een meerderheid van de Nederlandse rooms-katholieken geen bezwaar
blijkt te hebben tegen deelneming van indringers.
Zoals de bekering van dat familielid mij deed grijpen naar een encyclopedie uit
1938, deed de commotie over het prinselijk huwelijk van tien dagen geleden mij
grijpen naar een boek uit 1954: Symbool en werkelijkheid van W.B. Kristensen, die
van 1901 tot 1939 hoogleraar in de geschiedenis van de godsdiensten in Leiden was
en onder godsdiensthistorici nog een naam heeft. (Vorig jaar werd in Oslo een
colloquium gehouden over onder andere zijn werk, waaraan ook Nederlanders
deelnamen.)
Kristensen schrijft in zijn boek, dat een bundel is van eerder verschenen artikelen,
niet over het rooms-katholicisme, maar over de godsdienst van wat hij noemt ‘de
antieke volken’. Hij betoogt dat deze zelf nooit te kennen geven dat de godsdienstige
uitspraken en handelingen een andere en diepere zin hebben dan de voor de hand
liggende. (...) Nergens wordt aangeduid dat getekende voorwerpen, mythische
verhalen of heilige handelingen symbolen zijn.
‘Zelfs een woord dat met “symbool” vertaald zou kunnen worden, komt in deze
teksten niet voor: het begrip schijnt geheel onbekend te zijn. [...] Eerst in de latere
oudheid, in de tijd onmiddellijk vóór en na het begin onzer tijdrekening, ging men
van symboliek en esoterisme spreken. [...] Toen hebben de Griekse filosofen en
moralisten in de oude mythen, die zij symbolisch en allergorisch verklaarden,
verborgen formuleringen van hun eigen nieuwe inzichten gevonden. [...]
Symboliek en esoterisme zijn hulpvoorstellingen die wij’ - en blijkbaar al mensen
in de latere oudheid - ‘nodig hebben om die ouden te begrijpen, maar die de ouden
niet nodig hadden om zichzelf ten begrijpen. Wij kunnen ons in de gedachtenwereld
van de oude godsdiensten slechts onvolkomen verplaatsen. [...] Maar dat was voor
de antieke volken natuurlijk niet zo. Zij begrepen hun eigen taal onmiddellijk, en zij
leefden in de voorstellingen van hun eigen godsdienst. En daarom was het begrip
symbool hun onbekend.’
Wat wij symbolen noemen was dus voor de ouden werkelijkheid. Een heilige
boom was niet een symbool van een godheid, maar was voor hen dé godheid. Met
het verlies het geloof in die werkelijkheid ging dan ook het oude geloof verloren. Of
zoals Kristensen zegt: ‘De geest der symboliek was de dood van het antieke geloof’,
en hier verwijst hij even naar een hedendaags voorbeeld: Rooms-katholieke gelovigen
vereren het brood als het lichaam van Christus: het is dan inderdaad een goddelijk
wezen.’ (Hij schrijft dit in een artikel in De Gids van juli 1931, toen inderdaad dat
geloof onder rooms-katholieken nog algemeen was.) Kristensens buurman Huizinga
(zij woonden naast elkaar aan de Leidse Witte Singel) stipt dit verschijnsel in zijn
boek Homo Ludens (1938) ook aan: ‘Wanneer een godsdienstvorm tussen twee
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dingen van verschillende orde [...] een heilige identiteit van wezen aanneemt, dan is
die betrekking niet zuiver en doeltreffend uitgedrukt door onze voorstelling van een
symbolisch verband. De eenheid van de beide wezens is veel wezenlijker dan het
verband tussen een substantie en haar symbolisch beeld. Het is een mystische eenheid.
Het een is het ander geworden. De wilde, in zijn toverdans, is kangaroe.’
Waar het op aan komt is dat symboliek de dood van een oud geloof is. En dat geldt
voor de rationalisering van de oude mysteries nog sterker. Een godsdienst, zeker het
bijbelverhaal, hangt immers van mysteries aaneen. Een rationeel mens kan die niet
rationeel verklaren, gelooft er dus niet in. Ja, God zelf is een mysterie. Dit alles
proberen te verklaren is de bijl leggen aan de wortel van een godsdienst. Begrijpelijk
dus dat kardinaal Simonis zich met hand en tand verzet tegen ontheiliging van het
mysterie door deelneming eraan van niet-ingewijden, die op z'n hoogst in de
symbolische betekenis ervan geloven.
Maar hij levert een achterhoedegevecht. De grote meerderheid van de Nederlandse
rooms-katholieken vindt het goed dat niet-ingewijden tot het mysterie worden
toegelaten - waardoor het niet langer mysterie is, doch op z'n best symbool geworden
is. De geest der symboliek is echter, zo leren we van Kristensen, de dood van een
oud geloof. (Kristensen zelf was niet katholiek - hij was zoon van een predikant, was
getrouwd met de dochter van een predikant, en een zoon werd predikant - maar hij
kende het wezen van godsdienst.)
Als het zo is dat we tien dagen geleden de dood van een oud geloof hebben
meegemaakt, dan betekent dat nog niet dat alle geloof dood is, want de mensen
blijven graag geloven in wonderen, en zolang dat zo is, kunnen ze beter geloven in
een wonderkracht die niet van deze wereld is, dan in een aardse heilbrenger. Daar
hebben we er deze eeuw genoeg van gehad. Maar hun kansen stijgen naarmate het
geloof in een Jenseits afneemt.
NRC Handelsblad van 09-06-1998, pagina 9

Het Belgisch labyrint
‘Op de 8ste december 1904 aan mijn ontbijt de krant lezende werd ik plotseling
verrast door de aankondiging van de Amsterdamsche Bank dat zij aanbiedingen van
aandelen “Zuid-Amerika-lijn” tot 58 procent inwachtte, teneinde die te kunnen
accepteren, indien binnen een zekere gestelde tijd meer dan de helft van het
aandelenkapitaal zich aldus aangeboden had.
De betekenis van deze aankondiging was mij aanstonds duidelijk: de
Amsterdamsche Bank, waarin Duitse belangen sterk vertegenwoordigd waren [...],
handelde in opdracht der grote Duitse lijnen, die, na de kleine Nederlandse concurrent
amechtig gebeukt te hebben, thans door het aanbieden van een voor de weinig hoopvol
gestemde aandeelhouders aantrekkelijke prijs hoopten haar aldus geheel in hun macht
te krijgen.
Na de Holland-Amerika-lijn de Zuid-Amerika-lijn! En daarna de andere lijnen.
Het was de voortzetting van het verduitsingsproces en het begin van het einde voor
onze nationale scheepvaart.’ Aldus de memoires van een Amsterdamse reder, hier
in aangepaste spelling geciteerd. Maar de schrijver liet het hier niet bij zitten. Hij
vond een andere grote bank bereid een tegenbod te doen.
En zo stond al in de middageditie van dezelfde krant ‘de aankondiging dat de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, teneinde het nationale karakter van de
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Zuid-Amerika-lijn te redden, bereid was voor aandelen Zuid-Amerika-lijn 60 procent
te betalen, dus 2 procent meer dan de Amsterdamsche Bank, indien zij de meerderheid
der aandelen eenmaal bezat.
De geestkracht van de directie der Handel-Maatschappij was een uitkomst in de
nood. Haar actie vormde tevens het keerpunt in de psyche der Nederlandse
scheepvaartdirecties. Het plan der Duitse lijnen mislukte, de Handel-Maatschappij
werd eigenares van een groot deel der aandelen Zuid-Amerika-lijn [...]. Van toen af
toonde men zich in scheepvaartkringen besloten tegen de Duitse usurpatie op treden.’
Doet dit verhaal denken aan een gebeurtenis die de laatste twee weken de aandacht
trok? Natuurlijk, de omstandigheden van 1904 zijn niet die van bijna honderd jaar
later. Het bod op de Belgische Generale waarmee ABN-Amro Fortis probeerde te
overtroeven, zat anders in elkaar dan de constructie waarmee de Nederlandsche
Handel-Maatschappij de aandeelhouders van de Zuid-Amerika-lijn op haar hand
kreeg. En de aandeelhouders van de Generale kwamen er zelfs helemaal niet aan te
pas!
Maar één ding hadden beide acties gemeen: zoals de Handel-Maatschappij in 1904
een Nederlandse rederij ervoor behoedde in buitenlandse handen te vallen, zo wist
de Belgische financiële elite in 1998 te voorkomen dat een grote Belgische bank
door een volledig Nederlandse overgenomen zou worden (Fortis is half Belgisch,
half Nederlands).
Om dat doel te bereiken was die elite tot veel bereid. Laten we ons bepalen tot
enkele karakteriseringen die de Belgische pers zelf van deze reddingsoperatie geeft.
De Standaard: ‘... het spel is vuil gespeeld. De politieke beïnvloeding is er
onmiskenbaar geweest.’ De Financieel-Economische Tijd meent dat België ‘andermaal
zijn reputatie als onbetrouwbaar en wat smoezelige landje eer heeft aangedaan.’ Het
Laatste Nieuws vindt dat de middelen die aangewend zijn ‘tot de gebruiken van de
Italiaanse maffia behoorden.’ Zelfs de Franstalige Soir spreekt van verouderde
verdedigingstechnieken.
Paul de Grauwe, hoogleraar Internationale Economie te Leuven, schrijft in De
Standaard: ‘Op geen enkel moment hebben de economische merites [...] een rol
gespeeld. De enige motivering van de Belgische haute finance was [...] de buitenlandse
kapers op afstand te houden. [...] De Hollanders zouden misschien de belangen van
het land beter dienen dan onze eigen elite, voor wie alleen macht telt. [...] Het is niet
voor niets dat België tot de meest corrupte landen wordt gerekend.’
Openlijk wordt ook gesproken over de rol die koning Albert - althans het Paleis in deze affaire heeft gespeeld. Premier Dehaene ontkent dit, maar de voorzitter van
Fortis, Maurice Lippens, heeft die ontkenning bij voorbaat enigszins ongeloofwaardig
gemaakt door op de dag van de overwinning te zeggen: ‘Een verjaardagsgeschenk
voor de koning’ (die die dag jarig was).
De deken van de Vlaamse commentatoren, de gerespecteerde Manu Ruys, laakt
de ‘ondemocratische Paleispolitiek’ van een koningshuis dat handelt als ‘het bindteken
in een coalitie van francofone en meestal francofiele machtscentra’ (De Standaard).
U ziet: hier worden uitsluitend Belgische bronnen genoemd.
Ook zonder zelf een oordeel over die praktijken uit te spreken, kunnen we rustig
zeggen: andere zeden dan in Nederland. En andere zeden dan waarmee ABN-Amro
in de voorbereiding van haar tegenactie blijkbaar rekening had gehouden. Had de
leiding van zo'n grote bank dan niet iemand in dienst hebben kunnen nemen die haar
wegwijs kon maken in wat Geert van Istendael (ook een Belg) al in 1989 ‘het Belgisch
labyrint’ noemde en die in het Algemeen Dagblad van 11 juni vraagt: ‘Waarom gaan
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Nederlanders er toch steeds opnieuw zo graag vanuit dat het buitenland in elkaar zit
zoals hun eigen land?’
Een en ander is des te merkwaardiger omdat de topman van ABN-Amro, mr. J.
Kalff, zich wèl bewust lijkt te zijn van de moeilijkheden die fusie met een Duitse
partner kan opleveren. Na de nederlaag zei hij in een bespiegeling over andere
mogelijkheden: ‘Een Duitse partner zou ideaal zijn. Maar er zijn twee problemen.
Wie krijgt de macht? En: hoe groot zijn de culturele obstakels?’ Nu, die kunnen
moeilijk groter zijn dan de obstakels die ABN-Amro in België deden struikelen. Of
ligt de verklaring in wat Steven De Foer, de correspondent van De Standaard in
Nederland, aangeeft: ‘De Nederlanders mogen dan nog zo hoog van de toren blazen
over zakelijkheid en Europees denken, een Nederlands-Duits huwelijk klinkt nog
steeds als een vloek.’ Maar ja, Duitsland is een groot land, en België niet. De Belgen
denken we, overigens ten onrechte, nog wel te kunnen inpalmen, de Duitsers niet.
Maar intussen legt die correspondent wel de vinger op een merkwaardig
verschijnsel. De Europese economieën zijn met elkaar verstrengeld, straks krijgen
we één Europese munt - wat vooral de banken met gejuich begroeten - maar zodra
het om praktische samenwerking gaat, struikelen we over verschillende zeden en
verschillende culturen. Die tegenstrijd bestond in 1904 tenminste niet.
NRC Handelsblad van 12-06-1998, pagina 7

Antikatholieke schimperijen?
‘En in het bijzonder: spaar mij de oud-vaderlandsch aandoende schimperijen tegen
de katholieke Kerk. Ik zelf behoor tot haar niet, maar ik begrijp iets meer van haar
dan de gemiddelde protestant, en heb grooten eerbied voor die Kerk en groote
verwachtingen van haar toekomst.’
Deze passage uit een brief van de van huis uit doopsgezinde Huizinga (die een
paar jaar tevoren, in tweede huwelijk, met een katholieke was getrouwd) werd
geciteerd door de heer C.G. Hoogland in de brievenrubriek van de krant (11 juni).
Op wie dat citaat moest slaan, bleek niet duidelijk uit dat ingezonden stuk. De
enige die Hoogland in zijn brief verder noemt, ben ik; maar ik voel mij niet
aangesproken, want kort tevoren had ik in twee artikelen (5 en 9 juni) juist een goed
woord voor kardinaal Simonis gedaan (wat weer op onbegrip bij sommigen - ook
katholieken! - was gestuit). Hoe dit ook zij - ik was mij er niet van bewust mij aan
antikatholieke schimperijen te hebben bezondigd.
Maar de heer Hoogland lijkt nog meer in de war. De uitspraak dat de symboliek
de dood van een oud geloof is - aan welke uitspraak hij zijn hele brief ophangt - had
ik (in mijn tweede artikel) niet aan Huizinga ontleend, maar aan zijn Leidse collega
Kristensen. Hooglands brief, die vrijwel alleen maar uit citaten van Huizinga bestaat,
was dus overbodig - hoe interessant die citaten ook waren.
Het is overigens slechts terwille van de feitelijke waarheid dat ik deze kleine
correctie - niet Huizinga, maar Kristensen - aanbreng, en het is om dezelfde reden
dat ik me genoodzaakt voel nog een keer terug te komen op de commotie omtrent
het prinselijk huwelijk van 31 mei. Ik vraag de lezer bij voorbaat om verschoning
wanneer het hem of haar langzamerhand gaat duizelen van de theologische finesses
die voor en tegen de eucharistieviering tijdens die plechtigheid zijn aangevoerd. Ik
moet bekennen dat het mij soms ook zo te moede is. Maar de waarheid vergt ook
hier een juiste weergave van de feiten.
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Op 5 juni had ik geschreven dat de perschef van kardinaal Simonis in een artikel
in Trouw van 2 juni de niet-katholieken die op die plechtigheid ter communie waren
gegaan - onder wie ten minste drie leden van het koninklijk huis - ‘gebrek aan respect
voor het katholieke geloofsverstaan’ had verweten. Ja, dit moest als een ‘publieke
provocatie’, zo niet een ‘schoffering’ van de ‘officiële geloofsinzichten van een kerk’
worden opgevat.
Blijkbaar was ik niet de enige die dit in het artikel van die perschef had gelezen,
want op 9 juni voelde deze zich verplicht op zijn eerdere artikel terug te komen
wegens ‘vervelende misverstanden’ die het kennelijk had gewekt. Ik mijnerzijds voel
mij nu verplicht de lezers van mijn artikel van 5 juni in kennis te stellen van de nadere
toelichting van kardinaal Simonis' perschef.
De woorden ‘provocatie’ en ‘schoffering’, zo schrijft hij in zijn toelichting, sloegen
niet op de deelneming van niet-katholieken, incluis drie leden van het koninklijk
huis, aan de eucharistieviering. ‘Het zou in het hoofd van geen enkele katholieke
priester zijn opgekomen om in dit geval de communie te weigeren.’ Hij mag alleen
maar niet niet-katholieken voor de communie uitnodigen. Maar als ze komen mag
hij ze niet weigeren. De niet-katholieken die op 31 mei ter communie gingen, valt
dus, volgens de perschef, niets te verwijten.
Waar sloegen de woorden ‘provocatie’ en ‘schoffering’ die hij gebruikt had, dan
wèl op? Op de ‘voorgenomen gezamenlijke dienst van Brood en Wijn’. Maar zo'n
dienst, die ‘haaks staat op het katholieke geloofsverstaan van eucharistie en ambt’,
heeft, kennelijk op aandringen van de kardinaal, niet plaatsgevonden. Die woorden
‘provocatie’ en ‘schoffering’ hadden dus betrekking op iets wat niet had
plaatsgevonden. Niemand hoefde zich er dus door gekwetst te voelen.
Dat is wat ik uit de nadere toelichting van de perschef heb begrepen. Vraag mij
niet naar het waarom van het verbod op intercelebratie, zoals de ‘gezamenlijke dienst
van Brood en Wijn’ genoemd wordt. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het
verschil van opvatting over de vraag óf dat brood en die wijn Christus' lichaam en
bloed zijn dan wel slechts een symbool daarvan zijn. Maar hier begeef ik mij op het
terrein van de interpretatie, zo niet speculatie, terwijl ik me in dit artikel tot de feiten
wil bepalen. Die zijn al ingewikkeld genoeg.
Geen theologische, maar wel historische speculaties lokken de woorden van
Huizinga uit waarmee dit artikel begon. Waarop berustte de grote eerbied die hij
voor de katholieke kerk had? Hoe zagen de grote verwachtingen die hij van haar
toekomst had eruit? Was het de echtgenoot van een katholieke vrouw en vader van
een pasgeboren en katholiek gedoopt kind die zo sprak of de schrijver van Herfsttij
der middeleeuwen? Waren zijn eerbied en verwachtingen zo groot dat het niet
onredelijk is de hypothese te wagen dat hij, als hij langer was blijven leven (hij
overleed drie jaar later, 72 jaar oud), zelf tot die kerk zou zijn toegetreden?
PS. Ik schreef hier op 9 juni dat er in september 1997 in Oslo een internationaal
colloquium had plaatsgevonden waarop ondere andere het werk van de Leidse
godsdiensthistoricus W.B. Kristensen onderwerp van discussie was geweest. Dit
colloquium moet nog plaatsvinden, namelijk van 17 tot 21 september 1998.
NRC Handelsblad van 16-06-1998, pagina 9

De burger en Europa
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Wanneer regeerders gaan zeggen dat ze de burgers nauwer willen betrekken bij het
beleid, dan hebben ze iets van de vos die de passie preekt. Niet dat ze per se te kwader
trouw zijn, maar macht verdraagt nu eenmaal moeilijk pottenkijkers. Dat zien we in
het democratische Nederland ook: hoe meer no nonsense regeringen zijn, des te meer
worden de zaken in torentjes bedisseld. Het kabinet-Kok is, wat dat betreft, niet
anders - om van kabinetsformaties maar niet te spreken.
Nu hebben de regeringsleiders van de Europese Unie in Cardiff besloten dat Europa
dichter bij de burger moet worden gebracht. Een aparte top wordt daartoe in oktober
in Oostenrijk belegd. Ze waren blijkbaar vergeten dat zoiets al eerder was geweest:
na de top van Maastricht in december 1991 vond men ook plotseling dat het volk
was vergeten - het Deense nee en het Franse ja tegen Maastricht hadden ze wakker
gemaakt - en toen werd er een aparte top in Birmingham ingelast. Weet iemand daar
nog van?
Deze keer was het vooral bondskanselier Kohl die de kat de bel aanbond. Ook bij
hem waren de motieven niet helemaal zuiver. Hij staat voor verkiezingen en weet
dat het onbehagen over Europa in zijn land groeiende is. Bovendien hebben sommige
besluiten van de Europese Commissie hem geërgerd. Hij vindt een bondgenoot in
president Chirac, die altijd moet bewijzen dat hij voor de nationale onafhankelijkheid
opkomt. Tenslotte vond ook Tony Blair dat ‘Europa voor het volk’ mooi klinkt
tegenover een publiek van eurohaters.
Dichter bij het volk betekent dus in de praktijk veelal: minder macht aan de
Europese instellingen, die de nationale machthebbers - ook de Europeaan Kohl vaak irriteren. Die poging Brussel (of Luxemburg) in te tomen staat dan onder de
leus van subsidiariteit, een begrip ontleend aan de pauselijke encycliek Quadragesimo
anno uit 1931, dat iemand - was het premier Lubbers? - tevoorschijn toverde om een
impasse op de Maastrichtse top te doorbreken. Het betekent dat het centrale gezag in dit geval Brussel - zich niet met zaken mag bemoeien die beter nationaal, regionaal
of lokaal geregeld kunnen worden.
Dit alles betekent niet dat er geen objectieve reden, ja noodzaak, is de burger
dichter bij het Europese gebeuren te betrekken. De armzalige opkomst bij verkiezingen
voor het Europese Parlement - zelfs in Nederland, dat zich zo op de borst slaat om
zijn Europese gezindheid - bewijst dat. Maar omdat juist dat parlement het zo
gruwelijk laat afweten - René Cuperus sprak dinsdag op deze pagina van ‘zijn vrijwel
onherstelbaar beschadigde corruptie-imago’ - moeten andere wegen gezocht worden
dan versterking van dat parlement.
Het is hier dat een groep die zich noemt Notre Europe, een mogelijke uitweg wijst.
Zij stelt voor dat de politieke groeperingen in het Europese Parlement - dus de
sociaal-democratische, de liberale, de christen-democratische en andere - ieder een
eigen kandidaat voor het presidentschap van de Europese Commissie stellen. De
Europese verkiezingen van juni volgend jaar kunnen dan niet alleen gaan over de
respectieve programma's, maar ook over personen, wat de aantrekkelijkheid ervan
zou verhogen.
Dit voorstel, zo benadrukt de groep, zou geen verandering van de bestaande
verdragen betekenen. Eerder speelt het in op de keuzen die in het Verdrag van
Amsterdam (1997) zijn gemaakt met betrekking tot vergroting van de rol van het
Europese Parlement bij de goedkeuring van de nieuwe president van de Commissie
en de vergroting van de rol van de president zelf bij de keuze van de andere leden
van de Commissie.
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In haar voorafgaande overwegingen signaleert Notre Europe de groeiende kloof
tussen enerzijds de toenemende integratie van Europa, voorlopig culminerend in de
Economische en Monetaire Unie met haar ene munt, en anderzijds de eveneens
toenemende onverschilligheid, zo niet vervreemding jegens Europa die alom te
signaleren is. Dat is inderdaad een zorgwekkend verschijnsel. Op den duur zou het
hele bouwwerk kunnen instorten.
Teneinde althans de onverschilligheid tegen te gaan acht de groep personalisering
van het Europese politieke leven, die op nationaal niveau tegenwoordig norm is,
onvermijdelijk. Vandaar het voorstel de verkiezingen voor het Europese Parlement
ook te laten gaan over de keuze van de persoon die president van de Europese
Commissie moet worden.
Er kunnen bij dit voorstel natuurlijk allerlei vraagtekens gezet worden. Zo'n
kandidaat voor het presidentschap moet natuurlijk, eenmaal door zijn politieke
groepering benoemd, campagne voeren. Hoe zal hij ooit kiezers op zijn hand krijgen
die de taal die hij spreekt, niet verstaan? Anders gezegd: kunnen de burgers, zolang
ze elkaars talen niet kunnen verstaan, wel ooit dichter bij Europa betrokken worden?
Een ander probleem stipt René Cuperus aan in zijn hierboven al vermelde artikel
in de krant van dinsdag. Hij heeft het over de sociaal-democratische groepering in
het Europese Parlement, maar wat hij zegt geldt ook voor de andere: zij is ‘een
tamelijk los en vrijblijvend samenwerkingsverband van nationale partijen, dat bekend
staat om zijn resoluties met een zo grote algemene deler van standpunten, dat deze
zich oplossen in retorische nietszeggendheid’.
Dat komt onder andere doordat er een ‘scheiding der geesten’ bestaat ‘die
onderhuids dwars door de Europese sociaal-democratie heenloopt’: de tegenstelling
tussen het socialisme van Jospin en dat van Blair. Zelfs in één en hetzelfde land doet
zich die scheiding voor: tussen Schröder en Lafontaine in de Duitse SPD. Die
scheiding der geesten manifesteert zich vooral in de houding tegenover de nieuwe
internationale economie (de zogeheten globalisatie) en de markt.
‘Voor dit type diep ingrijpende verschillen van benadering’ bestaat er, zegt Cuperus
(die wetenschappelijk medewerker is van de sociaal-democratische Wiardi Beckman
Stichting), ‘niet of nauwelijks een forum voor debat binnen de Europese
sociaal-democratie’. Dit werd gisteren bevestigd door de Spaanse oud-premier Felipe
González, die op een conferentie van Europese sociaal-democraten in Berlijn zei,
dat er geen ‘sociaal-democratisch project voor Europa’ bestond. Maar zoals gezegd,
geldt dit, in meerdere of mindere mate, ook voor de andere Europese politieke
groeperingen.
In betrekking gebracht tot het voorstel van Notre Europe doet dit verschijnsel deze
vraag rijzen: hebben kandidaten die niet alleen geen taal spreken die iedere Europese
burger begrijpt, maar ook geen duidelijke standpunten kunnen verdedigen - want de
verschillen binnen iedere Europese groepering zijn diep ingrijpend - ooit de
mogelijkheid de burger nauwer bij Europa te betrekken?
Zo zijn er nog meer bedenkingen in te brengen, maar zelfs de grootste scepticus
zal moeten erkennen dat de ondertekenaars van het manifest van Notre Europe geen
dromers zijn. Om er enkele te noemen: Amato (Italiaans oud-premier), Bayrou (Frans
oud-minister), Davignon (Belgisch zakenman), Delors (oud-president Europese
Commissie), González (Spaans oud-premier), Lubbers, Padoa-Schioppa (lid van het
presidium van de Europese Centrale Bank), Pujol (Catalaans premier), Soares
(Portugees oud-president), Sutherland (oud-directeur van de GATT), Vranitzky
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(Oostenrijks oud-bondskanselier). Alleen al daarom verdient het voorstel het, ernstig
genomen te worden.
NRC Handelsblad van 19-06-1998, pagina 7

Toen Bulgarije, nu Kosovo
In 1876 braken er opstanden uit in Bulgarije, dat toen onder Turkse heerschappij
stond. Engeland, dat Turkije zag als een barrière op Ruslands weg naar de
Middellandse Zee, vreesde verzwakking van de Turkse staat en spoorde de Turken
aan tot herstel van de orde. Dat lieten ze zich niet tweemaal zeggen, en de opstanden
werden op gruwelijke wijze onderdrukt. Tienduizenden Bulgaarse christenen, vrouwen
en kinderen incluis, werden vermoord.
Het nieuws over deze ‘Bulgaarse gruwelen’ drong door tot in Engeland, waar het
grote commotie veroorzaakte. De liberale leider Gladstone, toen in oppositie, maakte
zich er welsprekend tolk van. Het was vrijwel voor het eerst dat een staatsman van
een grote mogendheid opkwam voor het recht - tegenwoordig zouden wij zeggen:
mensenrechten - als factor in de internationale politiek. Premier Disraeli daarentegen
gaf prioriteit aan de strategische belangen van wat hij noemde ‘the Empire of
England’.
Een oude tegenstelling: mensenrechten versus veiligheidsbelangen. De Westerse
mogendheden worden er in de Balkan opnieuw mee geconfronteerd. Welke belangen,
andere dan humanitaire, dwingen hen tot optreden in voormalig Joegoslavië: eerst
in Bosnië, nu in Kosovo? De toestand daar lijkt op die van Bulgarije in 1876: Kosovo
is deel van Servië, maar 90 procent van de bevolking is Albanees, dus niet-Servisch,
en wordt onderdrukt - zij het nog niet op zo barbaarse wijze als destijds de Bulgaren.
Niettemin een dilemma. Eigenlijk een groter dilemma dan toen, want sindsdien
is de invloed van de licht ontvlambare openbare mening op het buitenlands beleid
aanzienlijk toegenomen. Zij is op de hand van de onderdrukte Kosovaren. Weinig
sympathie gaat uit naar de Serviërs, die al in Bosnië hardhandig huisgehouden hebben.
Moedig is de politicus die in deze situatie voor onthouding durft te pleiten.
Toch is er ook wel een niet-humanitair argument voor ingrijpen. Niet dat Rusland,
zoals in 1876, nog een factor van belang is. Een land dat zegt weer eens tien à vijftien
miljard dollar van het Westen nodig te hebben om het van het bankroet te redden,
kan moeilijk als een serieuze bedreiging worden gezien. Dat was toen anders: na de
troebelen in Bulgarije volgde een Russisch-Turkse oorlog, die Rusland bijna tot de
Middellandse Zee bracht.
Nee, nu zijn er andere gevaren. De opstand van de Albanese Kosovaren kan licht
overslaan naar Macedonië, waar ook een grote Albanese minderheid leeft. Die toch
al wankele staat zou dan in zijn bestaan bedreigd kunnen worden. Griekenland en
Bulgarije, die ieder de Macedonische staat eigenlijk als illegitiem beschouwen,
zouden kunnen interveniëren, en dan zou Turkije zich misschien geroepen voelen
als beschermer van de islamitische bevolking - de Albanezen zijn grotendeels
islamitisch - op te treden.
De Westerse landen hebben dus wel degelijk ook een veiligheidsargument om in
Kosovo in te grijpen: om erger te voorkomen. Maar daar staat weer tegenover dat
de rechtsbasis van zo'n ingrijpen buitengewoon zwak zou zijn. Kosovo is immers
onderdeel van Servië, dat daar dus, in de eigenlijke zin van het woord, geen agressie
pleegt.
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Hoezeer ook de Westerse mogendheden het Servische optreden in Kosovo
veroordelen, zij verkondigen altijd luid dat zij de territoriale integriteit van Servië,
dus zijn soevereiniteit over Kosovo, niet willen aantasten. Er is, met andere woorden,
in feite geen volkenrechtelijke grondslag voor een militair ingrijpen in de crisis in
Kosovo.
Dit volkenrechtelijk correcte standpunt krijgt weer steun van pragmatischer
overwegingen: een resultaat van zo'n ingrijpen zou kunnen zijn dat Kosovo zich van
Servië zou afscheiden en onafhankelijk verklaren - ook als dit niet de bedoeling van
dat ingrijpen zou zijn geweest. Dat zou de Macedonische Albanezen kunnen
aanmoedigen dit voorbeeld te volgen, en dan zou ook de vlam in de Macedonische
pan slaan - met dezelfde gevolgen dus als hierboven beschreven bij een niet-ingrijpen.
Dit alles, en nog veel meer, zou natuurlijk ernstig overwogen moeten worden
alvorens een besluit omtrent Kosovo wordt genomen. Militair ingrijpen zonder
zekerheid omtrent het politieke doel dat zo'n ingrijpen beoogt, is altijd gevaarlijk.
Trouwens: wat moet militair ingrijpen inhouden? Zijn bombardementen voldoende
om Servië ertoe te bewegen Kosovo de autonomie, die het in 1989 ontnomen is, te
hergeven? Zo niet, wat dan? Is de inzet van grondtroepen dan onvermijdelijk?
Dat de Westerse mogendheden ook niet zijn opgetreden in Rwanda, Tsjetsjenië
en Tibet, terwijl daar de onderdrukking nog veel drastischer was dan vooralsnog in
Kosovo, is natuurlijk waar, maar levert op zichzelf geen argument tegen optreden in
Kosovo. Ieder geval moet op zijn eigen merites en mogelijkheden beoordeeld worden.
De aandrang is groot om in godsnaam in Kosovo iets te doen. Minister Voorhoeve
heeft al optreden zonder voorafgaande goedkeuring van de Veiligheidsraad bepleit
(al is hij daarvoor door de ministers Kok en Van Mierlo op de vingers getikt). Zijn
partijgenoot Van Eekelen meent dat de Slotakte van Helsinki voldoende
volkenrechtelijke basis is. De Duitse SPD laat zich inzake Kosovo, zo is in Die Zeit
van 18 juni te lezen, niet meer door volkenrechtelijke bedenkingen ophouden (dat
is wel een hele ommezwaai sinds haar verzet tegen steun aan de operatie tegen Irak
in 1990). Ongeduld is nooit een goede raadgever.
NRC Handelsblad van 23-06-1998, pagina 9

Enkele kanttekeningen
Enkele kanttekeningen bij recent werk van anderen:
1. In de Volkskrant van 22 juni werpt Dirk-Jan van Baar een terugblik op de jaren
zestig, waarvan ‘iedereen beneden de vijftig een produkt’ is. ‘Veel lieden die toen
op jonge leeftijd carrière maakten, zitten er nog steeds’, stelt hij vast.
‘Dat duidt [...] op een verbluffend aanpassingsvermogen. Het is deze flexibiliteit
die wonderwel aansluit bij het huidige tijdsgewricht, waarin globalisering en
massa-amusement trefwoorden zijn. (...) De revolutie van de jaren zestig [...]
propageerde een antiburgerlijke levenswijze’, maar gebleken is ‘dat er niets zo
verburgerlijkt als het progressieve levensgevoel van dertig jaar geleden’.
Dat is juist, maar de flexibiliteit van de generatie van de jaren zestig vond haar
complement in de flexibiliteit van de markt. De markt, zelf onideologisch,
opportunistisch en amoreel, speelt in op ieder modeverschijnsel, dus ook op de
zogenaamde revolutie van dertig jaar geleden. Daardoor kon die zo ideologische
generatie ongemerkt, en zonder gedwongen te worden tot zelfkritiek, de gevangene
worden van de markt.
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Dit kon des te gereder doordat die ‘revolutie’ het product was van de welvaart,
die tot verveling leidt. Zij was niet het gevolg van wanhoop, van mensen wie het
water tot aan de lippen reikt, en was risicoloos. De conclusie is dus: you can't beat
the market. (Deze uitspraak houdt noch goed- noch afkeuring in - dat moet je er in
ons domineesland altijd bij zeggen. Overigens zag ik vanochtend in de domineeskrant
Trouw deze kop over vijf kolom: ‘Het westers kapitalisme is superieur’)
2. In de tijdschriftenrubriek in NRC Handelsblad van 22 juni lees ik dat Max Pam
in het Hollands Maandblad het heeft over mijn besluit op te houden met mijn
taalrubriek. Het is vooral de reden die ik voor dit besluit opgaf, die bij hem een ‘kleine
aardbeving’ veroorzaakte. Die reden was dat ik er geen zin meer in had, en dat
ontlokte hem de volgende uitspraak:
‘J.L. Heldring gaat alleen nog maar dingen doen waar hij zin in heeft. Dat hoort
niet. Straks komt Heldring zonder das op de krant, gewoon in een pullover, en dan
roept hij, alleen maar omdat hij er zin in heeft: “Zo, ouwe rukker, hoe gaat het met
jou?” Ondenkbaar, dat mag niet.’
Nu, de uitdrukking ‘ouwe rukker’, zal ik inderdaad niet gebruiken (wel, als het zo
uitkomt, het vrouwelijke equivalent). Maar dat ik al meer dan vijftien jaar zonder
das - het verheugt me dat Pam niet ‘stropdas’ zegt - op de krant kom en zelfs, in de
zomermaanden, zonder pullover - dat kunnen de redacteuren getuigen. Kortom, ik
draag het uniform van de gepensioneerden. Degene die mij het naast staat, zegt soms
zelfs dat ik eruit zie om een cent te geven. Maar mijn gebrek aan decorum gaat nog
niet zo ver dat ik, als vele leeftijdgenoten, zodra het warm wordt op straat in korte
broek ga lopen, met van die aspergebenen eronder. Pam uit zijn geschriften, o.a. in
deze krant, kennende als een originele en onafhankelijke geest, kan ik me niet
voorstellen dat hijzelf onderhevig is aan het stereotype dat hij verspreidt, namelijk
dat conservatieve heren altijd in driedelig pak rondlopen en met een bekakte stem
spreken. Het is net zo uit de tijd als Albert Hahns beeld van een kapitalist met een
hoge hoed en een dikke sigaar. Bovendien getuigt het van discriminatie, althans
stigmatisering, van een minderheid, en daarvan kan ik Pam al helemaal niet verdenken.
3. In dezelfde tijdschriftenrubriek schrijft Elsbeth Etty over een ander artikel van
mij, dat onlangs in Tirade verscheen en waarin ik een terugblik werp op ruim vijftig
jaar journalistiek. Zij maakt daarbij een aardige opmerking, die mij aan het denken
heeft gezet.
Het heeft haar getroffen dat ik mij ‘als vanzelfsprekend identificeer met “de
Nederlandse staat”’. Immers, ik schrijf in dat artikel van ‘wij’, wanneer ik die staat
bedoel. ‘“Wij” staat bij Heldring blijkbaar voor het Nederlandse staatsbelang. Ik
vraag mij af of dit hetzelfde “wij” betreft als van de Oranjefan bij het WK voetbal.’
Zoals gezegd: een aardige opmerking. Inderdaad gebruik ik, ook in deze rubriek,
dat persoonlijk voornaamwoord vaak in plaats van Nederlandse staat of gemeenschap.
Ik beken dat ik dat zonder nadenken doe. Elsbeth Etty's opmerking heeft me nu aan
het denken gezet.
Identificeer ik me met de Nederlandse staat? Ik geloof het niet. Maar ik identificeer
mij wel met de Nederlandse gemeenschap, samenleving of cultuur, waarvan in de
politiek, en vooral de internationale politiek, de staat de manifestatie en eerste
vertegenwoordiger is. Als staatsburger interesseer ik mij voor, ja heb ik er belang
bij, wat die staat doet.
Met de belangen van de Nederlandse staat identificeer ik me alleen al daarom niet
omdat belang een subjectief begrip is. Wat de Nederlandse regering als belang van
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de Nederlandse staat ziet, hoef ik niet als zodanig te zien. Als dat wel zo was, zou
ik nooit kritiek hebben op het beleid van de regering.
Overigens hoeft identificatie met iets niet te betekenen dat je alles goedkeurt wat
dat ‘iets’ doet. Dat geldt ook voor mij in mijn relatie tot de Nederlandse gemeenschap.
Zo zal ik mij, wanneer ik in het buitenland landgenoten, die Oranjefans bijvoorbeeld,
zich zie aanstellen, mij ervoor schamen, terwijl een soortgelijk gedrag van
buitenlanders mij op z'n hoogst zal ergeren. Uit die schaamte blijkt al een identificatie.
Dan is er nog een praktische overweging (maar die geldt niet voor mijn artikel in
Tirade): ‘Wij’ neemt minder ruimte in dan ‘de Nederlandse staat’, ‘samenleving’,
‘gemeenschap’ of ‘cultuur’, en dat is een overweging waar ik bij het schrijven van
mijn rubriek, die een beperkte ruimte heeft, altijd rekening mee houd. Maar ik zal
voortaan toch ook rekening proberen te houden met wat Elsbeth Etty opmerkte, al
beloof ik geen beterschap (als dat hier het juiste woord is).
4. In de knipselkrant van het ministerie van Defensie staat een interview met Mient
Jan Faber, overgenomen uit een ongenoemd dagblad of tijdschrift. Voor een generatie
die dit niet weet: MJF was de grote orkestmeester van de massademonstraties tegen
de plaatsing van kernwapens in Nederland in het begin van de jaren tachtig.
Daarop terugkijkend zegt hij dat in de geschiedenisboeken zal staan dat ‘er een
volksbeweging op gang was gekomen die niet meer te stuiten viel. Dat we, wat dat
betreft, het gelijk aan onze zijde zouden vinden.’ Let wel: niet alleen hebben, maar
ook vinden.
Inderdaad zijn die kernraketten er niet gekomen. Maar helaas verzuimt de
interviewer hem te vragen of zijn acties daar de oorzaak van waren. Of zou het kunnen
zijn dat de politiek van president Reagan, indertijd verafschuwd door MJF en zijn
legioenen, de Sovjet-Unie tot de conclusie heeft gebracht dat voortzetting van de
wapenwedloop tot haar failliet zou leiden, en dat zij dáárom gedwongen werd tot
akkoorden die plaatsing van die raketten onnodig maakten? Deze laatste gedachte
is onverdraaglijk in ons domineesland, waar de goede bedoelingen meer tellen dan
het goede resultaat.
NRC Handelsblad van 26-06-1998, pagina 7

Nieuw nieuw links?
Op de hiernaast liggende pagina staat een brief van Alman Metten, lid van het
Europese Parlement voor de PvdA. In die brief zet hij een misvatting recht die bij
mij was ontstaan bij lezing van het artikel van René Cuperus in de krant van 16 juni.
Daarin had Cuperus de federatie van socialistische partijen in Europa gekenschetst
als ‘een tamelijk los en vrijblijvend samenwerkingsverband van nationale partijen,
dat bekend staat om zijn resoluties met een zo grote algemene deler van standpunten,
dat deze zich oplossen in retorische nietszeggendheid’.
De vergissing die ik begaan heb (in mijn artikel van 19 juni), is nu dat ik deze
federatie verward heb met de sociaal-democratische fractie in het Europese Parlement,
die volgens Metten ‘wel degelijk als een effectief internationaal forum’ functioneert.
Ik ben Metten dankbaar voor deze correctie en verheug me over de effectiviteit van
deze vorm van Europese samenwerking.
Maar nu zit ik met een ander probleem. Waar moet de kiezer meer belang aan
hechten: aan de effectiviteit van de sociaal-democratische fractie in het EP of aan

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

het feit dat de partijen buiten dat parlement er blijkbaar niet in slagen tot een effectieve
samenwerking te komen?
Gevreesd moet worden dat de kiezer heel weinig weet wat er in het EP omgaat en
dat, als hij er een mening over heeft, die bepaald wordt door de verhalen over extreem
hoge daggelden en onkostenvergoedingen en het misbruik dat nogal wat
Europarlementariërs daarvan maken. Het is trouwens sowieso onwaarschijnlijk dat
de kiezer zijn standpunt - ook bij verkiezingen voor het EP - inneemt op grond van
de programma's en de prestaties van de fracties in het EP. Dat zal hij eerder doen op
grond van de programma's en prestaties van de nationale partij waarmee hij zich
verbonden voelt. En die nationale partijen nu kunnen zelden tot een effectieve
samenwerking komen.
René Cuperus wees er immers in zijn artikel van 16 juni op dat er een ‘scheiding
der geesten’ bestaat ‘die onderhuids dwars door de Europese sociaal-democratie
heenloopt’: de tegenstelling tussen het socialisme van Jospin en dat van Blair; en,
binnen een en dezelfde partij (de Duitse SPD), de tegenstelling tussen Schröder en
Lafontaine. Die scheiding der geesten manifesteert zich vooral in de houding
tegenover de nieuwe internationale economie (de zogeheten globalisering) en de
markt, waarbij Jospin en Lafontaine behoren tot de oude richting, die wantrouwend
staat tegenover de markt.
Maar alles gaat tegenwoordig snel, en de tegenstelling die Cuperus veertien dagen
geleden signaleerde, schijnt alweer wat achterhaald te zijn. In een interview in de
Financial Times van 25 juni roemt Lafontaine plotseling de economische politiek
van president Clinton als een navolgenswaardig model. De Verenigde Staten ‘hebben
getoond dat macro-economisch beleid kan werken. Zij hebben een verstandige mix
van monetaire, begrotings-, belastings- en loonpolitiek, die heeft bijgedragen tot
groei en grotere werkgelegenheid’.
Een belangrijke les voor Europa ligt volgens Lafontaine vooral daarin dat ‘de
lonen in de Verenigde Staten zijn gekoppeld aan groei in de productiviteit’. Het kan
natuurlijk zijn dat de gedoodverfde minister van Financiën in een regering-Schröder
dit alleen maar zegt om bij het politieke midden niet te zeer als een boeman te werken
bij de verkiezingen van september, maar de ommezwaai is opmerkelijk.
Even opmerkelijk is wat minister-president Jospin die, evenals Lafontaine, tot de
zeer ouderwetse sociaal-democraten wordt gerekend, zei toen hij onlangs in de
Verenigde Staten was: ‘Mijn kijk op de Verenigde Staten is veranderd. In tegenstelling
tot wat wij hebben beweerd (en ook hebben geloofd) zijn de banen die in de Verenigde
Staten worden geschapen, niet alleen, of zelfs voornamelijk, laagbetaalde banen
zonder perspectief, maar geschoolde banen in dienstverlening en hightech industrieën.’
Anders dan Lafontaine kan Jospin niet ervan verdacht worden kiezers te willen
paaien, want in Frankrijk staan er geen verkiezingen voor de deur.
Hoe dan ook, het zijn opmerkelijke uitspraken van sociaal-democratische leiders
in de twee belangrijkste Europese landen. Nu maar afwachten of de linkervleugels
in beide partijen die zwenking naar meer zakelijkheid, en dus minder bevlogenheid
en dogmatiek, mee zullen maken. Die vleugel begint in Duitsland al te sputteren
tegen Schröders keus voor de post van minister van Economische Zaken: een
miljonair, die geen lid van de partij is en bewonderaar van bondskanselier Kohl, in
zijn pragmatisme een soort Wijers.
Volgens een artikel in de International Herald Tribune van 29 juni, overgenomen
uit de Washington Post, zijn president Clinton en premier Blair van plan deze
ontwikkeling naar meer pragmatisme, die de ogen voor de successen van de
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Amerikaanse en Britse economische politiek niet sluit, om te turnen in een
‘internationale beweging’.
Ook hier moeten we afwachten wat daarvan komt, maar voor wie langer meeloopt,
zijn de namen die aan die ontwikkeling worden gegeven interessant. Er wordt
gesproken van ‘derde weg’ en van ‘nieuw links’. Nu, Derde Weg heette in het begin
van de jaren vijftig een beweging die geen keus wilde maken tussen Amerika en de
Sovjet-Unie, een voorloper van de Pacifistische Socialistische Partij, die van 1959
tot 1989 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd was. En Nieuw Links staat ons nog
vers in het geheugen als de stroming binnen de PvdA die de partij in een meer
uitgesproken antikapitalistische richting wilde stuwen. Nu worden die namen gebruikt
voor tegenovergestelde doelen.
NRC Handelsblad van 30-06-1998, pagina 7

Opa voorspelt
Precies 24 jaar geleden maakte ik deel uit van een groep academici die, op uitnodiging
van de Oscar van Leer Stichting, een veertiendaags bezoek aan Israel bracht. Het
was geen vakantie, want elke dag kreeg het gezelschap, dat voor het merendeel uit
hoogleraren bestond, college van Israelische geleerden en politici.
Toch was er wel vertier. Het bezoek viel samen met het wereldkampioenschap
voetballen in Duitsland, waarvan het hoogtepunt de finale tussen Nederland en het
gastland in München was. Tevoren was er onder de deelnemers aan de reis een loterij
georganiseerd. Wie de juiste uitslag van de finale voorspelde, zou de pot winnen.
Hoewel ik weinig van voetbal wist, baseerde ik mijn gok op de volgende
overweging: het Nederlandse elftal was - zoveel wist ik er wel van - op z'n minst
even goed als het Duitse, zo niet beter. Maar Duitsland speelde op eigen terrein, dus
gelijkspel zou een redelijke verwachting zijn.
Maar ik verdisconteerde ook nog de volgende overweging in mijn berekening:
Nederlanders voelen heimelijk een groot ontzag voor Duitse discipline, Duits kunnen
en Duitse organisatie. Het woord Mannschaft alleen al boezemt dat gevoel in. Met
dat ontzag, zo niet minderwaardigheidsgevoel, moest ook rekening gehouden worden,
vond ik. Dus gokte ik op een 2-1 overwinning voor Duitsland. En het werd 2-1 voor
Duitsland.
De manier waarop in eigen land die nederlaag gevierd werd, was typerend typerend voor ons ‘klein maar dapper’-complex, waarin de waarschijnlijkheid van
een nederlaag tegen een machtigere bij voorbaat verrekend, zo niet vergoelijkt, wordt.
Het verliezende elftal werd met een groots festijn op het Catshuis ontvangen, een
festijn dat eindigde met een polonaise, waarin minister-president Den Uyl, met een
fanfarepet op, meehoste - een nogal gênante vertoning.
Hoe dan ook: sinds ik in 1974 met mijn voorspelling de pot won, geld ik als
deskundige op voetbalgebied, al was het alleen maar bij mezelf. Dit heeft echter mijn
belangstelling voor die sport niet vergroot. Natuurlijk kan ik niet ontkomen aan het
voetbalgeweld dat deze weken de kranten en de televisie beheerst, en hoewel ik de
verslagen niet lees en van de WK in Frankrijk doorgaans slechts zie wat het Journaal
ervan geeft, heb ik me toch onwillekeurig een beeld gevormd van de kansen die het
Nederlandse elftal deze keer heeft.
Ik taxeer ze niet erg hoog, want de indruk die ik gekregen heb, is dat het elftal
grotendeels bestaat uit misschien briljante, maar toch ook verwende en opgefokte
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jongens, die, zoals in een kop boven een verslag in deze krant stond,
‘mooi-weer-voetbal’ spelen en onder een trainer staan die, als ik Frits Abrahams (die
ik wèl altijd lees) mag geloven, in rust en onverstoorbaarheid niet kan tippen aan
zijn Duitse collega.
Maar voorlopig hoeft Nederland Duitsland niet te ontmoeten (ik hoop ook, om
redenen die niet met sport te maken hebben, dat dit niet zal gebeuren). Eerst is
Argentinië aan de beurt, en wel morgen. Ook een fameus voetballand, dat al vaak
kampioen is geweest. En nu wil het geval dat ik ook al als deskundige in het
Argentijnse voetbal kan gelden.
In 1928 heb ik namelijk op de Olympische Spelen in Amsterdam de finale tussen
Argentinië en Uruguay gezien. Dat wil zeggen: het bleek geen finale, want het werd
gelijkspel (1-1), en in die dagen betekende dat dat de wedstrijd overgespeeld moest
worden. Díe wedstrijd, die, geloof ik, door Uruguay gewonnen is, heb ik niet gezien.
Hoe dan ook - ik voel mij expert genoeg om een voorspelling te wagen: onze
routiniers, stuk voor stuk misschien beter, zullen niet tegen het fanatisme van de
Argentijnen opgewassen zijn. De uitslag? 2-1 voor de Argentijnen. Waarom 2-1?
Nou, met die getallen heb ik in 1974 ook geluk gehad.
Maar nu in serieuzere toon: het lijkt wel of elk internationaal voetbaltoernooi meer
primitief nationalisme en agressie losmaakt dan het vorige, bij de kinderen van de
hightech verzorgingsstaten misschien nog meer dan bij de anderen. Afschaffen dan
maar? Nee, want dan vinden die oergevoelens wel een andere en waarschijnlijk
gevaarlijkere uitweg. Correctie: in mijn artikel van 30 juni stond te lezen dat ik Jospin
en Lafontaine rekende tot de ‘zeer ouderwetse sociaal-democraten’. Nu, zo erg is
het ook weer niet. Ik had dan ook in mijn kopij geschreven: ‘de eer ouderwetse
sociaal-democraten’. Een klein, maar niet onwezenlijk verschil.
NRC Handelsblad van 03-07-1998, pagina 7

Kelindum in China
Iedere commentator, althans: iedere onafhankelijke commentator, zal het wel eens
meegemaakt hebben: de ene dag kritiseer je iemand, en enige tijd later vind je
aanleiding hem te prijzen. Strijk en zet krijg je dan in je omgeving te horen: vond je
dat je de eerste keer te ver was gegaan? Of: ben je zoete broodjes aan het bakken?
Of opmerkingen van die strekking. Voor sommigen is het blijkbaar moeilijk aan te
nemen dat een commentator niet op de man speelt.
The Wall Street Journal, een van de felste critici van president Clinton, zal dan
ook wel uit lezerskring uitingen van verbazing, zo niet kritiek, te horen hebben
gekregen dat zij, in een hoofdartikel vorige week, de president heeft geprezen om
zijn optreden tijdens zijn bezoek aan China - een bezoek dat de WSJ hem had
afgeraden.
De open en ontspannen manier waarom Kelindum (zoals de Chinezen zijn naam
uitspreken) in zijn discussies met president Jiang Zemin en met studenten in Peking
- beide ook door de Chinese televisie uitgezonden - vragen beantwoordde en, waar
nodig, ook kritiek op het gastland uitoefende, was inderdaad opmerkelijk. Dat op
zichzelf moet al voor vele Chinezen, die hun eigen leiders haast nooit anders te zien
krijgen dan op heel verre afstand, een openbaring zijn geweest. Het kan blijkbaar
ook anders.
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Onweerstaanbaar doet dit optreden aan de toespraak denken die president Reagan,
in 1988 in Moskou op bezoek, voor de Russische studenten hield. Ook toen een
ontspannen, hier en daar geestige verdediging van de waarden waarvoor hij stond.
Een heel verschil met de houten taal die de Sovjet-burgers van hùn leiders te horen
kregen. Bij de studenten gingen Reagans woorden erin als koek.
Evenals de Wall Street Journal in haar commentaar, vergeleek Willem van
Kemenade vanuit Shanghai, afgelopen zaterdag op de Opiniepagina, Clinton met
Reagan: ‘Net als Reagan is Clinton een groot communicator, die reflexmatig de juiste
toon wist te vinden.’ En hij voegt er deze overweging aan toe: ‘Zijn spontane
televisiedebat met president Jiang over onder meer mensenrechten, democratie en
Tibet was historisch en zal vrijwel zeker een mijlpaal blijken te zijn in het aarzelende
liberale getij dat zich opnieuw in China aan het ontvouwen is.’
Historisch - als we dat veel misbruikte woord hier toch mogen gebruiken historisch was het zeker, maar zal het ook het liberale getij in China verder helpen?
De vergelijking met tien jaar geleden dringt zich weer op. Ook Reagans bezoek aan
Moskou viel op een ogenblik dat de Sovjet-Unie onder Gorbatsjov aan het
‘liberaliseren’ was. Vanaf de afstand van die tien jaar kunnen we nu rustig constateren
dat Reagan, in Europa veelal als een tweederangs acteur gehoond, machtig heeft
bijgedragen aan het proces dat heeft geleid tot het einde van de verkramping die
Koude Oorlog heette. Zijn toespraak tot de Moskouse studenten was daar onderdeel
van.
Zal het in China ook zo gaan? Zeker, ook daar heerst een communistisch, dus
totalitair regime, maar dan houdt de vergelijking met wijlen de Sovjet-Unie zo
ongeveer op. De cultuur en de samenleving zijn geheel anders. Zo zal ook de ontvangst
van de Amerikaanse boodschap door de bevolking anders zijn. We hoeven daar het
confucianisme niet eens bij te halen om dat te kunnen aannemen.
In de Financial Times van zaterdag wordt door twee schrijvers gewaarschuwd
voor ‘een fundamenteel misverstand tussen percepties: de Chinezen vinden de
bereidheid van de Amerikanen tot voortdurende verandering en aanpassing aan
nieuwe omstandigheden, door zich elke dag opnieuw “uit te vinden”, oppervlakkig.
Voor de Amerikanen is het het wezen van hun kracht.’
Oppervlakkig - hoe vaak hebben we die uitdrukking niet in Europa gehoord
wanneer het om Amerikanen en hun cultuur ging! Hoewel dat culturele
anti-amerikanisme nu minder lijkt te zijn dan vroeger, bestaat het nog wel degelijk
- vooral in Frankrijk. De Amerikaanse en Europese culturen hebben niettemin meer
gemeen met elkaar dan een hunner met de Chinese heeft. Dus als tussen Europa en
Amerika al dat ‘misverstand tussen percepties’ bestaat, hoeveel te meer dan niet
tussen China en Amerika?
Ook los van dat ‘misverstand’ kan het zijn dat Clintons bezoek de Chinese leiders
aan het schrikken heeft gemaakt en juist zal verleiden tot scherper optreden tegen
dissidentisme. Maar te oordelen naar Jiang Zemins eveneens ontspannen gedrag
tijdens zijn televisiedebat met Clinton - hij leek er zo nu en dan zelfs plezier in te
hebben - zal dat zo'n vaart niet lopen. Maar hij zal wel, evenals Gorbatsjov in zijn
tijd, rekening hebben te houden met diehards en dogmatici.
Objectief gezien - dus onafhankelijk van culturele of ideologische percepties hebben China en de Verenigde Staten elkaar nodig, in de eerste plaats om te
voorkomen dat het eerste land nu ook door de Aziatische crisis wordt meegesleept.
Als dat zou gebeuren, zou een wereldcrisis nauwelijks te voorkomen zijn. Het is dus
een Amerikaans belang dat de ontwikkelingen in China beheersbaar blijven.
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Dat betekent dat ook de Verenigde Staten belang hebben bij stabiliteit in China.
Stabiliteit - dat is het begrip waarop Jiang Zemin in het debat altijd de nadruk legde
tegenover de vrijheid die Clinton propageerde. (Ook andere, niet-communistische
leiders in Oost-Azië doen dat, bijvoorbeeld oud-premier Lee Kuan Yew van
Singapore.) Daarop had Clinton het juiste antwoord: er is geen stabiliteit mogelijk
zonder vrijheid.
Wil China mee opgestoten worden in de vaart der volkeren, dan is die vrijheid op
den duur sowieso onvermijdelijk, al was het alleen maar omdat de wereldomspannende
informatie-economie, waar een zich moderniserend China toe wil behoren, die vrijheid
als voorwaarde en als gevolg heeft. Ook dat bracht Clinton de Chinezen onder ogen.
Al is het te vroeg een balans op te maken van Clintons bezoek, toch kan nu al
gezegd worden dat hij er wijs aan gedaan heeft de langetermijnbelangen - ook die
van de vrijheid - voorrang te geven boven de hedendaagse zorgen of zelfs
verontwaardiging over de stand van de mensenrechten in China.
NRC Handelsblad van 07-07-1998, pagina 7

Nicolaas Beets, helaas?
Mijn wijsheid haal ik meer uit boekbesprekingen dan uit boeken. Daarmee zeg ik
niets ten nadele van boeken in het algemeen. Het is alleen zo dat ik dagen, zo niet
weken, doe over het lezen van een boek, terwijl de lectuur van een recensie me maar
een paar minuten kost. Voor iemand die twee keer per week - liefst gevarieerde stof moet zien te vinden voor een stukje, is dat een verschil van betekenis.
Deze voorrede geldt als waarschuwing, want ook dit stukje berust grotendeels op
uit recensies gehaalde wijsheden, te beginnen met de recensie van prof. P.W. Klein
in het Historisch Nieuwsblad (juli 1998) van het onlangs verschenen boek van Conny
Kristel: Geschiedschrijving als opdracht: Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de
Jong over de jodenvervolging.
Kristel wil hierin, zo lees ik in die recensie, ‘proberen de relatie te leggen tussen
de eigen ervaringen van de drie Nederlandse historici in kwestie en hun
geschiedverhaal’. Met dit historiografisch uitgangspunt heeft Klein weinig op, maar
hij wil er toch wel respect voor hebben: ‘Iedere geschiedschrijver heeft per slot van
rekening wat dat betreft in beginsel recht op erkenning.’
Dat Kristels boek, dat ikzelf niet gelezen heb, dit uitgangspunt heeft, was mij uit
andere recensies al bekend, maar zoals door Klein geformuleerd heeft het me aan
het denken gezet. Bevat niet ieder verhaal dat niet slechts een dorre opsomming van
feiten wil zijn, een interpretatie, en is zo'n interpretatie wel los te zien van de persoon
van de schrijver, die op zijn beurt mede getekend is door zijn ervaringen?
Dat geldt niet alleen voor de schrijver van een verhaal, maar ook voor de lezer.
Zoals schrijvers aan dezelfde gebeurtenis verschillende interpretaties geven, zo
ontvangen - recipiëren heet dat in de literatuurwetenschap - lezers hetzelfde verhaal
ook op verschillende manieren. Ook dan spelen ervaringen - in dit geval van de lezer
- mee, meestal onbewust.
Die gedachte kwam bij mij op bij het lezen van een artikel van Arjan Peters in de
Volkskrant over de onlangs verschenen honderdderde druk van Nicolaas Beets'
Camera Obscura, een druk die tegelijk de eerste wetenschappelijke editie is. Het is
tevens een bespreking van de tentoonstelling die het Letterkundig Museum in Den
Haag op het ogenblik aan dat boek wijdt.
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Voor mij als lezer nu is het moeilijk helemaal objectief tegenover de Camera te
staan. Mijn eerste kennismaking ermee was toen ik er, als jongen van een jaar of
tien, vóór het slapen gaan uit voorgelezen werd. Hoewel ik nu weet dat het boek
veelal oubollig en zelfgenoegzaam is, heb ik er als kind van genoten. In mijn oordeel
zit dus een flink stuk jeugdsentiment.
Ik weet nog hoe prof. B. Hunningher, hoogleraar in de toneelwetenschap, in woede
ontstak toen ik eens terloops iets aardigs over de Camera zei. Dat diakenhuismannetje!
Die schijnheiligheid! Die christelijke neerbuigendheid! Ik was een beetje onthutst,
maar schreef die uitbarsting later toe aan Hunninghers ervaringen op een christelijk
gymnasium.
Zelf had ik een liberale opvoeding gehad (zij het met de kinderbijbel) en had ik
op een openbaar gymnasium gezeten. Die ressentimenten waren mij dus vreemd.
Het verhaal van het diakenhuismannetje had mij eerder ontroerd, zoals het verhaal
van de grootmoeder van die lieve William Kegge mij bijna tot tranen had gebracht.
Die kinderlijke sentimentaliteit voel ik nog wel eens bij me opkomen - terwijl ik
weet dat het kitsch is.
Hetzelfde geldt trouwens mutatis mutandis voor een boek als Ferdinand Huyck
van Jacob van Lennep, dat mij ook voorgelezen is (meermalen zelfs, geloof ik). Toen
ik het een paar jaar geleden herlas, vielen mij de gebreken op. Dat was dus ook zo
bij herlezing van sommige stukken van de Camera. Niettemin belet de herinnering
aan de sensatie van toen, dus mijn ervaring, mij er een vernietigend oordeel over te
geven.
Het is als met plaatsen waar je als kind bent geweest en die je later weer bezoekt:
de kerk, de allee, het landschap is vaak minder groots en indrukwekkend dan je in
je herinnering had - alleen maar doordat je toen klein was en de rest groter. Het
weerzien wordt daardoor vaak een teleurstelling, die getemperd wordt door weemoed.
Alleen het waarlijk grootse doorstaat de toets.
Beets en Van Lennep, onderling overigens zeer verschillend, behoren niet tot de
waarlijk groten. Toch moeten ze iets hebben dat maakt dat ze generaties lang populair
zijn gebleven, in tegenstelling tot andere tijdgenoten, die misschien groter waren
(Bosboom-Toussaint bijvoorbeeld). Die generaties moeten op de een of andere manier
zichzelf of hun cultuur in die boeken herkend hebben. Waren zij oubollig (volgens
huidige maatstaven)? Welnu, heeft onze cultuur niet iets oubolligs?
Het is waar dat Beets later in zijn lange leven - hij werd 88 - liever herinnerd wilde
worden om zijn talloze gedichten dan om zijn jeugdwerk. Die gedichten leest niemand
meer (hoewel ik De moerbeitoppen ruisten een prachtig gedicht vind - of speelt hier
ook jeugdsentiment mee?), terwijl de Camera dit jaar, 159 jaar na de eerste druk, een
nieuwe druk beleeft. Blijkbaar heeft Beets zelf de Camera nooit erg serieus genomen.
Het was studentenliteratuur tenslotte, maar als zodanig nieuw.
Maar nieuw was, in zijn tijd, ook Hieronijmus van Alphen, wiens Kleine gedigten
voor kinderen, door een nageslacht (waaronder De Genestet en Beets zelf)
‘ouwe-mannetjensgedichtjens’ werden genoemd. Hanneke de Klerck noemt ze in
een recensie in de Volkskrant in hun tijd ‘hoogst modern en vernieuwend’, en ook
zij hebben de tand des tijds doorstaan: wie kent niet ‘Jantje zag eens pruimen hangen’,
‘Mijn vader is mijn beste vrind’, ‘geduld is zulk een schone zaak’, enzovoort?
Zeker, Beets was geen Busken Huet of Multatuli, maar blijkbaar is het misprijzen
van latere geslachten niet voldoende om hem een plaats onder de klassieken - in onze
cultuur welteverstaan - te onthouden, al zal voor hem zelfs het antwoord niet gelden
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dat André Gide gaf op de vraag wie hij Frankrijks grootste dichter vond: ‘Victor
Hugo, hélas.’
NRC Handelsblad van 10-07-1998, pagina 7

Was het wel dezelfde vergadering?
Minister Van Mierlo heeft maandag afscheid genomen van zijn collega's van de
Europese Unie. Van de gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt zijn hart uit te storten
over de huidige Europese gang van zaken. De belangrijkste Nederlandse kranten
hebben daar uitvoerig over bericht. Dat lag voor de hand, want Van Mierlo maakte
van zijn hart geen moordkuil.
Een paar uitspraken zoals vooral de ochtendbladen van de volgende dag ze
citeerden: ‘Als de Europese ministers van Financiën een leidende rol gaan spelen in
een proces dat onder verantwoordelijkheid van de ministers van Buitenlandse Zaken
valt, dan kan je het schudden.’
En: ‘De ministers van Financiën moeten niet de politieke directeuren worden. Dat
dreigt out of the blue nu wel eens te gebeuren.’ Ook: ‘De burger gaat Europa achter
de broek zitten, omdat hij garanties wil dat die munt (de euro) veilig is.’ Hoe zouden
zijn collega's op die ongezouten taal gereageerd hebben?
Eén reactie is tot de Nederlandse lezer doorgedrongen. De correspondent te Brussel
van het Algemeen Dagblad citeert een ‘Franse woordvoerder’: ‘Hij (Van Mierlo)
blaast nu hoog van de toren, maar hij heeft er al die jaren zelf bij gezeten.’ Dat sloeg
niet alleen op Van Mierlo's kritiek op de macht van de ministers van Financiën, maar
ook op zijn kritiek op de regeringsleiders en de zogenoemde Contactgroep inzake
de Balkan, waarin alleen de grotere landen van de EU plus Rusland zitten. Die
ondergraven het werk van de ministers van Buitenlandse Zaken, die het eigenlijke
beleid moeten bepalen.
Die kritiek lijkt gerechtvaardigd en is in elk geval interessant. Vandaar dat het,
zoals gezegd, terecht was dat de Nederlandse kranten er zoveel aandacht aan
besteedden. Maar hoe staat het met de aandacht voor Van Mierlo's kritiek in de
buitenlandse pers?
In vijf buitenlandse dagbladen heb ik de verslagen over die bijeenkomst te Brussel
er op nagelezen. Slechts in de Brusselse Standaard vond ik deze passage: ‘De
aftredende Nederlandse minister Hans van Mierlo heeft opnieuw zijn ongenoegen
laten blijken over de grote rol van de Contactgroep in de kwestie (-Kosovo). Hij
vroeg zich af of het “machteloze praten” van de hele EU over de kwestie nog wel
zin heeft.’ (Terzijde: uit het woordje ‘opnieuw’ blijkt dat, anders dan die Franse
woordvoerder beweerde, Van Mierlo niet voor de eerste keer kritiek spuide.)
De Frankfurter Allgemeine Zeitung gaf uitvoerig verslag van de vergadering, maar
meldde bijna uitsluitend wat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Klaus
Kinkel, gezegd had. Niet onbelangrijk - hij kwam net terug van bezoeken aan Albanië
en Moskou -, maar over Van Mierlo geen woord.
Le Monde had een heel klein bericht over die vergadering (niet van haar
correspondent, maar van een persagentschap). Alleen wat er over Kosovo was
besloten, dus niets over Van Mierlo. De International Herald Tribune had helemaal
niets. De berichtgeving in de Financial Times was uitvoeriger, maar voor haar waren
de belangrijkste thema's Kosovo en de interventie van de Luxemburgse minister, die
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fiscale harmonisering binnen de EU op de lange baan wilde schuiven. Dat was
allemaal dinsdag, daags na de vergadering dus.
Maar donderdag kwam Lionel Barber er in de Financial Times op terug, en wel
juist op het punt dat Van Mierlo had aangekaart: de devaluatie van de ministers van
Buitenlandse Zaken ten opzichte van de regeringsleiders en de vakministers. Zijn
betoog sloot naadloos aan bij dat van Van Mierlo, dat hij echter met geen woord
vermeldde. Barber vermeldt overigens ook dat op de tweede dag negen van de elf
ministers zich door hun ambassadeurs hadden laten vertegenwoordigen. Zo helpen
ze mee aan hun eigen devaluatie.
Wat kunnen we hieruit opmaken? Dat de Europese lezer zeer verschillend ingelicht
wordt over wat er op zulke internationale vergaderingen of conferenties besproken
is - zo verschillend dat iemand die in verschillende kranten verslagen over dezelfde
vergadering gelezen heeft, zich soms afvraagt: was het wel dezelfde vergadering?
De oorzaak is dat de correspondenten, wat dat betreft, grotendeels afhankelijk zijn
van wat de ministers of ambtenaren van hun land over die vergaderingen meedelen.
Maar kunnen ze dan niet ook de persconferenties van de ministers van andere landen
bezoeken? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Die persconferenties vinden
meestal gelijktijdig plaats, en het is dan begrijpelijk dat een correspondent de voorrang
geeft aan een persconferentie van een ‘eigen’ minister. Bovendien zijn de meeste
persconferenties niet toegankelijk voor correspondenten die niet van het eigen land
zijn. Als het goed is vullen de correspondenten hun wetenschap aan met informatie
die ze van bevriende buitenlandse collega's hebben kunnen krijgen. Maar voor dat
laatste is meestal weinig tijd, en veel tijd heeft de journalist die voor de krant van
morgen, zo niet vandaag, moet schrijven zelden.
Het gevolg is dat de lezer doorgaans sterk nationaal getinte verslagen te lezen
krijgt - niet omdat de journalisten en hun bronnen, de ministers of ambtenaren, zo
nationalistisch zijn - dat is Van Mierlo bijvoorbeeld zeker niet - maar omdat de
laatsten er vanzelfsprekend belang bij hebben dat hun versie de lezer thuis bereikt.
Omgekeerd hebben zij er doorgaans geen direct belang bij dat de bijdragen van
hun collega's pride of place in hun verslag van het gebeurde krijgen. Dat hoeft
helemaal geen kwade opzet te zijn. Iedereen vindt van zichzelf natuurlijk dat hij het
belangrijkste heeft gezegd wat er te zeggen viel of met zijn bijdrage de zaak of het
belang van zijn land het best gediend heeft.
Het is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak dat Van Mierlo's zwanenzang voor
zijn collega's, die hier zo'n aandacht kreeg, de buitenlandse pers niet of nauwelijks
heeft bereikt. Bijkomende oorzaak kan zijn dat die collega's al heel goed wisten dat
ze, zoals Van Mierlo zei, ‘niet verder komen dan het afgeven van machteloze
verklaringen’ en er dus geen behoefte aan hadden dit nog eens te horen, laat staan
aan eigen machteloosheid verder ruchtbaarheid te geven.
Iets anders is aan te geven wat de oorzaak van die machteloosheid is. Het is te
gemakkelijk die te zoeken in een verkeerde afbakening van bevoegdheden tussen
EU en nationale staten of tussen ministers van Buitenlandse Zaken en regeringsleiders.
Per slot van rekening zijn de laatsten ook vaak verdeeld, dus machteloos, zelfs als
zij en petit comité opereren. De oorzaak ligt dus dieper. Misschien dat Van Mierlo,
wanneer hij bevrijd is van zijn ministeriële beslommeringen, die kan proberen te
vinden.
NRC Handelsblad van 17-07-1998, pagina 7
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Nog eens Beets
Te oordelen naar de reacties die ik op mijn stuk over Nicolaas Beets' Camera Obscura
(10 juli) gekregen heb, weet dit boek, bijna 160 jaar na zijn verschijnen, nog steeds
gevoelens van hetzij vertedering hetzij afkeer te wekken. Is dat niet op zichzelf een
teken dat het een bijzonder boek is?
Xandra Schutte noemt dit, in een uitvoerige bespreking van de zojuist verschenen
wetenschappelijke editie (de honderdderde) van de Camera in De Groene
Amsterdammer (15 juli), een raadsel: ‘Het is een raadsel waarom dit boek’ - dat
zijzelf ‘stomvervelend’ en ‘door en door burgerlijk en conformistisch’ noemt - ‘tot
de “grote werken” van de vaderlandse letterkunde behoort.’
Het antwoord op dit ‘raadsel’ heeft ze gevonden bij de hoogleraar Garmt Stuiveling
(die anders zelden wordt genoemd zonder dat herinnerd wordt aan de uitglijer die
hij, zoals zovelen, in het begin van de bezetting heeft begaan): ‘Alleen bij een volk
waar de zelfingenomenheid te algemeen is om als zonde te worden gevoeld, kon de
Camera klassiek worden.’
Is dat niet min of meer hetzelfde als wat ik, maar dan zonder het gezag van de
wetenschapsman, elf dagen geleden schreef: ‘Toch moeten ze’ - ik doelde op Beets
en de twaalf jaar oudere Jacob van Lennep - ‘iets hebben dat ze generaties lang
populair zijn gebleven [...]. Die generaties moeten op de een of andere manier zichzelf
of hun cultuur in die boeken herkend hebben. Waren zij oubollig (volgens huidige
maatstaven)? Welnu, heeft onze cultuur niet iets oubolligs?’
Met andere woorden: het raadsel Beets is helemaal geen raadsel. Een volk dat een
van zijn paleizen de naam Kneuterdijk gaf, moet niet hooghartig doen over een werk
dat precies de sfeer van gezelligheid, kleinburgerlijkheid en soms ook benepenheid
weergeeft die onze cultuur tot op de dag van vandaag zo kenmerken. Niemand van
ons is daar helemaal vrij van. ‘Informeren met zijn drieën is gezelliger’, zei minister
Zalm gisteren. Waar elders dan in Nederland zou gezelligheid zelfs een politiek
criterium zijn?
‘Zeker, Beets was geen Busken Huet of Multatuli’, schreef ik ook - zonder plussen
of minnen aan die vergelijking te verbinden. Niettemin was zij voor een lezer
aanleiding tot de volgende, in mijn ogen interessante, kritiek: ‘Of het nu over Beets
gaat of over Van Deyssel, altijd valt wel de opmerking dat Multatuli natuurlijk een
groter of veel groter schrijver is geweest. Als het om politieke en maatschappelijke
ideeën gaat, is daar niet veel tegen in te brengen.
‘Maar kon Multatuli geloofwaardige figuren scheppen? Koningin Louise (in
Vorstenschool) is van karton, Droogstoppel, Pennewip, juffrouw Laps en dezulken
zijn louter karikaturen. Toegegeven: messcherpe. Waar tegenover staat dat een Kegge,
mevrouw Morrison (de grootmoeder van William Kegge), Pieter Stastok of Nurks
mensen van vlees en bloed zijn, eerder dan de nobele ideaaltypen als Havelaar of
dokter Holsma. ‘Een boeiende vrouwenfiguur zoals de hoofdpersoon in Een liefde
is bij Multatuli niet te vinden. En vergeleken met Willem Tiessen uit De kleine
republiek is Woutertje Pieterse een onderbelicht kind.’ Ken ik de Camera dan zo
slecht dat ik me die twee figuren niet herinner?, was mijn eerste reactie - tot het mij
te binnen viel dat het hier om werken van Van Deyssel te doen is (overigens kan ik
dokter Holsma nog niet thuisbrengen).
Ik leg dit getuigenis van onkunde hier af omdat ik, nog in de veronderstelling dat
het om stukken uit de Camera ging, mijn exemplaar wilde raadplegen. Ik kon het in
mijn boekenkast niet vinden op de plaats waar het hoorde te staan, maar stuitte wel
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op het dagboek van de student Nicolaas Beets, in 1956 uitgegeven en toegelicht door
dr. H.E. van Gelder.
Dat zal ik te gelegener tijd nog eens herlezen, maar nu viel bij het doorbladeren
mijn oog op een wel grappige (zij het niet grappig bedoelde) passage. Beets, zelf
theoloog, is op een soirée bij de jurist prof. C.J. van Assen, wiens huis toen ‘gold
voor een der centra van min of meer mondaine kunstbelangstelling’ (zegt Van Gelder).
Van Assen houdt het volgende discours: ‘Het is in deze dagen alsof men het revers
van het schone geven wil; het detail van het afschuwelijke, het tegendeel van het
Ware. 't Is met de tegenwoordige auteurs als met de Romeinen onder de keizers:
perverse lusten, perverse begeerten. Ongevoelig voor de ware, de natuurlijke liefde,
zochten zij genot in de onnatuurlijke. De geest van het tegenwoordige tijdvak is de
pederastie in de literatuur.’
Waar heeft de professor het over? Over de Romantiek en haar ‘affreuse gistingen’.
Sommigen zullen vandaag hetzelfde zeggen over de hedendaagse literatuur, zoals
iedere generatie zich de haren uit het hoofd trekt over de producten van een volgende.
Beets zelf, dan twintig jaar oud, tekent daarbij aan: ‘Nogal kras’. Maar hij is zelf dan
nog in zijn romantische periode, waarin hij byroniaanse gedichten afscheidt.
Voor zijn jongere tijdgenoot Busken Huet levert Beets' romantische periode een
ander raadsel op dan dat van zijn tot vandaag durende populariteit: ‘Met de beste wil
van de wereld kan men niet de eerzame wens koesteren dorpspredikant en huisvader
te worden en blaken van oprecht byroniaanse driften’.
Ook over dát raadsel, dat dus bovenop dat van de Camera komt (waarin over de
Romantiek slechts spottend wordt gesproken), hebben vele anderen zich gebogen.
Van Gelder volgt in zijn inleiding tot Beets' dagboek in grote lijnen het uitvoerige
exposé van K.H. Heeroma erover in het Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde (1947-1949).
Beets is dus, al met al, een interessantere figuur dan uitsluitend uit zijn werken
kan worden opgemaakt: aangevreten door Romantiek én een bijna piëtistisch geloof,
met de Camera als een soort poging de eerste van zich af te schrijven. ‘Er is een
spanning gegroeid tussen de dominee en de literatuur, in de maatschappij en ook in
henzelf’, zegt Heeroma over de dominee-dichter, wat Van Gelder tot de conclusie
brengt: ‘Beets is dus een bijzonder geval van een algemeen verschijnsel’.
En zijn humor, die sommigen, zoals Xandra Schutte in de Groene, nu ongenietbaar
vindt? Blijkens het succes dat de Camera nog steeds geniet, heeft die humor generaties
overleefd. Wat mij meer dan zijn humor ergert zijn de pogingen van tekenaars als
Jo Spier en de bloedeloze Anton Pieck om in latere edities hun eigen humor in Beets'
figuren te leggen.
Beets schreef zelf in 1864, in een woord vooraf bij de zesde druk (dat een lezer
mij stuurde), dus 25 jaar na de eerste, het succes van zijn jeugdwerk hieraan toe dat
‘in zijn kleine taferelen de mens de mens, en de Nederlander zijn vaderland gevonden
heeft’. Niet zo'n gekke zelfanalyse. En geen geringe verdienste.
NRC Handelsblad van 21-07-1998, pagina 7

Objectieve bondgenoten
‘De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind’, zo hoorde Henriëtte Roland
Holst-van der Schalk het als een ‘innig fluistren’ in zich. Helaas, sindsdien heeft dit
‘zeekre weten’ van de dichteres geen bevestiging gevonden. De eeuw in welker begin
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zij deze beroemde regel dichtte, is misschien wel de gewelddadigste van de
geschiedenis geweest. Zo ziet het er aan het einde ervan naar uit.
En het houdt niet op. Even leek het alsof in de Balkan, waar het geweld bijzonder
hevig heeft gewoed, er een figuur was opgestaan die die toekomstvisie zou
waarmaken: Ibrahim Rugova, tweemaal in onofficiële verkiezingen gekozen tot
president van de door niemand erkende republiek Kosovo, was voorstander van
geweldloos verzet van de Albanese bevolking tegen de Servische overheersing.
Dat kwam het Westen goed uit: zolang die Albanezen, die 90 procent van de
bevolking van Kosovo uitmaken, het bij lijdelijk verzet lieten, hoefde het zich niet
al te druk te maken. Het kon blijven bij lippendienst aan het streven van de Kosovaren
naar autonomie binnen het Servisch staatsverband - een autonomie die Miloševic
zelf hun in 1989 ontnomen had.
Miloševic zelf kwam het ook goed uit: hij kon, nadat zijn troepen weer eens
bijzonder hardhandig opgetreden waren - zo hardhandig dat het Westen wel moest
protesteren -, beloven Rugova te ontmoeten. Dat gebeurde ook. De televisie toonde
overal beelden van hun vriendschappelijke handdruk. En daarna begon het Servische
geweld opnieuw.
Wat daarna gebeurde was onvermijdelijk. Rugova, de geweldloze, verloor aan
steun bij eigen bevolking, en het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat zich
gewapenderhand verzet tegen de Serviërs, kreeg steeds meer aanhang. Dit neemt
geen genoegen meer met autonomie, maar eist volledige onafhankelijkheid - niet
alleen voor Kosovo, maar ook voor de gebieden in Macedonië en Montenegro waar
Albanese meerderheden leven.
Daarmee zijn de Kosovaren plotseling lastig voor het Westen geworden. Zij
dwingen het nu immers tot handelen, terwijl het dacht te kunnen volstaan met een
beroep op Miloševic' redelijkheid, zo nu en dan kracht bij gezet door dreiging met
luchtaanvallen. Met deze combinatie was hij immers ook in Bosnië tot rede gebracht
en had hij de Bosnische Serviërs grotendeels laten vallen.
De arme Rugova dreigt daardoor steeds meer tussen de wielen te raken. Vorige
maand nog verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie
dat hij hun uitverkoren gesprekspartner was, maar deze maand was zijn naam
verdwenen uit de besluiten die zij over Kosovo namen. Alleen hun voorzitter, de
Oostenrijker Schüssel, noemde hem nog mondeling als mogelijke gesprekspartner.
De Europese ministers riepen de Kosovaren op het onderling eens te worden. Dat
is wel de eerste voorwaarde voor een gesprek, maar behalve Rugova, wiens invloed
aan het afkalven is, schijnt er niemand in Kosovo te zijn wiens geloofsbrieven
enigszins betrouwbaar zijn. De Amerikanen hebben onlangs wel in Genève met een
zegsman van het bevrijdingsleger gesproken, maar ook van hem is onbekend wat hij
eigenlijk vertegenwoordigt.
Dat bevrijdingsleger voelt zich langzamerhand sterk genoeg om aan te kondigen
dat het binnenkort de strijd, die tot dusver hoofdzakelijk in de bergen woedde, naar
de steden over te brengen. Daar zal de nodige propaganda en grootspraak bij zitten
- een poging de stad Orahovac te houden is deze week mislukt - maar àls de Kosovaren
met één onderhandelingspartner tevoorschijn willen komen, zal er eerst een onderlinge
machtsstrijd uitgestreden moeten worden, en daar is verovering van de macht in de
steden inderdaad voor nodig.
De Serviërs daarentegen hebben er belang bij, de strijd in Kosovo beperkt te
houden, ook plaatselijk. Waarschijnlijk zouden zij, als ze wilden, heel Kosovo op
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de knieën kunnen krijgen, maar dat zou tot zo'n bloedbad en vluchtelingenstroom
leiden, dat het Westen dan wel zou moeten ingrijpen.
Dat wil het Westen helemaal niet. Bovendien jaagt het vooruitzicht van één Kosovo
waarvan de machthebbers annexatie van delen van Macedonië en Montenegro, en
tenslotte de vorming van een Groot-Albanië, nastreven, het de stuipen op het lijf,
want dan zou de oorlog pas goed uitbreken en niet beperkt blijven tot een krachtmeting
tussen Servië en een opstandige provincie. Objectief zijn het Westen en Miloševic
dus bondgenoten.
Als Miloševic dat inzag, zou hij morgen de Kosovaren herstel van de autonomie
aanbieden. Maar waarschijnlijk zou dat te weinig en te laat zijn.
NRC Handelsblad van 24-07-1998, pagina 7

Een twijfelachtig begrip
Wie heeft eigenlijk het span koopman-dominee bedacht als overdrachtelijke figuur
om de Nederlandse beschaving, in de ruimste zin van het woord, te kenmerken?
Misschien ben ik het zelf wel geweest. In elk geval heb ik er vroeger wel gebruik
van gemaakt, maar op een goed ogenblik ben ik daarmee opgehouden - niet zozeer
omdat het niet recht doet aan een ingewikkelde werkelijkheid, dus een simplificatie
is, als wel omdat zo'n metafoor op den duur versleten raakt.
Maar nu zie ik, wel enigszins tot mijn genoegen (want op die metafoor is wel
gesmaald), dat de algemeen gerespecteerde historicus A.Th. van Deursen, emeritus
hoogleraar van de Vrije Universiteit, haar ook bezigt. Hij gebruikt weliswaar de
woorden koopman en dominee niet, maar geld en geloof. Dat komt op hetzelfde neer.
Hij doet dat in een artikeltje in Trouw (24 juli): ‘Geld en geloof bleven de pijlers
van de Nederlandse samenleving.’ En later: ‘Het evenwicht tussen die twee blijft
niettemin een kenmerk van de historische identiteit’ - waaruit opgemaakt kan worden
dat Van Deursen vindt dat dit tot op vandaag geldt. Dat blijkt trouwens uit wat hij
tussen die twee aangehaalde zinnen zegt.
‘De collectieve identiteit wordt bedreigd zodra één van de twee probeert de ander
weg te dringen. Dat gebeurt als het geloof meester wil worden over het geld en dus
politieke macht gaat uitoefenen. Veel voorbeelden zijn er niet, want de meerderheid
van de Nederlanders is doorgaans te gematigd om macht te geven aan geloof.’ Toch
geeft Van Deursen één voorbeeld. De argeloze lezer denkt dan dat hij het CDA en
de drie christelijke partijen waaruit het voortgekomen is, zal noemen. Die hebben
Nederland immers bijna 75 jaar lang geregeerd. ‘We run this country’, zei een
CDA-politicus, kort voordat die hoogmoed voor de val kwam. Maar nee, die partijen
stoelden dan wel op het geloof, maar hebben het geld nooit proberen weg te dringen.
Nee, ‘de meest sprekende uitzondering op die regel’, is volgens Van Deursen ‘het
geseculariseerde geloof geweest, belichaamd in het kabinet-Den Uyl’. Slechts vier
jaar dus is, als we Van Deursens redenering volgen, het evenwicht tussen geloof en
geld verbroken geweest en heeft Nederland onder de terreur van het - zij het
geseculariseerde - geloof geleefd. Onnodig eraan te herinneren - Van Deursen doet
het dan ook niet - dat Den Uyl zelf uit gereformeerde hoek kwam.
‘Het omgekeerde komt veel vaker voor: geld wil meester zijn van het geloof.
Daarom bestond er in de zeventiende eeuw in ons land nauwelijks een grotere zonde
dan een faillissement, terwijl de kerk geen tucht toepaste tegen slavenhandelaars.’
Maar ook hier geeft Van Deursen een hedendaags voorbeeld: ‘In onze tijd is de
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24-uurseconomie van Wijers de krachtigste uitdrukking van het streven geloof
ondergeschikt te maken aan geld, zodat geld de ruimte voor geloof gaat bepalen.’
Van Deursens artikeltje verscheen als vijftiende in een reeks artikelen die Trouw
deze zomer door zeer verschillende mensen liet schrijven over de Nederlandse
identiteit. Voor Van Deursen blijft dit ‘altijd een twijfelachtig begrip’, en aan die
twijfel geeft hij aan het eind van zijn artikel opnieuw uiting: ‘Wel kun je natuurlijk
ontkennen dat Nederland er een historische identiteit op na houdt, en dat dus dit hele
verhaal onzin is.’
Inderdaad: identiteit is een twijfelachtig begrip. Historische identiteit, in de zin
van een identiteit die door de eeuwen heen dezelfde blijft, is nog twijfelachtiger. Het
is moeilijk vol te houden dat de Nederlandse identiteit van vandaag dezelfde is als
die van de zeventiende eeuw, ja zelfs die van veertig jaar geleden.
Maar ook identiteit sec is een twijfelachtig, althans moeilijk hanteerbaar begrip.
Een identiteit is slechts herkenbaar doordat zij grenzen, contouren heeft. Heeft ze
die niet, dan is zij op z'n best wazig, als ze dan niet helemaal verdwijnt. Dat betekent
dat zij pas genoemd, gedefinieerd kan worden wanneer zij vergeleken wordt met wat
buiten die grenzen of contouren staat.
Identiteit is dus een relatief begrip. Het zegt niets wanneer beweerd wordt dat de
Nederlander zo puriteins of, omgekeerd, zo permissief is; zo zuinig of, omgekeerd,
zo vrijgevig (waar het om rampen of ontwikkelingshulp gaat) of welke andere
karakteristieken uit de kast gehaald kunnen worden. Het zegt niets zolang die
karakteristieken niet vergeleken worden met die van anderen. Pas dan zijn wij
misschien puriteinser of, omgekeerd, permissiever enzovoort.
Er is nog iets wat het moeilijk maakt identiteit, althans eigen identiteit, als een
begrip te hanteren. Niemand is een objectief beoordelaar van zichzelf. Niemand ziet
zichzelf zoals de ander hem of haar ziet. Zo kan iemand die deel uitmaakt van de
Nederlandse samenleving of cultuur, zich daar nooit helemaal van losmaken, en dat
is toch nodig voor een onbevangen beschrijving van die samenleving, cultuur of identiteit.
Het is om die reden dat ik, hoewel gevraagd, er per slot van rekening van heb
afgezien ook een bijdrage te leveren aan die reeks artikelen over de Nederlandse
identiteit. Maar dat wil niet zeggen dat er in die reeks niet heel aardige en ook
interessante artikelen te lezen waren. Schrijven over een twijfelachtig begrip hoeft
niet tot onzin te leiden.
NRC Handelsblad van 28-07-1998, pagina 7

Over een ‘uitglijer’
Terecht tikt drs. W.S. Huberts, wiens fascinatie door het verschijnsel van intellectuele
en artistieke collaboratie ik deel - hij is auteur van verscheidene studies over schrijvers
die in de oorlog ‘fout’ waren - mij in de krant van 27 juli op de vingers. Wat had ik
misdaan? Ik had op 21 juli geschreven dat de bekende literatuur-historicus Garmt
Stuiveling (1907-1985) ‘zelden wordt genoemd zonder dat herinnerd wordt aan de
uitglijer die hij, zoals zovelen, in het begin van de (Duitse) bezetting heeft begaan’.
Ik schreef dit terloops bij een aanhaling van wat Stuiveling eens over de Camera
Obscura had gezegd. Dat citaat had ik gevonden in een artikel van Xandra Schutte
in de Groene Amsterdammer. Zij herinnerde echter niet aan Stuivelings
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‘oorlogsverleden’, en dat vond ik nogal merkwaardig, te meer omdat de Groene daar
tien jaar eerder wèl stevig over had uitgepakt.
Drs. Huberts nu wijst mij er in zijn brief op dat er van een ‘uitglijer’ van Stuiveling
geen sprake is geweest. Dat Stuiveling zelden wordt genoemd zonder dat er aan die
zogenaamde uitglijer wordt herinnerd en dat in het begin van de bezettingstijd
‘zovelen’ zich aan uitglijers hebben bezondigd, bestrijdt hij niet. Het gaat om het
woord uitglijer, op Stuiveling toegepast.
Ik had niet ‘gemakzuchtige roddels en kwaadaardige laster’ mogen napraten en
kunnen weten ‘hoe de vork werkelijk in de steel zit’. Hoe had ik dit kunnen weten?
Welnu, het stond haarfijn in het boekje van Martien J.G. de Jong (hoogleraar in de
Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Louvain-la-Neuve) Liever
waarheid dan sensatie.
Dit boekje, dat enkele gevallen van ‘valse geschiedenis over de Tweede
Wereldoorlog’ behandelt, heb ik onmiddellijk op de Koninklijke Bibliotheek
geraadpleegd. Het blijkt in 1990 uitgegeven te zijn bij De Prom te Baarn en, zo staat
in de catalogus vermeld, in een oplage van duizend exemplaren verschenen. Blijkbaar
was mij tot dusver geen van die duizend exemplaren onder ogen gekomen. Vandaar
mijn fout.
De Jong gaat in zijn boekje na in hoeverre de beschuldigingen juist zijn waarmee
Stuiveling na de oorlog geconfronteerd werd, namelijk dat hij in de zeventiende druk
van C.G.N. de Vooys' Historische schets van de Nederlandse letterkunde, waaraan
hij meegewerkt had, toegegeven had aan de wens van de bezetter (of zijn Nederlandse
handlangers) om bij toen nog levende schrijvers te vermelden dat zij jood of
communist waren.
Daarmee zou Stuiveling het leven van die schrijvers in gevaar hebben gebracht.
Sommigen spraken zelfs van denunciatie of aangeven (bij de Duitsers). Een ereraad,
op verzoek van Stuiveling zelf gevormd, besloot in 1955 dat hij, hoezeer ook te
goeder trouw, ‘laakbaar’ was geweest, en sindsdien was die smet aan hem blijven
kleven.
De Jong nu is in de archieven, o.a. van Wolters-Noordhoff, uitgever van de Schets
gedoken en is tot de bevinding gekomen dat die beschuldigingen nergens op slaan.
Integendeel, het blijkt dat De Vooys en Stuiveling juist geweigerd hebben te voldoen
aan de eisen van het onder de NSB'er Goedewaagen staande Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
De eisen die ons hier vooral interesseren, waren dat in de herdruk van de Schets
het aantal joodse dichters zou worden teruggebracht tot ‘de volstrekt onmisbaren’
en dat er bij joodse schrijvers steeds zou worden gewezen op hun afkomst en eventueel
op ‘de weerklank van hun ras in hun werk’.
Stuiveling schreef aan de uitgever dat het hem onmogelijk was aan die eisen te
voldoen ‘zonder in conflict te komen met de primaire eisen van wetenschappelijke
objectiviteit’. Als dan een veto over de herdruk zou worden uitgesproken, ‘blijft de
Schets dus tot verder order on-herdrukt’.
Ook de Vooys stond op dit standpunt: als de eisen onverkort zouden worden
gehandhaafd, ‘zouden wij liever ons boek zien verdwijnen dan ons wetenschappelijk
en paedagogisch geweten geweld aan te doen’. (De Vooys was de auteur van de
Schets, Stuiveling slechts medewerker; des te merkwaardiger dus dat na de oorlog
de actie zich niet tegen De Vooys, die in 1956 overleed, maar tegen Stuiveling richtte.
In de zeventiende druk werd het aantal joodse schrijvers niet teruggebracht tot ‘de
volstrekt onmisbaren’, maar zelfs vergroot. Stonden er in de zestiende druk (1939)
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vier joodse schrijvers, nu werden er tien vermeld. Zeker, hun afkomst werd erbij
vermeld, maar dat was ook in de laatste vooroorlogse druk gebeurd en zou eveneens
in de eerste naoorlogse druk (1946) gebeuren, zoals bij andere auteurs vermeld was
dat ze protestant, katholiek, socialist of communist waren. De Vooys en Stuiveling
hadden geen bezwaar dit ook in de zeventiende druk te doen, ‘aangezien dit feit voor
ons geen disqualificatie betekent’.
Omdat het departement ten slotte akkoord ging met een onverkorte herdruk, dus
met de weigering van beide auteurs zich naar zijn wensen te voegen, beschouwden
beide auteurs, beschaamd te zijn over die herdruk, die druk (aldus De Jong) ‘als een
soort triomf op de censuurbeperkingen van de bezettende macht (...). Zij meenden
dat ze de nazi's te slim waren af geweest (...).’
De Jong geeft in zijn boekje nog meer details over de zaak-Stuiveling, maar mij
dunkt dat met mijn weergave voldoende is aangetoond dat mijn gebruik van het
woord uitglijer', toegepast op Stuiveling, zelf een uitglijer was. In hoeverre dit getuigt
van ‘een schrijnend gebrek aan fijnzinnigheid’, dat drs. Huberts mij ook voor de
voeten werpt, is voor mij moeilijker zelf te beoordelen.
Hoe dit ook zij - ik ben blij in een krant die in een oplage van wel meer dan duizend
exemplaren verschijnt, Stuiveling het recht te kunnen doen dat hem toekomt.
NRC Handelsblad van 04-08-1998, pagina 7

Is er leven na Bolkestein?
Aangezien ik bij de verkiezingen van 6 mei mijn stem niet op Bolkestein heb
uitgebracht, heb ik geen reden mij bekocht of bedrogen te voelen door zijn besluit
af te treden als leider van de fractie van de VVD in de Tweede Kamer. Niettemin
betreur ik dit besluit.
Niet dat ik het niet begrijp. Een man van zijn leeftijd doet er goed aan een stapje
terug te doen. Het besef van eigen misbaarheid is een teken van wijsheid, die overigens
weinigen gegeven is. De geschiedenis loopt over van mensen die te lang aan hun
ambt kleefden en wier einde bijna altijd min of meer tragisch was. In de Nederlandse
politiek is Den Uyl daarvan een voorbeeld. Wijsheid had Bolkestein al eerder betoond
door, in 1994, niet te bezwijken voor de glitter van een ministerschap. Trouwens:
als fractieleider had hij veel meer macht dan menig kabinetslid. Bovendien redde hij
daarmee nog iets van het geschonden dualisme.
Dat werd hem door andere partijen niet in dank afgenomen. Dualisme betekent
dat de Kamer, dus ook een regeringspartij, het regeringsbeleid desgewenst kan
kritiseren. Het debat dat Bolkestein daarmee ontketende, werd over 't algemeen door
zijn coalitiegenoten niet verwelkomd. Maar is debat niet het wezen van de democratie?
Het is daarom dat ik Bolkesteins heengaan als politiek leider betreur. Niet dat ik
het altijd met zijn standpunten eens was - daarom juist kreeg hij mijn stem deze keer
niet - maar hij bracht tenminste leven in de politieke brouwerij, en doorgaans op een
hoog intellectueel niveau.
Daarmee ontzag hij vaak heilige huisjes niet. Bijvoorbeeld het probleem van de
asielzoekers, dat uit een schuldgevoel, erfenis van de oorlogsjaren, grotendeels
onbesproken bleef, maar niettemin een probleem was. Dat alleen maar te erkennen
bezorgde Bolkestein kritiek, ja verdachtmakingen. De Nederlandse politiek noemt
het kind liever niet bij zijn naam. Bolkestein wel.
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Ook daardoor was hij een uitzonderlijke figuur - ook in eigen partij, die hem dan
ook niet altijd slaafs volgde. Toen hij een wijsgerige discussie over de moraal op
gang probeerde te brengen, kreeg hij de kous op de kop. De partij wil het in eigen
kring vooral gezellig houden, en daarbij past zo'n zware discussie niet. Wat dat betreft
was Bolkestein geen echte VVD'er, zoals Kees van der Malen en Hans Nijenhuis in
de krant van 20 juli terecht opmerkten.
Een tijdperk - een vrij uitzonderlijk tijdperk - lijkt nu voorbij. Zijn opvolger is uit
ander hout gesneden. Hij behoort meer tot de vertrouwde gezelligheidscultuur van
de partij en zal, als hij al het dualisme zal proberen hoog te houden, dat zeker anders
doen dan Bolkestein. Om al die redenen betreur ik Bolkesteins heengaan, al zit er
meer weemoed dan kritiek in die treurnis. Misschien dat Melkert, die er zeker de
capaciteiten voor heeft, voortaan het contrapunt vanuit de Kamer zal doen horen,
met hetzelfde gezag als Bolkestein had. De ergernis die Bolkesteins optreden vaak
bij de PvdA en D66 wekte, zal dan verschuiven naar de VVD, tenzij zij op hetzelfde
niveau zal weten te antwoorden.
Maar Melkert is slechts één van de tenoren die de PvdA het politieke toneel heeft
opgestuurd. Er zitten er ook een paar in het kabinet. Dat kan interessant worden, als
het duidelijk wordt dat ook het tijdperk-Kok tegen zijn einde loopt, al was het alleen
maar wegens de leeftijd van de hoofdpersoon. Bij de betrokkenen zal dan de behoefte
ontstaan zich te profileren, wat tot spanningen kan leiden, niet alleen binnen de
coalitie, maar ook binnen de partij. Alleen al om die reden belooft Kok II spannender
te worden dan Kok I.
Zal de VVD een soortgelijke diadochenstrijd bespaard blijven? Het hangt af van
het gezag dat Dijkstal zich zal weten te verwerven. Zeker is dat Van Aartsen, als
minister van Buitenlandse Zaken, een grote kans krijgt zich te profileren. Alleen al
uit hoofde van zijn ambt krijgt die bewindsman meer publiciteit dan menig collega.
Zelfs een brekebeen als Van der Klaauw, minister van Buitenlandse Zaken van 1977
tot 1981, genoot daardoor een zekere populariteit bij het grote publiek.
Tel daar Van Aartsens onmiskenbare bekwaamheden bij op, en hij kan zich
ontwikkelen tot de man van de toekomst. Er is wel gesmaald om de plotselinge
belangstelling die hij en zijn gezin, in afwachting van zijn benoeming, voor De Gaulle
zijn gaan koesteren. Er is een slechtere leerschool denkbaar.
Zeker, De Gaulle's buitenlandse politiek is grosso modo op een mislukking
uitgelopen. Maar daar staat tegenover dat zijn denken nog steeds de Franse politiek
(ook van de socialisten) beheerst, en daar zal een Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken mee te maken hebben. Bovendien: De Gaulle's politiek mag
dan, dankzij nationale zelfoverschatting, mislukt zijn, zijn analyses zijn vaak nog
steeds geldig. Zo ziet het er naar uit dat Europa niet verder komt dan het door hem
gewenste ‘Europa der staten’. Over het supranationale Europa hoor je in elk geval
niet meer spreken.
Het is waar dat Van Aartsen indertijd applaudisseerde toen Bolkestein, in verband
met Duisenbergs kandidatuur, zijn belachelijke motie indiende om Frankrijk voor
de laatste maal te waarschuwen, maar hij zal er, als dat nog nodig mocht zijn, gauw
genoeg achter komen dat dàt niet de manier is om Frankrijk, of welk land dan ook,
tot andere gedachten te brengen. Aan te nemen is dat zijn departement, na de wat
chaotische periode-Van Mierlo, verlangend naar deze manager uitziet.
Kennis van het binnenland heeft Van Aartsen al. Als minister van Buitenlandse
Zaken zal hij zijn kennis van het buitenland, die zich tot dusver beperkte tot ‘Brussel’
(dat overigens een groot deel van ons buitenlands beleid in beslag neemt), vergroten.
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En zo heeft hij de kans over vier jaar Bolkestein te evenaren in brede ervaring en
belangstelling. Gezelliger dan Bolkestein lijkt hij ook.

De Vooys en Stuiveling
In mijn artikel van 4 augustus over Garmt Stuiveling in bezettingstijd stond in de
kopij zoals door mij afgeleverd deze zin: ‘Omdat het Departement (van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen) ten slotte akkoord ging met een onverkorte herdruk,
dus met de weigering van beide auteurs (De Vooys en Stuiveling) zich naar zijn
wensen te voegen, beschouwden beide auteurs, verre van beschaamd te zijn over die
herdruk die druk “als een soort triomf op de censuurbeperkingen van de bezettende
macht (...)”.’
In de zin zoals die in de krant is komen te staan, waren de woorden verre van
weggevallen, waardoor de zin op z'n best onleesbaar werd en op z'n slechts de verkeerde - indruk kon laten ontstaan alsof De V. en S. wèl beschaamd waren over
de in 1942 verschenen herdruk van hun Historische schets van de Nederlandse
letterkunde.
NRC Handelsblad van 07-08-1998, pagina 7

De Gay Games
Terwijl in Amsterdam de Gay Games gehouden werden, veroordeelde verleden week
een vergadering van Anglicaanse bisschoppen uit 160 landen, in Canterbury bijeen,
met grote meerderheid homoseksualiteit als strijdig met de Schrift. Voor diegenen
die onwillekeurig de culturen in de Derde Wereld associëren met ‘progressief’, moet
het een schok zijn te vernemen dat die grote meerderheid bijna uitsluitend uit
bisschoppen uit Afrika en Azië bestond.
Voor hen was het niet alleen een kwestie van dogma. Hun samenlevingen kenden
dit verschijnsel gewoonweg niet, zeiden ze. In hun talen was er zelfs geen woord
voor. Hun gelovigen zouden een uitspraak van deernis jegens homoseksuelen
eenvoudig niet begrijpen.
Ook een man als de Zimbabweaanse president Mugabe, die, hoewel geen
democraat, toch in het progressieve kamp wordt ingedeeld, haalt fel uit tegen
homoseksuelen. Hij deed dit een paar jaar geleden in Maastricht, tot ontsteltenis van
de Nederlandse ontwikkelingswerkers. Maar hij kent zijn pappenheimers beter dan
dezen.
Het waren dus andere motieven die de gekleurde bisschoppen bewogen, dan die
welke Micha Kat ertoe brachten zijn doempredikatie tegen de Gay Games op het
papier te slingeren. We hebben deze profetie op 6 augustus op deze plaats in de krant
kunnen lezen.
Anders dan de bisschoppen (die zich over de Gay Games niet hebben uitgelaten),
is Micha Kat geschokt door de ‘scènes van een extravagante decadentie’ waardoor
vooral de optocht op boten door de Amsterdamse grachten die de spelen inluidde,
zich kenmerkte.
Hij zag daarin ‘een duidelijk en typerend kenmerk van een samenleving in verval’.
‘Wij zitten met de onze kennelijk in de laatste fase.’ De ‘artistieke decadentie’ en de
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‘afkalving van onze rechtsstaat’ zijn ook tekenen van dat verval, dat volgens hem
overigens het lot is van iedere samenleving, zoals de geschiedenis leert.
Wat zouden de schrijvers van Der Untergang des Abendlandes, La rebelión de las
masas, In de schaduwen van morgen en Geschonden wereld van de Gay Games
gezegd hebben? Onze Huizinga zou er zich zeker vol afkeer van afgewend hebben,
maar het moet gezegd worden dat het verval dat hij, Spengler, Ortega y Gasset en
anderen vijftig jaar en langer geleden voorzagen, nogal lang op zich heeft laten
wachten.
Of die parade door de grachten een teken is van verval, is daarom nog maar de
vraag. Maar zeker is zij een uiting van onze genotscultuur, en dan specifiek van onze
erotische genotscultuur.
Dat die weer het product is van onze ongekende welvaart, lijkt ook onmiskenbaar.
Oneindig veel meer mensen dan vroeger hebben deel aan die welvaart. Terwijl het
hedonisme vroeger tot kleine, meestal besloten kringen beperkt bleef, barst het nu
in het volle daglicht uit. De secularisatie helpt mee de laatste boeien te slaken. Het
is een bijna logisch proces. Erover treuren heeft geen zin.
Maar de progressieven onder ons, die al verbijsterd zijn over het traditionalisme
van samenlevingen waarmee zij zich verbonden wanen, zouden zich, naar aanleiding
van de Gay Games, nog een andere vraag moeten stellen: zijn die spelen bevorderlijk
geweest voor de zaak der homoseksuelen of juist niet?
Als het waar is dat homoseksuelen zich als normale mensen beschouwen en
behandeld willen zien - wat ze in Nederland al grotendeels bereikt hebben - waarom
moeten zij zich dan zo uitdagend exhibitionistisch - dus: abnormaal - gedragen als
in die parade door de grachten? Hetero's doen dat toch ook niet? Het zou mij niet
verbazen dat zulk vertoon averechts zou werken, in die zin dat alle homoseksuelen
- ook de velen die onopvallende, geaccepteerde, dus normale burgers van de
maatschappij zijn - vereenzelvigd dreigen te worden met het abnormale gedrag van
een minderheid. Dat zou geen vooruitgang zijn. De financiële ramp van de Gay
Games doet aan de zaak van de homoseksuelen over 't algemeen ook niet veel goed.
En wat Nederland zelf betreft: in de ogen van al diegenen in de wereld die het nog
niet zo heerlijk ver gebracht hebben als wij, hebben wij onze reputatie bevestigd van
land waar alles kan: drugs, kinderporno, homoseksueel exhibitionisme. Deze
permissiviteit, die onder de naam van tolerantie gaat (waarmee we onszelf op de
borst slaan), heeft misschien goede gronden, maar we moeten niet de illusie koesteren
dat we ons er in de wereld geliefder of gerespecteerder mee maken.
NRC Handelsblad van 11-08-1998, pagina 7

De hand van de gever gebeten
‘Koude Oorlog kan weer terugkeren’ stond er op 8 augustus met grote letters in de
krant. Nu, dat was even schrikken. Maar gelukkig bleek de inhoud van het artikel
dat die kop droeg, minder alarmerend. Daarin werd over de Koude Oorlog alleen in
de verleden tijd gesproken. Wel was er sprake van de terugkeer naar het
Koude-Oorlogsdenken.
Wanneer iemand daarvan beschuldigd wordt, dan is het meestal niet de beschuldiger
zelf. Dat was dan ook hier niet het geval. De beschuldigde was het Westen, meer in
het bijzonder de Verenigde Staten; de beschuldiger was Georgi Arbatov, die we
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kennen uit de tijd van de Koude Oorlog. Dus hij weet waar hij over spreekt, moeten
we aannemen.
Arbatov behoorde toen tot die selecte groep mensen die, omdat zij hun talen goed
spraken en zich niet in het gebruikelijke sovjetjargon uitdrukten, veel naar het
buitenland gestuurd werden om de boodschap te verkondigen - op tal van congressen
was hij geziene gast - en thuis de vraagbaak waren van vele gasten. Hoe dicht hij bij
de macht stond, werd nooit duidelijk. Maar dat was ook het geval met de talloze
‘naaste medewerkers’ van Gorbatsjov, die in het buitenland aandachtig gehoor kregen,
om daarna zelden meer van zich te laten horen.
Nu staat Arbatov kennelijk ver van de macht in Rusland. Hij klaagt erover dat
‘onze leiders hun belangstelling verliezen voor de mening van deskundigen’. Hij
staat duidelijk aan de zijlijn, wat, gezien zijn leeftijd (75), niet al te zielig moet worden
gevonden. Hoe dan ook, veel waarde hoeven we niet aan zijn woorden te hechten.
Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de woorden van een uitgeschakelde altijd
waardeloos zijn. Ze kunnen juwelen van schranderheid zijn, zonder dat enige regeerder
er kennis van neemt. Helaas kan dat niet van Arbatovs analyse gezegd worden.
In de eerste plaats: wat was de Koude Oorlog precies? Het was een periode waarin
een wederzijds gevoel van bedreigdheid, zich uitend in (over)bewapening, gepaard
ging met onverzoenlijkheid jegens elkaars politiek-sociale stelsels. De Sovjet-Unie
veroordeelde die Koude Oorlog wel, maar deed er, tot Gorbatsjov vrolijk aan mee.
Thans staat het Westen helemaal niet vijandig tegenover Rusland - noch tegenover
de staat noch tegenover zijn politiek-sociale stelsel. Wel schrijft Arbatov: ‘Het blijkt
nu dat de belangen van Rusland en de VS niet steeds samenvallen’, maar dat doen
de belangen van staten zelden. Soms doen ze het gedeeltelijk en tijdelijk. Dan onstaan
er bijvoorbeeld bondgenootschappen of gemeenschappen à la Europese Unie. Vallen
de belangen niet samen, dan is er nog niet automatisch van Koude Oorlog sprake.
Maar Arbatov is blijkbaar nog gevangen in het denken dat hij jarenlang heeft
verdedigd.
Rusland staat er economisch, politiek en militair zo slecht voor dat er helemaal
geen reden voor het Westen is zich bedreigd te voelen en een Koude-Oorlogspolitiek
te voeren. Omgekeerd is dat, volgens Arbatov zelf, niet met Rusland het geval. ‘Eind
1991 heersten er in de toenmalige Sovjet-Unie geen uitgesproken anti-Amerikaanse
gevoelens’, maar nu heeft die ‘zonnige stemming’ plaatsgemaakt voor ‘twijfel,
ergernis en achterdocht’
Wat is de oorzaak daarvan? ‘De verklaring ligt in de verslechterde economische
situatie en de dalende levensstandaard’, en die zijn weer het gevolg van de
‘zogenaamde shocktherapie’, die ‘meer economische schade heeft aangericht dan
vijftig jaar wapenwedloop’ en trouwens ‘vrijwel nergens positieve resultaten heeft
gehad’ (dat ‘vrijwel’ slaat dan blijkbaar op Polen en Estland, waar ze wèl succes
heeft gehad).
Dáárom is de stemming in Rusland jegens het Westen, en in 't bijzonder de
Verenigde Staten, omgeslagen. ‘In elk geval gelooft de Russische bevolking dat het
Westen Rusland een “economische hervorming” blijft opdringen.’ Dat de Russische
bevolking dat gelooft, zal feitelijk wel waar zijn. Er valt voor die stemming zelfs
nog wel begrip op te brengen (in zoverre als niemand graag de schuld bij zichzelf
zoekt), maar dat betekent allemaal op zichzelf nog niet dat het Westen de schuld is
van de Russische misère.
De eigenlijke oorzaak van alle ellende die Rusland nu ondervindt, ligt in het
politiek-economische systeem dat daar zeventig jaar heeft geheerst. Dat berustte op
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een waandenkbeeld over de mens en was in zijn uitvoering tot in de wortel rot. Het
moest op een gegeven ogenblik aan zijn eigen fouten en tegenstellingen te gronde
gaan. Het was onhervormbaar. Maar dat zegt Arbatov niet.
Integendeel, hij meent dat het socialisme zoals dat in de Sovjet-Unie gepraktiseerd
werd, heel goed te hervormen was geweest. Alleen, ‘niemand heeft het ooit serieus
geprobeerd’. En als bewijs van zijn stelling haalt hij ‘Zweden en nog een paar andere
landen’ aan. Maar het Zweedse socialisme - wat ook de waarde ervan moge zijn - is
helemaal geen hervormd stelsel. Het is vanaf zijn ontstaan wezenlijk hetzelfde
gebleven en wezenlijk anders dan het sovjetsocialisme.
Maar hoe zit dat dan met de harde voorwaarden die het Internationale Monetaire
Fonds hecht aan zijn miljardenkredieten? Inderdaad, die vergeet Arbatov niet: ‘Het
moet gezegd worden dat het Westen zich van het IMF bedient om Rusland deze
economische lijn op te dringen, die onontkoombaar tot zulke verschijnselen leidt’
(als depressie, verlaging van de levensstandaard, grootscheepse armoede en
achteruitgang van cultuur, onderwijs en wetenschappen, corruptie en misdaad).
Dat de kredieten die het IMF Rusland heeft verleend intussen tot vele miljarden
dollars zijn opgelopen, vermeldt Arbatov niet. Had Rusland daar soms recht op? En
evenmin vermeldt hij dat Rusland tot dusver zelden aan de voorwaarden die het IMF
aan die kredieten heeft gehecht, voldaan heeft. Arbatov bijt de hand van de gever.
Dat deze niet uit liefdadigheid heeft gegeven, doet daar niets aan af. Nogmaals: het
belang dat we aan Arbatovs woorden moeten hechten, is twijfelachtig, al geven ze
waarschijnlijk een juiste schets van de psychische toestand van de Russische
bevolking. Van grotere politieke relevantie is een artikel dat Ruslands minister van
Buitenlandse Zaken, Jevgeni Primakov (ook een oudgediende), ongeveer tezelfdertijd
het licht deed zien. Daarover een volgende keer.
NRC Handelsblad van 14-08-1998, pagina 7

Ruslands ‘eeuwige belangen’
Wanneer het aankomt op de relevantie van hun meningen, moet zelfs de
scherpzinnigste commentator het afleggen tegen de domste bewindsman. Immers,
de laatste zit bij de hefbomen van de macht, en de eerste niet. Met andere woorden:
de mening van de bewindsman, hoe kortzichtig ook, doet ertoe; die van de
commentator, hoe verstandig ook, blijft een mening.
Daarom is het minder belangrijk wat Georgi Arbatov, aan wiens artikel in de krant
van 8 augustus ik zes dagen later hier aandacht schonk, zegt dan wat Jevgeni Primakov
ervan vindt. Want de laatste is minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, terwijl
de eerste commentator is, die bovendien - hij liet het zelf in dat artikel doorschemeren
- zijn invloed op het beleid verloren heeft.
Wat denkt nu Primakov over de positie van Rusland in de wereld (een onderwerp
waarover ook Arbatov zijn licht had doen schijnen)? Hij heeft er onlangs een rede
over gehouden, en wel naar aanleiding van de tweehonderdste geboortedag van
Alexander Gortsjakov, die van 1856 tot 1882 minister van Buitenlandse Zaken van
Rusland was.
De tekst van die rede is verschenen in het in Moskou uitgegeven tijdschrift
International Affairs. Ik werd daarop opmerkzaam gemaakt door een artikel van drs.
B. Belder in het Reformatorisch Dagblad van 5 augustus, waarin een samenvatting
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van Primakovs rede, met citaten, gegeven werd. Ik verlaat mij verder op dat artikel,
want de tekst van die rede heb ik nog niet onder ogen gehad.
Primakov nu beschouwt zijn voorganger van meer dan een eeuw geleden als ‘een
model’ voor Ruslands tegenwoordige buitenlandse politiek. Gortsjakov immers kreeg
de verantwoordelijkheid over het buitenlands beleid na Ruslands nederlaag in de
Krimoorlog (1853-1856), waarin het 't onderspit had gedolven tegen een coalitie van
Engeland, Frankrijk, Turkije en Sardinië. De parallel met de ineenstorting van de
Sovjet-Unie ligt voor de hand.
In plaats van bij de pakken neer te zitten, achtte Gortsjakov ‘een krachtige
buitenlandse politiek’ essentieel voor zowel Ruslands binnenlandse hervormingen
als voor het herwinnen van zijn buitenlandse invloed. En in de kwart eeuw dat hij
minister van Buitenlandse Zaken was, slaagde Gortsjakov in zijn opzet - aldus
Primakov.
Aan zijn grote voorbeeld ontleent Primakov nu vijf lessen: 1. Zelfs een door verlies
verzwakt Rusland kan een actieve politiek voeren; 2. Die politiek mag niet een
eenzijdige oriëntatie hebben; zij dient zich over de gehele wereld te manifesteren;
3. Rusland bezit, net zoals na de verloren Krimoorlog, ‘genoeg kracht’ om een
leidende rol te spelen; 4. Rusland kan zijn invloed uitbreiden door de ressentimenten
van kleine staten jegens grote uit te buiten.
Slechts op één punt volgt Primakov Gortsjakov niet: het behoedzaam manoeuvreren
tussen de grote mogendheden in Europa, waarin Gortsjakov een meester was, is nu
verleden tijd. Die situatie is onherroepelijk voorbij. Dit is dus een negatieve les die
hij uit Gortsjakovs beleid trekt, maar of iedereen daar gelukkig mee zal zijn, blijkt
later.
Maar laten we eerst eens nagaan of de jaren waarin Gortsjakov Ruslands
buitenlands beleid bepaalde, dat beleid wel zo succesrijk of - wanneer we een ander
criterium hanteren - wel zo geruststellend was. Zijn ambtsperiode viel vrijwel samen
met de regering van tsaar Alexander II, die weliswaar de tsaar-bevrijder wordt
genoemd omdat hij de lijfeigenschap afschafte, en ook verder hervormingen invoerde,
maar in zijn buitenlandse politiek expansief optrad. Die expansie richtte zich op de
Kaukasus en Centraal-Azië, en in Oost-Azië verwierf Rusland grote gebieden ten
koste van China. Vladivostok werd in 1860 gesticht. In de niet-Russische gebieden
van het rijk werd een strenge russificatiepolitiek ingevoerd, vooral in Finland en de
Baltische landen. In Polen werd in 1863 een opstand onderdrukt, waarbij Pruisen
behulpzaam was, o.a. door gevluchte opstandelingen aan Rusland uit te leveren (een
geste die de Sovjet-Unie in 1939 zou belonen door de uitlevering van Duitse
communisten aan Hitler).
Succes kan aan deze politiek niet ontzegd worden. Of zij voor de desbetreffende
en omringende volken geruststellend was, is een andere vraag. Maar voor de eerste
keer dat Rusland zich, na de Krimoorlog, weer aan een grote oorlog waagde, was de
afloop bepaald geen Russisch succes.
Dat was toen het in 1877 tegen Turkije ten strijde trok. Die strijd won Rusland na
harde gevechten. Turkije moest grote gedeelten van de Balkan afstaan. Bulgarije
werd tot een Russische vazalstaat gemaakt, die zich uitstrekte tot bij Constantinopel
en de Middellandse zee. Een eeuwenoud Russisch verlangen leek vervuld te zullen
worden.
Maar toen grepen Oostenrijk-Hongarije en Engeland in, het eerste omdat het zich
in de Balkan bedreigd zag, het tweede omdat het zijn verbindingen met het
Midden-Oosten en Brits-Indië in gevaar zag. Het resultaat was een congres in Berlijn,
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waar veel van de Russische winst ongedaan werd gemaakt. Zo werd Bulgarije
teruggebracht tot een kleine staat, die spoedig eerder steun zou zoeken bij Oostenrijk
en Duitsland dan bij Rusland. Kortom, geen groot succes voor Gortsjakovs
buitenlandse politiek.
Maar om de tegenwoordige buitenlandse politiek van Rusland te beoordelen gaat
het er niet zozeer om of het ‘model’ dat Primakov, die nu verantwoordelijk is voor
die politiek, voor ogen staat, al dan niet een succes was. Belangrijker is te weten dat
zo'n ambitieuze en expansieve politiek, succesrijk of niet, hem als voorbeeld dient.
(Om beide redenen is een minimum aan kennis van de geschiedenis, in dit geval van
Rusland, op z'n minst nuttig.)
Zeker, Rusland heeft op dit ogenblik - en lange tijd nog - niet de middelen om zo'n
politiek te voeren, en zoals Primakov zelf zegt: ‘De realiteit van vandaag gedoogt
niet het in twijfel trekken van de soevereiniteit van de voormalige republieken van
de Sovjet-Unie.’ Een hele geruststelling dus voor de Baltische landen, de Oekraïne,
de Kaukasische en Centraal-Aziatische republieken, zou men zeggen.
Maar het zijn niet alleen de woorden ‘de realiteit van vandaag’ die ons
waarschuwen niet nu al ‘hoera’ te roepen, het is vooral de zinsnede die Primakov
hierop liet volgen, waarin hij zei dat Moskou zich tot het uiterste moet inspannen
om ‘de staten van het grondgebied van de vroegere Sovjet-Unie dichter bij elkaar te
brengen door economische integratie’, ja door ‘het scheppen van één economisch
grondgebied’.
Ook hiertoe ontbreken Rusland voorlopig de nodige middelen. De Russische
economie straalt, in haar tegenwoordige staat, bepaald geen aantrekkingskracht uit.
Ook het primaat van de economie, door de ‘vroegere’ marxist Primakov beleden,
werkt dus allesbehalve nog in Ruslands voordeel. Maar het is toch nuttig te weten
welke doeleinden, hoe ver achter de horizon zij nu nog lijken te zijn, de bewindsman
Primakov voor ogen staan.
Niet het minst interessant is het motto dat Primakov zijn beleid meegeeft: ‘Er zijn
geen constante vijanden, maar er zijn constante nationale belangen’. Pikant is dat dit
motto woordelijk ontleend schijnt aan wat lord Palmerston in 1848 zei: ‘Wij hebben
geen eeuwige bondgenoten, en we hebben geen eeuwige vijanden. Onze belangen
zijn eeuwig, en die belangen te volgen is onze plicht’. Pikant omdat Palmerston
Ruslands grote tegenstander in de Krimoorlog was. Trouwens: generaal De Gaulle
kon het ook gezegd hebben. En velen denken het.
NRC Handelsblad van 18-08-1998, pagina 7

De wrange vruchten
Soms is het dragen van een bekende naam minder een voor- dan een nadeel. De
neiging bestaat immers iemand daarop aan te spreken. Wie enig gevoel van
eigenwaarde heeft, vindt dat vervelend. Hij wil naar eigen verdiensten beoordeeld
worden.
Dat zal ook wel het geval zijn met degenen die de naam Den Uyl dragen. Ze hoeven
hun bekende naamgenoot niet te verloochenen om onder eigen vlag te willen varen.
Jeroen den Uyl is dit gelukt.
In Het Parool van 8 augustus stond van zijn hand een artikel waarin weinig van
Joop den Uyl herkenbaar is. Zeker, de tijden, en dus de problemen, zijn veranderd
sinds hij zijn stempel op de politiek drukte. Maar er zijn in de PvdA nog velen die

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

met heimwee denken aan die tijden van twintig jaar en langer geleden. (Op
partijcongressen krijgt Pronk, die nog altijd gelooft in de maakbaarheid van de
samenleving, steevast het meeste applaus.) Tot hen behoort Jeroen den Uyl kennelijk
niet. In zoverre is hij oorspronkelijk.
Aanleiding tot zijn artikel is het zinloos geweld dat zich steeds meer in onze
samenleving manifesteert. Daarachter schuilt, zegt hij, ‘een breed en nog te weinig
onderkend gevolg van de ontwikkeling van de maatschappij de laatste 50 jaar’.
‘Grofweg kan worden gezegd dat de eerste 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog
ons de welvaart bracht en de tweede 25 jaar ook de (morele) keuzevrijheid.’ Je kunt
ook zeggen: de verzorgingsstaat (ondenkbaar zonder welvaart) en de emancipatie
(bevrijding van maatschappelijke, kerkelijke en seksuele dwangbuizen). Dit is winst,
maar er zijn ook ‘wrange vruchten’.
‘Denk aan de verminderde gemeenschappelijke beleving, de (als minder ervaren)
sociale aanhang, interculturele barrières, de explosief gegroeide criminaliteit en
anonieme overheidsbureaucratieën, die op hun best de burger als klant zien.
Sociale binding en onderling vertrouwen kunnen in deze maatschappij moeilijk
gedijen. Het cement wordt dunner; de mensen kunnen zich moeilijker aan de ander
spiegelen, respect verwerven, een gezicht krijgen. De een is slechts een object dat
de weg van de ander blokkeert. Een grap of een opmerking is genoeg voor een steek
of klap.’
Nee, dit is geen veroordeling van verzorgingsstaat en emancipatie. Het is wèl een
duidelijke en eerlijke erkenning van ongewilde gevolgen ervan. Dat deze kritiek ook
25 jaar geleden, in de hoogtijdagen van het socialistisch triomfalisme werd gehoord,
doet daar niets aan af. Deze keer is het een PvdA'er die dit signaleert.
Wat daaraan te doen? Hier wordt Den Uyl, onvermijdelijk misschien, minder
concreet. Hij spreekt van versterking van ‘sociale binding en onderling vertrouwen’,
maar ook van de ‘noodzaak mensen meer verantwoordelijk te maken’ en ‘sociaal
handelen van een individu sterker en zichtbaarder te belonen, in plaats van te
verdoezelen en overbodig te maken door grote anonieme collectieve arrangementen’.
Dat zijn geluiden die in zijn tijd niet zo gauw uit Joop den Uyls mond geklonken
zouden hebben.
Maar de vraag blijft: hoe? Antwoord: door ‘het creëren van contexten waarin
mensen elkaar tegenkomen en met elkaar invloed hebben op hun eigen omgeving.
Dat betekent meer macht aan het maatschappelijk middenveld met een laagdrempelige
en dus kleinschalige bestuursstructuur.’ Jeroen den Uyl spreekt zelfs van een ‘nieuwe
moraliteit’.
Middenveld en moraliteit - dat zijn typisch christen-democratische begrippen. Ook
Bolkestein had op een goed ogenblik wel oren naar een discussie daarover, maar de
nieuwe politieke leider van de VVD, Hans Dijkstal, zal dat allemaal wel flauwekul
vinden. Blijft dus over als gesprekspartner over deze zaken: het CDA. Het
verkiezingsprogramma van die oppositiepartij was al opmerkelijk links. Dat moet
zo'n gesprek - buiten de actuele politiek om (zo'n beetje als het jarenlange Des
Indes-beraad tussen PvdA'ers en VVD'ers - gemakkelijker maken. Thijs Wöltgens,
voormalig fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, pleit voor zo'n gesprek
in het zomernummer van Christen-democratische verkenningen. Inhoudelijk en
historisch staat de PvdA veel dichter bij het CDA dan bij de VVD, zegt hij.
De vraag is natuurlijk in hoeverre het linkse verkiezingsprogramma van het CDA
de stemming in de partij weerspiegelde. Verkiezingswinst heeft het in elk geval niet
opgeleverd. En afvalligen heeft het niet naar het CDA teruggelokt. Wat voor winst
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zit er dus voor het CDA in een vervaging van de verschillen met de PvdA? Maar dit
zijn electorale overwegingen. Los daarvan voltrekken zich maatschappelijke en
culturele ontwikkelingen, die pas op de lange duur hun weerslag vinden in de partijen
en hun onderlinge verhoudingen. Jeroen den Uyl signaleert één verschijnsel van zo'n
ontwikkeling. Een leeglopen van het CDA kan een ander zijn.
Hebben zulke ontwikkelingen charismatische leiders nodig om in politieke kanalen
geleid te worden en politieke vernieuwing teweeg te brengen? Jeroen den Uyl meent
van wel, maar kan er, wat de PvdA betreft, slechts twee noemen: Jan Schaefer en
Ien Dales, maar die zijn beiden dood. Een derde, Judith Belinfante, komt nog maar
pas kijken.
Dit is een zwaktebod - niet zozeer omdat het een gebrek aan leidersmateriaal in
de PvdA zou verraden alswel omdat het suggereert dat zonder zulke leiders
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen gedoemd zijn dood te lopen of tot
uitbarstingen te leiden. Leiders zijn producten van ontwikkelingen, niet andersom.
NRC Handelsblad van 21-08-1998, pagina 7

Aangeschoten wild
‘Mijn ervaring is dat je in de politiek de waarheid moet spreken en niets dan de
waarheid, maar niet altijd de volle waarheid. Er zijn soms dingen waar je eenvoudig
niet over moet spreken. Dat is geen gebrek aan integriteit, maar gewoon een stukje
handwerk.’
Deze raad gaf Romme, tussen 1945 en 1961 politiek leider van de Katholieke
Volkspartij en als zodanig een van de machtigste mannen in Nederland, zijn
kroonprins Norbert Schmelzer, mee. Deze tekende dat op in zijn dagboek, waaruit
Robbert Ammerlaan in 1973 zijn boek Het verschijnsel Schmelzer samenstelde.
Niets dan de waarheid, maar niet altijd de volle waarheid: ogenschijnlijk een wijze
raad, maar het vervelende is dat, als op een goed ogenblik uitkomt dat het niet de
volle waarheid was, de spreker de reputatie krijgt altijd iets achter te houden, dus
niet volkomen betrouwbaar te zijn.
Die reputatie heeft president Clinton nu (voorzover hij die niet al had). Verleden
week heeft hij in zijn toespraak tot het Amerikaanse volk eindelijk de waarheid
gesproken over zijn affaire met Monica Lewinsky, maar was het de volle waarheid?
Die vraag mag wel gesteld worden.
Zij mag gesteld worden - niet alleen omdat hij zeven maanden geleden het
Amerikaanse volk, eveneens via de televisie, blijkbaar voorgelogen heeft, toen hij
met klem zei dat hij geen seksuele relatie had of had gehad met ‘die vrouw’, maar
vooral omdat zijn bekentenis dat hij mensen, ‘onder wie zelfs mijn eigen vrouw’,
had misleid, niet volledig was.
Verleden week zei hij immers dat zijn ontkenning van januari 1998 ‘juridisch
correct’ was. Maar, zo voegde hij eraan toe, mijn relatie met miss Lewinsky was
‘niet gepast’. Dus: niet een seksuele, maar wel een ongepaste relatie?
Niet alleen heeft zo'n uitspraak verdacht veel weg van wat de volksmond een
advocatentruc noemt, wat haar er niet geloofwaardiger op maakt; maar ook geeft zij
onmiddellijk aanleiding tot tal van vragen over de precieze aard van de relatie:
wanneer precies wordt een onbetamelijke relatie met een vrouw een seksuele?
Clinton heeft, met andere woorden, met zijn verklaring van vorige week de sluis
opengezet voor allerlei geroddel over de details van zijn relatie, terwijl hij in het
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tweede deel van zijn toespraak het Amerikaanse volk juist vroeg zich ‘af te keren
van het spektakel van de afgelopen zeven maanden’ en ‘het wroeten in privé-levens
te staken’.
Afgezien van het feit dat het niet aan een verdachte is uit te maken wanneer zijn
vervolging gestaakt moet worden, heeft Clinton met zijn halfhartige bekentenis juist
het tegendeel bereikt van wat hij had willen bereiken: een eind aan een onsmakelijke
discussie. Een volmondige bekentenis zou er een eind aan hebben gemaakt en hem
waarschijnlijk sympathie hebben bezorgd.
Veel ernstiger dan de vragen naar de seksuele pekelzonden van de president is
evenwel het feit dat hij, volgens eigen bekentenis, mensen heeft misleid. Wie zijn
die mensen? Dat zijn, behalve zijn eigen vrouw, het hele Amerikaanse volk en, in
de eerste plaats, zijn eigen medewerkers, die tot vorige week bij hoog en laag
bezwoeren dat ze in 's presidenten ontkenning van een seksuele relatie geloofden.
Die moeten zich nu, vooral wanneer zij er werkelijk in geloofden, bedrogen voelen.
De Democratische senator uit Californië, Dianne Feinstein, tot dan toe een bondgenoot
van Clinton, heeft na de toespraak zelfs het woord verrader in de mond genomen.
Zo zijn er meer. Op onvoorwaardelijke en geestdriftige steun zal hij in elk geval niet
meer kunnen rekenen.
Maar hoe klopt dit met de opiniepeilingen die aantonen dat een meerderheid van
de bevolking Clinton weliswaar onbetrouwbaar vindt, maar zijn algemene beleid
toch onderschrijft? Het kan niet anders zijn dan dat het cynisme ten aanzien van
politiek en politici, dat toch al bestond, aanzienlijk is toegenomen: de president mag
dan een leugenaar zijn, we hebben het goed onder hem, en dat is het belangrijkste.
Als dat zo is, dan is dat niet toe te juichen.
Nogmaals: het gaat er niet om of de president een of meer slippertjes heeft gehad
- die hebben wel meer presidenten gehad - maar of hij gelogen heeft. Grof gezegd:
niet of hij een compulsive philanderer, maar of hij een compulsive liar is (iemand
die zijn handen niet thuis kan houden dan wel iemand die het liegen niet kan laten).
Het onderzoek van aanklager Starr heeft dan ook het laatste als doel, sterker nog:
het moet uitmaken of de president de rechtsgang heeft geblokkeerd dan wel anderen
tot meineed heeft aangespoord.
Dat onderzoek, waar Clinton, blijkens zijn toespraak, een eind aan wil zien, zal
doorgaan. Het rapport van Starr aan het Congres wordt in september verwacht. Daarna
beginnen de discussies opnieuw. De president is er dus voorlopig niet van af. De
raketaanvallen op Afghanistan en Soedan, door de meeste Amerikanen goedgekeurd,
zorgden voor een welkome afleiding, maar hij kan niet altijd op zo'n meevaller
rekenen. Creëert hij zelf zo'n voorval, dan neemt zijn geloofwaardigheid nog meer
af.
Ook in het buitenland is zijn aanzien geschaad. Zeker, daar wordt de politicus
doorgaans niet gewogen naar zijn levenswandel, maar betrouwbaarheid en gezag in
eigen land tellen wel mee. Clinton zal er meer stilzwijgend voorbehoud ontmoeten.
Hoewel het er op dit ogenblik niet naar uitziet dat het tot een afzettingsprocedure
komt - de Republikeinen hebben niets te winnen bij een president Gore als
presidentskandidaat in 2000 - aangeschoten wild is Clinton wel tot die tijd.
Intussen mogen we ook wel enige gedachten spenderen aan Hillary Clinton. Door
haar loyale gedrag en uiterlijke onverstoorbaarheid in die voor haar uiterst pijnlijke
periode van vernedering verdient zij ieders medeleven en bewondering.
NRC Handelsblad van 25-08-1998, pagina 9
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Een onverwoestbare mythe
Waarom toch vinden sociaal-democratische partijen het zo belangrijk de kiezers te
tonen dat zij de steun van kunstenaars en intellectuelen genieten? Ik ken het antwoord
op die vraag niet. Eerder kan ik mij redenen voorstellen om die steun niet te afficheren
of althans er onverschillig tegenover te staan.
In de jaren '60 en '70 probeerde de schrijver Günter Grass de artistieke en
intellectuele elite van de Bondsrepubliek Duitsland achter Willy Brandt te mobiliseren.
Vorige week woensdag vond er in Berlijn een zelfde soort manifestatie plaats ten
gunste van Gerhard Schröder.
Daarvoor waren vele kunstenaars en intellectuelen uit binnen- en buitenland
uitgenodigd. Die uit het buitenland lieten het hoofdzakelijk bij schriftelijke of
telegrafische boodschappen. Niettemin was Mitterrands cultuurpaus, Jack Lang, er
aan het hoofd van een ongeveer tienkoppige delegatie uit Frankrijk. Het feestvarken
zelf, Gerhard Schröder, zat er een beetje verwezen bij. Zijn relatie tot de cultuur is
dan ook onbekend.
Maar of de buitenlandse gasten en telegramstuurders, omgekeerd, Gerhard Schröder
wél kenden? Dat vraagt de verslaggever van Der Spiegel zich af. Hij vermoedt,
waarschijnlijk niet ten onrechte, dat zij de onbekende Schröder hun steun vooral
betuigden omdat zij geen affiniteit voelen met Helmut Kohl, die ze wél kennen
(althans van plaatjes).
In de zaal zaten, volgens de verslaggever van de Frankfurter Allgemeine, twee
keer zoveel journalisten als kunstenaars en intellectuelen, maar aangezien de meeste
journalisten zichzelf als intellectuelen beschouwen, zal dat hun niet opgevallen zijn.
Opvallend was daarentegen wél de afwezigheid van jonge schrijvers en kunstenaars.
De filmregisseur Völker Schlöndorff constateerde en betreurde die.
Opvallend was ook dat de Franse schrijfster Viviane Forrester bijval kreeg met
haar kritiek op de mondialisatie van de economie, terwijl Schröders kandidaat voor
het ministerschap van Economische Zaken, Jost Stollmann, ongeveer tegelijkertijd
in een andere zaal in Berlijn de Duitsers opriep de bus naar de mondialisatie niet te
missen. Hier is op z'n minst een spagaat in het sociaal-democratisch denken.
Van die Berlijnse manifestatie kan dus moeilijk een elektriserende schok zijn
uitgegaan. Dat moeten Schröders campagneleiders toch van tevoren hebben geweten?
Ja, ze hadden moeten weten dat kunstenaars en intellectuelen meestal niets van
politiek af weten en, wanneer zij zich op dat gebied wagen, vaak heel domme dingen
zeggen. Daarom is dat prat gaan op hun steun zo onbegrijpelijk.
Maar blijkbaar is de mythe onverwoestbaar dat zij over een soort hoger weten
beschikken. Een scherpzinnig jurist als de criminoloog B.V.A. Röling, die in het
begin van de jaren '60 lid is geweest van het bestuur van de PvdA en in het begin
van de jaren '70 deel uitmaakte van Den Uyls schaduwkabinet, schreef in zijn boek
Over oorlog en vrede dat het de taak van de kunstenaar is de ‘grondhoudingen’ te
wijzigen die ‘constructieve buitenlandse vredespolitiek’ onmogelijk maken. Waarom
dat juist de taak van kunstenaars is, behoefde blijkbaar geen betoog. Hij gaf het
althans niet.
Maar van intellectuelen kunnen toch zeker wèl zinnige dingen op het gebied van
de politiek verwacht worden? Van sommigen wel, van velen niet. In Frankrijk, waar
de intellectueel hoog genoteerd staat, was lange tijd Jean-Paul Sartre de onbetwiste
coryfee der intellectuelen. Maar bijna al zijn politieke keuzen waren of bleken achteraf

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

verkeerd. Bovendien heeft hij de intellectuele doodzonde begaan door te zeggen dat
we moesten zwijgen over de Goelag (waarvan hij het bestaan dus erkende), omdat
anders de arbeiders van de Parijse voorsteden, die grotendeels communist waren, in
zielennood zouden komen.
Onze eigen Sartre, Harry Mulisch, is niet veel beter. Dat Fidel Castro hem
onwelgevallige schrijvers jarenlang in concentratiekampen liet smachten, zag hij
eens als bewijs van het grote belang dat de Cubaanse dictator aan de cultuur hechtte.
Een andere druppel van zijn politieke wijsheid was zijn uitspraak in 1994 dat het
kabinet-Kok I een Amsterdamser, dus ‘wereldser’ kabinet was dan zijn voorgangers.
Och Here! Maar toch zat zo'n politiek warhoofd op een ereplaats toen Den Uyl zijn
bekende rede - niet de beste van zijn redevoeringen - in de Rotterdamse Rivièrahal
gaf.
Kortom, die behoefte van sociaal-democratische partijen zich door de artistieke
en intellectuele elite gesteund te weten (en dat ook te laten weten) is moeilijk te
begrijpen. Maar er is ook een andere reden waarom die moeilijk te begrijpen valt:
wat is het electorale nut van zo'n steun?
Zo'n steun zou alleen zoden aan de dijk zetten als een electoraal niet
verwaarloosbaar deel van de kiezers zelf in de kunst en/of intellectuele prestaties
geïnteresseerd zou zijn dan wel op z'n minst onder de indruk zou komen van de steun
van die elite aan de sociaal-democratische partij. Maar of dat zo is, is - behalve
misschien in Frankrijk - juist zeer de vraag. Wat Nederland betreft, hoeven we alleen
maar naar de televisie te kijken om te zien waar smaak en belangstelling van het
grote publiek naar uitgaan.
NRC Handelsblad van 28-08-1998, pagina 7

Van Aartsens erfenis
Mochten minister Van Aartsen en zijn gezin nog bezig zijn zich in te lezen in de
geheimen van de internationale politiek, dan zouden zij gekkere dingen kunnen doen
dan kennisnemen van een korte bijdrage die de Nederlander Jan Willem Honig heeft
geschreven voor de onlangs verschenen bundel opstellen Haunted by History: Myths
in International Relations (Berghahn, Oxford, f134,40).
Honig doceert ‘war studies’ aan King's College te Londen (een ander woord voor
‘war studies’ zou polemologie kunnen zijn, ware het niet dat dit, eens in Groningen
gegeven, studievak besmet is geraakt, omdat de meeste bedrijvers ervan eerder
politieke activisten dan wetenschappers waren). Als mede-auteur van een boek over
Srebrenica, Record of a War Crime, verwierf Honig twee jaar geleden in Nederland
grotere bekendheid.
In een boek over mythen in internationale betrekkingen is Honig begrijpelijkerwijs
de taak toegevallen te schrijven over de mythen die de Nederlandse buitenlandse
politiek beheersen. Want ook wij, die onszelf zo graag als nuchtere mensen
beschouwen, zijn onderhevig aan mythen - zoals trouwens ieder ander volk er zijn
eigen mythen op nahoudt (een bijdrage over de Zweedse buitenlandse politiek is,
wat dat betreft, ook verhelderend).
Wat zijn nu de specifieke mythen die de Nederlanders koesteren omtrent de positie
van hun land in de wereld? Honig vat ze samen in één begrip: ‘Internationalistisch
idealisme’. De Nederlanders beschouwen zichzelf als ‘niet nationalistisch en
onzelfzuchtig internationalistisch in hun kijk op de wereld’. Ze mogen dan wel geen
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macht hebben, maar ze menen dat ze met hun op deze beginselen berustende
buitenlandse politiek wèl betrekkelijk invloedrijk zijn. Zelf Nederlander zijnde, kan
Honig niet geloven dat de Nederlanders, met deze filosofie, helemaal buiten alle
realiteit staan. Immers, de Nederlandse ‘kijk op de aard van het internationale systeem’
berust weliswaar op een mythe, maar geldt dat niet, min of meer, voor elk land? Het
internationale systeem is, met andere woorden, een geheel waarin werkelijkheid en
mythe onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn. De mythe is ook een politieke
realiteit.
Niettemin kan er wel iets over de specifiek Nederlandse mythen gezegd worden.
Is het wel waar dat Nederland zonder enige macht is? Zijn grondgebied is weliswaar
klein en bevat weinig grondstoffen (behalve gas), maar het heeft de grootste haven
ter wereld. Zijn economie staat nr. 14 op de wereldranglijst (gemeten naar het bruto
nationaal produkt).
Dit zijn troeven waarop ook minister van Buitenlandse Zaken Luns (1952-1971)
placht te wijzen, telkens wanneer hij moest horen dat Nederland maar een klein land
was. Hij voegde er ook nog aan toe dat ons land de standplaats was van enkele van
's werelds grootste multinationale ondernemingen. Ten slotte is Nederland, zegt
Honig, een politiek stabiel en behoorlijk bestuurd land, en dat wil ook wat.
Maar wat is het politieke rendement van deze positie? Of: vertaalt deze zich ook
in politieke invloed? Is deze zo groot als Nederlanders graag geloven? Om deze
vraag te beantwoorden, moet de vraag niet aan Nederlanders, maar aan buitenlanders
gesteld worden, want die zijn de doelgroep van die invloed. En dan luidt het antwoord
van Honig - die in Engeland werkt en in de Verenigde Staten gewerkt heeft - zonder
omwegen: nee.
Er zijn eerder bewijzen van het tegendeel te vinden, zegt hij. En hij noemt: het
verlies van Nieuw-Guinea aan Indonesië (hij had ook het verlies van Indonesië zelf
kunnen noemen) en het verlies van Srebrenica, dat hij een ‘morele nederlaag’ noemt.
‘Zwarte maandag’ 30 september 1991 (niet door hem genoemd) en de mislukkingen
van de kandidaturen-Ruding en -Lubbers voor internationale posten zijn ook niet
bepaald als successen te beschouwen.
Maar zijn alle Nederlanders dan slachtoffer van hun mythologie? In de praktijk,
zegt Honig, kan de Nederlandse buitenlandse politiek ‘realistischer zijn dan uit haar
openbare verklaringen en uit het binnenlands debat blijkt’. Dat komt doordat er een
onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds degenen die de buitenlandse
politiek moeten uitvoeren en de buitenlandse weerstanden kennen waarop zij stuit,
en anderzijds de Kamerleden en de openbare mening thuis, die de weerstanden niet
kennen.
Dit is een nuttig onderscheid dat Honig daar maakt, hoewel hij er zelf aan toevoegt
dat dit onderscheid vaak slechts gradueel is. ‘Veel beleidsmakers zijn niet in staat
geweest afscheid te nemen van hun moralistische mentaliteit. Het geloof dat eigen
land niet machtig, maar toch invloedrijk en zedelijk bewogen is, is kennelijk
aantrekkelijk - ook wanneer geen van beide waar is.’
Honig zou er ook aan hebben kunnen toevoegen dat het voor iedere politicus
moeilijk is lang te leven zonder de illusie dat hij invloed heeft. Er zijn voorbeelden
te noemen van Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken die met trots de
vleiende complimenten van hun buitenlandse collega's voor klinkende munt
aannamen. Maar dat zal wel geen typisch Nederlandse eigenschap zijn.
Maar over het algemeen kan gezegd worden dat, wanneer er sprake kan zijn van
Nederlandse invloed, die eerder toe te schrijven is aan het geduldig en onspectaculair
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ploeterwerk van onze onderhandelaars dan aan het idealisme van onze politici. Een
voorbeeld is de invloed die de diplomaat Van Kleffens heeft gehad op de formulering
van het Noord-Atlantisch verdrag (meer dan op het Handvest van de Verenigde
Naties). Daarom is het zo belangrijk dat Nederland zorgt voor een voortdurende
Nachwuchs van bekwame - ook in het onderhandelen bekwame - ambtenaren.
Minder overtuigend is Honig wanneer hij komt te spreken over de oorzaken van
Nederlands ‘internationalistisch idealisme’. De voornaamste en enige oorzaak die
hij noemt, is de ‘sterke calvinistische traditie’. Zeker, die traditie is nog altijd sterk,
te meer doordat vele niet-calvinisten er door beïnvloed zijn geweest. Maar is zij de
enige of zelfs de voornaamste bron van de Nederlandse mythologie op dit gebied?
Is het denken over buitenlandse politiek niet veeleer beïnvloed geweest door een
traditie die niet met het calvinisme vereenzelvigd kan worden? We moeten dan niet
zozeer denken aan het moralisme (dat ongetwijfeld groot is geweest en nog is) als
wel aan het internationaal-rechtelijke denken - te beginnen met Hugo de Groot en
in onze eeuw voortgezet door een man als C. van Vollenhoven, geen van beiden
echte calvinisten.
Zeker is het dat de liberalen, wier invloed op de samenleving in de vorige en de
eerste helft van deze eeuw groter is geweest dan op grond van hun aantal kon worden
verwacht, zich eerder door de internationaal-rechtelijke dan door de calvinistische
traditie hebben laten leiden. Zo is ook onze buitenlandse politiek een product van
calvinistische en erasmiaanse invloeden, met een flinke, maar meestal verzwegen
scheut realisme erbij.
We zouden kunnen zeggen dat we in minister Van Aartsen een ideale combinatie
van al die invloeden vinden. Hij is liberaal, maar van calvinistischen huize (zijn vader
was antirevolutionair politicus). En in zijn vorige functies heeft hij de realiteit - als
minister van Landbouw ook de internationale realiteit - leren kennen.
NRC Handelsblad van 01-09-1998, pagina 7

Roman hagois
In het Leids Studentencorps, dat, wat er ook verder van gezegd kan worden, niet
uitmuntte door eerbied voor de adel, werd in de jaren dertig (en misschien ook eerder)
wel eens, op de wijs van een aria uit de een of andere opera, een lied aangeheven
waarvan de eerste regels luidden: ‘Generaal Van Everdingen zit op de WC te zingen:
Sixma baron van Heemstra...’ Hoe het verder ging weet ik niet meer.
Oorsprong en betekenis van dat lied waren (en zijn) mij ook onbekend. Ik vermoed
dat het een lied was uit een groenentoneel uit vroeger jaren, waarin, zoals wel meer
gebeurde, de spot werd gedreven met Utrecht, waar een Van Heemstra misschien
rector van het corps was geweest. Betekenis: een of ander schandaal, waarin een
generaal Van Everdingen en Sixma baron van Heemstra betrokken waren geweest?
Hoe dit ook zij: het is ongetwijfeld onbillijk, maar sindsdien associeer ik, telkens
wanneer ik de naam Sixma baron van Heemstra zie of hoor, die met dat lied. Nu wil
het geval dat ik onlangs in Het Parool een interview las met een Sixma baron van
Heemstra, en die bleek de auteur te zijn van een chronique scandaleuse, getiteld
Roman hagois.
Dat wil zeggen: in het boek zelf wordt Homme Eernstma als auteur genoemd,
maar dat blijkt het pseudoniem te zijn van dr. Feyo Schelto Sixma baron van Heemstra
(geb. 1916), die in Heerenveen woont. Hij is blijkbaar een echte Fries, want het boek
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is uitgegeven bij de Koperative Utjowerij in Boalsert (f35,-), met steun van de
provincie Friesland, en het woord vooraf, merkwaardig genoeg Avertissement getiteld,
is in het Fries en voor een niet-Fries dus maar gedeeltelijk begrijpelijk.
De ondertitel luidt: ‘Autobiographie de la comtesse Johanna Arnolda Bernardina
Schimmelpenninck 1889-1971, douairière Cornelis Schelto baron van Heemstra
1942-1971’. De in deze ondertitel genoemden zijn de ouders van de oude heer in
Heerenveen, die kunsthistoricus is.
Ondanks deze ondertitel is het boek zelf in het Nederlands geschreven, zij het
zwaar gelardeerd met passages in het Duits en het Frans. Is het een echte
autobiografie? De auteur zegt in het interview: ‘Ik heb het boek een jaar of wat
geleden geschreven. [...] Het is gebaseerd op wat mijn moeder me heeft verteld en
vooral op wat zij heeft opgeschreven. En op de dagboeken van mijn vader.’
Wie was die vader? Die was, na een carrière in de militaire inlichtingendienst,
particulier secretaris van koningin-moeder Emma en na haar dood in 1934 particulier
secretaris van koningin Wilhelmina, tot haar vertrek naar Engeland in 1940. Een
positie dus die hem de mogelijkheid gaf veel te vertellen over wat er op het hof
gebeurde - wat hij dan ook tegenover zijn vrouw deed.
Dat maakt het boek nog geen betrouwbare bron van geschiedenis. Niet alleen
verkeert de lezer in de onzekerheid wat, in die ‘autobiografie’, opgetekend is uit wat
de zoon zich herinnert van de verhalen van zijn moeder, wat uit de geschreven
herinneringen van de moeder zelf, en wat uit de meest directe bron: de dagboeken
van zijn vader, maar ook zijn herinneringen zelf, en zeker herinneringen van
herinneringen, een notoir kwestieuze bron. Dagboeken zijn trouwens ook niet altijd
betrouwbaar.
Dat wil niet zeggen dat de concoctie van Homme Eernstma (F.S. Sixma baron van
Heemstra) niet een interessante kijk geeft op de sfeer van koningin Wilhelmina's hof
in de jaren dertig en van het vooroorlogse leven van de adel, althans van een bepaald
deel van de adel, meer oude landadel dan regentenadel (hoewel de moeder zelf van
jonge adel is: de Schimmelpennincks - wel te onderscheiden van de
Schimmelpennincks van der Oye - zijn pas in 1834 in de adelstand verheven). Het
was een wereld die, zo is de indruk, volstrekt gescheiden leefde van de maatschappij
(behalve personeel, boeren en pachters). Voor zover zij ook het leven aan het hof
bepaalde - de koningin was bijna uitsluitend omringd door mensen uit die adel - was
ook het hof van die maatschappij gescheiden.
Dat is welbekend, bijvoorbeeld uit Wilhelmina's eigen boek Eenzaam maar niet
alleen, maar dit boek versterkt nog die indruk. Opmerkelijk is ook dat vrijwel de
enige buitenlandse contacten die het echtpaar Sixma van Heemstra heeft, Duitse
(natuurlijk Duitse adel) zijn, terwijl de man, volgens zijn vrouw ‘foudroyant
anti-Duits’ is . Een Fransman of een Brit komt er niet in voor. Was dat typisch voor
die kringen?
Een teken van de Weltfremdheit van Van Heemstra is dat hij het in zijn hoofd
haalde dat de ‘geesteszieke’ Hitler vervangen moest worden door zijn minister van
Landbouw, Walter Darré, wiens ‘anti-industriële instelling’ Van Heemstra sympathiek
was. Om de stemming voor dit plan te polsen ging hij in juli 1938 naar Duitsland,
maar de gewezen inlichtingenofficier kwam niet verder dan het kasteel Mooyland
bij Kleef, welks bewoner, de (Duitse) diplomaat baron Steengracht, zich wijselijk
niet liet zien. Terug dus naar Nederland.
Waarom is dit boek een chronique scandaleuse? Omdat het vol is met roddels over
het adellijke Nederland (van toen). Eén gaat terug tot 1848, toen koning Willem II
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per ongeluk doodgeschoten zou zijn door zijn dronken zoon en opvolger. In de meeste
schandalen figureert Wilhelmina's vertrouweling oud-commissaris van politie Van
't Sant, wie zelfs verscheidene moorden in de schoenen worden geschoven.
Op die Van 't Sant, die inderdaad een duistere figuur was, waren de Van Heemstra's
bijzonder gebeten. Hem verwijten zij dat hij Van Heemstra uit Wilhelmina's gunst
verdrongen zou hebben. Tussen 1937 en 1940 behield zij hem als haar particulier
secretaris, maar richtte zij al die tijd geen woord tot hem. Zelfs op de dag van haar
vertrek naar Engeland (mei 1940) vertelde zij hem met geen woord over haar
voornemen. Van 't Sant nam ze mee.
Ook van Wilhelmina's kuren in die dagen - Van Heemstra noemde ze
‘Romanovtinka's’, naar haar grootmoeder Anna Paulovna - was ook al het nodige
bekend, onder andere uit de in 1986 uitgegeven brieven van de toenmalige minister
van Buitenlandse Zaken De Graeff aan zijn vriend Van Limburg Stirum (‘Voor u
persoonlijk’).
In dat wereldje leefde mevrouw Van Heemstra weer in een geheel eigen wereldje.
‘Zoals in mijn hele huwelijksleven draaide ik ook op die laatste avond egocentrisch
rond in mijn eigen afgeschermde bestaan’, schrijft ze (of laat haar zoon haar schrijven)
over de vooravond van de dood van haar man (1942). Daarna verwijt zij zichzelf
voortdurend dat ze hem niet genoeg tot steun is geweest. Op de dag van zijn begrafenis
kwam overigens de Gestapo om hem te halen.
Het boek is meer curieus dan interessant. Dat komt vooral doordat de hoofdfiguren
niet erg interessant zijn, misschien zelfs nogal dom. Maar ondanks alle reserves die
het oproept, is het toch een merkwaardig document over een wereld die na de
terugkeer van Wilhelmina uit Engeland onherroepelijk voorbij was.
Ten slotte: waarom de titel Roman hagois? Het Hagois was, zoals we weten uit
het boekje Het dialect van de adel van Agnies Pauw van Wieldrecht (1986), het soort
Frans dat de Haagse adel onder elkaar sprak. Ondertussen mocht ik willen dat mijn
Frans zo goed was als het Hagois van Cornelis Schelto Sixma baron van Heemstra
en zijn vrouw.
NRC Handelsblad van 04-09-1998, pagina 7

Rusland: Stunde Null
‘Hoe sneller Rusland een rechtsstaat wordt, des te groter is de kans dat de
hervormingen doorgaan’ (Eduard J. Bomhoff in deze krant, 20 juni 1998).
‘In elk geval is geld nodig voor leger, politie, rechterlijke macht, douane en
belastingdienst. Dat is zo ongeveer het absolute minimum voor een rechtsstaat’
(Eduard J. Bomhoff in deze krant, 29 augustus 1998).
‘Rusland heeft een stelsel van eerlijke belastingheffing en toe-eigening door de
staat van de inkomsten uit grondstoffen- en energie-exporten nodig’ (Roel Janssen
in deze krant, 3 september 1998).
‘Wanneer Rusland eenmaal echte hervormingen heeft doorgevoerd, een soort
civiele orde geschapen, een belastinggrondslag en stevige instellingen gevestigd en
geleerd dat eerlijkheid in zaken rendeert, dan moet het Westen er (met geld)
terugkeren’ (The Economist, 5 september 1998).
Die uitspraken hebben dit gemeen: als Rusland uit de chaos van vandaag wil komen
en weer kredietwaardig worden, zal het eerst de instellingen moeten vestigen die
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waarborg zijn voor veiligheid, rechtszekerheid en vertrouwen, en de kenmerken zijn
van een rechtsstaat.
Daar zijn we het, ondanks onderlinge verschillen, allen over eens - zozeer dat deze
veel herhaalde vaststelling langzamerhand op het intrappen van een open deur gaat
lijken. Maar toch is dit allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Immers,
instellingen kunnen wel opgericht worden - voor een groot deel bestaan ze al - maar
waar haalt Rusland deskundige en betrouwbare mensen vandaan die die instellingen
moeten bemannen? Het aantal mensen dat er enig begrip van heeft hoe een rechtsstaat
werkt en wat zijn voorwaarden zijn, is in Rusland op de vingers van een paar handen
te tellen.
Zelfs al zou Rusland handen vol geld geven aan de opleiding van dat soort mensen
- geld dat er niet is - dan nog zou het op z'n minst tien jaar duren alvorens ze er in
voldoende aantallen zijn. En dan praten we nog niet eens over de ontvankelijkheid
voor zo'n rechtsstaat bij de rest van de bevolking - een voorwaarde die eveneens
vervuld dient te zijn, als we tenminste willen dat Rusland ook nog democratisch is.
Met andere woorden: op dit ogenblik bestaan de voorwaarden voor een rechtsstaat
in Rusland niet. Alle gepraat over de noodzaak ervan als eerste voorwaarde voor
herstel blijft dus, hoe juist op zichzelf ook, lange tijd theoretisch. De toestand zal
waarschijnlijk nog een stuk erger worden dan hij nu al is, meent The Economist.
Dit kunnen we rustig constateren, ook zonder te vervallen in beschouwingen over
Ruslands geschiedenis, die nooit democratie en rechtsstaat heeft gekend. Zelfs de
geschiedenis sinds 1917 waarin al wat er was aan gemeenschapszin en zelftucht
uitgeroeid werd, helpt weinig bij een analyse van de situatie van vandaag.
In 1945 bevond Duitsland zich in Stunde Null, wordt vaak gezegd. Dat is maar
betrekkelijk waar, want Duitsland, hoe ontredderd ook, beschikte nog over een
technische en intellectuele infrastructuur en het geraamte van een openbare dienst.
Bovendien: na twaalf jaar van nationaal-socialistische dictatuur waren er nog velen
die de tijd ervóór gekend hadden. Daar was dus - althans in het Westen - een
Wirtschaftswunder mogelijk.
Dat is allemaal in het Rusland van vandaag niet het geval. Zeventig jaar
communisme en nog geen tien jaar van Wild West-kapitalisme hebben Rusland pas
goed naar Stunde Null teruggebracht. In Duitsland begon het economische herstel
na drie jaar, met de hervormingen van Ludwig Erhard. Rusland zal daar oneindig
langer over doen.
Natuurlijk klinkt, in die uitzichtloze toestand, de roep om de sterke man of althans
een autoritair regime. In beginsel zijn die niet in strijd met economisch herstel. Maar
beseft een man als generaal Lebed - de naam die in dit verband het vaakst genoemd
wordt - dat rechtszekerheid op den duur een voorwaarde voor dat herstel is?
Ook zijn de meeste voorbeelden van autoritaire regimes van de laatste tijd niet
vertrouwenwekkend - of het nu om Indonesië, Zuid-Korea, of, een of twee decennia
eerder, Latijns-Amerika te doen is. Het enige succesrijke voorbeeld is eigenlijk het
Chili van generaal Pinochet.
Pinochet in één adem met rechtszekerheid te noemen, lijkt een aanfluiting, want
zijn regime was, zeker in de eerste jaren, voor velen gruwelijk. Maar toch heeft het
de grondslag gelegd voor economisch herstel, zodat Chili, inmiddels teruggekeerd
tot de democratie, een van de stabielste en welvarendste landen van Latijns-Amerika
is.
Voor dat economisch herstel kon Pinochet beschikken over de deskundigheid van
de zogenaamde Chicago boys, leerlingen van Nobel-prijswinnaar Milton Friedmann,
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die hij de vrije hand liet. Maar dat was niet voldoende. Hij vond in Chili, een land
van ongeveer tien miljoen inwoners, ook een goedlopend staatsapparaat. Wat dat
betreft, was Chili al decennialang een model in Latijns-Amerika.
Vergelijk dat met de situatie waarmee een sterke man in Rusland geconfronteerd
zou zijn: een onmetelijk land met ongeveer 150 miljoen inwoners, met een dubbel
geruïneerde economie (eerst door het communisme, daarna nog eens door de robber
barons), zonder effectieve en gedisciplineerde administratie, en met een leger waarop,
op z'n minst, geen staat gemaakt kan worden.
Van het Habsburgse Oostenrijk werd wel gezegd dat de toestand daar ‘hopeloos,
maar niet ernstig’ was. Helaas lijkt voor het Rusland van vandaag slechts het eerste
te gelden. Het heeft weinig zin scenario's voor de toekomst te schetsen: opstanden,
burgeroorlog, hongersnood, secessionisme - dit alles en nog veel meer is mogelijk,
mèt 22.000 kernkoppen.
Wat de eventuele gevolgen kunnen zijn voor het Westen, is op dit ogenblik evenmin
te overzien, dus te voorzien - te minder omdat, als gevolg van andere oorzaken, een
‘wereldrecessie denkbaar, zelfs aannemelijk is’, zoals The Economist van deze week
ook zegt. De secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, S. baron
van Wijnbergen, zal het daar wel mee eens zijn.
NRC Handelsblad van 08-09-1998, pagina 9

Een stoute jongen als president
Heeft u maandag naar Clinton gekeken? Ik niet. Ik was met vakantie, en het was eindelijk - mooi weer. Te mooi om mezelf enkele uren op te sluiten in een hotelkamer.
Maar na het eten viel ik midden in een discussie op Netwerk, zodat ik althans een
indruk kreeg.
Niet dat de discussie op een hoog peil stond. Om te beginnen was de discussieleider
niet wat hij juist had moeten zijn: onpartijdig. Nadat uitgebreid afgegeven was op
de speciale aanklager, Kenneth Starr, zei hij dat er ‘gelukkig’ ook Amerikanen waren
die er anders over dachten en introduceerde hij een - mij onbekende - politicoloog.
Toen die uitgeraasd was zei de discussieleider: ‘Wat een verademing.’
Wie is er geïnteresseerd in de mening van een discussieleider? Op z'n hoogst zijn
we geïnteresseerd in die van deskundigen. Nu, die waren er ook: een
Amerikadeskundige (van wie ik nooit gehoord had) en een mediahistoricus. Ze namen
het beiden voor Clinton op, de eerste meer dan de tweede.
De Amerikadeskundige bestond het het onderzoek van Starr op één lijn te stellen
met de heksenjacht van senator McCarthy in de jaren '50. Starr is - wat men ook van
zijn onderzoek mag denken - aangesteld door Clintons minister van Justitie, terwijl
McCarthy zichzelf tot inquisiteur had benoemd. Starr probeert met bewijzen voor
den dag te komen, terwijl McCarthy loze beschuldigingen lanceerde, waarvoor hij
nooit enig bewijs produceerde.
Die Amerikadeskundige bleek ook nog psycholoog te zijn, want hij vond Clintons
optreden voor Starrs commissie authentiek en oprecht. Nu, dan is hij er net zo ingetrapt
als al diegenen die Clinton, telkens opnieuw, met trouwhartige ogen, bezworen had
dat hij heus niets verkeerds gedaan had (‘je moet me geloven’), om daarna van
hemzelf te horen dat hij hen had misleid.
Daar gaat het om: dat hij een leugenaar is. Of hij ook meineed heeft gepleegd moet
nog bewezen worden. Voldoende is alvast dat hij gelogen heeft en - voor een politicus

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

een doodzonde - daarop betrapt is. Dat heeft veel meer aan zijn geloofwaardigheid
- niet alleen als mens, maar vooral als president - afbreuk gedaan dan al zijn vieze
spelletjes.
Met andere woorden: de president van de Verenigde Staten is een stoute jongen,
die, betrapt, zich in allerlei bochten wringt. Zeker, hij heeft ook spijt betuigd, maar
wie was de echte Clinton en wie de acteur: de rouwmoedige Clinton of de Clinton
die zich geërgerd toonde door de aanklachten?
Het gaat natuurlijk te ver om - zoals een Democratisch Congreslid, dus een
partijgenoot van Clinton, deed - te zeggen dat president Nixon, bij hem vergeleken,
een ‘morele reus’ was, maar de onoorbare praktijken - leugens incluis - die Nixon
terecht in 1971 de kop kostten, hadden tenminste een politieke oorsprong: behoud
van macht. Dat levert geen excuus, maar is toch van een andere orde dan het
gescharrel van Clinton.
Nee, dan gaat de vergelijking met een andere president eerder op: John Kennedy,
die een liefje deelde met een maffiabaas en zich zo kwetsbaar voor chantage maakte.
Maar dat kwam pas na zijn dood uit. Wat dat betreft had hij geen politieke doodzonde
begaan, al was zijn roekeloosheid achteraf natuurlijk onvergeeflijk.
Nóg een president, zij het geen Amerikaanse, wordt vaak genoemd: François
Mitterrand, die een natuurlijke dochter had. Maar toen journalisten hem daarnaar
vroegen, antwoordde hij simpelweg: ‘En, wat dan nog?’, en daarmee was de zaak
uit de wereld. Of dat ook in Amerika zo gemakkelijk zou zijn gegaan, is de vraag,
maar aan een leugen maakte Mitterrand zich toen niet schuldig. Dat deed hij wél in
een ander geval. Bij zijn aantreden beloofde hij het Franse volk dat hij het periodiek
op de hoogte zou houden van zijn gezondheidstoestand. Kort na die belofte werd
ontdekt dat hij kanker had. Daarop verklaarde hij dit tot staatsgeheim en liet hij zijn
arts valse communiqués over zijn gezondheid publiceren. Maar ook dit kwam pas
na zijn dood uit.
In tegenstelling tot deze voorgangers is Clinton tijdens zijn presidentschap
ongeloofwaardig gebleken: én als mens én als politicus. Hij mag dan nog de steun
genieten van een meerderheid onder de bevolking, zijn macht is aanzienlijk
gekortwiekt. Op een ogenblik dat de wereldeconomie wankelt - om van andere crises
maar niet te spreken - is dat een ernstige zaak. Het beste zou zijn als hij de eer aan
zichzelf hield en aftrad.
Een afzettingsprocedure zou maanden, zo niet jaren, duren; en ook als hij die zou
winnen zou hij vleugellam blijven. Een bungelende president tot januari 2001 is het
laatste wat de Verenigde Staten en de wereld kunnen hebben. Helaas ziet het er niet
naar uit dat dit voor Clinton een punt van overweging is. Misschien dat hij er met
een boete van af komt. Daar wordt nu over gesproken. Dat zou helemaal een
aanfluiting van de waardigheid van het ambt zijn.
Behalve aan zijn voortdurende populariteit klampt hij zich vast aan
adhesiebetuigingen uit de hele wereld. De laatste is een open brief in Le Monde,
ondertekend door een vijftigtal intellectuelen en kunstenaars, niet uitsluitend Franse.
Het initiatief is van de onvermijdelijke Jack Lang, Mitterrands cultuurpaus. Tot de
ondertekenaars behoort de acteur Gérard Depardieu, die zojuist de Slowaakse bullebak
Meciar zijn steun heeft betuigd (niet voor niets, valt te vrezen).
Zelden is het woord van George Orwell meer van toepassing geweest: ‘Je moet
een lid van de intelligentsia zijn om dat te geloven - geen gewoon mens zou zo'n
dwaas kunnen zijn.’ Gelukkig waren er geen Nederlanders onder de ondertekenaars,
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maar dat ligt waarschijnlijk minder aan hun nuchterheid dan aan hun internationale
onbekendheid.
Serieuzer is het ovationele applaus dat Clinton maandag in de Verenigde Naties
te beurt viel, van de kant van de daar aanwezige ministers aller landen. Ook dat zal
hij zien als een steun in de rug, al was vermoedelijk bewondering voor de president
minder de drijfveer dan verontwaardiging jegens zijn aanklager. Minister Van Aartsen
klapte mee, zo las ik in de Volkskrant, die er aan toevoegde dat hij ‘zich ontpopt als
een Atlanticus’. Dat is geruststellend om te horen, maar een echte Atlanticus zou
moeten wensen dat Clinton zo spoedig mogelijk van het toneel verdwijnt - niet om
morele redenen, maar omdat een verder aanblijven de Atlantische zaak bepaald geen
goed zou doen.
NRC Handelsblad van 25-09-1998, pagina 7

Een broos bondgenootschap
Schröder en Jospin mogen dan beiden sociaal-democraat zijn en als zodanig het
ideaal van de socialistische solidariteit belijden, het is de vraag of de laatste erg
verheugd is over de overwinning van de SPD bij de verkiezingen van zondag. Als
het erop aankomt, laten ook sociaal-democraten zich minder vaak leiden door hun
ideologie dan door de praktische wijsheid: je weet wat je hebt, je weet niet wat je
krijgt.
Sinds 1982 hebben de Fransen Kohl leren kennen als een betrouwbare partner, ja
als iemand die bereid - zij het niet altijd in staat - was offers te brengen terwille van
de Frans-Duitse samenwerking. Die samenwerking was juist in de jaren dat de socialist
Mitterrand president was (1981-1995), inniger geweest dan ooit. Als er moeilijkheden
waren geweest, dan waren die eerder van Franse dan van Duitse kant gekomen.
Met Schröder komt een nieuwe man op het toneel. Op z'n best een onbeschreven
blad, maar in elk geval iemand van een generatie die, anders dan die van Kohl, de
oorlog van 1939-1945 niet aan den lijve heeft ondervonden en dus een Frans-Duitse
verzoening waarschijnlijk niet meer dan als een rationale noodzaak ziet en zeker
minder bereid zal zijn tot eenzijdige concessies. Als hij een coalitie met de Groenen
gaat vormen, zullen de Franse zorgen niet afnemen - hoezeer ook Jospin zelf eveneens
met Groenen regeert.
De Frans-Duitse verstandhouding is beslissend voor de toekomst van de Europese
samenwerking. Dat moet ook Nederland erkennen - met alle wantrouwen die het,
als klein land tussen twee groten, voelt opkomen telkens wanneer die verstandhouding
in zijn ogen te innig wordt en de pretenties van een directoraat gaat aannemen. Nu
wil het geval dat de Nederlander die deze regels schrijft, een dag of tien geleden, op
weg naar huis, in de buurt van Bonn kwam, waar in het Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland een tentoonstelling over die Frans-Duitse betrekkingen
nog juist te zien was. (Zij sloot op 20 september.) Waarom niet even een Abstecher
daarnaartoe gemaakt?
Eerlijk gezegd, ging ik er met een zekere scepsis naar toe. In de eerste plaats had
ik net in een boek over mythen in internationale betrekkingen (Haunted by History:
Myths in International Relations) - het hoofdstuk over mythen in de Nederlandse
buitenlandse politiek besprak ik hier op 1 september - een hoofdstuk over de
Frans-Duitse relatie gelezen.
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Dit hoofdstuk was een coproductie van een Fransman en een Duitse (Cyril Buffet
en Beatrice Heuser, die ook de redacteuren van het boek zijn) en bepaald geen lofzang
op die bilaterale samenwerking. Integendeel: hun conclusie is dat die samenwerking
‘een broos bondgenootschap’ is: ‘Bonn en Parijs willen ieder een verschillend Europa.’
Ja, ‘onder de symboliek, onder de mythe van eenheid is de kern van de zaak er
een van voortdurend wederzijds wantrouwen en van Franse vrees voor Duitsland’.
Eigenlijk stelt alleen de Frans-Duitse samenwerking op economisch gebied iets voor,
vinden de schrijvers. Zelfs voor iemand die de betrekkelijkheid van die samenwerking
inziet, nogal krasse taal.
Maar ook om een andere reden waren mijn verwachtingen omtrent die
tentoonstelling niet hooggespannen. Zij stond onder het beschermheerschap van
bondskanselier Kohl en president Chirac. Zou zij niet een instrument van propaganda
zijn, bedoeld om de kijker nog eens extra te overtuigen van de noodzaak, de
zegeningen en de prestaties van de Frans-Duitse samenwerking?
Nu, dat viel reusachtig mee. Er werd weinig verbloemd - noch de Franse angsten
(begrijpelijk gemaakt door beelden uit de Tweede Wereldoorlog) noch Duitse kritiek
op Franse Alleingänge (zoals Mitterrands bezoek aan de DDR na de val van de Muur
en Chiracs hervatting van de kernproeven). De zaken werden niet of nauwelijks
mooier voorgesteld dan ze waren of zijn.
Ook de culturele verschillen zoals die zich uiten in de zakelijke omgang, werden
niet gesmoord in een saus van Europese broederschap en cultuur. Ergens werden die
verschillen als volgt uitgedrukt: ‘Als de Fransman zegt: “Ik heb een concept”, bedoelt
hij: “Ik heb een idee” en verstaat de Duitser: “Hij heeft een precies plan”.’ En nog
meer van die voorbeelden.
Bij het verlaten van de tentoonstelling stuit de bezoeker op de volgende uitspraak,
in grote letters, van Alfred Grosser (geboren als Duitse jood, maar sinds 1933 in
Frankrijk woonachtig): ‘De diplomatieke en militaire solotrips van Frankrijk, waar
ook in de wereld, maken het begrip bij de Duitse partner nu niet bepaald
gemakkelijker. [...]Een gemeenschappelijke politiek ligt nog in de verre toekomst.’
Of deze uitspraak ook te lezen zal zijn wanneer straks de tentoonstelling in het Maison
de Radio France te Parijs te zien zal zijn?
Ook het boek dat ter begeleiding van de tentoonstelling te krijgen is - catalogus
is niet het juiste woord, want de tentoonstelling zelf is één groot prentenboek - liegt
er soms niet om. Zo heeft de journalist Lucas Delattre het over de ‘vaak zeer diepe
kloof’ tussen Fransen en Duitsers wat hun kijk op de wereld betreft, over de prioriteit
die Duitsland, als puntje bij paaltje komt, aan Amerika geeft en over het feit dat de
Frans-Duitse samenwerking grotendeels een kwestie van technocraten is.
Zo kan de bezoeker, afhankelijk van zijn eigen stemming of vooroordelen, de
tentoonstelling hetzij een beetje bezorgd, hetzij een beetje opgelucht - of in beide
gemoedsstemmingen tegelijk - verlaten. In elk geval zal degeen die haar met scepsis
is binnengetreden, die scepsis niet verloren hebben. Maar wat zou dat? Is het feit dat
beide landen tot samenwerking met elkaar veroordeeld zijn, niet voldoende reden?
NRC Handelsblad van 29-09-1998, pagina 9

Contrafacten
In Molières komedie Le bourgeois gentilhomme komt de hoofdpersoon, M. Jourdain,
er op een goed ogenblik achter dat hij zijn hele leven lang proza heeft gesproken.
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Zoiets is mij onlangs ook overkomen. Ik ontdekte dat ik in de krant een discussie
over contrafacten heb ontketend.
Wat zijn contrafacten? Dat zijn tekstvariaties van een lied op de oorspronkelijke
muziek. Die variaties zijn soms ‘pogingen tot actualisering, soms parodieën, soms
domweg onzinnig’. Dat wist ik niet, totdat ik dit in de krant van 25 september uit de
bespreking door prof. N.C.F. van Sas van een boek over de geschiedenis van het
Wilhelmus had gelezen.
Hijzelf geeft een voorbeeld van een contrafact van ons volkslied. Als jongen zong
hij, met zijn schoolkameraadjes, heel oneerbiedig: ‘Wilhelmus van Nassauwe/die
kreeg een nieuwe fiets/zijn vader moest hem douwen/want trappen kon hij niet’.
Welnu, op 4 september memoreerde ik hier terloops dat in mijn Leidse studentijd
zo nu en dan een lied werd aangeheven waarvan de eerste regels luidden: ‘Generaal
Van Everdingen zit op de wc te zingen: Sixma baron van Heemstra...’ op de wijs
van, zoals verscheidene lezers mij sindsdien hebben duidelijk gemaakt, een rapsodie
van Liszt.
Op deze mededeling hebben op z'n minst tien lezers gereageerd. Enkele reacties
hebben de kolommen van deze pagina bereikt. Zij allen kenden dit lied ook, maar in
andere versies. In die versies figureert ook meestal een Van Everdingen (niet altijd
als generaal, één keer zelfs als barones).
In plaats van Van Everdingen is het één keer een juffrouw Fikkert en een andere
keer boer Braat uit Hekelingen (boer Braat was een vooroorlogse voorganger van
boer Koekoek in de Tweede Kamer). Ze zingen bijna allemaal, in plaats van ‘Sixma
baron van Heemstra’, ‘bloemkool (soms uitgesproken als “blâmkool”), geef mij maar
bloemkool’. Twee keer zingen ze: ‘papier, papier’ dan wel: ‘geef me nog wat
pleepapier’.
Dit is allemaal hoogst interessant, en verder onderzoek naar het oudste contrafact
zou ongetwijfeld nuttig zijn. Maar mij interesseert op dit ogenblik vooral waarom
in mijn studententijd niet ‘bloemkool’ of ‘(plee)papier’ gezongen werd, maar ‘Sixma
baron van Heemstra’.
Ik uitte in mijn artikel twee vermoedens: in de eerste plaats dat het om een lied
uit een groenentoneel van vóór mijn tijd ging; in de tweede plaats dat hierin misschien
de spot werd gedreven met een rector van het concurrerende Utrechtse studentencorps
die Sixma van Heemstra zou hebben geheten. (Het groenentoneel nam vaak andere
corpora op de hak.)
Het eerste vermoeden blijkt nu juist te zijn geweest. Een lezer die in 1926 in Leiden
is aangekomen, liet mij weten dat hij die regels kende uit het groenentoneel van zijn
jaar, maar met dit verschil: het was een zekere August E.L. Reimeringen die op het
‘secreet’ zat te zingen. Een nog oudere tijdgenoot herinnert zich dat van Sixma van
Heemstra werd gezongen: ‘die loopt de meisjes na’.
Wie nu was August E.L. Reimeringen? Volgens mijn zegsman was hij in dat jaar
(1926) voorzitter van de Leidse burgersociëteit Amicitia, waarmee de
studentensociëteit Minerva in onmin leefde. Reden om hem in een lied te persifleren.
Onderzoek op het Leidse Gemeentearchief wees uit dat medio jaren '20 inderdaad
een August L. Reimeringer voorzitter van Amicitia was (zonder E en met een r in
plaats van een n). Hij was tevens wethouder en commissionair in effecten. Voor
degenen die Leiden kennen: hij woonde en had kantoor in dat uit de toon vallende
huis van gele baksteen op de hoek van Rapenburg en Herensteeg.
Over een ruzie tussen Amicitia en Minerva kon ik geen spoor vinden - behalve
misschien a contraro: in het jaarverslag van Minerva in de studentenalmanakken
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voor 1925 en 1927 worden de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide sociëteiten
geloofd. In het verslag in de almanak voor 1926 staat daar geen woord over.
Het is mogelijk dat een latere studentengeneratie, de aanleiding tot dit lied niet
meer kennende, Reimeringer verbasterd heeft tot Van Everdingen. Maar als zou
blijken dat Van Everdingen (al dan niet als generaal) al vóór 1926 in contrafacten
optreedt, dan gaat die theorie niet op. (Het Nederland's Patriciaat van 1954, waarin
de familie Van Everdingen beschreven wordt, vermeldt overigens geen enkele
generaal van die naam.)
Maar dit alles lost nog niet het raadsel op waarom een generaal Van Everdingen
op de wc zong over Sixma baron van Heemstra. Mijn vermoeden dat hiermee een
Utrechtse rector belachelijk werd gemaakt, blijkt onjuist. Volgens de Utrechtse
studentenalmanakken van medio jaren '20 was er toen niemand van die naam lid,
laat staan rector, van het Utrechtse corps.
Ik kan slechts één hypothese opperen, en die haal ik uit de Roman Hagois, het
boek van F.S. Sixma baron van Heemstra, dat ik hier op 4 september besprak: een
chronique scandaleuse over het hof van koningin Wilhelmina in de vooroorlogse
jaren. (De vader van de auteur was van 1934 tot 1940 particulier secretaris van de
koningin).
Daarin wordt vermeld dat een Sixma baron van Heemstra (oom van de auteur) in
1920 verwikkeld was geraakt in een schandaal waarbij ook prins Hendrik, een prins
van Thurn und Taxis en de kunstkenner Bredius betrokken zouden zijn geweest. Zij
zouden ‘in een tampat voor homoseksuelen omgang hebben (gehad) met een soidisant
homoseksueel van nog nèt geen éénentwintig jaar’.
‘Indirect kwam de zaak in de openbaarheid. Behalve prins Hendrik, werden alle
aanwezigen toen gechanteerd [...]. Mijn zwager Carel’ (de auteur citeert hier zijn
moeder) ‘moest twintigduizend gulden betalen, der Fürst van Thurn und Taxis meer.
Er is betaald, maar niet door mijn zwager Carel. Hij weigerde pertinent. Geen cent
zouden ze van hem krijgen.’ Hij was trouwens ‘bepaald niet homoseksueel geaard
[...], zomin trouwens als prins Hendrik.’
Maar het gevolg was wèl dat het tot een rechtszaak kwam en dat C.J.J. Sixma
baron van Heemstra tot gevangenisstraf werd veroordeeld. Dit kwam allemaal in de
krant (de enkele vermelding van de initialen leverde in dit geval niet voldoende
bescherming). Het kàn zijn dat het deze Sixma van Heemstra is die bedoeld werd in
het groenenlied, hoewel de afstand in tijd tussen het schandaal (1920) en het lied
(1926) dat weer minder waarschijnlijk maakt.
Van enig verband tussen de heer Reimeringer en die Sixma van Heemstra hoeft
geen sprake te zijn. Contrafacten zijn, zoals prof. Van Sas schrijft, soms ‘domweg
onzinnig’, en dat was meestal het geval met liederen van een groenentoneel. In mijn
jaar van aankomst werden in zo'n lied de namen van twee hoge ambtenaren die dat
jaar in een homoseksueel schandaal verwikkeld waren geweest, in één adem genoemd
met de toenmalige Utrechtse rector, die daar niets mee te maken had, maar nu eenmaal
‘Utrechtenaar’ was.
Fijnzinnig? Verheffend? Wie beweert dat Leidse studentenhumor dat is?
Belangrijk? Nee. Maar ik had in mijn artikel nu eenmaal A gezegd, dus moest B wel
volgen. Misschien heeft iemand anders er zin in, het verdere alfabet uit te pluizen.
NRC Handelsblad van 02-10-1998, pagina 7

Internationalistisch idealisme
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Het is verleidelijk, maar te gemakkelijk om de eigenaardigheden van een natie toe
te schrijven aan één invloed: de Britten zijn pragmatisch, de Fransen cartesiaans, de
Duitsers onderhevig aan wagneriaanse of nietzscheaanse zelftwijfel, de Nederlanders
- natuurlijk - calvinistisch.
In een overigens verhelderend opstel over de Nederlandse buitenlandse politiek,
dat verscheen in een onlangs in Engeland uitgekomen boek (Haunted by History:
Myths in International Relations), maakt Jan Willem Honig zich enigszins schuldig
aan zo'n simplificatie, zoals ik hier op 1 september betoogde.
Honig schrijft namelijk Nederlands ‘internationalistisch idealisme’ toe aan zijn
‘sterke calvinistische traditie’. Deze verklaring nu vond ik te gemakkelijk of, zoals
dat tegenwoordig heet: te kort door de bocht gaan.
Zeker, de calvinistische traditie is nog altijd sterk, te meer doordat vele
niet-calvinisten erdoor beïnvloed zijn geweest. Maar is de invloed van het liberalisme,
dat tot 1940 sterk internationaal-rechtelijk dacht, niet net zo groot, zo niet groter,
geweest?
Dr. G. Maneschijn, die hoogleraar ethiek aan de Theologische universiteit van de
Gereformeerde kerken te Kampen is geweest, gaat hier in een artikel in de krant van
8 september nader op in. Gedeeltelijk geeft hij mij gelijk: inderdaad is ons
internationalistisch idealisme niet toe te schrijven aan onze calvinistische traditie,
maar ik heb nagelaten te verklaren waarom die traditie niet de oorzaak van dat
idealisme kan zijn.
Inderdaad heb ik dit nagelaten. Maar het was geen nalatigheid: in een kort bestek
kun je niet alles overhoop halen. Maar goed, ik ben prof. Maneschijn dankbaar dat
hij het hiaat opvult met de simpele verklaring: het calvinisme kan niet de oorzaak
van dat idealisme zijn, want ‘calvinisme laat zich niet met optimisme verbinden. Het
wordt gekenmerkt door diep wantrouwen over menselijke vermogens het goede te
doen.’
Zeer juist, maar de vraag rijst onmiddellijk: hoeveel calvinisten laten zich nog
door dit wantrouwen leiden? Of anders gezegd: hoeveel echte calvinisten zijn er
nog? Prof. Maneschijn schijnt daar zelf eerder pessimistisch over te zijn, want op
een goed ogenblik heeft hij het over de ‘overgebleven calvinisten’ (mijn cursivering).
In het oog van de buitenstaander, beantwoorden vele calvinisten helemaal niet
meer aan het vertrouwde beeld. In sommige opzichten kunnen ze nauwelijks meer
van de vrijzinnigen onderscheiden worden. En in politicis - en daar hebben we het
hier over - waren de verschillen tussen hen en de socialisten vaak nauwelijks
waarneembaar.
In 1973 hebben vooraanstaande calvinisten zich bij het kabinet-Den Uyl
aangesloten. Onder het kabinet-Van Agt I waren de zogenaamde ‘loyalisten’, die het
dit kabinet moeilijk maakten, vooral calvinisten. En de beroemde ‘bergrede’ van
Aantjes, ‘loyalist’ en fractievoorzitter van het CDA, was allerminst van pessimisme
doortrokken. De gedachte dat Nederland een gidsland moest zijn, leefde sterk bij
hen.
De vraag is nu: wat zijn de echte calvinisten: de pessimisten van Maneschijn, die
de mens ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ achten, of de
calvinisten die, met Den Uyl, ‘leuke dingen voor de mensen wilden doen en de
kernwapens de wereld uit wilden, te beginnen met Nederland’? Die laatsten waren
inderdaad bezield van een ‘internationalistisch idealisme’, maar waren zij nog wel
calvinist?
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Het feit dat die vraag gesteld kan worden, bewijst alleen al dat de enkele benaming
calvinisme niet meer voldoet als verklaring van een verschijnsel als het
‘internationalistisch idealisme’. Daarvoor is de onzekerheid over de vraag wat nu
precies het calvinisme nog inhoudt te groot.
Maar ook achter de verklaring die Maneschijn zelf geeft van dit verschijnsel, vallen
de nodige vraagtekens te zetten. ‘De gedachte dat Nederland moreel gidsland is of
moet zijn [...], komt niet uit calvinistische bron, maar uit die van het optimistische
Verlichtingsdenken, dat midden jaren '60 in Nederland het denken in zijn greep kreeg
en zich in de jaren '70 breed maakte op schier elk terrein’, zegt hij.
Kreeg het optimistische Verlichtingsdenken pas midden jaren '60 in Nederland
greep op het denken? Wie dat denkt, slaat het einde van de achttiende, de hele
negentiende en de twintigste eeuw (vóór medio '60) over. Vooral in de negentiende
eeuw was het liberalisme, dat uit het Verlichtingsdenken voortkomt, aan de macht.
En tot diep in de twintigste eeuw heeft het zijn invloed doen gelden - juist op het
internationale denken, waar we het over hebben.
Het uitte zich in een geloof in een internationale rechtsorde en ook in een
gidslandgedachte. Van de jeugdige Thorbecke is het woord: ‘De Nederlandsche
Staatkunde, zelve vrij van heerschzucht, is de billijkste oordeelaarster over de
heerschzucht van anderen.’ En de volkenrechtsgeleerde Van Vollenhoven (1874-1933)
achtte Nederland ‘in onverdachte belangeloosheid [...] de meerdere’ en daarom
geschikt om de wereld de weg te wijzen.
Nu kan betoogd worden dat deze verheven gedachten, die gemeengoed waren, in
feite een soort schaamlap waren voor Nederlands machteloosheid en een
rechtvaardiging van zijn neutraliteit. Natuurlijk is een klein land voorstander van
een internationale rechtsorde, en natuurlijk voelt het de behoefte zijn kleinheid te
compenseren door de aanspraak op morele grootheid en schone handen. Maar waar
het hier om gaat, is dat het vooral liberalen waren die decennia lang een
‘internationalistisch idealisme’ propageerden.
De laatste liberaal van die school is wellicht oud-minister Voorhoeve.
In elk geval is het niet pas in het midden van de jaren '60 van deze eeuw dat dit
idealisme beleden werd. Wat er toen gebeurde, is dat - als gevolg van grotere welvaart,
betere opleiding en, niet te vergeten, de televisie - hele volksgroepen die er vroeger
nooit een gedachte aan besteed hadden (inclusief vele calvinisten), nu gegrepen
werden door dit ‘internationalistische idealisme’. En het waren nu juist de liberalen
die toen - van de weeromstuit? - er eerder afstand van gingen nemen - met Bolkestein
als duidelijke tolk. En met Van Aartsen als uitvoerder?
Maar zoals de calvinisten van nu niet meer die van vroeger zijn, zijn de liberalen
van nu niet meer die van vroeger. Ook het liberalisme is als globale interpretatie van
een historisch verschijnsel niet afdoende meer. Maneschijn zegt dat ‘kritische liberalen
steeds meer begrip voor de schaduwkant van de Verlichting tonen’. Maar hij toont
dit aan aan de hand van het Amerikaanse, niet van het Europese liberalisme.
Nu zijn het Amerikaanse liberalism en het Europese liberalisme niet identiek. Het
eerste verschilt nauwelijks van de sociaal-democratie, terwijl het tweede al bijna een
eeuw lang niet de progressieve kracht meer is die het eens was. Ook in Nederland
niet, waar het, zolang ons land neutraal was, alleen op internationaal gebied een zeker
idealisme behield. Maar dat is ook alweer lang voorbij.
Interessant wordt het pas wanneer ook de sociaal-democratie afstand gaat nemen
van het ‘internationalistisch idealisme’, dat onder Den Uyl hoogtij vierde. Er zijn
tekenen dat zij, in de woorden van Kok, ook hier bezig is met haar ‘ideologische
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veren’ van zich af te schudden - met het vertrek van Pronk uit het ministerie van
Buitenlandse Zaken als sterkste aanwijzing.
NRC Handelsblad van 06-10-1998, pagina 7

Monica en Emily
Wat hebben Monica en Emily gemeen? Heel weinig, mogen we voor de laatste hopen.
Toch is er iets wat hen verbindt. Dat is de publiciteit die - in het tweede geval bijna
zeker haars ondanks - hun leven heeft bepaald. In het geval van Monica kan dat
alsnog leiden tot de afzetting van de president van de Verenigde Staten.
Dat proces is een politiek proces. Immers, het is niet de rechter, maar het Congres
dat ten slotte bepaalt of de president kan aanblijven of niet. Dat doet dit in naam van
de kiezers. Daarom moeten alle feiten - hoe weerzinwekkend ook - die opgediept
kunnen worden, op tafel komen. Anders zou het een geheim proces zijn, en dat kan
niet in een democratie.
Maar dit is slechts de formele kant van de zaak. Voordat het proces in gang gezet
werd, waren de feiten er al. Dank zij de publiciteit. Niets blijft in Amerika geheim.
Dat kunnen we toejuichen - wat we als democraten in beginsel zouden moeten doen
- dan wel betreuren, het is een onweerstaanbare ontwikkeling. Die ontwikkeling ligt
deels in de democratie besloten, deels is zij een gevolg van de technologische
vooruitgang. De afluistertechniek is tot grote hoogte gestegen. Leden van de staf van
het Witte Huis worden gewaarschuwd niet te dicht bij ramen te telefoneren. Monica
Lewinsky stortte haar hart en haar vuile was uit tegen haar ‘vriendin’ Linda Tripp,
die een opnameband onder haar bovenkleding had verborgen.
En laten we niet vergeten dat er een markt is voor die publiciteit. Dezelfde mensen
die vragen waarom ze dat allemaal moeten weten, smullen ervan. Kortom, het is een
zelfgenererend, onophoudbaar proces, dat, als het al niet leidt tot de afzetting van de
president, er in elk geval al toe geleid heeft hem, als betrapte leugenaar,
ongeloofwaardig en vleugellam te maken. Het is een miskenning van de werkelijke
toestand dit uitsluitend te wijten aan een heksenjacht van Clintons tegenstanders.
Wat is, daarbij vergeleken, de toestand in Nederland idyllisch! Maar vergissen we
ons niet: Amerika is ons op allerlei terreinen altijd al vóór geweest. Wat daar gebeurt,
gebeurt enkele jaren later in Europa ook. Er is al een wereld van verschil tussen de
manier waarop de pers in 1956 op de zaak-Hofmans, die een crisis in de koninklijke
familie was, reageerde - aanvankelijk namelijk helemaal niet - en de wijze waarop
de media, ook de zogenaamd serieuze, de zaak-Emily behandelde.
Hier zijn dezelfde factoren in het spel geweest als in Amerika. Hield de
Amerikaanse pers zich in de jaren '60 koest over de escapades van president Kennedy,
waarvan ze op de hoogte was, het Watergateschandaal overtuigde haar tien jaar later
dat loyaliteit jegens een president in conflict kan komen met haar eerste taak: nieuws
brengen. Soortgelijke conclusie trok de Nederlandse pers uit de zaak-Hofmans.
Maar deze op zichzelf natuurlijke ontwikkeling in een democratische samenleving
had ook bij ons haar technische begeleiding. De televisie verscheen, en daar moest
de schrijvende pers mee concurreren. En ten slotte ook hier een publiek dat gretig
kennis nam van alle roddel over het koninklijk huis. Soms hoofdschuddend, soms
verontwaardigd - maar toch.
In hoeverre deze publiciteit de relatie tussen prins Willem-Alexander en Emily
Bremers heeft beïnvloed en misschien zelfs heeft bijgedragen tot de breuk, zullen
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we wel nooit te weten komen - tenzij een van beiden er een boekje over open zou
gaan doen. Maar dat die relatie, zolang zij duurde, onder de druk van die publiciteit
heeft gestaan, is wel zeker.
Ook is wel zeker dat gewone mensen over bovenmenselijke eigenschappen zouden
moeten beschikken - en dus niet gewoon zouden zijn - als ze niet gek zouden worden
van die voortdurende publiciteit, die hen tot voortdurende waakzaamheid zou dwingen.
Relaties zijn wel op mindere redenen afgesprongen. Hoe lang houdt een normale
jongen als Willem-Alexander zoiets uit?
Het meisje kan in zo'n geval in de betrekkelijke anonimiteit verdwijnen, maar hij
blijft als kroonprins in de kijker. Elke nieuwe serieuze relatie zal voor hem en zijn
vriendin eenzelfde beproeving zijn. Elk meisje dat niet door ambitie verteerd wordt,
of zich in een gearrangeerd huwelijk wil schikken, zal zich trouwens wel tweemaal
bedenken.
Maar zij zijn niet de enige slachtoffers van de publiciteit. Het publiek heeft, volgens
peilingen, al besloten hoe de vork in de steel zit: de koningin zit erachter; die heeft
een einde gemaakt aan de relatie. Of dit nu waar is of niet, doet er niet toe - als dit
de algemene mening is, dan komt dit de populariteit van het staatshoofd niet ten
goede en staat de kroonprins, die het toch al zo moeilijk heeft serieus genomen te
worden, er als een sul bij.
Het einde van de monarchie hoeven we voorlopig niet te verwachten, maar ze zal
steeds meer moeite hebben haar luister te bewaren in het publicitaire geweld, waar
ze anderzijds ook weer profijt van heeft. In een land dat de mond vol heeft van
mensenrechten, is de anomalie - om niet te zeggen: schijnheiligheid - niet eeuwig
vol te houden dat deze rechten niet van toepassing zijn voor de leden van het
koninklijk huis. Generaal Van Everdingen
Op 2 oktober schreef ik hier dat de familie Van Everdingen, voor zover in het
Nederland's Patriciaat van 1954 beschreven, geen generaal vertoont. Intussen is mij
gebleken dat er een tak van die familie bestaat die niet in dat jaarboek is opgenomen,
en in die tak komt een luitenant-generaal G.G. van Everdingen voor, die op 11
november 1929 afscheid nam als gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie
te Breda. Het zou deze Van Everdingen kunnen zijn geweest die, volgens het Leids
studentenlied uit de jaren '20, op de wc zat te zingen: ‘Sixma baron van Heemstra...’
Maar waarom?
NRC Handelsblad van 09-10-1998, pagina 7

Clintons psychogram II
De meesten onzer zijn leken op psychologisch, psychiatrisch en psychotherapeutisch
gebied, maar toch hebben we allemaal om de divan of de snijtafel mogen staan toen
de twee psychotherapeuten Louis Tas en Nelleke Nicolai president Clinton in Z van
zaterdag jl. onder het mes namen.
Deze bevoorrechte positie geeft ons de gelegenheid een paar opmerkingen te
maken en een paar vragen te stellen. In de eerste plaats: in het gesprek tussen Daniela
Hooghiemstra en de twee psychotherapeuten wordt Clintons promiscuiteit als een
feit aangenomen. De eerste zin van het artikel luidt: ‘Waarom gaat Bill Clinton steeds
weer vreemd?’ Daarna wordt gesproken van ‘zijn verslaving aan vrouwen’ en over
‘mannen die zoals Clinton, promiscue zijn’. Nu ben ook ik geneigd geloof te schenken
aan al die verhalen over zijn vrije opvattingen omtrent de liefde, maar ik wil toch
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vaststellen dat hijzelf die verhalen steeds heeft ontkend, behalve in een geval: dat
van Gennifer Flowers, die beweert twaalf jaar een verhouding met hem te hebben
gehad. Hier heeft hij, na dit eerst ontkend te hebben, toegegeven het een keer met
haar gedaan te hebben. Paula Jones, die de zaak aan het rollen bracht, die mevrouw
die hij op zijn kantoor zou hebben aangerand toen zij hem om hulp kwam vragen
(en op het ogenblik dat haar man zich van kant maakte) hij ontkent iets met hen
gedaan te hebben. Zelfs met Monica Lewinsky had hij volgens eigen zeggen, juridisch
gesproken geen seksuele relatie.
Maar goed als die twee psychotherapeuten Clintons promiscuiteit als een feit
aannemen (en dus zijn ontkenningen als leugens opvatten), zal ik dat ook maar doen
- hoewel ik toch de vraag zou willen stellen: met hoeveel verschillende vrouwen of
mannen moet iemand iets hebben gehad, wil zijn of haar gedrag promiscue genoemd
worden? Vier? Tien? Twintig? Honderd?..TE: Een tweede opmerking die ik wil
maken naar aanleiding van dat interview met die twee psychotherapeuten is deze: er
wordt geen aandacht geschonken aan het feit dat in de gevallen waarover meer
bijzonderheden bekend zijn geworden, niet overgegaan is tot coitus. In Paula Jones'
geval was er (althans volgens haar verhaal) slechts sprake van exhibitionisme; in dat
van Monica Lewinsky van allerlei handelingen maar geen coitus (vandaar dat Clinton
meent te kunnen volhouden dat hun relatie, juridisch gesproken, geen seksuele relatie
was). Als dit een patroon zou zijn in Clintons zogenaamde promiscuiteit, dan zou
dat toch een psychologisch interessant, ja misschien abnormaal geval zijn. Bij
promiscuiteit denk je toch meestal aan een volledige geslachtsgemeenschap; stopt
de relatie daarvoor, dan is zij, hoe vaak ook voorkomend, eerder abnormaal te noemen.
Psychotherapeut Tas zegt dat de promiscue man niet echt bevredigd zal zijn, ‘anders
blijft hij niet zo dwangmatig bezig’. Clinton is dus we gaan nog altijd uit van zijn
promiscuiteit als feit dwangmatig bezig. Dwangmatig of drangmatig? Psychologen
maken een onderscheid tussen beide begrippen. De dwangmatige patient beleeft de
impulsen die hem tot handelingen aanzetten niet als voortkomend uit zijn eigen
persoonlijkheid. Zij worden, zoals dat heet, als ik-vreemd beleefd. De drangmatige
patient voelt dat zijn driftmatige impulsen voortkomen uit zijn eigen persoon.
De laatste lijdt ook vaak aan perversiteiten, een terugkeer naar infantiele vormen
van seksualiteit, waarbij het komt tot een orgasme, maar de coitus op de achtergrond
blijft of helemaal niet voorkomt. Daaraan beantwoordt, voor zover bekend, het beeld
van Clinton. Dit hoeft niet te betekenen dat de drangmatige patient geen geweten
heeft. Integendeel, het kan zijn dat hij zichzelf voor zijn seksuele handelingen wil
straffen, althans straf wil uitlokken door die handelingen te verrichten op plaatsen
waar de kans op ontdekking levensgroot is. Clinton in de Oval Room van het Witte
Huis en, sterker nog, over de sekstelefoon. Maar hoe zit het dan met zijn leugens?
(Hij heeft zelf toegegeven dat hij zijn familie en medewerkers misleid heeft). Hoe
klopt dat met een sterk geweten? Dat klopt wanneer de patient in zijn eigen leugens
gaat geloven, en dat gebeurt heel vaak. Zoals Nietzsches Zarathustra zegt: ‘Dat heb
ik niet gedaan, zegt mijn trots. Dat heb ik wel gedaan, zegt mijn geheugen. Tenslotte
geeft het geheugen op.’ Habituele leugenaars ogen vaak sympathiek, overtuigend en
eerlijk. Was het anders, dan zouden zij niet geloofd worden. Ook Clinton oogt - heel
anders dan zijn voorganger Nixon - sympathiek en geloofwaardig. Vandaar dat zijn
medewerkers hem geloofd hebben toen hij hun zijn onschuld bezwoer. Maar laten
we ophouden met dit psychogram. Daarvoor weten wij, net zoals de twee
psychotherapeuten, te weinig van Clinton - vooral te weinig van zijn jeugd in een
gebroken gezin op het armoedige platteland van het armoedige Arkansas. Dit is stof
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voor toekomstige historici. Op dit ogenblik wordt hem geen psychologisch, maar bij
uitstek politiek proces aangedaan.
NRC Handelsblad van 13-10-1998, pagina 7

Training van hersenspieren
Toen de onlangs overleden dichteres M. Vasalis zich in Groningen, waar haar man
tot hoogleraar benoemd was, gevestigd had, had zij aanvankelijk moeite te wennen
aan de nuchterheid van haar nieuwe stadgenoten.
Eens vertelde zij in een gezelschap waarvan ik deel uitmaakte, hierover een
anekdote. Op een avond had zij met enkele collega's van haar man een diner in hotel
De Doelen aan de Grote Markt. De sfeer was gezellig en ontspannen en zij begon
zich verzoend te voelen met Groningen. Het was een mooie zomeravond, en toen zij
na afloop de hoge stoep voor het hotel betrad en daar de Grote Markt zag, waarboven
de Martinitoren uitrees, was zij in een bijna euforische stemming en riep zij uit: ‘Kijk
toch eens!’ Waarop zij een stem naast zich hoorde: ‘Ja, 't is al neegn uur.’ Boem,
daar was zij weer op Groninger bodem terecht.
Toen ik het bericht van haar overlijden zag, moest ik aan die anekdote denken.
Maar die is niet de aanleiding tot dit artikel. Die is de necrologie van Michael Zeeman
in de Volkskrant van woensdag, waarin hij schrijft dat haar ‘klassieke’ gedichten ‘in
ontelbare geheugens gegrift’ staan. Mooi zijn die gedichten zeker, en bekend ook,
maar kennen ontelbaren ze inderdaad ook uit het hoofd? (Haar poezie is wel als
‘damespoezie’ uitgekreten. Waren er maar meer dames - en heren - die schreven.)
Nu wil het toeval dat ik de avond tevoren naar Bernard Pivots programma op TV5
had zitten kijken. Een van zijn gasten was - niet voor de eerste keer - de filosoof
George Steiner. Nu ben ik altijd diep onder de indruk van Steiners enorme eruditie,
maar ik verdenk hem er soms enigszins van een fraseur te zijn. Wat moet ik
bijvoorbeeld met de wijsheid die hij dinsdag debiteerde: ‘Ik ben een verzamelaar
van stilten’? (Waarop Pivot snedig zei: ‘Maar u bent praatgraag!’, wat zeker waar
is.)
Maar deze keer was ik het op een punt eens met Steiner. Pivot las een passage uit
Steiners laatste boek Errata, een autobiografie, voor. Daarin gaat Steiner te keer tegen
de ‘simplificering, de nivellering, de verwatering’ van het onderwijs dat het de
kinderen zo gemakkelijk mogelijk wil maken.
Hij noemt deze ‘vulgaire neerbuigendheid’, ingegeven door vrees voor een
‘zogenaamd elitisme’, ‘misdadig’.
In het gesprek verdedigde Steiner deze opvatting hartstochtelijk: ‘Het is beledigend
jegens het kind te zeggen: je hebt geen toegang tot wat je niet begrijpt.’ Het is heel
goed voor een kind het te laten kennismaken met wat boven zijn pet gaat. Het kind
zal het niet altijd begrijpen, maar soms, misschien zelfs vaak, zal het hem aan het
denken zetten. En daar gaat het om. Een atleet staalt voortdurend zijn spieren. Waarom
zouden wij de spieren van onze hersens niet mogen stalen?
Een methode daartoe is het uit het hoofd leren van teksten en hier ligt het verband
met wat Michael Zeeman schreef over Vasalis' gedichten, die in ontelbare geheugens
gegrift zouden staan. Of dit laatste nu waar is of niet - in elk geval is het uit het hoofd
leren van teksten een manier om de hersens te trainen - ook wanneer die teksten niet
helemaal begrijpelijk zijn.
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In vroegere generaties was dat heel gebruikelijk. Mijn vader, geboren in 1871,
kende Schillers Das Lied der Glocke en Goethes Erlkonig uit het hoofd (of passages
eruit). Die had hij op de Openbare Handelsschool geleerd, en wanneer ik nog de
beginregels ‘Festgemauert in der Erde steht die Glocke...’ en ‘Wer reitet so spat
durch Nacht und Wind?’ ken, dan heb ik dat van hem, niet van mijn eigen middelbare
school, want in mijn tijd was het al geen gewoonte meer teksten uit je hoofd te leren.
Op mijn gymnasium was er slechts een leraar die dit aanmoedigde (niet
voorschreef). Zo ken ik, behalve de beginregels van de Ilias en de Aeneis (die iedere
gymnasiast kent), alleen nog maar het begin van een van Ovidius' Metamorfoses:
‘Iamque deus posita fallacis imagine tauri...’(ik hoop dat ik de regel goed citeer) niet omdat ik mijn aanmoediging volgde, maar omdat ik die regel uittentreure hoorde
opzeggen door klasgenoten die dat wel deden.
Je hoeft geen conservatief te zijn om deze methode niet voetstoots te verwerpen.
Den Uyl, die allesbehalve conservatief was, kende talloze gedichten uit zijn hoofd.
Ik heb hem eens horen vertellen dat hij dat vermogen te danken had aan zijn
gereformeerde jeugd. Daarin waren het psalmen en bijbelteksten die de jeugd
ingestampt kreeg. Ik had niet de indruk dat hij spijt had van die erfenis, waarmee hij
overigens gebroken had.
Maar wat is het nut van dat van buiten leren? Een utilitaire vraag! Het antwoord
dat het de memorisator veel genot en schoonheid geeft, is dus niet terzake. Dat
betekent niet dat er geen nut is. Het nut is dat de hersens getraind worden.
Maar geheel los van dit nut, staat de vraag of het kind opgezadeld moet worden
met kennis die het niet begrijpt, zelfs niet begrijpen kan. Overdrijving is natuurlijk
nooit goed, maar in het algemeen kan het heel nuttig zijn een kind soms intellectueel
op zijn tenen te laten staan. Hem wordt dan iets ontsloten wat hij nog niet helemaal
vatten kan, maar wat hem nieuwsgierig kan maken, hem een vermoeden kan geven
dat hem een aansporing kan zijn zekerheid te zoeken. Of er wordt in zijn geest een
humus gelegd die wanneer hij rijper is geworden vruchten kan dragen.
Maar is het geen vechten tegen de bierkaai? De bierkaai is dan niet zozeer een
onderwijsstelsel dat, al dan niet vanuit een zieligheidscultuur, het de kinderen - en
de onderwijskrachten - zo gemakkelijk mogelijk wil maken, alswel de techniek. Als
alles wat we willen weten of ons willen herinneren, opgeslagen is in de computer of
het Internet, die we elk ogenblik kunnen raadplegen, waarom zouden wij dan nog
moeite doen het in ons hoofd op te slaan? Wat de gevolgen van dit geheugenverlies
voor onze cultuur zullen zijn, weet ik niet.
NRC Handelsblad van 23-10-1998, pagina 7

Machiavelli of rubberen leeuw?
Incertitudes allemandes - deze uitdrukking duikt voortdurend op wanneer Fransen
het over Duitsland hebben, dat machtige rijk aan hun oostgrens waarvan ze nooit
precies weten welke richting het op zal gaan, gedreven als het, in hun ogen, wordt
door donkere krachten die het tegendeel lijken te zijn van de cartesiaanse logica
waardoor zijzelf, alweer in hun ogen geleid worden.
Moeten we op de dag dat een nieuwe Duitse regering aantreedt, opnieuw van
‘Duitse onzekerheden’ spreken? Ja, maar dan niet omdat de regering-Schroder de
bijna metafysische angsten oproept waarvan die Franse term uitdrukking is. De
onzekerheden over de komende vier jaar zijn, om zo te zeggen, normale onzekerheden
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- onzekerheden die bestaan bij het aantreden van elke nieuwe regering, waar ook ter
wereld (dus ook in Frankrijk). Ze lijken in dit geval groter, in de eerste plaats, omdat
de wereld de afgelopen zestien jaar lang gewend was geraakt aan het brok onzekerheid
dat Helmut Kohl voorstelde - hoewel we vergeten zijn dat het ook bij hem enige
jaren heeft geduurd alvorens hij zijn gezag in Duitsland, en vervolgens in Europa,
had gevestigd. Iedere opvolger zou moeite hebben uit de schaduw van deze kolos te
treden.
Maar er komt nog iets bij. De start van de nieuwe regering is, al voor haar aantreden
niet briljant geweest. Dat komt niet door spanningen tussen de twee coalitiepartners.
De Groenen hebben vrijwel alles, zelfs hun dierbaarste beginselen, ingeslikt om maar
in de regering te komen. Nee, het zijn de spanningen binnen de grootste
regeringspartij, de SPD, die oorzaak zijn van de onzekerheid.
Dat er spanningen bestonden tussen de twee grote tenoren van de SPD, Schroder
en Lafontaine, was al jaren bekend. Lafontaine heeft zichzelf altijd als de betere
bondskanselier beschouwd maar heeft zich erbij neergelegd dat Schroder de betere
stemmentrekker was. Sindsdien is het zijn doel de macht op andere manier uit te
oefenen dan als bondskanselier.
Zijn er ook ideologische verschillen? Lafontaine is een ouderwetse
sociaal-democraat, een keynesiaan. Schroder heeft zich opgeworpen als de
moderniseerder, de man van het ‘nieuwe midden’, de kleine zakenman, de managers,
de wetenschappelijke en technische elite.
Het is de vraag hoe diep die verschillen zijn.
Immers, in het regeringsakkoord is weinig terug te vinden wat aantrekkelijk is
voor dat ‘nieuwe midden’, en als minister van Financien heeft Lafontaine de macht
van zijn ministerie weten uit te breiden ten koste van de ministeries van Buitenlandse
en Economische Zaken. Dat was voor de ondernemer Stollmann, die Schroder had
uitgezocht voor dat laatste ministerie, voldoende reden om, toen hij het
regeringsakkoord had gelezen zich bekocht te voelen en alsnog voor de eer te
bedanken.
De vraag is nu: was Schroders opvrijen van het ‘nieuwe midden’, incluis de
benoeming van Stollmann, alleen maar een methode om stemmen te winnen en keert
hij nu terug tot sociaal-democratische overtuigingen die hij altijd heeft gehad of heeft
Schroder de machtsstrijd tegen Lafontaine (of de eerste ronde erin) gewoonweg
verloren? In andere woorden: is Schroder een Machiavelli of wat de Duitsers noemen:
een gummi Lowe (een rubberen leeuw)?
Als hij werkelijk een Machiavelli mocht zijn, dan is er nog de mogelijkheid dat
hij op de gelegenheid wacht zijn rivaal Lafontaine de nek te breken en dan het
programma uit te voeren dat hij de kiezers voorspiegelde. Per slot van rekening kwam
president Mitterrand in 1981 ook met een keynesiaans programma om na twee jaar
een ommezwaai van 180 graden te maken. Schroder zou zo'n ommezwaai meer
moeite kosten, omdat hij, anders dan Kohl, geen partijvoorzitter is. Dat is Lafontaine.
Mitterrand was overigens tot die draai gedwongen omdat de wereldeconomie toen
al zo geintegreerd was dat Frankrijk slechts op straffe van devaluatie en machtsverlies
zijn eerzame koers zou kunnen volhouden. Spoedig zal blijken welke keus Schroder
zal doen, als het programma van zijn regering in conflict zou komen met het
Stabiliteitspact dat de euro moet beschermen.
Nu al botst Lafontaine, die vaste wisselkoersen en beperkingen van de kapitaalmarkt
bepleit, openlijk met Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank, die dit
categorisch afwijst. Dat kan nog tot een crisis leiden, zeker als hij Frankrijk en Italie
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(dat nu een ex-communist als premier heeft) achter zich krijgt wat allesbehalve
onwaarschijnlijk is.
Onzekerheden genoeg dus. Onzekerheden die hun oorzaak vinden in het paradoxale
feit dat de sociaal-democraten, die bijna overal in Europa de macht hebben veroverd
het onderling niet eens zijn over het model dat het beste antwoord is op de nood der
tijden: het model van Blair, dat van Kok-Duisenberg, dat van Jospin, dat van
Lafontaine? En waar staat Schroder?
Boven al die onzekerheden zweeft de onzekerheid of de recessie ook Europa in
haar greep zal krijgen. Maar dat is een onzekerheid die boven het hoofd van alle
regeringen, links of rechts, hangt.

Das Lied der Glocke
Nu we het toch over Duitsland hebben: op 23 oktober heb ik hier de beginregel van
Schillers Das Lied der Glocke verkeerd geciteerd.
De juiste tekst luidt: ‘Fest gemauert in der Erden steht die Form in Lehm
gebrannt...’. Ik dank de lezers die mij daarop, al dan niet met gewettigd leedvermaak,
opmerkzaam maakten.
NRC Handelsblad van 27-10-1998, pagina 9

Een Duitse Van Mierlo?
‘Un jacobin ministre n'est pas un ministre jacobin.’ Deze Franse zegswijze, die
verwijst naar de meest revolutionaire groepering in de Franse Revolutie, de Jacobijnen,
kan misschien het best vertaald worden met: een revolutionair die minister wordt, is
niet hetzelfde als een revolutionaire minister.
Deze wijsheid gaat ook op voor velen in de ploeg die vorige week de macht in
Duitsland hebben overgenomen. Twintig a vijfentwintig jaar geleden behoorden
Schroder en Lafontaine tot de radicale jeugdorganisatie van de SPD, die alles wilde
veranderen. Zestien jaar geleden hielpen zij de toenmalige bondskanselier, hun
partijgenoot Helmut Schmidt, ten val te brengen (en daarmee, indirect, Helmut Kohl
in het zadel te hijsen).
Nu hebben ze de verkiezingen gewonnen met de leus: ‘Niet alles wordt anders,
maar veel wordt beter.’ Die leus deed het goed bij het ‘nieuwe midden’, de grote
groep die de laatste decennia tot welstand was gekomen en dus allerminst bereid was
het verworvene door revolutionaire experimenten weer op het spel te zetten. Ook
aan Duitslands verankering in de destijds verfoeide NAVO en de EU willen de nieuwe
machthebbers niet morrelen.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, heeft misschien
wel de grootste metamorfose doorgemaakt. Een generatie geleden stond hij ver links
van de socialisten; hij was een straatvechter. Maar ook hij paste zich allengs aan de
realiteit van het leven aan, die hij de laatste jaren zijn partijgenoten, met wisselend
succes, onder ogen probeerde te brengen. Nu draagt hij das en driedelig pak.
Van hem hoeven Duitslands bondgenoten en partners dus geen vreemde kuren te
verwachten. Zijn eerste uitlatingen als minister waren dan ook braaf orthodox, en
mocht hij ooit last krijgen van oprispingen uit een ver verleden, dan moet niet vergeten
worden dat zijn partij, die trouwens bij de verkiezingen van 27 september stemmen
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verloor, maar een heel kleine partner is van de SPD (resp. 6,7 en 40,9 procent van
de stemmen).
Niettemin is het interessant kennis te nemen van zijn ideeen. In vraaggesprekken
met twee Franse kranten heeft hij er een tipje van opgelicht. In Le Monde gaat hij
op een filosofische tour die doet denken aan Van Mierlo. Van een Duitse minister
van Buitenlandse Zaken zijn zulke bespiegelingen altijd interessanter (in de zin van:
relevanter) dan van een Nederlandse. Laten we er dus kennis van nemen.
‘Naar mijn mening zijn de betrekkingen tussen de staten niet het voornaamste
probleem. Het probleem ligt veeleer in de betrekkingen tussen de samenlevingen,
de intellectuele milieus, de politieke elites, de openbare meningen.
Zelfs als de bilaterale betrekkingen heel belangrijk zijn, zullen wij slechts
belangrijke vooruitgang maken wanneer we een Europese binnenlandse politiek
hebben. Een Europese buitenlandse politiek kan trouwens slechts ontstaan als we
een Europese binnenlandse politiek hebben.’
Dat is allemaal niet onjuist, maar wat moeten we ermee? Ja, wat betekent het
eigenlijk precies? Wat is, bijvoorbeeld, een Europese binnenlandse politiek? Een en
ander nader toelichtend komt hij niet verder dan te betreuren dat ‘we geen Europees
debat hebben over onze verschillende ervaringen, onze filosofieen, onze angsten of
de definitie van onze gemeenschappelijke doeleinden’.
Ook allemaal waar, maar een debat is nog geen politiek. De vergelijking met Van
Mierlo, die het ‘drama van de redenering’ belangrijker zei te vinden dan dit of dat
standpunt, dringt zich weer op. Zulke praat, die tot niets verplicht hoort thuis in het
cafe, niet in de ministerraad. Fischer is net in Londen geweest wel de laatste plaats
waar je met zulke filosofieen moet aankomen.
In zijn vraaggesprek met Le Figaro heeft hij blijkbaar hardere taal gesproken, die
sommigen heeft doen schrikken. Duitsland, zo zei hij, zal niet meer aarzelen ‘zijn
nationale belangen te verdedigen’. De ex-communist Arnold Koper, die allesbehalve
een ‘softie’ is, vindt die taal ‘zorgwekkend’ (de Volkskrant, 31 oktober).
Is dat zo? In de eerste plaats heeft Duitsland, zoals ieder ander Europees land,
nooit anders gedaan dan zijn nationale belangen te verdedigen. In de tweede plaats
hangt het er maar van af hoe Duitsland zijn nationale belangen interpreteert. Zo zag
Kohl lange tijd een nationaal belang in het doen van concessies aan Frankrijk.
Het is veeleer verfrissend dat een Duitse minister van Buitenlandse Zaken er eerlijk
voor uitkomt dat het zijn streven is de nationale belangen van zijn land te verdedigen.
Europa is niet op gezonde grondslag gebouwd als van een land steeds verwacht wordt
dat het zijn nationale belangen op een zacht pitje zet, terwijl de andere onbeschroomd
de hunne mogen verdedigen al gebeurt dat onder het mom van ‘Europese belangen’.
Als Fischer een einde zou maken aan die schijnheiligheid, zou hij pas echt de naam
van ‘realo’, die hij in zijn partij had, verdienen. Trouwens, ieder die vals woordgebruik
ontmaskert, verdient lof.
NRC Handelsblad van 03-11-1998, pagina 9

Oudere tijdgenoten
Prof. dr. W.F. Wertheim, die begin deze week overleed, heb ik een keer ontmoet.
Dat was in het voorjaar van 1946. Het Nederlands Genootschap voor Internationale
Zaken, dat het jaar tevoren was opgericht, stelde zich aan het publiek voor met een
meerdaagse conferentie in het toen nog bestaande Badhotel in Baarn.
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Dat publiek bestond uit de toenmalige politieke, wetenschappelijke en journalistieke
elite, plus bedrijfsleven. Onder de aanwezigen herinner ik me minister van
Buitenlandse Zaken Van Roijen; de Kamerleden Serrarens en Joekes (de latere
minister); Koos Vorrink, voorzitter van de PvdA vergezeld van zijn dochter Irene
(die haar lange blonde vlechten verruild had voor wat toen heette een
Veronica-Lakekapsel); Den Uyl, toen nog bij Vrij Nederland; dr. W.K.J. Feuilletau
de Bruyn, die later dat jaar het comite Handhaving Rijkseenheid zou oprichten; en
zijn antipode Wertheim.
Het belang dat mijn krant aan deze gebeurtenis hechtte, kon afgemeten worden
aan het feit dat zij haar jongste redacteur afvaardigde. Dat was ik. Er waren natuurlijk
nog vele anderen, maar die staan mij niet meer voor de geest of komen nog ter sprake.
Op een dag zat ik aan de lunch naast Wertheim, die kort tevoren uit Indonesie, waar
hij hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia was geweest, was gerepatrieerd.
Hij had meegemaakt hoe Britse troepen orde en rust hadden proberen te herstellen
na de Japanse capitulatie en de uitroeping van de Republik Indonesia door Soekarno.
Een anekdote die hij me vertelde, herinner ik me levendig. Op een dag ontmoette
hij generaal Christison, de bevelhebber van de Britse - meestal Brits-Indische troepen. Wertheim zei tegen hem: ‘Wat u nu in Indonesie meemaakt - een opstand
tegen het koloniale regime - zult u ook in Brits-Indie meemaken.’ O nee, zei
Christison. En waarom niet? ‘Because they love us’, was het antwoord.
Met die anekdote wilde Wertheim de kortzichtigheid van de Britten typeren. Kon
hij voorzien dat de Nederlandse kortzichtigheid nog groter zou zijn? De Britten
zouden een jaar later de onafhankelijkheid van hun grootste kolonie erkennen - zij
het dat die gesplitst zou worden in India en Pakistan - en zonder oorlog (het
bloedvergieten vond plaats tussen moslims en hindoes).
Nederland zou pas eind 1949 de soevereiniteit aan Indonesie overdragen - na twee
oorlogen (eufemistisch politiele acties geheten).
Wertheim had dus wel gelijk dat hij het einde van het koloniale regime voorzag
en vond dat Nederland zijn beleid daaraan moest aanpassen. Daartoe was Nederland
in 1946 nog helemaal niet bereid - de openbare mening nog minder dan de regering.
In die regering was de PvdA een belangrijke partner. Geen wonder dus dat Wertheim
bekend stond als nog roder dan rood.
Hij zou nog vaker gelijk hebben tegen het rode establishment. Ontwikkelingshulp
(of, met een ander eufemisme, ontwikkelingssamenwerking geheten) werd daar vanaf
de jaren '60 een heilige koe. Wertheim zag daar - niet ten onrechte - een andere vorm
van koloniale inmenging in. Bovendien vond hij het contraproductief.
In hoeverre ideologie dan wel realisme hem tot deze inzichten had gebracht, is
onduidelijk. Voor marxisten is er trouwens geen tegenstelling tussen deze twee
begrippen. Maar ten aanzien van communistisch China, dat hij jarenlang als een
ontwikkelingsmodel aanprees, leek de ideologie bij hem de overhand te hebben.
Lange tijd ontkende hij dat Mao's experimenten tientallen, zo niet honderden
miljoenen het leven hadden gekost. Een paar miljoen misschien, maar niet tientallen...
Maar ook hier hoeft een goede marxist zich niet te schamen. Immers, als het
marxisme een wetenschap is - wat marxisten beweren - dan is moraal voor hem een
niet terzake doende categorie. In die zin waren Stalin en Mao goede marxisten. Het
aantal slachtoffers wordt voor hen pas interessant wanneer het contraproductief gaat
werken.
Intussen zijn er geen aanwijzingen dat Wertheim zijn marxisme tot die darwiniaanse
extremen volhield.
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Zijn ontkenning van de juistheid van het aantal slachtoffers dat aan Mao werd
toegeschreven, wijst erop dat hij ergens wel een grens van het toelaatbare zag. Maar
waar lag die volgens hem?
Tegen het eind van zijn leven schijnt Wertheim de dwalingen zijns weegs, althans
wat China betreft, te hebben ingezien. Ik lees althans in de Volkskrant (4 november)
dat hij ‘onlangs’ voor de NPS-radio erkende dat zijn taxatie van de communistische
revolutie in dat land ‘een grote vergissing van me’ was. Dat is een, hoewel late, toch
hele zelfoverwinning voor iemand die zich wetenschapsman noemt. Of hij daaruit
ook de conclusie trok dat hij voor verscheidene studentengeneraties dus een dwaallicht
is geweest, weet ik niet.
Een paar jaar geleden was hij aan zo'n erkenning nog niet toe. In een gesprek met
Theun de Vries, ook in de Volkskrant, verdedigde hij nog zijn keus van toen, terwijl
de ex-communist De Vries al zijn illusies had opgegeven en door deze eerlijkheid
een sympathiekere indruk maakte. Maar ja, voor de reputatie van een romanschrijver
staat door zo'n erkenning minder op het spel.
Maar laten we Wertheim nog een keer met instemming citeren: ‘Alle ervaringen
in mijn lange leven hebben mij geleerd nooit iets als definitief te beschouwen. De
ene revolutie loopt vast, de ander neemt het over met nieuwe moed en idealen...’
Maar achter zijn conclusie zet ik een vraagteken: ‘...maar het proces van emancipatie
dat eraan ten grondslag ligt, blijft altijd doorgaan.’ Zolang, zoals deze eeuw nog is
gebeurd, miljoenen mensen zich met hart en ziel geven aan bewegingen als fascisme
en nationaal-socialisme, die Wertheim toch niet als emancipatiebewegingen zal
beschouwen, is dit optimisme niet gerechtvaardigd.
Van die Baarnse bijeenkomst in 1946 is mij nog een voorval bijgebleven. Vorrink
mengde zich in het debat. Hij zou kort zijn, kondigde hij aan. Maar binnen de kortste
keren stond hij voor het spreekgestoelte en lanceerde hij een filippica tegen de
Sovjet-Unie (de Koude Oorlog was nog nauwelijks begonnen). Ik zat aan een tafeltje
met H.P.L. Wiessing, oud-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, en hoorde
deze tegen Sem Davids, toen bij datzelfde weekblad werkzaam zeggen: ‘Dat is onze
Kerenski.’ Wiessing, die een soort cryptocommunist was, verwachtte kennelijk
spoedig een bolsjewistische revolutie in Nederland. (De socialist Kerenski was de
laatste minister-president van Rusland voor de Oktoberrevolutie.)
Na Vorrinks tirade sprak Joekes die Racine citeerde: ‘Ni cet exces d'honneur ni
cette indignite.’ Ik vond dat prachtig. Dat vind ik trouwens nog, al ben ik er intussen
achtergekomen dat Joekes dit citaat eigenlijk verkeerd toepaste. Want hij bedoelde
te zeggen dat hij Vorrinks verontwaardiging (indignation) overdreven vond, terwijl
Racine spreekt van indignite, wat onwaardigheid betekent.
NRC Handelsblad van 06-11-1998, pagina 9

Een illusie, en waarom
Naar verluidt, staan minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen en zijn collega
van Defensie, De Grave, sceptisch tegenover pleidooien om de Europese Unie op te
tuigen met een gemeenschappelijke defensiepolitiek. Hun argument schijnt te zijn:
zolang de EU geen gemeenschappelijk buitenlands beleid heeft, heeft het geen zin
een gemeenschappelijke defensie te concipieren.
Dit argument is juist. Defensie is een instrument van politiek. Dus eerst dient die
politiek er te zijn. De vraag dient dan ook niet te zijn: waarom hebben wij geen
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gemeenschappelijke defensie? Maar: waarom hebben wij geen gemeenschappelijk
buitenlands beleid? Die vraag behoort eerst beantwoord te worden.
In de krant van 4 november doet de Britse politiek commentator Ian Davidson een
poging een antwoord op die vraag te geven. De kop boven zijn artikel zegt het al:
‘Gezamenlijk buitenlands beleid van Europa blijft een illusie’. Maar waarom?
Davidson zoekt het antwoord in ‘de diepgewortelde verschillen tussen de interne
(hoofdzakelijk economische) en de externe (hoofdzakelijk politieke) integratie’. In
de eerste categorie is veel meer vooruitgang geboekt dan in de tweede.
Alweer: waarom? Omdat de bestanddelen van het economische integratieproces
een cruciaal element gemeen hebben: voorspelbaarheid.
‘In het kader van de Europese eenwording zijn de betrokken regeringen ervan
overtuigd dat ze weten waar ze mee bezig zijn; ze zijn ervan overtuigd dat ze zelf
keuzen kunnen maken; dat ze grosso modo de gevolgen van een te sluiten akkoord
kunnen overzien. En als ze meegaan is dat doordat ze ervan overtuigd zijn dat het
akkoord hun voordeel zal brengen.’
Daarentegen is 't het ‘cruciale kenmerk van de buitenlands-politieke integratie [...]
dat de betrokken regeringen niet vooruit kunnen weten wat ze zich op de hals halen’.
In het uiterste geval kan die onvoorspelbaarheid leiden tot ‘de dood van jonge
militairen’. Dat is een mogelijke consequentie waar een regering gewoonlijk niet
luchthartig over denkt. Geen wonder dus ‘dat de integratie van het buitenlands beleid
zo traag vordert’.
In wezen, zegt Davidson terecht, is het buitenlands beleid ‘een manifestatie van
de nationale staat’. De EU zal dus ‘nog veel sterker moeten integreren, wellicht tot
het niveau van een centralistische megastaat, voordat ze in staat mag worden geacht
tot een buitenlands beleid en een militaire strategie op een niveau zoals we dat van
de Amerikanen gewend zijn’.
De essentie van Davidsons betoog is dat hij de nadruk legt op het wezenlijke
verschil tussen economische en (buitenlands-)politieke integratie. Omdat dit verschil
zo wezenlijk is, is het geloof dat economische integratie noodzakelijk en
onvermijdelijk zal overgaan in politieke integratie, zo oppervlakkig. Het is trouwens
sinds het begin van de economische integratie keer op keer gelogenstraft.
Even oppervlakkig is de stelling dat het falen van de politieke integratie te wijten
is aan gebrek aan politieke wil. Het omgekeerde is eerder waar: het is toe te schrijven
aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de politici, die begrijpelijkerwijs aarzelen
zich te werpen in een proces waarvan de uitkomst voorspelbaar is. Niet alleen hun
eigen politieke bestaan, maar ook dat van de bevolking waar ze verantwoordelijk
voor zijn, hangt van hun beslissing af.
Graag wil ik bekennen dat ik Davidsons betoog daarom zo graag onderschrijf
omdat ikzelf vele malen, ook in deze rubriek hetzelfde heb betoogd - met hetzelfde,
zij het anders geformuleerde argument: het wezenlijke verschil tussen economische
en (buitenlands-)politieke integratie.
Zelf sprak ik niet van de voorspelbaarheid van de eerste categorie (economische
integratie), maar van de globale calculeerbaarheid van economische gegevens. In
laatste aanleg kunnen zij becijferd worden, wat een geven en nemen mogelijk maakt.
Zelfs dan is het vaak moeilijk genoeg om tot akkoorden te komen (omdat elke
economische concessie ook politieke gevolgen heeft) maar het is mogelijk gebleken.
Heel anders is dat met buitenlands-politieke integratie. Hier hebben we te maken
met juist niet-calculeerbare, subjectieve factoren, zoals nationale zelfbeelden mythen,
culturele en godsdienstige achtergronden, begrippen als eer en glorie enzovoort. Met
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deze onweegbare en onmeetbare factoren valt niet te marchanderen. Die zijn, voor
de betrokkenen, van absolute waarde. Hier gelden slechts de relatieve
machtsverhoudingen.
Een concrete objectieve factor is hier ook belangrijk, en dat is de geografie. Die
heeft, net zoals de geschiedenis (die zich echter gemakkelijk tot mythenvorming
leent), de prioriteiten van een land bepaald. Zo zal Frankrijk noodzakelijkerwijs altijd
een grotere prioriteit verlenen aan het Middellandse-Zeegebied dan Duitsland, welks
hoofdstad honderd kilometer van Polen af ligt (laat staan dan Nederland).
Daarom is een geven en nemen - in de zin van: jij een beetje minder prioriteit aan
de Middellandse Zee, en ik een beetje minder aan Oost-Europa - vrijwel onmogelijk.
Het gevolg is een waslijst of grabbelton van wensen, zoals in de praktijk de
bijeenkomsten van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken produceren.
We kunnen het ook nog eenvoudiger zeggen dan Davidson en ikzelf gedaan hebben:
omdat er geen Europese publieke opinie bestaat, bestaat er geen Europese buitenlandse
politiek. Zo'n publieke opinie ontstaat slechts in een gemeenschap die zich, met alle
onderlinge verschillen, werkelijk als gemeenschap voelt. En dat is in Europa nog
lang niet zo.
Zal het beeld veranderen na de uitbreiding van de EU met Midden- en
Oost-Europese staten?, vraagt Davidson.
Meestal wordt aangenomen dat het dan nog moeilijker zal worden tot een
gemeenschappelijk buitenlands beleid te komen, maar Davidson ziet hier een
lichtpuntje: het is net zo goed mogelijk dat ‘een uitbreiding tot aan de randen van
Rusland de EU zal noodzaken tot een beter gecoordineerd buitenlands beleid’. Mijn
scepsis is groter. Bovendien spreekt Davidson hier plotseling van een ‘gecoordineerd
buitenlands beleid’. Maar daar hebben we het hier helemaal niet over. We hebben
het over een gemeenschappelijk buitenlands beleid, en dat is heel iets anders - al was
het alleen maar omdat besluitvorming in een gecoordineerd beleid veel omslachtiger
is en langer duurt dan in een gemeenschappelijk beleid, waarin, als het goed is,
beslissingen a la minute genomen kunnen worden.
NRC Handelsblad van 10-11-1998, pagina 9

Karwei afmaken: enig criterium?
Een zucht van verlichting was in Europa hoorbaar toen de uitslag van de Amerikaanse
verkiezingen uitwees dat president Clintons gezag niet was aangetast, integendeel:
versterkt. Die verlichting vond haar oorzaak minder in sympathie voor de president
dan in de vrees ruim twee jaar lang in een machtsvacuum te moeten verkeren.
Nu was het de laatste weken voor die verkiezingen al duidelijk geworden dat de
schandalen waarin de president verwikkeld was geraakt en de procedure die om die
reden tegen hem in gang was gebracht, hem minder vleugellam hadden gemaakt dan
aanvankelijk was aangenomen (o.a. in deze rubriek), en dat hij vrijwel zeker deze
procedure zou overleven.
Die Europese opluchting - zelfs president Chirac had Clinton morele steun
toegezegd - is het beste bewijs dat de Europeanen radeloos zijn wanneer de
Amerikaanse president aangeschoten is. Zelf zijn ze te machteloos en verdeeld om
tot eenparig en doeltreffend optreden te komen. Zonder de Amerikanen gebeurt er
dus niets. (Alleen houden de Europeanen zich wel het recht voor te kankeren wanneer,
bij Europees verstek, de Amerikanen optreden.)
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Maar mag de handelingsbekwaamheid van de Amerikaanse president het enige
criterium zijn wanneer hij beoordeeld moet worden? Zo ja, dan zou president Nixons
aftreden in 1974, achteraf als een fout moeten worden beschouwd, en inderdaad
waren er toentertijd nogal velen in Europa die vonden dat de procedure waarvan hij
het slachtoffer is geworden, een hetze was, die de wereld beroofde van een misschien
niet erg sympathieke, maar toch bekwame en besluitvaardige president.
Er zijn dus ook andere criteria waarnaar het gedrag van een president volgens de
Amerikaanse grondwet beoordeeld kan worden. Zijn dat zedelijke normen? In Europa
wordt algemeen aangenomen dat president Clinton om die reden, meer in het
bijzonder: om zijn seksuele escapades, een proces wordt aangedaan. Zeker is aan die
escapades de meeste ruchtbaarheid gegeven in de eerste plaats door de speciale
aanklager Starr, maar toch vormen zij niet de grond voor de aanklacht. Dat kan ook
niet volgens de grondwet, die spreekt van ‘high crimes and misdemeanors’, wat
vertaald kan worden met: zware misdaden en misdrijven. Daar vallen seksuele
escapades niet onder (tenzij tegen minderjarigen bedreven). Nee, het zijn meineed,
belemmering van de rechtsgang en poging tot beinvloeding van getuigen waarvan
Clinton beschuldigd wordt. Dat zijn zeker, ook volgens Europese opvattingen,
strafbare feiten.
Het is nogal verbijsterend dat gerespecteerde historici als Arthur Schlesinger
zeggen dat heren altijd liegen als het erom gaat een slippertje te verbergen. Niet dat
dit niet zo zou zijn, maar in de eerste plaats is de Amerikaanse president niet zomaar
een heer, en in de tweede plaats: liegen ze ook altijd onder ede tegenover de rechter?
Daarvan onder andere wordt Clinton beschuldigd. En in de derde plaats: als liegen
wegvalt als strafbaar feit, dan blijven belemmering van de rechtsgang en poging tot
beinvloeding van getuigen nog over. Clinton ontkent de juistheid van al die
beschuldigingen. Het is nu aan de instanties die de grondwet daarvoor aanwijst, uit
te maken wat ervan waar is. Dat is een uitzonderlijke, maar op zichzelf heel normale
procedure, waarvan moeilijk is in te zien wat er voor hetzerigs aan is. (Nogmaals:
het gaat hier niet om de seksuele escapades, maar om de vraag of de president meineed
heeft gepleegd en anderszins de normale rechtsgang heeft proberen te frustreren.)
Nu is de instantie die de grondwet hiervoor aanwijst het Congres, waarvan het
Huis van Afgevaardigden zich op dit ogenblik met de zaak bezighoudt. Het is dus
een per definitie politiek proces. Daar hoeft geen schande over geroepen te worden,
want zo wil de grondwet het.
Tenslotte heeft de Senaat, die een meerderheid van tweederden nodig heeft om
een president te veroordelen, het laatste woord.
Het recht moet zijn loop hebben, ook al heeft de grondwet dit in dit geval in handen
van politici gegeven. Daarom is die loop afhankelijk van de politieke stemming en
machtsverhoudingen. Na de verkiezingen van vorige week is het vrijwel zeker dat
de voor een afzetting van een president nodige meerderheid niet gehaald zal worden
- tenzij de speciale aanklager nieuwe feiten weet te produceren waarvoor ook
voorstanders van de president het hoofd moeten buigen. Maar zolang zulke nieuwe
feiten niet op tafel liggen, is het proces tegen Clinton vrij zinloos. De waardigheid
van het Congres gedoogt echter niet dat het dan maar afgeblazen wordt. Er wordt nu
naar tussenoplossingen gezocht, zoals een berisping van de president. Maar voor
zo'n milde sanctie komen alleen zijn seksuele escapades in aanmerking, en die zijn
nu juist niet onderwerp van de aanklacht. Bovendien voorziet de grondwet niet in
zo'n uitspraak tegen een president. Sommigen zien er zelfs een veronachtzaming van
het beginsel van de scheiding der machten in.
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Toch zou het iets onbevredigends hebben als Clinton er zonder enige kleerscheuren,
ja zelfs triomfantelijk vanaf zou komen. ‘Het Amerikaanse volk heeft ongetwijfeld
bij de stembus aangegeven dat het in Clintons gedrag geen reden ziet hem af te zetten.
Dat is een feit waarmee in de politieke arena rekening moet worden gehouden. Toch
kunnen we niet domweg het feit veronachtzamen dat er andere mensen in onze
samenleving zijn - bij de militairen en in verscheidene andere sectoren, zoals
president-directeuren en schoolhoofden - die om dezelfde redenen in staat van
beschuldiging zijn gesteld en hun baan hebben verloren.’ Dit zei dezer dagen Bob
Livingston, die de grootste kans maakt Newt Gingrich als voorzitter van het Huis op
te volgen.
Moet iemand als een dinosaurus beschouwd worden wanneer hij deze gevoelens
deelt? Misschien geen dinosaurus, maar wel iemand die er blijkbaar anders over
denkt dan de meerderheid van het Amerikaanse publiek. Want die kan het allemaal
niets schelen. Ze heeft weliswaar geen respect voor Clinton maar vindt wel dat hij
een goede president is, die daarom zijn karwei moet afmaken. Dat dit criterium
algemeen gehanteerd wordt bij de beoordeling van een president, is misschien wel
het meest verbijsterende - althans verrassende - aan de hele zaak. Het lijkt een novum
in de Amerikaanse geschiedenis.
NRC Handelsblad van 13-11-1998, pagina 7

Een opmerkelijke mutatie
Er moet iets heel belangrijks aan de hand zijn voordat een ambassadeur die vlak voor
zijn pensioen staat, overgeplaatst wordt naar een andere post, waar hij verwacht
wordt nog op zijn minst twee jaar - dus tot ver na zijn leeftijd als pensioengerechtigde
- te dienen en de jongere die tot dusver die post bezette, moet vervangen.
Dit is wat staat te gebeuren. A.P. van Walsum, sinds ruim vijf jaar ambassadeur
in Bonn, wordt op 25 juni van het volgend jaar 65 en zou dan de dienst moeten
verlaten. Maar minister Van Aartsen heeft besloten hem per 1 januari 1999 te
benoemen tot permanent vertegenwoordiger (ambassadeur) bij de Verenigde Naties
te New York.
Op die datum wordt Nederland lid van de Veiligheidsraad. Aangezien het
onwaarschijnlijk is dat de minister iemand op deze belangrijke post benoemt om
hem na een half jaar weer te laten gaan, moeten we aannemen dat Van Walsum de
volle twee jaar van Nederlands lidmaatschap zal uitzitten - dus tot ver na zijn 65ste.
Dit is een opmerkelijk besluit - te opmerkelijker omdat degeen die thans nog
Nederland bij de VN te New York vertegenwoordigt, J. Ramaker, er nog niet zo lang
zit en dus voortijdig zijn post moet verlaten. Heeft hij dan iets gedaan of nagelaten
wat de ministeriële ongunst verdient? Zo ja, dan is niet bekend wát.
Het tegendeel is eerder bekend. Ramaker heeft enige jaren geleden naam gemaakt
door zijn ijveren voor de verlenging van het kernstopverdrag. En dat Nederland
binnenkort weer lid van de Veiligheidsraad wordt, is ook voor een belangrijk deel
aan zijn lobbywerk te danken. Maar nu wordt hij voortijdig naar een of ander
VN-bureau in Wenen gestuurd. Duidelijk een - door velen onverdiend geachte degradatie.
Wat is er gebeurd wat de minister ertoe heeft doen besluiten hem te verplaatsen?
Is er onenigheid tussen hem en de minister geweest, toen de laatste in september
tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York was en het lobbywerk op
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ministerieel niveau voortzette? We weten het niet, en we hoeven het niet te weten behalve dat het uitzonderlijke van die mutatie niet anders dan de nieuwsgierigheid
kan wekken.
Als het inderdaad een onenigheid tussen de minister en zijn vertegenwoordiger
bij de VN was die tot dit besluit heeft geleid, dan zou dat op zichzelf nog niet zo
bijzonder zijn. Zulke onenigheden of incompatibiliteiten komen wel meer voor. En
wanneer een minister, om welke reden dan ook, van mening is dat een ambassadeur
niet de juiste man op de juiste plaats is, heeft hij het volste recht - zelfs de plicht hem te vervangen.
Nee, het uitzonderlijke is dat Ramaker vervangen wordt door een oudere collega
die op het punt staat met pensioen te gaan. De normale doorstroming in de
diplomatieke carriere wordt er door onderbroken, wat het moreel in de dienst niet
ten goede zal komen. Er moet dus wel iets heel belangrijks zijn geweest wat minister
Van Aartsen tot deze ongewone stap heeft gebracht.
Rechtvaardigt het belang van Nederlands tweejarig lidmaatschap van de
Veiligheidsraad deze stap? Dat is natuurlijk een kwestie van waardering. Het schijnt
dat Van Aartsen zich aanvankelijk afgevraagd heeft of de sop de kool wel waard
was; met andere woorden: of dat lidmaatschap wel zo belangrijk was dat Nederland
zich daar zo druk over moest maken. Maar hij is blijkbaar van gedachten veranderd,
want al vrij gauw liet hij - minder elegant - weten dat zijn voorganger, Van Mierlo,
het erbij had laten zitten, wat die zetel in de Veiligheidsraad betreft.
Misschien dat hier overwegingen van binnenlands-politieke aard hebben
voorgezeten. Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad wordt nu eenmaal, terecht of
ten onrechte, in de Nederlandse politiek als heel belangrijk beschouwd. Hier speelt
waarschijnlijk ons idealistisch internationalisme een rol. Door een diplomatiek
zwaargewicht - en dat is Van Walsum onbetwistbaar - op die post te benoemen,
meende Van Aartsen wellicht te kunnen scoren.
Die overweging zou des te plausibeler zijn omdat op het terrein waar Nederlands
belangen werkelijk in het geding zijn, namelijk het terrein van de Europese integratie,
de ministers van Buitenlandse Zaken steeds meer de kaas van het brood wordt gegeten
door de minister-presidenten en de ministers van Financien. Van Mierlo signaleerde
dit in zijn zwanenzang voor zijn Europese collega's in juli.
Maar dit alles verklaart nog niet waarom het juist Van Walsum, de man die over
een paar maanden 65 wordt, moest zijn die Ramaker in New York gaat vervangen.
Het feit dat deze een vriend van Bolkestein is, van wie op zijn beurt Van Aartsen
een protege was wordt dan natuurlijk in het geruchtencircuit gereleveerd. Dat lijkt
echter als motief vergezocht, al was het slechts omdat het onwaarschijnlijk is dat
Bolkestein - stel dat er hier sprake is van zijn invloed - de Veiligheidsraadszetel zo
verschrikkelijk belangrijk voor Nederland vindt.
De werkelijk belangrijke vraag blijft dus: als Ramaker inderdaad om welke reden
dan ook, niet heeft voldaan in de ogen van de minister was er dan werkelijk niemand
in het ambtenarencorps van Buitenlandse Zaken die en nog enkele jaren voor de boeg
heeft en voldoende gewicht heeft om de zetel in de Veiligheidsraad te bezetten? Zo
neen, dan zou dat niet veel goeds zeggen over dat corps. Of beter: dan zou dat het
een en ander zeggen over de dunk die de minister van dat corps heeft.
Wertheim. Op 6 november schreef ik hier dat de onlangs overleden prof. dr. W.F.
Wertheim kort voor zijn dood voor de NPS-radio had erkend dat zijn taxatie van de
communistische revolutie in China ‘een grote vergissing van me’ was geweest.
Sindsdien is mij gebleken dat deze zelfkritiek niet betrekking had op zijn oordeel
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over de revolutie als zodanig, maar slechts op dat over de Culturele Revolutie, die
een fase in die revolutie is geweest.
NRC Handelsblad van 17-11-1998, pagina 9

Een geschiedenis herzien
Een discussie zonder einde. Zo noemde de historicus Geyl de geschiedwetenschap.
Steeds komen er nieuwe interpretaties van de feiten. Vaak komen er ook feiten boven
water die eerder onbekend waren. Zo dwingt het opengaan van de archieven in het
voormalig communistische Europa dikwijls tot herziening van algemeen als juist
aanvaarde opvattingen.
Neem bijvoorbeeld het jaar 1981. Op 13 december van dat jaar riep generaal
Jaruzelski, die minister-president en secretaris-generaal van de communistische partij
was, de staat van beleg in Polen uit. Het leger nam de macht in handen; de vakbond
Solidarnosc werd ontbonden; zijn leiders, onder wie Lech Walesa, kwamen onder
arrest.
Verontwaardiging in de Westerse wereld natuurlijk, maar heimelijk toch ook wel
begrip. Immers, algemeen werd aangenomen dat, als Jaruzelski niet orde op zaken
in het roerige Polen had gesteld, de Sovjet-Unie die taak op zich zou hebben genomen
- zoals zij dat in 1956 in Hongarije en in 1968 in Tsjechoslowakije had gedaan. Polen,
doorgangsgebied naar de DDR, was voor Moskou van nog grotere strategische
betekenis dan die twee andere landen.
Zo dacht ik er toentertijd ook over, en zo schreef ik enkele dagen na Jaruzelski's
staatsgreep dat deze ‘nog de minste van twee kwaden’ was; ja, dat hem het ‘voordeel
van de twijfel’ gegund moest worden, temeer omdat die coup, die niet paste in het
communistische model ‘net zo goed als een symptoom van desintegratie van het
Oostelijke blok uitgelegd kon worden’.
Die laatste interpretatie zou ik na zeventien jaar nog staande kunnen houden, maar
dat de Sovjet-Unie op het punt stond zelf in Polen de zaak in de hand te nemen, zoals
Jaruzelski tot op de dag van vandaag beweert en velen (onder wie ik) geloofden dat standpunt moeten we nu herzien, nu de Moskouse archieven een ander - en veelal
verrassend - beeld geven.
Al een jaar eerder - het jaar waarin de Poolse regering zich gedwongen had gezien
een akkoord te sluiten met Solidarnosc (in Moskous ogen een contrarevolutionaire
beweging) - was Breznjev gezwicht voor de Poolse waarschuwing dat een intocht
van Russische divisies (onder het mom van manoeuvres) tot een nationale opstand
en een bloedbad zou leiden.
Toen in 1981 de crisis in Polen verergerde, beraadslaagde het Politburo in Moskou
herhaaldelijk over de toestand in het buurland. Verrassend is het in de nu toegankelijke
archieven te lezen dat leden die in het Westen de naam hadden diehards te zijn zoals Soeslov en Gromyko - tot voorzichtigheid maanden.
‘Een paar sociaal-democraten in de (Poolse) regering’ is nog altijd beter dan de
inzet van sovjettroepen, zei Soeslov. Zo'n invasie zou een ‘catastrofe’ betekenen.
Ook Breznjev zelf kwam niet verder dan te dreigen met economische represailles.
Jaruzelski voelde zich door de grote bondgenoot in de steek gelaten.
Dat Andropov, die Brezjnev ruim een jaar later zou opvolgen, een gematigd
standpunt innam, is niet zo verrassend. Als chef van de KGB was hij goed op de
hoogte van de werkelijke macht van zijn land. Ook hij legde zich bij de mogelijkheid

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

neer dat Soldarnosc de macht in Polen zou krijgen. ‘Wij moeten ons in de eerste
plaats bekommeren om ons eigen land en om de versterking van de Sovjet-Unie. Dat
is onze prioriteit.’
De prioriteiten waren dus verschoven. Dertien jaar tevoren gold de zogenaamde
Brezjnev-doctrine nog waarmee de Sovjet-Unie zich het recht toeeigende overal te
intervenieren waar het socialisme in gevaar was. En in het begin der jaren zeventig
toen het ene na het andere Afrikaanse land het marxisme omhelsde verklaarde dezelfde
Brezjnev triomfantelijk dat de ‘correlatie der krachten’ in de wereld ten gunste van
de Sovjet-Unie was verschoven. In 1981 was het omgekeerde gebeurd, en de
Sovjetleiding wist dat.
Hoe het ook zij - Jaruzelski moest dus alleen handelen. Waarom hij daartoe besloot,
is nog niet geheel duidelijk. Hij had, gegeven Moskous weigering in te grijpen, zich
ook aan het hoofd kunnen stellen van de hervormingsbeweging, wat hij in 1989,
onder voor hem veel ongunstigere omstandigheden, min of meer zou doen.
Waarschijnlijk was hij een overtuigder communist dan waarvoor men hem, de
militair uit kleine Poolse adel, algemeen had aangezien.
Belangrijker nog is de vraag wat de oorzaken waren van de aarzelingen van het
Politburo in Moskou. Prof. Wilfried Loth, historicus aan de universiteit van Essen,
aan wiens artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 4 november ik veel
ontleen, noemt drie oorzaken.
In de eerste plaats was de Sovjetleiding inderdaad bang voor een bloedbad. Polen
zijn geen Tsjechen (die in 1968 geen weerstand hadden geboden), en de inval in
Afghanistan was de Russen niet in de koude kleren gaan zitten. In de tweede plaats
hadden Helmut Schmidt en Giscard d'Estaing hen gewaarschuwd dat nog zo'n inval
als in Afghanistan een eind zou maken aan de kans op wapenbeheersingsakkoorden
en economische samenwerking, die de Sovjet-Unie nodig had.
In de derde plaats hadden, aldus Loth twaalf jaren van ontspanning de leiders van
de Sovjet-Unie realistischer gemaakt. Ze zagen niet meer overal de hand van de CIA
in. Het leerproces dat met de naam van Gorbatsjov verbonden wordt, was al voor
hem begonnen meent hij. Hij besluit dan ook met de opmerking: ‘Het einde van de
Koude Oorlog had veel meer met de ontspanning te doen dan met de
bewapeningsinspanningen van het tijdperk-Reagan.’
Het zal altijd moeilijk blijven uit te maken wat het precieze aandeel is geweest
van iedere factor die bijgedragen heeft aan het einde van de Koude Oorlog. Historische
processen zijn zelden monocausaal, en de verschillende oorzaken beinvloeden elkaar
doorgaans bovendien. Het was overigens niet zozeer de angst voor de Amerikaanse
bewapening die de Sovjet-Unie ten slotte tot de overtuiging bracht dat de Koude
Oorlog niet te winnen was als wel de vrees dat die bewapening Amerika een
technologische voorsprong zou geven die niet in te halen zou zijn.
Moeten wij uit een en ander de conclusie trekken dat West-Europa, op zijn beurt,
niet bang had hoeven te zijn voor de middellange-afstandsraketten (SS20's) die de
Sovjet-Unie terzelfder tijd plaatste en dus niet het zogenaamde dubbelbesluit had
hoeven te nemen, dat in 1981 en 1983 in Nederland en Duitsland honderdduizenden
protesteerders de straat deed opgaan? Die conclusie is te haastig. De plaatsing van
die SS20's kan worden gezien als een poging een Europa in gijzeling te nemen dat
niet meer door invasies (of de dreiging daarmee) onder controle gehouden kon
worden. Die plaatsing paste heel goed in de ‘versterking van de Sovjet-Unie’, waar
Andropov prioriteit aan gaf - eventueel ten koste van het communisme buiten de
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Sovjet-Unie. Finlandisering van Europa, zelfs Oost-Europa, als op een na beste
oplossing.
Die ‘versterking van de Sovjet-Unie’ zou ten slotte ook ten koste van het
communisme in de Sovjet-Unie gaan, maar dat is een ander verhaal.
NRC Handelsblad van 20-11-1998, pagina 7

Het idealisme der zondaren
In en om deze rubriek is er, de laatste maanden, met tussenpozen een discussie gaande
geweest over de oorzaken van het ‘internationalistisch idealisme’ dat vanoudsher de
Nederlandse buitenlandse politiek kenmerkt; of, om precies te zijn, niet zozeer de
politiek zelf, die bij tijden aardig cynisch kan zijn, alswel het denken over die politiek
bij het grote publiek (voorzover dit er zich uberhaupt voor interesseert.
Aan dat denken (als we dat tenminste zo willen noemen) kan de buitenlandse
politiek zelf zich niet helemaal onttrekken. Het domineert de stemming in de politieke
partijen (het minst bij de liberalen) en daardoor ook vaak in parlement en kabinet.
Het minste dat de uitvoerders van de buitenlandse politiek kunnen doen (voorzover
zij niet ook zelf door dat ‘internationalistisch idealisme’ zijn gedreven) is die politiek
althans in haar verklaringen te conformeren aan dat idealisme.
Om die discussie over dat ‘internationalistisch idealisme’ te recapituleren, beginnen
wij bij het begin. In een dit jaar verschenen bundel over mythen en internationale
betrekkingen ((Haunted by History: Myths in International Relations) noemt Jan
Willem Honig het ‘internationalistisch idealisme’ de mythe waarin Nederland gelooft:
we zijn weliswaar niet machtig, maar door ons onzelfzuchtig idealisme geven we
toch het goede voorbeeld, hebben we zelfs invloed.
Honig schrijft dit ‘internationalistisch idealisme’ toe aan onze ‘sterke calvinistische
traditie’. In een bespreking van Honigs essay (1 september) bestreed ik die erfenis
niet, maar vroeg ik mij af of ‘het denken over buitenlandse politiek niet veeleer
beinvloed is geweest door een traditie die niet met het calvinisme vereenzelvigd kan
worden, namelijk het internationaal-rechtelijke denken, dat vooral bij de liberalen
te vinden is geweest.
In een artikel in de krant van 8 september valt prof. G. Manenschijn mij bij. Sterker:
hij bestrijdt dat het calvinisme de oorzaak van ons ‘internationalistisch idealisme’
is, want ‘calvinisme laat zich niet met optimisme verbinden. Het wordt gekenmerkt
door diep wantrouwen over menselijke vermogens het goede te doen’.
Volgens Manenschijn is de oorzaak een andere. ‘De gedachte dat Nederland moreel
gidsland is of moet zijn [...], komt niet uit calvinistische bron maar uit die van het
optimistische Verlichtingsdenken, dat midden jaren '60 in Nederland het denken in
zijn greep kreeg en zich in de jaren '70 breed maakte op schier elk terrein.’
Dit laatste nu bestreed ik weer (6 oktober). Het Verlichtingsdenken is, zo schreef
ik, van veel oudere datum, en juist de liberalen zijn daar in de negentiende en de
eerste helft van de twintigste eeuw mee verbonden geweest. Voorhoeve is misschien
de laatste prominente vertegenwoordiger van die liberale school.
En wat het calvinisme betreft, vroeg ik mij af hoeveel calvinisten zich nog lieten
leiden door dat ‘diepe wantrouwen over menselijke vermogens het goede te doen’,
dat Manenschijn - terecht, naar het mij voorkomt - kenmerkend acht voor het echte
calvinisme. In politicis hebben de antirevolutionairen zich de laatste decennia eerder
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gedragen als gelovers in de maakbare samenleving. Met andere woorden: hoeveel
echte calvinisten zijn er nog?
Dit leek het einde van de discussie. Maar nu heeft ir. L. van der Waal, die tot voor
kort lid van het Europees Parlement was namens SGP/RPF/GPV, in het
Reformatorisch Dagblad van 4 november een antwoord gegeven op die laatste vraag.
Of eigenlijk niet op de vraag hoeveel echte calvinisten er nog zijn, alswel op de vraag
hoe de echte calvinist zijn taak in de wereld ziet. Namelijk zo:
‘De Heidelbergse Catechismus leert, in navolging van de Schrift, dat het kwaad
uit de mens voortkomt, zodat het niet in het menselijk vermogen ligt blijvende vrede
en eensgezindheid in deze wereld tot stand te brengen.
De wereldgeschiedenis is het terrein waar de machten van de zonde en het kwaad
zich breed maken en doordringen in de structuren van de samenleving van de volken.
Maar dat betekent niet dat het in de lijn van Calvijn ligt zich bij zondige situaties
neer te leggen. Integendeel, de mens heeft de taak en de roeping op deze wereld recht
en gerechtigheid te bevorderen en zijn politieke arbeid te richten op de publieke
erkenning van Gods naam, de vrede tussen de volken en de bestrijding van
mensonterende toestanden.’
De mens heeft in de calvinistische beschouwing die taak, ‘niet op grond van een
vooruitgangsgeloof of een programma tot wereldverbetering, maar als onvolkomen
tekenen van Gods genadige bemoeienis met deze wereld. En in de wetenschap en
verwachting dat de aarde waarop gerechtigheid heerst niet door mensenhanden tot
stand komt, maar aan het eind van de geschiedenis als vervulling van Gods beloften.
Daarbij hebben de nazaten van Calvijn altijd het besef gehad in al hun arbeid van
God afhankelijk te zijn.’
Van der Waal eindigt zijn betoog met de vraag ‘of de verwachting en dat besef
voldoende leven en voor niet-calvinisten herkenbaar zijn’. Het eerste deel van de
vraag komt neer op mijn vraag: hoeveel echte calvinisten zijn er nog? Ik kan die
vraag niet beantwoorden maar de echte calvinist Van der Waal blijkbaar ook niet.
En wat het tweede deel van die vraag betreft, meen ik dat die verwachting en dat
besef van de calvinisten voor de niet-calvinisten zeer herkenbaar zijn, zij het niet
helemaal navolgbaar. Maar dat laatste hindert niet want in de praktijk is vaak gebleken
dat niet-calvinisten, op grond van andere levensbeschouwingen, tot dezelfde resultaten
komen als calvinisten.
Dat vele niet-calvinisten, meestal onbewust, zelf ook een tik van de calvinistische
molen hebben gekregen, helpt natuurlijk.
Zo hebben de calvinisten en niet-calvinisten elkaar ook gevonden in hun kijk op
de taak van Nederland in de wereld, een kijk die zich door ‘internationalistisch
idealisme’ kenmerkt. Dat idealisme heeft dus meer dan een bron. Dat een van die
bronnen nu verloochend wordt door datzelfde idealisme, hoop ik in een volgend
artikel aan te kunnen tonen.
NRC Handelsblad van 24-11-1998, pagina 9

De last van goede bedoelingen
‘Het verleden is een ander land; de mensen doen de dingen daar anders dan bij ons.’
Met deze uitspraak wilde de Engelse romanschrijver L.P. Hartley zeggen dat wij er
nooit helemaal in slagen ons in te leven in de wereld - vooral de gedachtenwereld -
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van het voorgeslacht. Wat wij gek vinden, was voor onze voorouders doodnormaal;
waar wij tegenspraak ontdekken, klopte het voor hen als een bus.
Naarmate wij ook feitelijk minder van het verleden weten - en dat is met de
devaluatie van het geschiedenisonderwijs onvermijdelijk - wordt die afstand natuurlijk
groter. Een paar jaar geleden kreeg een eerstejaarsstudente geschiedenis te horen dat
de gereformeerden zich, over 't algemeen, zo goed gedragen hadden tijdens de Duitse
bezetting. ‘Hoe kan dat nou?’, was haar reactie, ‘die mensen waren toch rechts?’
Wat een wereld van misverstanden onthult zo'n reactie! Alsof iemand die
rechtzinnig is in het geloof, per definitie er in het politieke en sociale leven ook
‘rechtse’ denkbeelden op na moet houden. Ja, alsof ‘rechts’ niet een tegenstander
kan zijn van een radicaal, ja, revolutionair verschijnsel als het nationaal-socialisme.
Sterker nog - maar dat misverstand is algemeen - alsof het nationaal-socialisme zelf
wel ‘rechts’ genoemd kan worden. Waarschijnlijk geeft die historica nu les aan een
nog jongere generatie.
Deze opmerkingen vormen een aanloop naar de stelling die ik hier wil lanceren
en verdedigen: ons koloniale verleden is een van de bronnen van het
‘internationalistische idealisme’ dat het denken over Nederlands taak en plaats in de
wereld - dus op z'n minst indirect ook Nederlands buitenlandse politiek - zo kenmerkt.
Andere bronnen, zoals calvinisme en liberalisme, noemde ik in eerdere artikelen (1
september 6 oktober, 24 november).
Eerlijk gezegd, ben ik pas onlangs op die stelling gekomen, en wel na lezing van
een brief die dr. Arie Jan Gelderblom, hoofddocent Nederlandse letterkunde
1550-1850 te Utrecht, mij schreef naar aanleiding van die artikelen. Met zijn
toestemming wil ik hier enkele passages uit die brief aanhalen.
‘Het begin van de zeventiende eeuw is de bakermat van veel aspecten van het
Nederlandse zelfbeeld dat we nu nog kennen.
De succesrijke vrijheidsstrijd van de jonge Republiek tegen Spanje had de
overtuiging doen postvatten dat God de nieuwe staat in Zijn bijzondere bescherming
liet schuilen, omdat de inwoners zich hadden afgekeerd van het tirannieke
katholicisme.
De zich tegelijkertijd grandioos ontplooiende koloniale expansie kon - zo zag men
het toen - dan ook alleen maar een gevolg van Gods wil zijn geweest. Internationale
orientatie dus, binnen een paar jaar verworven met Gods hulp en toezicht. Dat is
althans de boodschap van ettelijke avontuurlijke reisverhalen, waarvan het Journaal
van Bontekoe wel het populairste is geweest.’
Hier onderbreek ik Gelderbloms betoog even: die talloze reisverhalen vonden in
de negentiende eeuw hun weerslag en bewerking in eveneens talloze jongensboeken
waarvan de jeugd - waaronder ikzelf - tot diep in deze eeuw smulde. Ik noem slechts
de namen van C. Joh. Kieviet, J.H. Been en Johan Fabricius. Het zelfbeeld van de
natie heeft veel aan hen te danken of te wijten ('t is maar hoe we daar nu tegenover
staan).
‘En uiteraard’, gaat Gelderblom verder ‘bekleedden Nederlanders in deze histories
altijd het moreel correcte standpunt. Zelfs slavenhandel wist men te motiveren met
het argument dat het beter was de Afrikanen lichamelijk vast te zetten en hun geest
tot Christus te brengen dan hen als vrije mensen onbekeerd te laten rondlopen als
prooi van de duivel.
‘De koloniale praktijk was uiteraard in werkelijkheid niet zo vreedzaam. Maar het
gaat in die teksten dan ook om mythes, ideologische cliches, en niet om feitelijke
verslaggeving. Onze beschaving vertelde dit en vertelt dit over zichzelf, omdat de
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mededelingen aangenaam zijn: iedereen houdt van ons, want wij zijn rechtvaardig,
doordat wij God aan onze zijde hebben.
Het zijn ‘representaties’, taaie wensvoorstellingen die zich in de loop van de
eeuwen maar heel traag door de realiteit laten corrigeren.
‘Zo heeft het bezit van een koloniaal rijk, vooral in de Indische archipel het
mythische zelfbeeld van internationaal georienteerde, met de beste bedoelingen
bezielde handelaars en bestuurders overeind gehouden. Dat gaat veel verder terug
dan de ‘ethische politiek’ van het begin van deze eeuw. Al omstreeks 1600 begint
een traditie van beschrijving van Indonesische volken die levend blijft tot na 1950
en die nog steeds niet helemaal ter ziele is.
‘De teneur van die beschrijving is ongeveer als volgt: Indie/Indonesie wordt
bewoond door vele, onderling zeer verschillende volken, van wie de meeste op een
lage trap van ontwikkeling staan, gemeten naar Europese maatstaven. Vooral hun
driftmatige aanleg (ze zijn opvliegend, oorlogszuchtig en vatbaar voor financiele en
erotische verleidingen) maakt dat zij zich niet zonder een matigend en beschavend
opperbestuur met elkaar kunnen verstaan.
Voor vrede en harmonie tussen Sabang en Merauke is dus een Nederlandse leiding
onontbeerlijk. Ontplooiing zal voortvloeien uit een op Nederland gerichte economie.
Het spreekt daarbij vanzelf dat het Nederlandse standpunt, overeenkomstig de mythe,
steeds idealistisch wordt getypeerd. Vaak wordt, zoals in de jongensboeken,
teruggegrepen naar zeventiende-eeuwse teksten, beelden en uitdrukkingen. In 1941
verscheen een boek over Nederlands-Indie onder de titel Daar werd wat groots
verricht..., een directe verwijzing naar het bekende woord van Jan Pieterszoon Coen.’
Iemand die opgegroeid is in die tijd van voor de oorlog, herkent dat alles
onmiddellijk.
Ook het onderwijs, vaak gegeven door ‘roje’ onderwijzers, was daarop gericht.
Vergeet ook niet de wandplaten op de lagere school, die vreedzame sawa's en
gelukkige dessa's vertoonden. Alles onder wijs Nederlands bestuur. Dat beeld is in
ontelbare kindergeesten geprent.
Zelf herinner ik mij hoe ik in de bezettingstijd Indonesische studenten die hier
waren gestrand, ontmoette en hoe verbaasd ik was toen ze over hun verlangen naar
onafhankelijkheid spraken. Hoe was dat mogelijk? Het Nederlands bestuur was toch
zo wijs en had voor wegen, scholen, ziekenhuizen gezorgd? Alle buitenlanders
roemden toch ons kolonialisme als voorbeeldig?
En toen zijn Leidse studievrienden in 1945 hoorden dat Hamengko Buwone IX
de sultan van Djokja, zich bij Soekarno had aangesloten, begrepen ze dat helemaal
niet. Dorodjatoen (dat was zijn naam toen hij nog geen sultan was) was toch hun
vriend geweest, die zij helemaal als gelijke hadden behandeld? Hun goede bedoelingen
hadden ze immers honderdmaal bewezen?
Ja, van eigen goede bedoelingen zijn de Nederlanders nog steeds overtuigd. Daarin
verschillen ze waarschijnlijk niet van anderen. Waar ze alleen meer moeite mee lijken
te hebben, is te aanvaarden dat anderen die goede bedoelingen niet altijd begrijpen
of, ook als ze ze wel begrijpen, niet altijd volgen. Met deze erfenis van ons koloniaal
verleden zijn ook zij behept die dat verleden in alle felheid verwerpen.
NRC Handelsblad van 27-11-1998, pagina 9

Pleidooi voor schijnheiligheid

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Voor ir. Frits Philips, ruim negentig jaar oud, moeten de laatste jaren niet gemakkelijk
zijn geweest. Het concern waaraan hij de leiding heeft gegeven, is van de ene crisis
in de andere getuimeld. Van het gemeenschapsgevoel dat Philips vroeger kenmerkte,
lijkt weinig overgebleven.
Dat gemeenschapsgevoel had veel te maken met de plaats waar het concern vanouds
gevestigd was: Eindhoven. Dat was onder Philips gegroeid tot een soort Silicon
Valley avant la date in het Brabantse land een center of excellence dat, met de KLM
en het Nederlands voetbalelftal uitgroeide tot een van de ikonen van onze nationale
identiteit.
Zeker, de trots tot die gemeenschap te behoren had op den duur tot een gezapigheid
en zelfgenoegzaamheid geleid die mede aan de wortel van die crises lagen. De
verhuizing van de leiding naar Amsterdam had ongetwijfeld ook tot doel de
Eindhovense sfeer van inteelt te doorbreken. Maar intussen is daarmee een eind
gekomen aan de magie van Philips. Het is een multinational als een ander geworden.
Voor een oud-president die de naam van het concern draagt, moet dit allemaal
hard te verstouwen zijn geweest. Maar Frits Philips is niet zomaar een zakenman,
hij is tevens voorman in de Morele Herbewapening, een beweging die de laatste jaren
weinig meer van zich laat horen, maar nog steeds de hoogste zedelijke beginselen is
toegedaan. Ten aanzien van seksuele mores propageert zij een haast puriteinse
levenswandel.
In die hoedanigheid moet Frits Philips ook het nodige te slikken hebben gekregen.
Van zijn opvolgers moest de ene zijn positie wegens drankproblemen voortijdig
beeindigen, de ander omdat hij een verhouding met zijn secretaresse had, terwijl een
derde het, zij het na zijn aftreden, met zijn buurvrouw aanlegde. Bovendien stond
dat allemaal in de krant, althans in de roddelpers.
Daaruit heeft hij ook kunnen vernemen dat de tegenwoordige topman een
verhouding had met een zakenvrouw, een verhouding die zij niet geheimhielden,
want ze waren vaak op foto's te zien, wandelend over het Haagse Lange Voorhout
of het glas heffend op een of ander galadiner.
En de zakenvrouw zong tegenover de pers de lof van haar nieuwe vriend.
Dit alles zou niet de moeite van het vermelden waard zijn als het paar niet zelf
onlangs via hun advocaten aan relaties, vrienden en familie had laten weten in goed
overleg te hebben besloten, ‘gegeven de omstandigheden, hun verbintenis te
beeindigen. Dit om persoonlijke redenen’.
We moeten die persoonlijke redenen respecteren, maar nu het paar zelf tijdens de
verbintenis de publiciteit allerminst heeft geschuwd, en na de verbreking ervan haar
zelfs bijna heeft uitgelokt (want je kunt op je vingers natellen dat zo'n brief aan
relaties niet geheim blijft), is het niet ongerijmd, zelfs niet ongepast het uitzonderlijke
van deze hele toestand te signaleren.
Het uitzonderlijke is niet de buitenechtelijke verhouding van een topman van een
groot bedrijf. Dat zal meer voorgekomen zijn en zal ongetwijfeld nog voorkomen.
Het uitzonderlijke - althans in Nederland - is de openbaarheid waarin die verhouding
zich afspeelde en weer verbroken werd. Had dat allemaal niet met iets meer discretie
kunnen gebeuren? Je hoeft geen aanhanger van de Morele Herbewapening te zijn
om je dat af te vragen. Per slot van rekening gaan ons de gedragingen van de ander,
zolang die ons niet schaden, niets aan. Het recht op privacy staat bij ons hoog
aangeschreven. Zelfs in postkantoren wordt ons gevraagd die te respecteren, en in
de Verenigde Staten doet een president er een beroep op. Maar ja, als de betrokkenen
zelf er weinig waarde aan lijken te hechten...
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Deze onverschilligheid - anderen zullen zeggen: gebrek aan goede smaak - is op
z'n minst weinig geschikt om het aureool van Philips, dat op zichzelf weinig te maken
had met de Morele Herbewapening en haar beginselen, op te poetsen of het al
aangeslagen moreel van de overgebleven werknemers op te krikken.
Waar het op aan komt is dus dat het beter is de schijnheiligheid te bewaren dan
openlijk voor een ongeregelde toestand - in dit geval een buitenechtelijke verhouding
- uit te komen. Als de belangen van anderen op het spel staan, is dat zeker zo. We
hoeven dan niet eens met begrippen als goede smaak en discretie aan te komen zetten.
Natuurlijk, de zeden veranderen, van tijd tot tijd en van land tot land. Maar zelfs
in Frankrijk, waar grote tolerantie op dat gebied heerst, wordt niet alles aan de grote
klok gehangen. En het is opmerkelijk hoevelen die anders kampioenen van openheid
zijn, gechoqueerd waren door de openbaarmaking van president Clintons
buitenechtelijke escapades (let wel: door de openbaarmaking, niet door de escapades).
De meesten schijnen dus te aanvaarden dat er grenzen zijn, grenzen die - gelukkig
maar - niet vastliggen, maar door de cultuur waarin de betrokkenen leven, getrokken
worden. Sommigen komen slechts door een dramatische gebeurtenis tot dit besef.
NRC Handelsblad van 01-12-1998, pagina 9

Het lot van een sociaal-liberale partij
Dat D66 zich nu een sociaal-liberale partij noemt, kan als een politiek-postume
overwinning van L.J. Brinkhorst op H.A.F.M.O. van Mierlo beschouwd worden.
Immers, de eerste heeft dat altijd - nu ja, bijna altijd - gewild, terwijl de tweede zich
er altijd tegen verzet heeft dat D66 zich ideologisch zou vastleggen.
En waarom politiek-postuum? Nu, Brinkhorst heeft, nadat hij staatssecretaris in
het kabinet-Den Uyl en fractievoorzitter in de Tweede Kamer was geweest, na 1982
geen rol van betekenis meer in de Nederlandse politiek gespeeld. Waarom? Dat is
een andere vraag.
Maar het vaderschap van het sociaal-liberalisme valt hem toe. In een interview
met Kees van der Malen in deze krant (15 mei 1982) sprak hij zich uit voor een partij
‘vergelijkbaar met de vrijzinnig-democraten van voor de oorlog - of je dat nou
sociaal-liberaal, vrijzinnig-democratisch noemt of links liberaal’. Zo'n stroming
vertegenwoordigde hij ‘tot in m'n vezels’.
En vijftien jaar later, in een interview met Vrij Nederland (10 mei 1997) herhaalde
hij dit geloof: ‘Ik geloof in een links-liberaal beleid. Dat is waar ik altijd naar heb
gestreefd, ook al in de jaren zeventig.’ (Hij vergat dan wel even dat hij in een interview
met HP (27 oktober 1978) gezegd had: ‘Maar ik wil D'66’ - toen zat er nog een
apostrof in de naam - ‘niet als een liberale partij zien; dat woord is toch erg verbonden
met economisch liberalisme, laissez faire...’)
Brinkhorst vergeleek zijn ideale partij met de Vrijzinnig-Democratische Bond,
die, in 1901 ontstaan als afsplitsing van de Liberale Unie, voor 1940 een niet
onbelangrijke rol in de politiek heeft gespeeld. In 1913 droeg koningin Wilhelmina
zelfs aan de vrijzinnig-democraat D. Bos de samenstelling van een kabinet met
liberalen en sociaal-democraten op (daar is het toen niet van gekomen).
Wat voor partij was die VDB? Het is misschien aardig uit de beginselsverklaring
van 1937 te citeren: ‘Om de vrije werkzaamheid in de voortbrenging en het
voortbrengend vermogen van het volk te bevorderen, moet aan ieder de vrucht van
eigen inspanning zijn verzekerd.
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Daarom kan erkenning van het persoonlijk eigendomsrecht in de maatschappelijke
orde niet worden gemist. [...]
‘De overheid heeft in het bedrijfsleven een leidende taak te vervullen, in het
bijzonder door georganiseerde samenwerking in het bedrijfsleven te bevorderen en
door, zo nodig, indien de werking van het vrije bedrijf het algemeen belang schaadt
of een rechtvaardige verdeling van het arbeidsproduct het vordert, de private
ondernemingsvorm ter zijde te stellen.’
Welnu, de eerste helft van het geciteerde zou iedere liberaal kunnen onderschrijven,
de tweede helft iedere sociaal-democraat. De VDB zat dan ook tussen beide
stromingen in, hoewel de partij slechts in een kabinet - het ‘beruchte’ kabinet-Colijn
(1933-1937) - vertegenwoordigd was, en wel aanvankelijk door de ministers van
Financien en Onderwijs, resp. P.J. Oud en H.P. Marchant.
De laatste heeft nog een crisis veroorzaakt. Hij ging namelijk over tot het
rooms-katholicisme en hoewel de VDB zijn leden in hun godsdienstige overtuiging
volkomen vrij liet, vond Oud dat zijn collega toch niet te handhaven was. Die trad
dan ook onder protest af. Het is waar dat Marchant zijn bekering bijna een halfjaar
geheim had gehouden...
Kwaliteit had de VDB zeker in huis. Behalve de twee genoemden kunnen, wat de
jaren dertig betreft, als coryfeeen nog genoemd worden R. Kranenburg, hoogleraar
staatsrecht, en het Kamerlid A.M. Joekes. Hoewel het een kleine partij bleef
overvleugelde zij bij de laatste vooroorlogse verkiezingen (1937) de liberalen: in een
Tweede Kamer van honderd leden kreeg zij zes zetels tegen de liberalen vier.
Deelneming aan een rechts kabinet had haar blijkbaar geen windeieren gelegd.
Dat is allemaal geschiedenis en misschien niet erg relevant voor nu. Relevanter
is de vraag waarom die partij, die toch niet onsuccesrijk was geweest, na de Tweede
Wereldoorlog niet is teruggekomen. Bijna alle kopstukken van die links- of
sociaal-liberale partij hebben zich toen bij de PvdA aangesloten, waar de meesten
een behoorlijke carriere hebben gemaakt. Zo werd Kranenburg voorzitter van de
Eerste Kamer (1946-1951) en Joekes minister van Sociale Zaken (1946-1952). Ook
de PvdA'er A. Vondeling, minister van Financien van 1965 tot 1966 en voorzitter
van de Tweede Kamer van 1972 tot 1979 kwam oorspronkelijk van de VDB. Ook
Oud sloot zich na de oorlog aanvankelijk bij de PvdA aan, maar al spoedig was die
partij te rood voor hem en richtte hij, samen met de liberaal D.U. Stikker, de VVD
op. Hij was wel de enige bekende VDB'er die tot die partij overging, waarvan hij al
dadelijk de politieke leider werd, want van 1948 tot 1963 was hij voorzitter van de
Tweede-Kamerfractie. Van veel links- of sociaal-liberalisme heeft hij niet blijk
gegeven.
Waarom is de herinnering aan het verdwijnen van de Vrijzinnig-Democraten, die
wel de voorgangers van D66 worden genoemd, relevant? Omdat blijkbaar een partij
tussen de liberalen en de sociaal-democraten het, ondanks incidentele successen, op
den duur niet volhoudt, zeker niet wanneer beide naar het midden schuiven. Reden
voor D66 om zich eens te verdiepen in de oorzaken van de rise and fall van de
sociaal-liberale partij die de VDB was.
Nu ik het toch over de VDB heb: op 30 september stond er in de krant naast een
artikel over de tentoonstelling over vrouwelijke Kamerleden die in de Tweede Kamer
te zien is (tot 18 december) een foto uit 1937 van een deel van de vooroorlogse
Tweede Kamer: allemaal mannen behalve een vrouw.
Helaas stond er niet bij wie de afgebeelde Kamerleden waren, zelfs niet wie dat
markant zichtbare vrouwelijke Kamerlid was.
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Blijkbaar moet je heel oud zijn om nog een paar gezichten te kunnen herkennen.
Ik althans herkende de Kamerleden Oud en Joekes. Maar wie die vrouw was, weet
ik niet. Mevrouw B. Bakker-Nort? Vermelding in het onderschrift zou toch wel
relevant zijn geweest, dunkt me. De foto was extra pikant omdat een paar rijen hoger
dan die vrijzinnig-democraten de NSB'ers Rost van Tonningen en de Marchant et
d'Ansembourg te zien waren.
NRC Handelsblad van 04-12-1998, pagina 9

Averechtse gevolgen
Wat moet je met een vijand doen, wanneer je geen oorlog tegen hem wilt voeren?
Dan moet je proberen hem te ondermijnen. Culturele contacten zijn daarvoor een
uitstekend middel. Dat besef drong tijdens de Koude Oorlog langzamerhand door in
het Westen. Het bleek dat vooral de jeugd in de communistische landen gevoelig
was voor allerlei verlokkingen uit het Westen. Waarom daar geen gebruik van maken?
Niet uit liefheid, maar als instrument in de Koude Oorlog.
Merkwaardig genoeg werd tezelfdertijd ten opzichte van het Zuid-Afrika van de
apartheid een omgekeerd beleid gevoerd. Ook culturele contacten met dat land werden
taboe verklaard. In 1981 zegde het centrum-rechtse kabinet-Van Agt, met een VVD'er
als minister van Buitenlandse Zaken, het culturele verdrag met Zuid-Afrika op. Een
deur waardoor Westerse ideeen naar binnen konden sluipen, werd dichtgegooid.
Daar zat dus iets inconsequents in zo'n beleid. De enige verklaring ervan kan zijn
dat men bang was voor een eventuele oorlog met de Sovjet-Unie - een angst die men
jegens Zuid-Afrika niet koesterde, want wat er ook van dat land gezegd kon worden,
niet dat het ons bedreigde. Tegenover Zuid-Afrika konden we de ‘moed’ tonen die
we tegenover de Sovjet-Unie niet hadden. Integendeel: daar moesten we, volgens
velen juist lief voor zijn.
Dat juist Nederland de culturele deur naar Zuid-Afrika dichtgooide, was helemaal
ongerijmd. Door de taalverwantschap had het toegang tot het deel van de bevolking
dat juist ondermijnd diende te worden. Maar niet alleen de Boeren zijn, via die
taalverwantschap, in beginsel, bereikbaar; dat is ook de gekleurde bevolking die, net
als de zwarte, slachtoffer van de apartheid was, maar wier taal eveneens het van het
Nederlands afgeleide Afrikaans is. Die kwamen door de boycot helemaal in de kou
te staan, maar zelfs van hun bestaan wisten (en weten) in Nederland maar weinigen.
Het is of blank of zwart.
Hoe averechts ja als een boemerang, die culturele boycot, juist wat Nederland
betreft gewerkt heeft, blijkt uit een interview in de Volkskrant met de Zuid-Afrikaanse
schrijfster Riana Scheepers (4 december). Sinds de culturele boycot hebben de
Zuid-Afrikanen die Nederlands kunnen lezen nauwelijks de Nederlandse literatuur
meer kunnen volgen.
‘We hebben jullie kunnen bijhouden tot Lucebert en Jan Wolkers, die nog altijd
mijn lieffie is. Die boycot was een grote fout, het heeft ons zowel als jullie verarmd.
Geen politieke overheid, geen machtsoverheid mag schrijvers een taboe opleggen.
Het kunstenaarschap is groter dan enige politieke structuur. De belangstelling voor
de Nederlandse literatuur vroeger onze voedingsbodem, is drastisch afgenomen.’
Hoe stond de Volkskrant destijds tegenover die boycot?
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In het septembernummer Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap,
werkt een andere Zuid-Afrikaan, Daniel Hugo, radiomedewerker en vertaler, nader
uit wat de gevolgen van de culturele boycot zijn geweest.
‘Hoewel er nog steeds aan alle universiteiten colleges over Nederlandse letterkunde
werden gegeven, begon de taal in Zuid-Afrika in snel tempo terrein te verliezen.
Regelmatige academische contacten en uitwisselingsprogramma's kwamen min of
meer tot een einde. De spirituele wisselwerking tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen
ging grotendeels ten onder in de strijd. Het Nederlands werd voor
Afrikaanssprekenden meer en meer een vreemde taal.
‘Daar staat tegenover dat er in de jaren dat Zuid-Afrika geboycot werd, nooit een
tekort is geweest aan lectuur televisieprogramma's, films en muziek uit de Verenigde
Staten. De gemiddelde Zuid-Afrikaan begon dientengevolge een steeds grotere
onverschilligheid te ontwikkelen ten aanzien van de gedachtenwereld en levenswijze
van de inwoners van de Lage Landen.
‘Maar weinig Zuid-Afrikaanse studenten kregen in de jaren van de boycot de kans
om in Nederland en Vlaanderen te studeren. In reactie hierop begonnen veel jonge
Afrikaner academici andere denkrichtingen en mogelijkheden in de bredere Europese,
Britse en Amerikaanse context te verkennen.
Het proces van verengelsing van de Zuid-Afrikaanse samenleving is ongetwijfeld
door de Nederlandse culturele boycot versneld. [...] De behoefte aan het Nederlands
is nu eigenlijk al grotendeels verloren gegaan. [...]
‘De op de academische markt gerichte Nederlandstalige reeks “Literatuur van die
Lae Lande” [...] is inmiddels ook gestaakt vanwege het teruglopende aantal studenten
dat nog kiest voor een cursus Nederlandse letterkunde. Als gevolg van de culturele
boycot vertoonde de reeks opvallende hiaten: moderne auteurs zoals Louis Paul
Boon, Harry Mulisch Jan Wolkers, J. Bernlef, Monika van Paemel, Connie Palmen,
Cees Nooteboom ontbreken bijvoorbeeld.’
In 1996, na de val van het apartheidsbewind, zijn er nieuwe culturele verdragen
met Nederland en Vlaanderen gesloten, maar ‘zelfs het feit dat Zuid-Afrikaanse
vertalers nu weer kunnen profiteren van de flinke subsidies voor vertaalwerk die in
Nederland en Vlaanderen beschikbaar zijn, is voor de uitgevers niet genoeg aansporing
om vertaalde boeken het onbarmhartige Zuid-Afrikaanse licht te doen zien’.
Dit zijn de gevolgen van de culturele boycot, die, goed bedoeld, van een
onbeschrijfelijke kortzichtigheid, dus domheid, getuigde - een van de domheden
waarin de jaren '60, waarvan de geest lang heeft geduurd (nog in de jaren '80
verklaarde het gemeentebestuur van Amsterdam de schrijver W.F. Hermans tot
persona non grata, omdat hij in Zuid-Afrika was geweest), uitmuntten.
Maar degenen die verantwoordelijk waren voor die domheden, werden even zo
rustig minister, burgemeester en hoogleraar. Dat komt doordat in Nederland de
mensen minder op hun intelligentie dan op hun intentie afgerekend worden.
NRC Handelsblad van 08-12-1998, pagina 7

Houdt het dan nooit op?
Houdt het dan nooit op? Nee, met die vraag wordt niet gedoeld op de discussie die
al twee maanden in de Duitse pers woedt naar aanleiding van een rede die de schrijver
Martin Walser - die onlangs bij ons op de televisie te zien was in gesprek met Paul
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Scheffer - op 11 oktober bij de uitreiking van de vredesprijs van de Duitse boekhandel
gehouden heeft.
Om het geheugen op te frissen: in die rede betoogde Walser dat de herinnering
aan Auschwitz dreigde een routine te worden. Niet dat hij Auschwitz ontkende integendeel, het is ‘onze historische last, onze onvergankelijke schande’ - maar hij
protesteerde tegen de ‘instrumentalisering van onze schande voor huidige doeleinden’.
Auschwitz mag niet een ‘intimideringsmiddel worden, dat elk ogenblik gebruikt
kan worden, een morele knuppel of ook alleen maar de uitoefening van een plicht’.
Niemand mag het geweten van een ander dicteren, want het geweten is een bij uitstek
private zaak. ‘Openbare gewetensgetuigenissen lopen daarom het gevaar slechts
symbolisch te worden.’
Het onbehagen waarvan Walser blijk geeft, is niet ongelijk aan de gevoelens
waaraan verscheidene sprekers in ons land dit jaar rond 4 mei uiting gaven. Adriaan
van Dis zei die dag in de Amsterdamse Nieuwe Kerk: ‘De neiging bestaat het verleden
in het heden toe te passen. De oorlog als toetssteen. Sommigen zeggen dat zo'n
vergelijking de herinnering aan de oorlog levend houdt, zo herken je het kwaad. Het
is natuurlijk belangrijk alert te blijven, maar ik ben bang voor een ontwaarding van
begrippen’, voor een trivialisering van de oorlog. Enige dagen later zei de historicus
prof. D.J.F. Bosscher dat, naarmate het aantal mensen dat zich de oorlog nog werkelijk
herinnert kleiner wordt, de herinnering eraan een ‘cliche’ dreigt te worden. En zijn
Franse collega Henry Rousso sprak ervan dat de ‘plicht tot herinnering is veranderd
in een bevel’, ja, in ‘een soort ideologie, een surrogaatmoraal’.
In Nederland althans hebben deze reflecties, voor zover ik weet, geen discussie
uitgelokt. In Duitsland was dat met Walsers rede anders - wat ook wel voor de hand
lag omdat de Duitse schuld oneindig groter is.
In andere landen dient het herdenken ook wel ter versterking van de mythe van
eigen onberispelijkheid.
Hoe dan ook, op Walsers rede heeft dan ook al dadelijk Ignatz Bubis, voorzitter
van de Centrale Raad der Joden in Duitsland, buitengewoon fel gereageerd. Walser
werd van ‘morele brandstichting’ en ‘onderbewust antisemitisme’ beschuldigd - een
beschuldiging die hij ook uitte tegen Klaus von Dohnanyi, zoon van een door Hitler
terechtgestelde verzetsman, omdat deze het voor Walser had opgenomen. Die discussie
zal ongetwijfeld nog voortduren en aanleiding geven tot nieuwe beschouwingen,
maar toch bedoelde ik haar niet - of niet in de eerste plaats - toen ik in het begin van
dit artikel vroeg: houdt het dan nooit op? Die vraag had in de eerste plaats betrekking
op de beladen, nooit onbevangen relatie tussen Duitsers en joden. En om al dadelijk
het antwoord op die vraag te geven: nee, het houdt nooit op. In een artikel in
Internationale Politik (8/98), dat kennelijk geschreven is voor de controverse
Walser-Bubis, legt de Munchener politicoloog Michael Wolffsohn uit waarom het
nooit zal ophouden. De reden is dat Duitsers en joden beiden tegenovergestelde,
maar ieder voor zich juiste lessen uit het verleden hebben getrokken. Een paradox
dus, een tragische paradox zelfs.
‘De meerderheid van de Israeliers heeft een volstrekt ongebroken verhouding tot
de natie en de nationale staat. Nationalisme is in Israel een vanzelfsprekendheid, in
Duitsland daarentegen voor velen, nee: voor de meesten, iets onverdraaglijks.
Duitsland als “het land der Duitsers” klinkt in Duitse oren monsterlijk. “Eretz Israel”dat is in Israel, ook onder “duiven” heel natuurlijk.’
Ook hebben Duitsers en Israeliers volkomen tegengestelde opvattingen over politiek
geweld en oorlog als middel van politiek.
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‘Nooit meer oorlog!’, is de Duitse reactie op het nationaal-socialistische verleden.
Om hetzelfde verleden komen de Israeliers, als volk der slachtoffers, tot een
tegenovergestelde conclusie. Oorlog en geweld zijn in hun ogen volstrekt legitiem,
en zij roepen: ‘Nooit meer slachtoffer!’
Is als gevolg van deze verschillende ervaringen de verhouding van Duitsland tot
Israel moeilijk nog problematischer noemt Wolffsohn (die overigens in de controverse
Walser-Bubis de kant van de eerste zou kiezen) de verhouding tot de buiten Israel
levende niet-religieuze joden. ‘Het behoort tot de tragische absurditeit van het bestaan
in de diaspora dat alleen de holocaust voor de niet-religieuze joden het niets opvult
en daarmee de enige stichter van de joodse identiteit blijft.
Deze herinnering aan de holocaust van de niet-religieuze, dus meeste joden in de
diaspora heeft vergaande gevolgen voor de verhouding tot Duitsland. Zij zien in het
nieuwe Duitsland van de Bondsrepubliek eigenlijk altijd nog het oude
nationaal-socialistische en in wezen moorddadige Duitsland. Dat is geen
antigermanisme of haat jegens de Duitsers, maar de wanhopige en begrijpelijke
zoektocht naar joodse identiteit. Die zoektocht zal de atmosfeer tussen Duitsland en
de joodse diaspora, vooral in de Verenigde Staten, blijvend vergiftigen.’
Bubis' aanval op Walser en Von Dohnanyi - met de laatste heeft hij zich overigens
weer verzoend - mag naar de letter van beider teksten beschouwd, misschien
onredelijk en onrechtvaardig lijken, in het licht van Wolffsohns verklaring - die ik
herhaal het, van voor de controverse dateert - is die aanval, althans emotioneel,
begrijpelijk.
Toch is de onredelijkheid ervan te betreuren, want het is de vraag of Bubis de
joodse gemeenschap in Duitsland er een dienst mee heeft bewezen.
Overigens komen niet alleen taboes, maar ook emoties - hoe begrijpelijk ook een intellectuele discussie niet ten goede.

Vrijzinnig-Democratische Bond
Op 4 december schreef ik hier dat de vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische Bond
slechts in een kabinet - het kabinet-Colijn van 1933 tot 1937 - vertegenwoordigd
was geweest. Dat is niet juist: van het laatste kabinet van voor de oorlog - het
kabinet-De Geer, dat in 1939 aantrad - maakte een vrijzinnig-democraat deel uit, en
wel G. Bolkestein als minister van Onderwijs. En aangezien de VDB op het ogenblik
van aantreden van het eerste naoorlogse kabinet - het kabinet-Schermerhorn - nog
bestond (de partij zou pas enige maanden later in de PvdA opgaan), kan gezegd
worden dat de VDB zelfs nog een minister-president heeft geleverd.
NRC Handelsblad van 11-12-1998, pagina 9

Opsporing verzocht
‘Opsporing verzocht’ heet een rubriek waarmee het dagblad Trouw is begonnen na
de arrestatie van generaal Pinochet in Londen. In die rubriek zet Trouw ‘een serie
mannen op een rijtje die mogelijk thuishoren in de verdachtenbank van een
internationaal strafhof’.
Aan de beurt zijn geweest, onder anderen, Baby Doc Duvalier (Haiti) generaal
Videla (Argentinie), Kabila (Congo), Rios Montt (Guatemala), Idi Amin (Uganda),
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Milosevic (Servie), Khieu Samphan (Rode Khmer). Het wachten is nog op Fidel
Castro (Cuba), maar aangezien de lijst eindeloos voortgezet kan worden, komt die
ook nog wel aan de beurt.
Vrijdag stond Michael Gorbatsjov in het rijtje. Dat zal de ontelbaren in het Westen
verrassen voor wie hij tien jaar geleden de lieveling, zo niet heiland, was. Maar ja,
hij is nu eenmaal, zoals Trouw uitlegt verantwoordelijk voor het bloed dat in Tbilisi,
Bakoe en Vilnius gevloeid heeft, al is dat misschien niet op zijn direct bevel gebeurd.
Maar dit laatste voorbeeld geeft meteen aan tegen welke dilemma's een principieel
mensenrechtenbeleid oploopt. Zeker, Gorbatsjov was een marxist en als zodanig
iemand voor wie mensenrechten, om het zacht te zeggen, niet de hoogste prioriteit
hadden. Noemde Marx mensenrechten niet een burgerlijk concept? Maar daar staat
tegenover dat Gorbatsjov machtig heeft bijgedragen aan het eind van de Koude
Oorlog en, hoewel dat niet zijn bedoeling was, aan het eind van het communisme.
In die laatste functie heeft hij de zaak der mensenrechten een grote dienst bewezen.
Moet zo'n man nu voor de internationale rechter gedaagd worden? Met het einde
van de Koude Oorlog is het gevaar van een Derde Wereldoorlog voorlopig verdwenen.
Is dat niet net zo belangrijk, zo niet belangrijker als de eerbiediging van
mensenrechten? Ja. In de praktijk hebben alle democratische landen dan ook altijd
prioriteit gegeven aan het vermijden van oorlog boven de handhaving van
mensenrechten.
Daarom is het onzin te zeggen dat mensenrechten de hoogste prioriteit in een
buitenlands beleid dienen te hebben (of zelfs: hebben).
Hogere prioriteit heeft altijd de voorkoming van oorlog, wat in dit tijdperk betekent:
nucleaire oorlog. Als die uitbarst - en dat was een mogelijkheid waarmee tijdens de
Koude Oorlog altijd rekening moest worden gehouden - hebben de mensen wel
andere dingen aan het hoofd dan mensenrechten.
Dat betekent dat een principieel mensenrechtenbeleid nooit tot in al zijn
consequenties - waaronder boycot, verbreking van alle contacten en zelfs in staat
van beschuldiging stellen van verantwoordelijken - gevoerd kan worden tegen een
land dat machtig genoeg is om een wereldoorlog te ontketenen, zelfs om onze
veiligheid te bedreigen (zoals, bijvoorbeeld nazi-Duitsland voor 1940).
En dat heeft weer tot gevolg dat in de praktijk zulke consequenties alleen worden
aanvaard wanneer het gaat om landen die de capaciteit niet hebben, landen als
Zuid-Afrika (tijdens het apartheidsregime) en Chili. En het dagblad Trouw stelt
Gorbatsjov ook pas in staat van beschuldiging nadat zijn rol als vredestichter is
uitgespeeld. Daarvoor was het te riskant: hij beschikte toen immers over middelen
waarmee hij dood en verderf over de hele wereld kon zaaien. Zo'n dubbele standaard
is moreel heel onbevredigend, maar dat mag geen reden zijn om dan maar helemaal
niets te doen op het gebied van de mensenrechten. Met de arrestatie en eventuele
berechting van Pinochet brandt noch het Verenigd Koninkrijk noch Spanje, dat om
uitlevering heeft gevraagd, zijn vingers (want daar is Chili te onbelangrijk voor),
maar geven ze wel een waarschuwing aan andere schenders van mensenrechten.
Misschien helpt het.
Mensenrechten kunnen, zoals betoogd, nooit de hoogste prioriteit krijgen, maar
met het einde van de Koude Oorlog is die prioriteit wel gestegen.
Het gevaar van een wereldoorlog, in het licht waarvan vele andere prioriteiten,
waaronder mensenrechten veelal verbaal moesten blijven, is geweken. Daardoor
hebben de mensenrechten vanzelf een hogere prioriteit gekregen.
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Zij ondervinden nu eerder concurrentie van andere prioriteiten, bijvoorbeeld die
van economische betrekkingen. Moeten wij voordelige economische relaties met,
zeg, China of Indonesie op het spel zetten omdat daar de mensenrechten niet
voldoende naar onze smaak geeerbiedigd worden? Een dilemma, maar nauwelijks
een moreel dilemma, zoals de keuze tussen mensenrechten en vrede er wel een was.
Ook op het gebied van economische betrekkingen moeten de mensenrechten vaak
het hoofd buigen maar in Nederland valt dit nogal mee. De kans onderzeeboten aan
Zuid-Afrika te verkopen heeft het, onder het kabinet-Den Uyl, laten lopen wegens
de apartheid. Of de arbeiders van de betrokken werven dit besluit toegejuicht hebben,
is de vraag. Wie wel juichte was Frankrijk, dat met de order wegliep. De gids die
Nederland zich vaak op het gebied der mensenrechten waant, had dus geen volgers,
en wat is een gids zonder volgers? Frankrijk, het land waar de mensenrechten het
eerst werden geformuleerd, geeft in zijn Afrikaanse beleid nog altijd de prioriteit aan
andere overwegingen. Onlangs nog was president Chirac de gastheer van vele
Afrikaanse staatshoofden met bloed aan hun handen.
Wanneer Nederland een ander mensenrechtenbeleid voert, moet het dit dan ook
doen zonder illusie - en zonder op-de-borst-klopperij - maar uitsluitend omdat dit
beantwoordt aan de Nederlandse opvattingen van moraal en fatsoen. En ook dan is
het een voortdurend afwegen van morele en andere belangen.
NRC Handelsblad van 15-12-1998, pagina 9

Alles moet bespreekbaar zijn
Twee en een half uur hebben Martin Walser en Ignatz Bubis met elkaar gesproken.
Het gesprek beslaat drie volle pagina's van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, wier
redactie beiden bijeen had gebracht, nadat ze eerder slechts via de pers met elkaar
hadden gepolemiseerd - een vrij eenzijdige polemiek overigens, want Walser had,
op een uitzondering na niet gereageerd op Bubis' beschuldigingen. Waar kwamen
die beschuldigingen van de voorzitter van de Centrale Raad der Joden in Duitsland
op neer? Dat de schrijver Walser ‘morele brandstichting’ had gepleegd, toen hij op
11 oktober in een rede uiting had gegeven aan zijn onbehagen over de
‘instrumentalisering van onze schande voor huidige doeleinden’. Wat was die schande,
die ‘onvergankelijke schande’, zoals hij ook zei? In een woord: Auschwitz.
Hij ontkende of bagatelliseerde de Duitse schuld aan de miljoenvoudige moord
op de joden dus niet, maar de herinnering aan Auschwitz mag niet een
‘intimideringsmiddel worden, dat elk ogenblik gebruikt kan worden, een morele
knuppel of zelfs maar de uitoefening van een plicht’. Hij had een afkeer van ‘openbare
gewetensgetuigenissen’. Die lopen maar het gevaar slechts symbolisch te worden.
Dit nu had Bubis ‘morele brandstichting’ genoemd. Ook had hij Walser beticht
van ‘onderbewust antisemitisme’. Aan het eind van het door de FAZ gearrangeerde
gesprek nam Bubis de eerste beschuldiging terug (de tweede kwam tijdens het gesprek
helemaal niet ter sprake). Walser nam zijnerzijds niets terug van wat hij op 11 oktober
gezegd had, hoewel hij veel verduidelijkte.
Maar wat was de essentie van Bubis' bezwaar tegen Walsers rede, een bezwaar
dat hij ook na het gesprek staande hield? Dat Walser met zijn rede ‘een deur geopend
had, waardoor anderen indringen konden - anderen die volledig andere politieke
bedoelingen hebben, anderen die op geheel andere manier gevaarlijk zijn’.
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Walsers bedoelingen trok hij niet in twijfel, maar die van die ‘anderen’ - waarmee
hij duidelijk rechts-extremisten bedoelde - wel.
Hierop antwoordde Walser: ‘Wanneer wij bij onze uitingen slechts dat kunnen
zeggen wat niet misbruikt kan worden, dan laten wij bepaalde onderwerpen aan hen
over die ze alleen maar misbruiken willen.’ Walser wenst zich dus niet bij dit taboe
neer te leggen.
Alles moet in beginsel bespreekbaar zijn.
Deze kwestie is van algemeen, dus niet uitsluitend Duits, belang. Moeten wij onze
mening over iets voor ons houden, wanneer de kans bestaat dat anderen, die volstrekt
andere bedoelingen hebben dan wij, er misbruik van zullen maken; sterker: zich op
ons zullen beroepen; met andere woorden: ons, tegen onze wil, zullen
instrumentaliseren?
Het is moeilijk hier niet de kant van Walser te kiezen, want wie om die reden zijn
mond houdt, laat zich in feite de wet voorschrijven door mensen die hij verafschuwt,
terwille van doeleinden die hij verwerpt. De vrees door antisemieten of nationalisten
ingelijfd te worden kan even groot zijn als de vrees voor antisemiet of nationalist
uitgemaakt te worden. Wie daarvoor wijkt past zelfcensuur toe, beperkt eigen vrijheid.
Ook wat Walser in dat gesprek zei over ‘openbare gewetensgetuigenissen’ gaat
niet alleen Duitsers aan. ‘Ik geloof niet dat het geweten van jonge mensen in het
openbaar door openbare handelingen geschoold of ontwikkeld kan worden. [...] Ik
geloof niet dat de gebruikelijke formules op gedenkdagen, al zijn ze nog zo mooi,
geschikt zijn om het geweten van jonge mensen te ontwikkelen.
En daarom zeg ik: in elk geval behoort het voor mij tot de ontwikkeling van het
geweten dat iedereen vrij blijft tegenover ieder onderwerp. Begrijpt u goed: men kan
het geweten niet binden, dat is contraproductief, dat produceert lippendienst. [...]
Ons geweten is ons geweten, en dat laten we niet door anderen voorschrijven.’
We kunnen nog verder gaan dan Walser: wie het geweten van een ander wil
voorschrijven, produceert niet alleen lippendienst, hij produceert ook het gevaar dat
de gevolgen van zo'n gewetensdictaat averechts zullen zijn.
Verreweg de meeste Duitsers zijn na het einde van de oorlog - velen lang na dat
eind - geboren. Is de kans niet groot dat die op een goed ogenblik gaan zeggen: we
willen niets meer over die oorlog horen? Dat is dan een resultaat dat Walser niet wil,
want hij zegt nadrukkelijk geen streep onder het verleden te willen. Maar ieder moet
voor zichzelf in het reine komen met het verleden.
Dat de Duitse jeugd langzamerhand genoeg krijgt van de lessen die anderen haar
geven, bleek onlangs uit een ingezonden stuk in de FAZ. Een jonge Duitser, ‘dertig
jaar na het einde van de oorlog geboren’, vertelt dat hij eens in een Nederlandse stad
aan een student vroeg waar hij een bakker kon vinden. Waarop die student hem
uitvoerig begon te vertellen van de moeilijke voedselpositie tijdens de Duitse bezetting
- die ook die Nederlandse student niet had meegemaakt...
Die jonge Duitser, die overigens Nederland goed kent - zijn moeder is Nederlandse,
schrijft hij - meent dat de ‘vaak aan verachting grenzende afwijzende houding van
veel Nederlanders’ jegens Duitsers - juist bij de jeugd - ‘bepaald met opzet gekweekt
en aan de volgende generaties doorgegeven is’.
Hij zou daar wel eens gelijk in kunnen hebben. Hele generaties zijn in Nederland
opgevoed met een zwart-witbeeld van de oorlog, waarbij natuurlijk de Duitsers de
zwarten en de Nederlanders de witten zijn. Pas de laatste jaren is de overheid gaan
inzien welke effecten dit zwart-witbeeld kan hebben en is zij er iets tegen gaan doen.
De rede die koningin Beatrix enige jaren geleden in de Israelische Knesset heeft
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gehouden, is daar een voorbeeld van. Maar het zaad is gezaaid en zal niet zo gauw
uitgeroeid zijn.
De jonge Duitser eindigt met een verzuchting die meer van wanhoop dan van
ressentiment getuigt: ‘Zijn wij inderdaad op weg naar een verenigd Europa?’ De
meeste Nederlanders willen zo'n verenigd Europa maar dan dragen zij ook
verantwoordelijkheid voor de toekomst van anderen ook van de Duitse jeugd.
NRC Handelsblad van 18-12-1998, pagina 9

De proef op de som
Zelden is zo gauw de proef op de som genomen als met de stelling die de ambassadeur
van Frankrijk in Nederland, de heer Bernard de Montferrand op 14 december op
deze pagina verdedigd heeft: de Europese Unie moet een eigen defensie- en
veiligheidsidentiteit ontwikkelen, zodat een Europese pijler van het Atlantisch
bondgenootschap kan ontstaan. (Geen nieuwe stelling overigens.) Immers, enkele
dagen daarna reageerden de leden van de Europese Unie verdeeld op de militaire
actie die de Verenigde Staten, samen met een lid van die Unie, tegen Irak hadden
ondernomen. Zo ondersteunde Nederland die actie, terwijl de Italiaanse
minister-president zei dat zij ‘geen enkel doel diende’. Andere Europese landen zaten
zo'n beetje tussen beide standpunten in. Frankrijk betreurde dat de diplomatie niet
een grotere kans gekregen had.
En de Franse ambassadeur had juist op zo'n onberispelijke wijze de voorwaarde
voor een Europese defensie- en veiligheidsidentiteit geschetst: de Europese landen
‘willen deze integratie (nl. van Europa) voortzetten in de richting van een politieke
unie, die, vroeg of laat, onvermijdelijk kwesties van veiligheid en defensie zal moeten
behandelen’.
Zeer juist: eerst komt de politieke unie, en als die er is, zal deze niet kunnen
ontkomen aan een eigen defensie- en veiligheidsbeleid. Een politiek beleid blijft
immers krachteloos als het niet over de middelen beschikt om het kracht bij te zetten,
en tot die middelen behoren militaire middelen - ook als die niet noodzakelijkerwijs
ingezet hoeven te worden: de wetenschap bij anderen dat die middelen er zijn, is
vaak voldoende.
Dus eerst moet de politieke unie tot stand zijn gebracht. Die volgorde formuleert
de ambassadeur zeer duidelijk in het begin van zijn artikel. Daarom is het enigszins
teleurstellend dat hij in de rest van dat artikel geen aandacht meer schenkt aan deze
onmisbare voorwaarde en aan de mogelijkheid van haar verwezenlijking. Zo komt
zijn pleidooi voor een Europees defensie- en veiligheidsbeleid - hoe juist op zichzelf
ook - enigszins in de lucht te hangen. Dat dit zo is, zou de werkelijkheid enige dagen
later op dramatische wijze aantonen: de leden van de Europese Unie reageerden
verdeeld op de actie tegen Irak. De voorwaarde voor een politieke unie, die op haar
beurt weer voorwaarde is voor een Europees defensie- en veiligheidsbeleid, was niet
geschapen. Dat kan rustig vastgesteld worden zonder het uitspreken van een oordeel
over de merites van de diverse Europese reacties.
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Erik Derycke, die overigens liever
een ‘vredelievende (hij bedoelde waarschijnlijk: vreedzame) oplossing’ had gezien
constateerde dan ook: ‘Eens te meer is er een split in Europa’. Zijn spijt was deels
ingegeven door teleurstelling dat zijn Britse collega hem niet tijdig over die actie
had ingelicht: Cook had woensdagavond Deryckes particuliere telefoonnummer niet
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kunnen vinden, maar dat op zichzelf is al bewijs genoeg dat er nog wat schort aan
de voorwaarden voor een politieke unie. In zijn pleidooi voor een Europees defensieen veiligheidsbeleid zegt de ambassadeur een paar dingen die onbetwistbaar juist
zijn. Zo legt hij de vinger op wat hij noemt ‘de vicieuze cirkel van de
Europees-Atlantische betrekkingen’: de Verenigde Staten roepen de Europeanen
telkens op zich verder te verenigen en hun verantwoordelijkheden te nemen, maar
zijn tegelijkertijd altijd heel terughoudend ten aanzien van een eigen militair optreden
van de Europese Unie. Daarin worden de Verenigde Staten overigens gesteund, zegt
hij, ‘door enkele Europese landen’. Later worden die enkelen velen: ‘velen’ zagen
voordeel in het Amerikaanse leiderschap. Weer later wordt hij explicieter en zegt
hij: ‘Andere (Europese landen) - en in de eerste plaats het Verenigd Koninkrijk verzetten zich’ tegen een Europese veiligheids- en defensie-identiteit.
De hoffelijkheid waartoe een diplomaat verplicht is, verbiedt hem die ‘enkele’ of
‘vele’, maar in elk geval ‘andere’ Europese landen nader te identificeren, maar
iedereen weet dat Nederland zich daaronder bevindt. Ook hier hoeven we ons niet
uit te spreken over de merites van hun standpunt om toch te kunnen vragen of ze
daarom minder Europees zijn. In elk geval vertegenwoordigen ze ook ‘een’ Europees
standpunt - hoezeer dat ook door andere Europeanen betreurd mag worden. Als een
‘grote verandering’ begroet de ambassadeur de verklaring die op 4 december tijdens
de Frans-Britse bilaterale top te Saint-Malo werd aangenomen. Eindelijk onderschrijft
nu ook Londen dat de Europese Unie ‘een autonome actiecapaciteit moet hebben,
die stoelt op geloofwaardige militaire krachten’. Maar, helaas, ook hier heeft de
werkelijkheid hem enige dagen later ingehaald: tegen Irak zijn de Britten hun eigen
gang gegaan - zoals trouwens de Fransen zo vaak in Afrika hebben gedaan.
Kortom, er is nog een lange weg te gaan naar een Europese politieke unie, en een
nog langere naar een Europees defensie- en veiligheidsbeleid. De actie tegen Irak hoe men daar ook tegenover mag staan - heeft dat ten overvloede aangetoond.
Waarschijnlijk zal zo'n beleid pas ontstaan als de Verenigde Staten hun handen van
Europa zouden aftrekken - allerminst een ondenkbaarheid - en misschien zelfs dan
niet eens.
NRC Handelsblad van 22-12-1998, pagina 9

Goed woord voor de Republikeinen
Wie de Europese media oppervlakkig volgt, kan licht de indruk krijgen dat de
Amerikanen, althans de Republikeinen onder hen, gek zijn geworden: een president
in staat van beschuldiging stellen, berechten en misschien afzetten om een paar
pekelzonden op seksueel gebied.
En dat gebeurt terwijl de publieke-opiniepeilingen uitwijzen dat een flinke
meerderheid van de bevolking het met deze procedure niet eens is. Wil de
Republikeinse meerderheid in het Congres, die bij de tussentijdse verkiezingen van
begin november al klappen heeft gekregen, dan politieke zelfmoord plegen?
Tegenover deze kijk op de zaak valt wel een andere te verdedigen. In de eerste plaats:
president Clinton is zaterdag voor een week door het Huis van Afgevaardigden niet
in staat van beschuldiging gesteld om die pekelzonden, maar omdat hij daarover
meineed zou hebben gepleegd.
Maar dat is toch helemaal geen grove misdaad, zeggen zijn voorstanders, geen
high crime, zoals de grondwet een van de gronden formuleert waarop een president
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in staat van beschuldiging gesteld kan worden? Wanneer het erom gaat slippertjes
te verbergen, liegt iedereen toch wel eens? Het antwoord hierop luidt: meineed is
meineed. Zeker een president, die geacht wordt meer dan een ander de wet te
handhaven en een voorbeeld te zijn, mag aan deze regel gehouden worden.
Een ander argument dat wel wordt ingebracht tegen de procedure die tegen
president Clinton in gang is gezet, is dat het hoogst onverantwoordelijk is hem te
dwingen weken-, zo niet maandenlang aan nauwelijks iets anders te denken dan aan
zijn eigen verdediging, terwijl er heus ook wel andere dingen in de wereld op de
beslissing van de president van de Verenigde Staten liggen te wachten.
Vooral wanneer buitenlanders dit bezwaar opperen, klinkt het armoedig en
zelfzuchtig. Het komt neer op een eis dat de president meer tijd moet besteden aan
hun zorgen en een stilzwijgende erkenning dat zij zonder de Verenigde Staten de
crises die hen bedreigen, niet de baas kunnen worden.
Van Amerikaanse kant bekeken, liggen de prioriteiten anders. Welke kant de
Amerikanen ook in het conflict kiezen voor hen gaat het in de eerste plaats om hun
grondwet en om de man die hun president is. Daarbij hebben ze in dit geval het geluk
dat ze, mocht het met Clinton misgaan, in vice-president Al Gore een man hebben
die volkomen op zijn nieuwe taak is voorbereid en, zo mag eraan worden toegevoegd,
principieler is dan de huidige president.
Gisteren konden we op CNN de alom gerespecteerde Democratische senator
Moynihan horen zeggen dat voortzetting van het proces tegen Clinton het
presidentschap - niet alleen van de huidige president, maar ook van toekomstige
presidenten - zou destabiliseren. Nu, als iemand het presidentschap heeft
gedestabiliseerd, is het Clinton wel. Hij heeft het zelfs, in de meest letterlijke zin van
het woord, bevuild. Overigens: heeft Moynihan dit argument ook 24 jaar geleden
gebezigd, toen het ging om het presidentschap van de Republikein Nixon?
Maar, zo luidt weer een ander argument, dat is toch een bij uitstek politiek proces
dat de president wordt aangedaan? Ja, dat is zo. Maar zo wil het de grondwet die de
beslissing over de afzetting van een president in handen heeft gegeven van een politiek
lichaam, het Congres, en er daarbij voor gezorgd heeft dat zo'n beslissing niet
lichtvaardig kan worden genomen, door de Senaat, voor die gelegenheid voorgezeten
door de president van het Hooggerechtshof, met een meerderheid van tweederden
hierover laten beslissen.
Niet voor niets hebben de grondleggers van de Amerikaanse republiek deze
bijzondere bevoegdheid indertijd aan het Congres gegeven: de gekozenen, de leden
van het Congres, zouden bij de volgende verkiezingen ter verantwoording moeten
kunnen worden geroepen wegens hun beslissing.
Hiermee werd een tweede waarborg tegen lichtvaardig gedrag ingebouwd.
En hiermee komen we op het merkwaardige gedrag van de Republikeinen, die
hardnekkig zijn in hun vervolging van een populaire president. In november hebben
zij al, zoals gezegd, een nederlaag geleden, en over 22 maanden staan ze opnieuw
tegenover de kiezers - en dat terwijl op dit ogenblik de meerderheid van hun kiezers
hun handelwijze niet lijkt te billijken.
Nu is, zoals een Britse premier eens gezegd heeft, zelfs een week een lange tijd
in de politiek maar ook als rekening wordt gehouden met het korte geheugen van de
kiezers, is het Republikeinse gedrag moeilijk verklaarbaar. Het minste dat ervan
gezegd kan worden, is dat ze zich kennelijk niet laten leiden door publieke
opiniepeilingen - anders dan Clinton, die daar meer dan enige voorganger op let.
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Het beroep op de voor Clinton gunstige peilingen is in feite niet anders dan het
beroep dat de fascisten deden op het pays reel als tegenstelling tot het pays legal, om
maar te zwijgen van het gesunde Volksempfinden, dat de nationaal-socialisten als
rechtsgrond uitvonden. Als publieke-opiniepeilingen ons gaan regeren waar zijn
verkiezingen dan nog voor nodig?
Hoe het ook zij misschien is het gedrag van de Republikeinen tegenover Clinton
inderdaad politiek buitengewoon dom, ja zelfs suicidaal, maar in het algemeen wordt
het in een politicus, waar ook ter wereld, juist geprezen wanneer de waan - of zelfs
het gevoelen - van de dag hem onverschillig laat. Waarom zouden wij de
Republikeinen dan niet prijzen?
NRC Handelsblad van 29-12-1998, pagina 7

1999
Oude foto's
‘Foto's tonen meer dan de werkelijkheid’, staat er boven de bespreking in de
Volkskrant (2 januari) van een tentoonstelling van vroeg-twintigste-eeuwse fotografen
in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Een van die fotografen is de Amerikaan
Alfred Stieglitz. Van zijn foto's zegt de bespreker:
‘Door hun afdruktechnieken, vernieuwende kadreringen, ongebruikelijke
camerastandpunten en wijze van belichting ontstonden foto's die in hoge mate
esthetisch waren. De foto zélf is onderwerp geworden, niet langer fungeerde hij als
een middel om verre werelden dichterbij te brengen of het verleden voor vergetelheid
te behoeden.’
Van die school is, geloof ik, Bersebrugge de bekendste vertegenwoordiger in
Nederland. Heel mooie foto's inderdaad, die je meer bekijkt als een schilderij dan
als een weergave van de werkelijkheid. En toch fascineren mij oude foto's meer die,
onpretentieus, vertellen hoe het vroeger was.
De afgelopen week stonden er twee van zulke foto's in deze krant. De ene
illustreerde een recensie van het boek van Ileen Montijn Leven op stand (31
december). Je zag daarop een ouder echtpaar (ik denk althans dat het een echtpaar
was), zestig-plussers zou je tegenwoordig zeggen, aan een tafeltje. Zo te zien uit de
gezeten burgerij. De man las, tot mijn innig genoegen, de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Jaar? Tussen 1910 en 1930, zou ik zeggen.
Eindeloos kan ik naar zo'n foto kijken. Wie zouden die mensen zijn? Wat zou hij
in zijn leven gedaan hebben? (Zij kennelijk alleen maar huisvrouw.) Waar woonden
ze? Zou het huis waartegen ze gefotografeerd zijn - ze zitten buiten - nog bestaan?
Hoe lang zouden ze nog geleefd hebben? Enzovoort, enzovoort.
Kennelijk zijn het mensen van een zekere stand. Waarschijnlijk is de foto ontleend
aan Ileen Montijns boek. En dat doet mij weer denken aan het begrip stand, waarover
haar boek gaat. Dat begrip is sterk verbonden aan de burgerij. Dáár werd stand
opgehouden. De klassen erboven hoefden dat niet zo nodig te doen. De uitdrukking
op stand komt dan ook niet voor in hun woordenboek.
Nederland was een burgerlijk land, dus een standenmaatschappij, met talloze, voor
buitenstaanders bijna onmerkbare onderscheiden. Een Fransman, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Nederland had gewoond, vertelde mij eens hoe het hem getroffen
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had dat de familie van de banketbakker lichtelijk neerkeek op die van de bakker (hij
woonde op kamers bij een bakker). Een onderwerp een Norbert Elias waardig.
De andere foto stond in de krant van 28 december, bij een artikel over prins
Hendrik, de man van koningin Wilhelmina. Op die foto zag je Wilhelmina schrijden
langs een haag van studenten. De hoogwaardigheidsbekleder naast haar was niet,
zoals in het onderschrift stond, prins Hendrik, maar burgemeester De Vlugt van
Amsterdam, die alleen een sik gemeen had met de prins.
De foto moet dus in Amsterdam genomen zijn, hoogstwaarschijnlijk in de voortuin
van de universiteit (ingang Oudemanhuispoort). Achter de koningin loopt prinses
Juliana, naast de rector magnificus (de historicus H. Brugmans?). En daarachter zie
je nog net prins Bernhard.
Die gegevens maken het mogelijk de foto enigszins te dateren. In elk geval vóór
de oorlog, want na de oorlog zou De Vlugt niet meer terugkeren (hij overleed in
1944). Vóór de oorlog dus, maar na 1936, want toen pas kwam Bernhard in het land.
Kwam de koningin de viering van het lustrum van de universiteit door haar
aanwezigheid opluisteren? Dan is de foto van 1937.
De foto stond bij een - overigens aardig - artikel over prins Hendrik, maar die was
in 1937 al drie jaar dood en heeft de verloving van zijn dochter met Bernhard nooit
meegemaakt. Plaatsing van die foto bij dat artikel was dus een blunder, maar wél
een blunder die mij het genoegen van die foto heeft verschaft. Want ook nu heb ik
eindeloos naar die foto zitten kijken. Die studenten zijn min of meer tijdgenoten van
mij, hoewel ik geen hunner herken (maar ik heb dan ook niet in Amsterdam
gestudeerd). Hoevelen van hen zouden nog in leven zijn?
Hoeveel van hen zouden de oorlog overleefd hebben? Ik heb één zekerheid: Juliana
en Bernhard leven nog. Verder kan ik bij zo'n foto alleen maar dromen. Al vertellen
zulke foto's niet altijd wie het waren, ze vertellen wél hoe het was. Dat is niet het
geval met toneelstukken of films die het verleden naspelen. Wanneer het om een
verleden gaat dat ikzelf nog heb meegemaakt, ga ik ze dan ook niet zien. Ik vrees
namelijk dat ik me dan zal ergeren - terwijl ze misschien heel goed zijn.
Mijn oordeel wordt dan te veel bepaald door allerlei details die niet kloppen met
mijn herinnering. Zo dragen ze bijvoorbeeld het haar langer dan vroeger gewoonte
was of hebben ze hoeden op met een net te brede of slappe rand. Er zijn natuurlijk
ook onvergeeflijker anachronismen, maar ik vind het niet billijk tegenover de makers
mijn oordeel door die ergenisjes te laten beïnvloeden. Ook wil ik niet dat mijn directe
herinnering beïnvloed of zelfs vervangen wordt door de herinnering aan dat toneelstuk
of die film.
De film Soldaat van Oranje, die heel goed schijnt te zijn - in Leonard Maltins
Movie and Video Guide krijgt hij drie sterren - ben ik daarom niet gaan zien. Ik heb
het Leiden van de tijd die hij verbeeldt, meegemaakt. Ik heb zelfs de hoofdfiguren
die hij voorstelt, gekend (zij het niet goed). Voortdurend zou ik bij het kijken gezegd
hebben: zo was het net niet. En dat zou mijn oordeel vertroebeld hebben. Een later
geslacht heeft daar geen last van, maar krijgt dan misschien geen indruk wie es
eigentlich gewesen.
Om dezelfde reden ben ik ook niet gaan kijken naar de televisiedocumentaire over
juffrouw Hofmans. Ik heb velen van de mensen die erin optreden, in werkelijkheid
gekend. Geen piëteit jegens hen weerhoudt mij van kijken, maar ook hier vrees voor
irrelevante ergernisjes. Ik werd hierin bevestigd toen ik, een avond zappende,
plotseling een meneer op het scherm zag die, blijkens het bordje vóór hem, minister
van Buitenlandse Zaken J.W. Beyen moest voorstellen. Maar die was in werkelijkheid
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een geestige, elegante, bijna frivole en onhollandse man. Wat we te zien kregen, leek
eerder een soort droogstoppel.
Ik neem graag aan dat die televisiedocumentaire in grote trekken en in essentie de
werkelijkheid zoals die zich in 1956 afspeelde, weergeeft (hoewel Lunshof, de
commentator van De Telegraaf, daar anders over denkt), maar ik ben nu eenmaal
een man meer van de petite histoire dan van de grote trekken.
NRC Handelsblad van 05-01-1999, pagina 7

Sebastian Haffner herdacht
In meer dan één opzicht opmerkelijk was de unanieme lof die in de Nederlandse pers
Sebastian Haffner bij zijn overlijden op 2 januari ten deel viel. In de eerste plaats
speelde hier de vrees voor te pro-Duits aangezien te worden, blijkbaar geen rol. In
de tweede plaats gold die lof een uitgesproken conservatief, en dat gebeurt ook niet
elke dag.
En ten slotte hield Haffner er over Hitler ideeën op na die, zacht gesproken,
origineel waren, althans niet beantwoordden aan het goed-slechtpatroon dat bij ons
zo populair is wanneer het om de jaren 1933-1945 gaat. Het is vooral als de schrijver
van het boek waarin hij deze ideeën uiteenzette, Anmerkungen zu Hitler, dat Haffner
herdacht werd.
Het boek - boekje, kunnen we beter zeggen, want het telt iets meer dan tweehonderd
bladzijden - is dan ook een juweel. In zeven korte hoofdstukken wordt, in nuchtere
en glasheldere taal en korte zinnen - uitzonderlijk voor een Duits schrijver! -, het
fenomeen Hitler geanalyseerd: zijn leven, prestaties, successen, vergissingen, fouten,
misdaden en verraad (zo luiden de titels van die hoofdstukken).
Dit wat de vorm betreft. En de inhoud? Nu, die was controversiëler, maar mij
althans heeft het boek indertijd - het verscheen in 1978 - overtuigd. Hitler werd er
niet uitsluitend als de demonische kracht in afgeschilderd, maar ook als de man die
successen boekte en lange tijd grote populariteit genoot. Dat laatste verschijnsel
probeerde Haffner te verklaren, en wel op een mij overtuigende wijze.
Haffner was geen historicus. Hij was jurist, die op latere leeftijd journalist werd.
Maar hij heeft geprobeerd wat volgens mij de historicus dient te doen: een historisch
verschijnsel te verklaren, dat wil zeggen: begrijpelijk te maken. (Dat is heel iets
anders dan er begrip voor te vragen!) Is hij daarin geslaagd? Nee, want het verschijnsel
Hitler is nog steeds grotendeels een raadsel. Maar hij heeft dit historische ideaal dicht
benaderd.
Zijn klinische, sommigen zeiden: amorele, wijze van analyseren was schokkend,
maar na de jaren waarin wij eerder gewend waren geraakt aan een moralistische
geschiedbeschouwing - die tenslotte verantwoordelijk is voor zulke staaltjes van
hovaardij als de briefkaartenactie ‘Ik ben woedend’, gericht aan bondskanselier Kohl
- was Haffners koelheid verfrissend.
Zeker, sommigen zouden wellicht van Haffners analyse gebruik kunnen maken
voor hun eigen, minder frisse doeleinden. In zijn bespreking van Anmerkungen in
deze krant (21 april 1979) vreest H.W. von der Dunk dat Haffner, met zijn verklaring
waarom zoveel fatsoenlijke Duitsers toch vielen voor Hitlers prestaties, ‘opnieuw
voedsel levert aan die nationaal-apologetische visie waaraan de Bondsrepubliek zich
nu juist wat begint te ontworstelen.’
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Tien jaar later verweet Peter Reichel in Die Zeit (19 mei 1989) Haffner iets
soortgelijks: met zijn ‘historiserend Hitlerbeeld’, dat een zorgvuldig onderscheid
maakte tussen Hitlers prestaties en misdaden, successen, vergissingen en fouten,
kwam hij ‘het bewustzijn van grote delen der bevolking tegemoet, die [...] nu ook
graag het “positieve” in hun geschiedenis zou willen ontdekken, maar op zijn minst
behoefte gevoelt aan décharge en een genormaliseerde status onder de naties’.
Nu, van een herleving van een nationaal-apologetische visie in de Bondsrepubliek
hebben we in de afgelopen twintig jaar niet veel gemerkt. En was de behoefte aan
een genormaliseerde status op zichzelf zo abnormaal, 44 jaar na de oorlog? Intussen
is in het herenigde Duitsland een generatie aan de macht gekomen die zich eindelijk
normaal wenst te gedragen, en dat zijn geen conservatieven à la Kohl, maar
sociaal-democraten. Van dat normale Duitsland zullen zijn buren nog wel eens last
hebben, maar niet meer dan ze al een halve eeuw van Frankrijk hebben.
Maar waarom het gaat, is de vraag of een historicus zijn analyses voor zich moet
houden uit vrees voor het misbruik dat anderen er misschien van zouden kunnen
maken. Dit is ook het punt waar de recente discussie tussen Martin Walser een Ignatz
Bubis - evenals tien jaar eerder de Historikerstreit om Ernst Nolte - om draaide. Mij
dunkt dat de opvattingen van een historicus altijd betwistbaar moeten blijven, maar
niet om die reden.
Ondertussen stond Haffner, in zijn geschiedschrijving, ook niet op een l'art pour
l'art-standpunt. Hij had wel degelijk ook oogmerken die buiten de eigenlijke
geschiedschrijving vielen. In een interview met Ben Knapen in hetzelfde nummer
van de krant als waarin Von der Dunks bespreking stond, zei hij over zijn
Anmerkungen:
‘Ik heb in eerste instantie het boek voor de jongere Duitse generatie geschreven.
De naoorlogse generatie heeft Hitler slechts als mythe van het kwaad leren kennen.
Over Hitler mocht je niets objectiefs zeggen. Volgens mij roept zo'n behandeling
van het verschijnsel Hitler op den duur een tegenreactie op.
Om zo'n tegenreactie te voorkomen heb ik een zo objectief mogelijke beschouwing
over Hitler geschreven, want de mensen willen op een zeker moment toch weleens
weten hoe zo'n booswicht zo'n succes kon hebben in Duitsland. [...] Dat heeft
overigens niets te maken met een verdediging van Hitler - ik wil niet verkeerd worden
begrepen.’
Blijkens de necrologieën die hij deze week in de Nederlandse pers heeft gekregen,
heeft men hem goed begrepen.
NRC Handelsblad van 08-01-1999, pagina 9

Het irrationele rationeel onderzocht
Kan Ernst Nolte, de Duitse historicus die in 1986 met zijn theorieën over Hitler de
Historikerstreit ontketende, een ‘extreem-rechtse’ intellectueel genoemd worden,
die het nazi-verleden probeert te ‘bagatelliseren’? Frits Boterman, bijzonder hoogleraar
geschiedenis van de Nederlands-Duitse betrekkingen in Groningen, doet dit in het
laatste nummer van de Internationale Spectator (januari).
Wat had Nolte, die op grond van eerdere boeken algemeen erkend was als
deskundige op het gebied van de studie van het fascisme, misdaan? Hij had geponeerd
dat er ‘waarschijnlijk een causaal verband’ bestond tussen Hitlers holocaust en Stalins
goelag. Verhalen over de laatste deden al in de jaren twintig de ronde, en het is
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onwaarschijnlijk dat die geen invloed zouden hebben gehad op Hitler en de zijnen,
die misschien wel een soortgelijk lot vreesden. Een theorie - die, zoals elke theorie,
betwistbaar was en dan ook danig betwist is geweest (vandaar de naam
Historikerstreit). Iemand op grond van deze theorie - die trouwens niet meer dan een
hypothese was (waarschijnlijk een causaal verband’) extreem rechts te noemen en
hem te beschuldigen van een ‘bagatelliseren’ van het nazi-verleden, lijkt mij niet erg
bevorderlijk voor een wetenschappelijke discussie.
Wat het bagatelliseren betreft: Nolte bestreed de fabrieksmatige moord op miljoenen
joden allerminst. Daarin was het nationaal-socialisme uniek geweest. En
rechts-extremist? Kan iemand zo genoemd worden die schreef dat ‘zelfs in het
historische ongelijk van haar utopische illusie de marxistisch-communistische
beweging iets groots’ had, waartegen de fascismes slechts ‘een secundaire, grotendeels
kunstmatige, op onbewijsbare stellingen berustende reactie’ waren? Dit laatste schreef
Nolte in zijn correspondentie met zijn Franse collega François Furet, beroemd om
zijn baanbrekend werk over de Franse Revolutie en, twee jaar voor zijn vroege dood
in 1997, door zijn boek Le passé d'une illusion; essai sur l'idée communiste au XXe
siècle. Het was een lange voetnoot in dit laatste werk, waarin Furet waarderend én
kritisch sprak over Noltes theorieën, die aanleiding werd tot die correspondentie.
Die correspondentie is ontstaan uit een initiatief van het Italiaanse tijdschrift Liberal
en omvat acht brieven (vier van Nolte en vier van Furet), geschreven tussen februari
1996 en januari 1997. In juli van dat jaar overleed Furet plotseling. Eén ding is in
elk geval duidelijk: Furet beschouwde Nolte als een serieuze gesprekspartner (anders
dan historici als Eric Hobsbawn en Tony Judt, die het hem kwalijk namen Nolte in
zijn boek zelfs maar genoemd te hebben). In die lange voetnoot had Furet zich, zoals
gezegd, waarderend én kritisch uitgelaten over Noltes werk dat, hoe men er verder
over denken mag, ‘tot het diepste behoort wat de laatste halve eeuw heeft
geproduceerd’. Vooral waardeert hij het in Nolte dat hij ‘al heel vroeg het verbod
op een vergelijking tussen communisme en fascisme genegeerd’ heeft. Zo'n veto
‘maakt het onmogelijk de geschiedenis van het fascisme te schrijven’. De ideologieën
‘kunnen niet los van elkaar bestudeerd worden’.
‘Schokkend en verkeerd’ daarentegen vindt hij het dat Nolte ‘van de joden, in hun
functie van bondgenoten van Hitlers vijanden, zijn georganiseerde tegenstanders
heeft willen maken’ en dat hij, in een poging ‘Hitlers antisemitische paranoia te
ontcijferen’, er ‘een soort ‘rationele’ basis voor schijnt te vinden in een verklaring
van Chaïm Weizmann uit september 1939, waarin deze, uit naam van het Joodse
Wereldcongres, de joden over de hele wereld vraagt aan de kant van Engeland te
gaan strijden.
Op deze kritiek nu antwoordt Nolte in zijn eerste brief aan Furet. Na een lange
aanloop, waarin hij zich afzet tegen ‘die Deutsche Linke’, die nog steeds geen
ondubbelzinnige verhouding tot haar geschiedenis heeft gevonden - deze stelling
vindt enige bevestiging in Botermans artikel in de Internationale Spectator -, zegt
hij dat ‘in de geschiedenis ook het unieke niet als een “absolutum” mag gelden en
behandeld mag worden’. Dus ook de holocaust moet volgens hem gehistoriseerd
kunnen worden. Hij voegt daaraan toe: ‘Een unieke massamisdaad wordt niet minder
erg en minder verwerpelijk doordat er een rationele, naspeurlijke motivering voor
gegeven kan worden; het tegendeel is eerder het geval’. En in zijn derde brief: ‘...het
gruwelijke en irrationele resultaat ging naar mijn opvatting uit van een feitelijk juiste
vaststelling, en de weg van het rationele naar het irrationele kan, op zijn beurt, op
rationele wijze onderzocht worden’.
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Iedere psychiater zal dit vermoedelijk kunnen beamen, maar voor Furet is deze
redenering waarschijnlijk te hegeliaans of heideggeriaans om helemaal gevolgd te
kunnen worden. De discussie over dit punt pietert dan ook enigszins uit en beperkt
zich verder voornamelijk tot de vraag of aan het feit dat de goelag voorafgegaan is
aan de holocaust, ook een ‘causaal verband’ ontleend kan worden. Op die discussie,
waarin ook de beleefde toon van wederzijdse waardering overheerst - zo'n discussie
is tussen historici blijkbaar óók mogelijk - kom ik misschien later nog eens terug.
Maar nu alvast wil ik de bronnen noemen waaraan ik een en ander heb ontleend.
Dat is het boek Feindliche Nähe: Kommunismus und Faschismus im 20.
Jahrhundert. Ein Briefwechsel (Herbig Verlag, München 1998). Wie Furets brieven
in de oorspronkelijke taal wil lezen, verwijs ik naar de Franse uitgave: Fascisme et
communisme (Plon 1998).
NRC Handelsblad van 12-01-1999, pagina 7

Een staatsman geëerd
Oud-bondskanselier Helmut Kohl heeft deze week het Grootkruis in de Orde van de
Nederlandse Leeuw door minister-president Kok omhangen gekregen. Daarna heeft
koningin Beatrix hem op audiëntie ontvangen. Een uitzonderlijke onderscheiding
voor een buitenlandse politicus die het toneel verlaten heeft.
Maar die onderscheiding was in dit geval volkomen verdiend, want Kohls
verdiensten voor de zaak der Europese eenheid - een doel waaraan ook de Nederlandse
regering prioriteit verleent - zijn uitzonderlijk groot geweest. Bovendien heeft hij
het klaargespeeld Duitslands hereniging te bewerkstelligen zonder die zaak der
Europese eenheid schade te berokkenen.
Een staatsman dus. Maar dat was niet de enige reden waarom Kohl door Nederland
geëerd werd. Hij kreeg die onderscheiding ook voor zijn bijdrage aan de verbetering
van de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Het is hier dat de vraag gesteld
mag worden: wat heeft hij eigenlijk voor die zaak gedaan? In de eerste plaats: waren
die betrekkingen dan zo slecht voordat Kohl zich ermee ging bemoeien? Op
regeringsniveau zijn ze eigenlijk altijd uitstekend geweest - behalve misschien in de
periode van het laatste kabinet-Lubbers. Er zijn misverstanden tussen Lubbers en
Kohl geweest over de Duitse hereniging, en de toenmalige ministers van Buitenlandse
Zaken, Van den Broek en Genscher, botsten ook wel eens tegen elkaar.
Lubbers praat nog steeds met bitterheid over die periode, en daar heeft hij misschien
ook wel reden toe, want het is vooral door Kohls toedoen dat hij geen voorzitter van
de Europese Commissie is geworden, iets waarvoor hij zichzelf bij uitstek geschikt
achtte (geschikter althans, zo liet hij weten, dan zijn Belgische collega Dehaene, die
Kohls voorkeur had, maar de post evenmin kreeg). Maar het is op niet-officieel
niveau dat de Nederlands-Duitse betrekkingen vooral voor verbetering vatbaar waren.
De stemming jegens Duitsland in Nederland heeft door de jaren heen nogal eens
gezwalkt. Te pas, maar ook vaak te onpas werden de herinneringen aan de jaren
1940-1945 opgehaald - steeds meer door mensen die toen nog helemaal niet geboren
waren. Het leek soms wel of de Nederlandse identiteit of het Nederlandse zelfgevoel
slechts gediend kon worden door zich af te zetten tegen Duitsland, waarbij de
bezettingsjaren als een soort excuus werden gehanteerd.
Op dit gebied nu waren Kohls verdiensten groot, al waren zij toch eerder negatief.
Een mindere staatsman dan hij was zou volop reden hebben gehad wrok of irritatie
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te koesteren jegens Nederland, maar als hij die al had, dan heeft hij die nooit getoond.
Het tegendeel is eerder waar.
Precies twintig jaar geleden ontmoette Kohl - hij was toen nog leider van de
oppositie - in Den Haag een gezelschap Nederlanders voor een gesprek dat door de
Duitse televisie werd uitgezonden. Die Nederlanders waren kennelijk geselecteerd
op hun anti-Duitse gezindheid. In elk geval overrompelden zij de niets vermoedende
Kohl met een kanonnade van beschuldigingen, alsof hij persoonlijk schuldig was
aan de bezettingsjaren 1940-1945.
Menig politicus zou door zo'n ervaring een trauma hebben opgelopen. Misschien
was dat met Kohl ook wel het geval, maar zo ja, dan heeft hij daar nooit iets van
laten merken in zijn houding tegenover Nederland en de Nederlanders.
Dat heeft hij ook niet gedaan toen hij een paar jaar geleden honderdduizenden
briefkaarten uit Nederland op zijn kantoor kreeg met de tekst ‘Ik ben woedend’
wegens een brandstichting in Duitsland waarbij een Turkse familie was omgekomen.
Onder de briefkaartschrijvers bevond zich zelfs een Nederlandse minister.
Dat hij zich door deze incidenten, die hem persoonlijk geraakt moeten hebben,
niet heeft laten verleiden tot een anti-Nederlandse houding - dát moet als zijn
verdienste worden aangerekend. Hij heeft, integendeel, meermalen, ook in interviews
in de Duitse pers, uiting gegeven aan zijn begrip voor de Nederlanders, die - zo zei
hij - zo geleden hadden onder de Duitse bezetting. Nogmaals: tot zo'n grootmoedigheid
is niet iedere politicus in staat.
Dat Kohl die hoge Nederlandse onderscheiding uit handen van Kok heeft gekregen,
heeft nog een ironisch tintje. Zeker, het was bekend dat de Duitse christen-democraat
uitstekend met de Nederlandse sociaal-democraat overweg kon - beter dan met zijn
partijgenoot Lubbers - maar gezien het nog niet zo verre verleden van de PvdA is
dit toch een extra vermelding waard.
Er is een tijd geweest - ook ongeveer twintig jaar geleden - dat de leiding van de
PvdA meer gecharmeerd leek van de communistische DDR dan van de democratische
Bondsrepubliek. De zogenaamde Berufsverbote van een sociaal-democratische
regering waren onderwerp van voortdurende Nederlandse kritiek, terwijl de Muur
die de DDR dwars door Duitsland had opgetrokken, tot een ‘historische noodzaak’
werd geproclameerd.
Het is een verleden waarop de PvdA niet erg trots kan zijn. Daarom is het zo pikant
dat Kohl die onderscheiding juist te danken heeft aan de tegenwoordige leider van
die partij. Misschien was zij wel mede bedoeld als boetedoening. Zeker is in elk
geval dat de verbetering van de Nederlands-Duitse betrekkingen meer te danken
heeft aan Kohl dan aan de PvdA.
NRC Handelsblad van 15-01-1999, pagina 7

Onze Tocqueville
Alexis de Tocqueville is vooral beroemd geworden door zijn boek De la démocratie
en Amérique, dat hij in 1835, dertig jaar oud, schreef na een studiereis door de jonge
Verenigde Staten. De analyses die hij daarin geeft van de democratie - toen nog in
Europa een nieuw, veelal gevaarlijk geacht verschijnsel - zijn nog steeds actueel.
Even actueel zijn veel van de opmerkingen die hij maakt in zijn Souvenirs over
de revolutionaire jaren 1848/49, waarin hij korte tijd minister van Buitenlandse Zaken
is geweest. Sommige van die opmerkingen zouden bijna letterlijk door zijn
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Nederlandse collega van vandaag, minister Van Aartsen, gemaakt kunnen zijn althans te oordelen naar de verslagen die in de pers zijn verschenen van de toespraak
die hij vorige week tot zijn ambassadeurs heeft gehouden. Ik citeer twee ervan:
‘Nooit heeft men beter licht kunnen zien vallen op de ware aard van de
democratieën, die er doorgaans slechts zeer verwarde of zeer onjuiste denkbeelden
over de buitenlandse betrekkingen op na houden en steeds onwetend zijn omtrent de
werkelijke kracht van de tegenstander en zelfs omtrent de eigen kracht; zij lossen
kwesties van buitenlandse politiek bijna nooit anders op dan op grond van
overwegingen van binnenlands-politieke aard.’
En: ‘Het grootste deel van onze ambassadeurs [...] deinsde ervoor terug aan hun
eigen regering opvattingen te openbaren die men hun later misschien kwalijk zou
kunnen nemen. Zij droegen dus zorg zich schuil te houden en te verbergen achter
een hoop onbetekenende feiten, waarmee zij hun brieven vulden (want in de
diplomatie moet er altijd geschreven worden, ook als men niets weet te zeggen of
wil zeggen). Zij wachtten zich wel hun mening te openbaren over de gebeurtenissen
die zij meldden, en duidden nog minder aan welke gevolgtrekkingen wij eruit moesten
maken.’
Is dit laatste citaat ook toepasselijk op onze ambassadeurs? Ik weet het niet, maar
als je die verslagen leest, dan krijg je de indruk dat Van Aartsen vindt van wel. Hij
spoorde zijn mensen aan met ‘creatieve oplossingen’ en ‘oorspronkelijke zienswijzen’
te komen. ‘Beleid mag niet stranden op de zandbank van voorzichtigheid.’ (Dit zijn
citaten uit een verslag in het Algemeen Dagblad van 14 januari.)
Het is waar dat diplomaten - niet alleen Nederlandse! - wel eens voorzichtig zijn
met het spuien van eigen mening. Ze zouden de minister eens kunnen ontstemmen
en hun eigen carrière benadelen. Van minister Luns (1952-1971) althans is bekend
dat ambassadeurs die over Nieuw Guinea anders dachten dan hij, dat te voelen kregen;
en in de Amerikaanse buitenlandse dienst is menige carrière gebroken wegens de
geprononceerde mening.
Laten we hopen dat minister Van Aartsen, wat dat betreft, de zon beter in het water
kan zien schijnen. Zijn controversiële benoeming van A.P. van Walsum tot
vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is een aanwijzing
dat hij dit, nu nog althans, kan. Want Van Walsum neemt, zoals we hebben kunnen
lezen in het portret dat J.M. Bik van hem schetste in de krant van 18 januari, geen
blad voor de mond - tegen wie dan ook.
Ondertussen moet het beleid natuurlijk wel van de minister zelf uitgaan. En hier
heeft hij tegenover zijn ambassadeurs ook een boekje over opengedaan.
Prioriteiten zullen onder hem zijn: mensenrechten, defensie en de relatie met de
Verenigde Staten, Europese integratie, het Midden-Oosten en Afrika.
Zit hier ook nog een volgorde in? Ja, mensenrechten staan voorop. Nu, dat zal de
minister dan menig hoofdbreken kosten, wanneer hij ook rekening moet houden met
Nederlands handels- of veiligheidsbelangen. Afrika in dat rijtje te zien, verbaast ook
enigszins. Welke specifieke belangen en expertise heeft Nederland hier? De enige
Nederlander die echt alles wist van Afrika - en daarover zelfs door de Amerikanen
werd geconsulteerd - was minister Pronk, maar die mag zich daar niet meer mee
bemoeien.
Maar beleidsdoeleinden zijn één ding, uitvoering van beleid is een ander. Van
Aartsen heeft daar ook ideeën over: we moeten duidelijke standpunten innemen, en
bereid zijn het spel hard te spelen. Minder met het opgeheven vingertje dus en meer,
als het moet en er essentiële belangen in het geding zijn, met de vuist op tafel.
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Prachtig! Maar dan moet Nederland wel iets hebben wat anderen zich wel tweemaal
doet bedenken alvorens die vuist te negeren. In 1949 dreigde minister Stikker het
Noord-Atlantisch verdrag niet te zullen tekenen, als de Amerikanen Nederland in de
Indonesische kwestie niet tegemoet zouden komen. De Amerikaanse reactie was:
dan tekenen jullie maar niet, en Stikker bond in. Zoiets moet Van Aartsen vermijden.
Hij zou er goed aan doen eens na te gaan hoe Luns in het begin van de jaren '60,
soms bijna in zijn eentje, weerstand bood aan de plannen die generaal De Gaulle met
Europa had. Luns had niet alleen te vechten tegen De Gaulle, maar ook vaak met
zijn andere Europese partners, en zelfs met groeiende twijfel over zijn beleid in
kabinet en Kamer. Hij zette door en won ten slotte.
Dat buitenlands beleid van Van Aartsen moet overigens niet alleen ‘assertief en
actief’ zijn, maar ook ‘aantrekkelijk’. Voor wie aantrekkelijk? Voor de partners, die
we zo nu en dan met de vuist moeten bewerken? Of bedoelt Van Aartsen dat
Nederland zo sterk (vooral economisch sterk) moet zijn en zoveel goede en goed
uitgewerkte ideeën moet hebben, dat de partners dáárom Nederland graag als
bondgenoot zien? Dat laatste zou juist zijn, maar vergt hard werken. Maar De
Tocqueville heeft ons ook geleerd - zie zijn eerste citaat - dat in een democratie
buitenlandse politiek vaak een functie van binnenlandse politiek is. Ruim twintig
jaar geleden heeft J.C.F. Bletz al gesproken van de ‘binnenlandisering’ van de
buitenlandse politiek. Die ‘binnenlandisering’ wordt onvermijdelijk groter naarmate
het democratiseringsproces doorgaat. Diplomatie is niet meer chasse gardée.
Van Aartsen schijnt zich daar bewust van te zijn, want hij heeft zijn ambassadeurs
op het hart gedrukt dat buitenlands beleid binnenlands beleid is. Zelf overweegt hij
het land in te trekken en met de burgerij in debat te gaan. Hij is daar al mee begonnen
met het bezoek dat hij onlangs aan een Vlaardingse school bracht. Misschien zijn
sommige van zijn doeleinden juist met het oog op het binnenland, meer dan op het
buitenland, in dat rijtje van zijn prioriteiten opgenomen.
NRC Handelsblad van 22-01-1999, pagina 7

Zit er een les in het verleden?
Een jaar of twee geleden heeft het Historisch Nieuwsblad een enquête onder de leden
van de Tweede Kamer gehouden om na te gaan hoe het met hun kennis van de
geschiedenis van eigen land gesteld was. Nou, bedroevend. Het merkwaardige was
dat vele Kamerleden zich helemaal niet schaamden over hun onwetendheid. Wat
hadden zij met het verleden te maken? Het ging immers over het heden en de
toekomst? Dat is zo, behalve dat ook heden en toekomst voortkomen uit een verleden.
Eén Kamerlid, dat nog wel het slechts van allen had gescoord, was zelfs nogal
trots op haar resultaat. Het was een D66'ster. Met haar trots bevestigde ze wat de
historicus Van Deursen eerder eens had gezegd: sommige mensen denken dat de
geschiedenis in 1966 begonnen is.
Maar het zijn niet alleen politici van die partij wier geheugen kort lijkt te zijn. Een
nieuwe enquête, ditmaal door de dagbladen van het VNU-concern uitgevoerd, stelde
de vraag wie de spraakmakendste en invloedrijkste politicus van deze eeuw was.
Antwoord: 1. Drees sr.; 2. Den Uyl; 3. Lubbers. Allemaal politici uit de tweede helft
van deze eeuw. De eerste helft heeft kennelijk niet bestaan.
Goed, Drees, die in 1886 geboren is, ging al vóór de Eerste Wereldoorlog in de
politiek. In 1913 werd hij lid van de Haagse gemeenteraad. Twintig jaar later kwam
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hij in de Tweede Kamer. Spraakmakend - in de zin van opzienbarend (dat is de
betekenis die Van Dale aan het woord geeft) - is hij nooit geweest, maar invloedrijk
op nationaal vlak werd hij pas tegen het eind van de eerste helft der eeuw, toen hij
(in 1945) minister van Sociale Zaken werd, en vooral toen hij (in 1948)
minister-president werd, wat hij tien jaar bleef.
Zijn belangrijkste werk heeft hij dus om het midden van deze eeuw verricht. Met
recht kan hij de vader van de Nederlandse verzorgingsstaat genoemd worden, wat
geen geringe prestatie is. Na zijn aftreden in 1958 is hij een hele tijd verguisd geweest
- niet het minst door zijn eigen partij, die zelfs op een goed ogenblik een richting
insloeg die hij helemaal niet kon volgen, zodat hij voor de partij bedankte. Dat is nu
blijkbaar vergeven en vergeten.
Maar aangezien invloed niet alleen in positieve zin hoeft uit te werken, hoeft in
de waardering die Drees vandaag geniet bij politici die hem gisteren verguisden,
geen gebrek aan logica te zitten. Per slot van rekening heeft Drees ook op het
Nederlandse beleid ten aanzien van Indonesië invloed uitgeoefend, en dat is op een
mislukking uitgelopen (evenals het Nieuw-Guineabeleid, waarin hij tot 1958 Luns'
grote steun was).
Maar of Drees de invloedrijkste politicus van de eeuw is geweest? Heeft hij meer
invloed uitgeoefend op de gang van zaken dan Colijn? Die was onbetwistbaar de
belangrijkste politicus van de eerste helft van deze eeuw, in elk geval van de jaren
'20 en '30. Ook zij die zijn beleid (of hemzelf) verafschuwden, zullen het daar eens
mee zijn.
Na van 1911 tot 1913 minister van Oorlog te zijn geweest, was hij in de jaren '20
en '30 bij elkaar ruim zes jaar minister-president, tussen 1933 en 1939 onafgebroken.
Vooral in die laatste crisisjaren heeft hij een zwaar stempel op de Nederlandse politiek
gedrukt - ten goede of ten kwade. Het is vreemd hem niet bij de eerste drie
invloedrijkste politici genoemd te zien.
Nummer 2, Den Uyl, is blijkbaar nog vers in ieders geheugen - wat op zichzelf
ook een hele prestatie is. Maar echt invloedrijk? Het enige kabinet-Den Uyl
(1973-1977) heeft tenslotte niet zo heel veel tot stand gebracht - minder in elk geval
dan de fanfares deden geloven waarmee het aantrad. En dat hij, ondanks tien zetels
winst, het tweede kabinet-Den Uyl niet voor elkaar kreeg, geeft de grenzen van zijn
invloed aan - zelfs in eigen partij.
En wàt hij tot stand heeft gebracht, is na 1982 geleidelijk grotendeels teruggedraaid,
bleek dus niet blijvend. En in zijn partij, zoals zij nu is - ontdaan van haar ideologische
veren, pragmatisch en zonder bevlogenheid - zou hij zich niet thuisvoelen. Het laatste
uithangbord van het uylianisme, Jan Pronk, heeft zijn burcht moeten verlaten.
Werkelijk invloedrijker dan Colijn? Hetzelfde kan over de keus van Lubbers als
nummer 3 gevraagd worden. Zeker, hij was na vier jaar minister van Economische
Zaken te zijn geweest, langer minister-president dan enige voorganger. Tussendoor
fractieleider van het CDA. Invloedrijk was hij dus ongetwijfeld. Het poldermodel is
aan hem toe te schrijven, het herstel van het CDA ook, maar eveneens de implosie
ervan. Bij elkaar invloedrijker dan Den Uyl, dunkt me.
Als de kennis van de geschiedenis van onze politici nog even groot (of even klein)
is als ze twee jaar geleden bleek te zijn, dan moeten velen hunner een oordeel over
de geschiedenis hebben gegeven zonder haar te kennen. Als dat zo is, dan geeft dat
de waarde van die enquête aan. Het heeft meer zin dat oordeel aan de historici over
te laten.
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Al met al is nog niet de vraag beantwoord (of zelfs gesteld) of kennis van de
geschiedenis gelukkiger of wijzer maakt. Gelukkiger misschien wel, want sommigen
vinden geluk in de studie van de geschiedenis of alleen maar het lezen van historische
boeken. Maar wijzer? Alexis de Tocqueville schrijft hier in zijn Souvenirs over de
revolutiejaren 1848/9, waaruit ik in mijn vorige artikel ook al citeerde, iets wat te
denken geeft:
‘Ik heb altijd opgemerkt dat men in de politiek vaak schipbreuk lijdt wanneer men
een te goed geheugen heeft. De mannen die toen de opdracht hadden de revolutie
van 1848 tot staan te brengen, waren precies dezelfden die de revolutie van 1830
hadden bewerkstelligd. In 1848 deden zij het tegenovergestelde van wat de regering
van 1830 had gedaan, en kwamen tot hetzelfde resultaat.
Zo waar als het is dat de mensheid altijd dezelfde blijft, zo waar is het dat de
gebeurtenissen van de geschiedenis altijd verschillend zijn, zodat het verleden niet
veel belangrijks te leren heeft aan het heden. Oude schilderijen die men met geweld
in nieuwe lijsten wil zetten, maken altijd een slechte indruk.’
En tussen 1848 en 1830 lagen achttien jaar. Velen herinnerden in 1848 zich 1830
nog goed en meenden uit die kennis lering te kunnen trekken en deden het verkeerde.
Iets soortgelijks heeft zich in onze eeuw voorgedaan. In 1956 herinnerden de leidende
politici zich 1938 - achttien jaar daarvóór - nog heel goed. Toen gingen Engeland en
Frankrijk in München door de knieën en leverden ze Tsjechoslowakije aan Hitler
uit, die daaruit de conclusie trok dat hij nu niets meer te vrezen had van deze
zwakkelingen.
Dat nooit meer, dachten de Engelse en Franse politici die in 1956 aan de macht
waren, en met die vastbeslotenheid gingen ze Egypte te lijf, toen Nasser zich het
Suezknaal toeëigende. Het werd een mislukking, maar dat betekent niet dat, als ze
de tegenovergestelde les uit München zouden hebben getrokken en aan Nasser zouden
hebben toegegeven, zij er beter van af zouden zijn gekomen.
Kortom, het is zoals Tocqueville zegt: de mensheid blijft misschien dezelfde, maar
de omstandigheden zijn steeds anders. Met andere woorden: geschiedenis is nuttig
om de mensheid te leren kennen. Dat is al heel wat.
NRC Handelsblad van 26-01-1999, pagina 9

Nog eens: Furet en Nolte
Wie nog eens goed nadenkt over de discussie tussen de historici François Furet en
Ernst Nolte over de verhouding tussen fascisme en communisme, waarover ik hier
op 12 januari schreef, komt tot de conclusie dat de helderheid van de eerste ons
dichter bij de kern van de zaak brengt dan de diepte - eerder dan diepzinnigheid van de tweede.
Het is dan verleidelijk in clichés als ‘Franse versus Duitse geest’ te spreken. Furet
had echter een voorganger (van wiens bestaan hij zich waarschijnlijk niet bewust is
geweest) in iemand die allesbehalve Fransman was: de Nederlander Jacques de Kadt
(1897-1988). Het is aan zijn in 1939 verschenen boek Het fascisme en de nieuwe
vrijheid dat Furets analyses herhaaldelijk doen denken. Het tweede wat zij gemeen
hadden, is dat beiden in hun jeugd communist waren geweest.
Maar terzake. Aanleiding tot de briefwisseling tussen Furet en Nolte was de stelling
van de laatste geweest dat er ‘waarschijnlijk een causaal verband’ bestond tussen
Hitlers holocaust en Stalins goelag, in zoverre als de manier waarop de Russische
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communisten met hun, al dan niet vermeende, tegenstanders afrekenden, al algemeen
bekend was toen Hitler nog aan de macht moest komen.
Furets antwoord kan samengevat worden in een ontkenning van het Latijnse
gezegde post hoc, ergo propter hoc: uit het feit dat het een na het ander komt, kan
niet geconcludeerd worden dat het een uit het andere voortvloeit. Dus: post hoc, sed
non propter hoc. Hitler had het communisme als afschrikwekkend voorbeeld helemaal
niet nodig om zijn terreur te vestigen en te rechtvaardigen.
‘De culturele elementen waaruit de fascistische regimes een “doctrine”
samengesteld hadden, bestonden al vóór de Eerste Wereldoorlog en dus vóór de
Oktoberrevolutie.’ Het is waar dat Hitler propagandistisch gebruik heeft gemaakt
van het ‘rode gevaar’, maar Furet meent dat de ervaring van de Eerste Wereldoorlog
van veel groter invloed is geweest op het ontstaan van het fascisme dan dat ‘gevaar’.
Ook voor de moord op de joden geldt dit: ‘Hitler had het precedent van Stalins
liquidering van de koelakken niet nodig om de liquidering van de joden te plannen,
voor te bereiden en te bevelen.’ Noltes antwoord hierop is eigenlijk een retirade: ‘Ik
ben allerminst van mening dat het fascisme uitsluitend een reactie op het bolsjewisme
is geweest.’
Furet is daarom zo gekeerd tegen een verklaring van het fascisme als reactie op
het communisme omdat zij de ware aard van het fascisme verduistert. ‘Ik hecht grote
waarde aan de gedachte van de politieke autonomie van het fascisme ten opzichte
van het bolsjewisme of, als u wilt, van zijn endogene karakter binnen de Europese
cultuur.’
In een latere brief licht hij dit nader toe: ‘Ik heb eerder de neiging, ongetwijfeld
meer dan u, het fascisme niet als een tegenrevolutie te zien.’ Integendeel, ‘het
historisch nieuwe in het fascisme bestaat daarin dat het rechts in Europa uit een slop
heeft gehaald, dat onscheidbaar met de gedachte aan de tegenrevolutie verbonden
was’. Wat dat betreft, bezit het fascisme ‘een idee van de toekomst’, wat traditioneel
rechts helemaal niet heeft.
Door het ‘reactieve’ karakter van het fascisme (reactie op het communisme) te
beklemtonen, onderschat Nolte, volgens Furet, het nieuwe in het fascisme, ja
onderschat hij - maar dat zegt Furet niet, maar dat zeg ik - onderschat hij het gevaar
van het fascisme, want het fascisme heeft bereikt wat traditioneel rechts nooit lukte:
een massabeweging te worden.
Een ‘idee van de toekomst’ te hebben bindt fascisme en communisme, al zijn
beider ideeën geheel verschillend. Maar wat ze ook bindt, zegt Furet, is ‘het voor de
moderne democratie constitutieve politieke deficit’. Met andere woorden: zonder
falen van de democratie zijn beide ondenkbaar. Het is hier dat Furet Jacques de Kadt
nadert.
Immers, volgens De Kadt is het ‘door hun volkomen gebrek aan inspiratie’ dat de
democratieën het fascisme hebben opgeroepen, een fascisme dat in zijn beginperiode
‘eerlijk en idealistisch’ was: ‘een verzet tegen de wereld van de nooit ernstig genomen
idealen en tegen de wereld van de massa; tegen de wereld der klerken en tegen de
wereld der maagvergoders’ en dat ‘voor een belangrijk gedeelte juist aan dit nieuwe
zijn buitengewone aantrekkings- en werfkracht dankt’; kortom, ‘een noodzakelijk,
maar eenzijdig, mismaakt en mislukt protest tegen de oude kapitalistische en
socialistische wereld’.
Nolte lijkt daar inderdaad weinig oog voor te hebben, want in zijn laatste brief
schetst hij een somber toekomstbeeld (dat enigszins buiten het kader van de discussie
valt), waarin hij ‘één concreet gevaar’ ziet: ‘dat het volkomen losgebroken en de
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hele wereld met zijn heerschappij doordringende “kapitalisme” het geestelijke vacuüm
dat het achter zich sleept, door een “antifascisme” laat opvullen dat de geschiedenis
net zo amputeert en simplificeert als het economische systeem de wereld uniformeert’.
Waarom zou dat geestelijke vacuüm alleen door een antifascisme opgevuld kunnen
worden? Is een fascisme niet ook een mogelijkheid? Het is waar: iemand heeft eens
gezegd dat, wil het fascisme ooit weer een kans maken, het zich als antifascisme zal
aandienen.
De discussie tussen Furet en Nolte is in boekvorm verschenen: in het Duits in
Feindliche Nähe: Kommunismus und Faschismus im 20. Jahrhundert. Ein
Briefwechsel (Herbig Verlag, München 1998) en in het Frans in Fascisme et
communisme (Plon 1998).
NRC Handelsblad van 29-01-1999, pagina 7

‘Kolijn, een brave boerenzoon...’
Maatschappijcritici, wereldverbeteraars e tutti quanti moeten dit artikel zeker
overslaan. Ze hebben wel wat beters te doen. Ik ga namelijk over een heel onbelangrijk
onderwerp schrijven. Maar ik heb gemerkt dat ik de meeste brieven van lezers krijg
wanneer ik juist zo'n onderwerp behandel.
Dat verschijnsel heeft me doen afvragen of de krantenlezer van vandaag eigenlijk
wel veel verschilt van die van 1920, toen de historicus H.T. Colenbrander schreef:
‘Wel placht de Nederlandsche courantenlezer in zijn bladen uitvoerige
correspondentiën te lezen omtrent wat er in de wereld voorviel, doch hij was eraan
ontwend geraakt zich de vraag te stellen, laat staan te beantwoorden, welken invloed
buitenlandsche gebeurtenissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen
van eigen land.’
Bij nader inzien gaat het hier niet over de krantenlezer van 1920, maar over die
uit een nog vroeger tijdperk, want Colenbrander stelt zijn zin in de verleden tijd. Hij
schreef dit dan ook in een bijdrage, getiteld: ‘De internationale positie van Nederland
tijdens, vóór en na den wereldoorlog’, in een door zijn vakgenoot H. Brugmans
geredigeerd boek Nederland in den oorlogstijd - en die oorlog was de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918), waarin Nederland neutraal was gebleven.
Colenbranders verleden tijd bleek nogal optimistisch, want ook na de Eerste
Wereldoorlog bleef de ‘Nederlandsche courantenlezer’ het wereldgebeuren, waarover
zijn krant hem uitvoerig berichtte, als een toeschouwer lezen: dat wereldgebeuren
was interessant, soms zorgwekkend, maar de meeste lezers raakte het niet. Nederland
was immers, tussen de twee wereldoorlogen, nog steeds neutraal, en dat had zijn
effect op de betrokkenheid van de gemiddelde Nederlander met het wereldgebeuren.
Is het thans, nu Nederland de les uit de Tweede Wereldoorlog (waarin het wèl
betrokken werd) geleerd heeft en zijn neutraliteit heeft verlaten, echt anders? Ik
twijfel wel eens, wanneer ik zie op welke artikelen ik de meeste reacties uit de
lezerskring krijg. Ik krijg soms de indruk dat die waarin het wereldgebeuren ter
sprake komt - en dat kan al het gebeuren in België en Duitsland zijn - veelal voor
kennisgeving worden aangenomen, terwijl ‘onbelangrijke’ kwesties velen naar de
pen doen grijpen.
Zo kreeg ik - om een greep uit de afgelopen maanden te doen - veel reacties nadat
ik verteld had dat in mijn studententijd wel eens een lied aangeheven werd waarvan
de beginstrofe luidde: ‘Generaal Van Everdingen zat op de wc te zingen: Sixma
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baron van Heemstra...’ Talloos waren de reacties, meestal afwijkende - ook van
elkaar afwijkende - versies van het lied leverend. (Ondertussen ken ik de oorsprong
van het lied nog niet.)
Iets soortgelijks beleefde ik nadat ik enkele opmerkingen had gemaakt naar
aanleiding van een foto die in de krant had gestaan. Op die foto, kennelijk vóór de
oorlog genomen, waren koningin Wilhelmina en burgemeester De Vlugt van
Amsterdam (abusievelijk als prins Hendrik aangeduid) te zien. Ik verloor mij in
bespiegelingen over de tijd en plaats van de gefotografeerde gebeurtenis. Op grond
van reacties van veel lezers kon ik tot een resultaat komen: de foto was uit 1938,
toen de koningin op 9 september een eredoctoraat kreeg van de Universiteit van
Amsterdam.
Kort tevoren had een andere foto mij tot bespiegelingen verleid. Hierop was een
deel van de Tweede Kamer uit 1937 te zien, maar het onderschrift gaf de lezer geen
nadere toelichting. Ik kon er vier Kamerleden op herkennen. Andere lezers wisten
er meer te identificeren. Uit een en ander blijkt dat er onder de lezers belangstelling
bestaat voor zulke ‘onbelangrijke’ zaken. De redactie zou er haar voordeel mee
kunnen doen.
Maar nu terzake. Op 19 januari schreef ik dat ik in mijn jeugd in een jongenskamp
wel eens het lied had horen zingen waarvan de beginstrofe, in mijn herinnering,
luidde: ‘Colijn, een brave boerenzoon, het puikje van de besten...’ Ook hierop weer
vele reacties. Ook hier weer verschillende versies, maar de officiële schijnt toch deze
te zijn:
‘Kolijn, een brave boerenzoon/Het puikje van de dorpelingen/Arbeidzaam, welgemaakt en
schoon/Dorst naar Lisette's hand te dingen.
Het meisje, schoon ook boerin/Had echter soms de stad bekeken/En hierdoor was haar hart en
zin/Van veld en kudde afgeweken.
Nu is zij veertig jaren oud/Haarschoon gelaat is gans geweken/Zij weet nu in haar
eenzaamheid/Niets dan kwaad van jongeliên te spreken.’

Let op de spelling: Kolijn, dus niet Colijn. Het heeft dan ook waarschijnlijk niets te
maken met de vooroorlogse minister-president. De boerenzoon van die naam (maar
met een K) komt dan ook verder niet in het lied voor. Het draait om Lisette, die hem
heeft versmaad. (De eerste strofen zijn ontleend aan Wij vieren feest, bundel I: 21
bekende liederen voor bruiloften en partijen.
Uitgever: Vennootschap ‘Muziek & Letteren’, Amsterdam. Jaar van uitgave
onbekend.)
Het moet een lied zijn dat vroeger algemeen bekend was. Anders zou het weekblad
De Amsterdammer het niet in haar nummer van 8 januari 1911 geparafraseerd hebben
onder een politieke prent van Joh. C. Braakensiek, die zinspeelde op de benoeming
van de toen nog vrij onbekende Colijn tot minister van Oorlog, enkele dagen eerder.
Nu bestaat er wel een rijmkroniek van Klaas Kolijn, die een Egmonder monnik
uit de elfde eeuw zou zijn geweest, maar die kroniek is een vervalsing uit het begin
van de achttiende eeuw. Het is erg onwaarschijnlijk dat die vervalste kroniek dit lied,
dat niets pseudo-middeleeuws heeft, zou bevatten. De vraag blijft wat de oorsprong
is van het lied, waarvan velen - onder wie, tot voor kort, ook ik - dachten dat het op
Colijn sloeg.
Wèl op Colijn slaat een ander lied, dat een lezer mij stuurde:
‘Hein Colijn zat voor het raam/Bij een advocaatje/En hij keek neer op straat/Naar
een belastingplaatje/Zes miljoen is er tekort/Geloof maar dat het waar is/En de arme
kleine man/Krijgt korting van salaris.’
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Waarschijnlijk is dit lied uit 1923, toen Colijn aantrad als minister van Financiën
en er een tekort was van niet zes, maar van honderd miljoen.
Deels moest dit tekort bestreden woden met bezuinigingen, deels met nieuwe
belastingen, waaronder het belastingplaatje dat op fietsen gehecht moest worden ten
bewijze dat de eigenaar belasting op zijn fiets had betaald. Werklozen kregen het
plaatje gratis, maar dan was er een gat in geponst, zodat ieder kon zien dat de fietser
werkloos was. In de bezettingstijd is het impopulaire en voor velen vernederende
plaatje afgeschaft.
NRC Handelsblad van 02-02-1999, pagina 9

Europa is een lappendeken
Een jaar of vijf geleden bezocht ik het Walhalla. Dat is een namaak-Griekse tempel
die Lodewijk I van Beieren tussen 1827 en 1842 liet bouwen boven de Donau, iets
ten oosten van Regensburg, ter ere van ‘allen grossen Männern, die Teutschland seit
den zwei Jahrtausenden seiner Geschichte erzeugt hat’. In totaal zijn dat er 123 (onder
wie één vrouw), en ze hebben allemaal een buste. Maar onder die 123 zijn er ook
heel wat Nederlanders, die Lodewijk dus kennelijk als Duitsers beschouwde: Willem
de Zwijger en zijn zoon Maurits (maar die zijn nog in Duitsland geboren), Erasmus
von Rotterdamm. Grotius, de admiraals Tromp en Ruyter (dus niet De Ruyter),
stadhouder-koning Willem III en Boerhaave. Ik voelde me nogal gepikeerd door dit
annexionisme. Zo roept het ene nationalisme het andere op.
De schrijver Ian Buruma is ook in het Walhalla geweest, zo blijkt uit een essay
van hem dat in De Groene Amsterdammer van deze week staat (overgenomen van
The New York Times). Hij knoopt aan het verslag van zijn bezoek een hele
beschouwing vast over de liberale nationale staat, volgens hem de beste staatsinstelling
die we kennen en daarom niet zo gauw moeten loslaten voor ‘iets wat een natie noch
een staat is’, namelijk Europa.
Een sympathiek geluid, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het
hebben over een andere ervaring waarvan hij in zijn essay vertelt. In een Amsterdams
antiquariaat tikte hij eens een boekje op de kop dat de titel droeg Het gezicht der
Nederlander. Het bleek in 1943 te zijn uitgegeven en geschreven door een
SS-Obersturmführer, als gids voor SS-officieren die in de oorlog in Nederland
gelegerd waren.
‘Het is niet eens een onsympathiek boekje’, schrijft Buruma. Nederland bestaat,
volgens de schrijver, eigenlijk uit twee delen: de authentieke, oostelijke helft van het
land, grotendeels boerenland, grenzend aan Duitsland en bewoond door mensen van
Saksische afkomst; en het westelijke kustgebied met zijn steden, overheerst door
kooplieden, die de blik op Engeland en de wereldzeeën gevestigd houden.
Vanuit de Germaanse visie is dat laatste deel natuurlijk de ‘ontwortelde’ helft van
het land, waar handelaars en patriciërs zich tegen hun Europese wortels hebben
gekeerd. Hun ‘materialistische, burgerlijk-kapitalistische mentaliteit’ heeft de rest
van Nederland besmet, waardoor dit land van Europa vervreemd is. Deze kijk op
ons land is, hoezeer ook geperverteerd, niet zó gek. De westelijke, maritieme
provincies hebben per slot van rekening hun stempel op de cultuur en geschiedenis
van het hele land gedrukt. Het is niet voor niets dat Huizinga in 1935 de grens tussen
West- en Midden-Europa nog langs de Nederlands-Duitse grens liet lopen.
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Buruma nu voelt zich in dit door de Obersturmführer verguisde Nederland thuis.
Daarmee kan hij zich identificeren. En die identificatie ‘blijft bepaald niet beperkt
tot Nederland. Men kan een historische boog trekken, van de Baltische staten naar
de hanzesteden van Noord-Duitsland en dan helemaal naar het zuiden, via de Britse
eilanden en de Nederlandse kust, naar Lissabon’.
Het is een boog ‘met tal van havens en grote handelssteden, bewoond door mensen
van allerlei verschillende overtuigingen en van allerlei rassen, vol argwaan tegen
bureaucratisch gezag en aristocratisch despotisme. Voorbij die steden, in oostelijke
richting, ligt het continentale achterland, waar de twee stromen van bloed en bodem
grote romantische poëzie hebben voortgebracht, evenals een geschiedenis vol
meedogenloos geweld’.
De breuklijn die Buruma in Europa onderkent, is een andere dan die volgens
anderen nog altijd zichtbaar is: die tussen het rooms-katholieke en het protestantse
deel (dat op zijn beurt weer verdeeld is tussen calvinisme en lutheranisme, ieder met
historische gevolgen). Zo is het ‘calvinistische’ Nederland anders dan het ‘roomse’
Vlaanderen, maar ook anders dan het ‘lutherse’ Duitsland. En ga zo maar door.
Europa is dus een lappendeken. En in sommige lappen zijn er gaten. Zo springt
Buruma's boog van de Nederlandse kust naar Lissabon. Hoort Frankrijk er dus niet
bij, ondanks zijn lange Atlantische kust? Het is waar: argwaan jegens bureaucratisch
gezag, dat kenmerkend zou zijn voor die boog, is niet bepaald een Franse eigenschap.
Tot de dag van vandaag klampt het zich vast aan statelijk centralisme.
Overigens heeft Buruma een voorganger in zijn kijk op Europa, en dat is,
merkwaardig genoeg, de Franse schrijver André Malraux, die later de Gaulle's
cultuurpaus werd. In een interview met een Zwitserse journalist, terwijl hij in de
winter van 1944/1945 aan het front in de Elzas lag, schetst hij een soortgelijk beeld
van Europa als Buruma ruim vijftig jaar later zou doen.
Malraux spreekt in dit interview over een nieuwe oriëntatie van de Europese cultuur
(waarvan hij het bestaan overigens ontkent). ‘Wat men tegenwoordig onder Europa
verstaat, kan slechts negatief gedefinieerd worden: Europa is wat niet Azië is, maar
wanneer men wil zeggen dat Europa is wat niet Amerika is, dan wordt het veel
twijfelachtiger.’
Immers, ‘er is iets wat, op nogal subtiele manier, het Amerika van het oosten,
Engeland, Frankrijk, Portugal verbindt - met verlengstukken naar de democratieën
van Europa, zelfs al zijn ze gedeeltelijk Germaans: België, Holland, Zwitserland,
Scandinavië. Het Atlantisch element is iets anders dan het Angelsaksisch element.
Portugal hoort erin, Spanje veel minder direct’.
Of Malraux ditzelfde verhaal vijftien jaar later, toen hij minister van Cultuur onder
de Gaulle was geworden, ook nog zou hebben gehouden is de vraag. De Gaulle zou
Frankrijk zeker niet graag tot het ‘Atlantisch element’ gerekend hebben willen zien,
en Frankrijk wil dat nog steeds niet. Integendeel, in de Franse visie kan Europa slechts
Europa worden als het zich tegen de Atlantische invloed afzet.
Terecht gooit Malraux Portugal niet op één hoop met Spanje. Het is veel
maritiemer, dus Atlantischer - wat dat betreft, niet ongelijk aan Nederland. Het zet
zich, evenals Nederland, ook af tegen zijn grote oosterbuur. Ook Buruma heeft oog
voor Portugals specifieke positie. Hij plaatst het in de ‘historische boog’, die maritiem
Europa afschermt van continentaal Europa. Daarentegen mist Portugal de argwaan
jegens bureaucratisch gezag en aristocratisch despotisme, die Buruma kenmerkend
vindt voor die boog.
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De grote afwezige in Malraux' visie is Duitsland, maar dat is wel begrijpelijk,
gezien de tijd van het interview: 1945. Bij Buruma valt het buiten zijn ‘historische
boog’ doordat het zijn kracht meer heeft gezocht in ‘de etnische identiteit (die
grotendeels mythisch van aard is, maar wel heel krachtig), taal, cultuur, poëzie,
geschiedenis en romantische gevoelens over het land’ dan in politieke instellingen.
Het voorstel van de nieuwe Duitse regering om de nationaliteit niet langer te laten
bepalen door iemands etnische afkomst, zodat een in Berlijn geboren Turk niet als
Duitser geldt, maar iemand die tot de Duitse minderheid in Rusland behoort, maar
geen Duits spreekt, wèl aanspraak kan maken op de Duitse nationaliteit, kan daarom
revolutionair genoemd worden. Het zou, indien aangenomen - maar er is veel verzet
tegen - Duitslands aansluiting bij het Westen bezegelen. Huizinga's grens zou
weggevaagd zijn.
NRC Handelsblad van 05-02-1999, pagina 9

Een stapel knipsels
Op de rechterhelft van mijn schrijftafel ligt een grote stapel papieren. Dat zijn
artikelen, meestal uit kranten, die ik eens uitgeknipt heb in de verwachting dat ik er
eens gebruik van zou kunnen maken voor mijn eigen beschouwingen. Om de een of
andere reden is daar dan niets van gekomen, en zo wordt die stapel steeds hoger tot wanhoop van degene die vindt dat mijn kamer zo nu en dan opgeruimd moet
worden (waarom eigenlijk?).
Maar eergisteren ben ik er dan toe gekomen die stapel eens door te nemen.
Negentig procent van de knipsels kon weg. Ze hadden betrekking op een actualiteit
die nu voorbij is. De rest had grotere eeuwigheidswaarde, en daarvan wil ik er vandaag
een paar aan de vergetelheid ontrukken, ze zonder enig onderling verband citerend.
Een knipsel uit de Volkskrant, van 5 februari 1997. Een artikel van de sindsdien
overleden prof. dr. W.F. Wertheim. Hieruit het volgende: ‘Het wordt [...] steeds
duidelijker dat het uiteindelijke fiasco van zowel het Sovjetbeleid als de Maostrategie
niet te wijten is aan gebreken welke inherent kleven aan “socialistische” ideeën en
beginselen, maar aan het dictatoriale karakter van hun regimes.’ Vraag: was er dan
geen enkel verband tussen die ideeën en beginselen en het dictatoriale karakter van
die regimes?
Fons de Poel, eindredacteur van het televisieprogramma Netwerk, zegt in Het
Parool van 20 januari 1997 dit over Bolkestein, die staatssecretaris Tommel
uitgemaakt had voor een politiek onbenul: ‘Had Bolkestein hem niet in een persoonlijk
gesprek kunnen zeggen dat hij hem een politiek onbenul vindt?’ Je hoeft Bolkesteins
kwalificatie misschien niet erg elegant te vinden om je er toch over te verbazen dat
de onvervaarde inquisiteur De Poel van mening is dat politici elkaar slechts in de
binnenkamer de waarheid mogen zeggen. Wat blijft er zo van het politieke debat, ja
van de democratie over?
In De Standaard der Letteren, het voortreffelijke literaire bijvoegsel van de
Brusselse Standaard, schetst de schrijver August Willemsen (geen Vlaming) het
artistieke klimaat van de Amsterdamse grachtengordel als volgt: ‘het meest bedillerige,
intolerante, dictatoriale, eenkennige, zelfgenoegzame en van vooroordelen verstikte
dat ik ken’.
Het is waarschijnlijk doordat dr. S. Rozemond, die binnenkort wegens pensionering
het Instituut Clingendael verlaat, geen dagblad tot zijn beschikking heeft dat hij bij
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de buitenwacht minder bekend is als kenner van, onder andere, de Nederlandse
buitenlandse politiek. Bij de binnenwacht heeft hij een grote naam. Uit zijn notitie
Ambitie en armslag van Nederland (maart 1998) het volgende citaat:
‘Eerste voorwaarde voor het uitoefenen van invloed is dat men weet wat men wil.
[...] Het ontwikkelen van ambitie moet blijken uit het kiezen van prioriteiten en uit
bereidheid middelen af te stemmen op de rangorde van doelstellingen. [...] Specifiek
voor Nederland is een grondwettelijke opdracht om de internationale rechtsorde te
bevorderen [...]. Zelden echter komt het nog tot een keuze van immateriële prioriteiten
in het buitenlands beleid. [...]
Aarzeling zaken op scherp te zetten vloeit (mede) voort uit een overdreven geloof
in het belang van welwillendheid in de internationale politiek. [...] Maar die
betrouwbaarheid moet [...] mede hieruit blijken dat, wanneer men eenmaal, onder
het aanroepen van principes of levensbelangen, neen verkoopt, men ook voet bij stuk
houdt. Het uitspelen van een zekere nuisance value buiten de financieel-economische
sfeer komt echter zelden meer bij de beleidsmakers op.’
Intussen hebben we een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, en die heeft we kunnen het daar al dan niet mee eens zijn - mensenrechten vooraan in het rijtje
van zijn prioriteiten gezet (een andere rangorde schijnt er niet te zijn). Heeft hij wel
eens gedacht aan de consequenties daarvan, waaraan Rozemond herinnert? Maar
waar Rozemond vindt dat onze beleidsmakers te weinig voet bij stuk houden, vindt
J.W. Beyen, die tussen 1952 en 1956 niet onze slechtste minister van Buitenlandse
Zaken is geweest, dat zij het te veel doen (althans deden - hij oordeelt over de tijd
vlak na de oorlog). In zijn memoires Het spel en de knikkers (1968) schrijft hij:
‘Wij Nederlanders denken veel te veel aan de knikkers en te weinig aan het spel.
We houden te lang vast aan posities die we toch prijs moeten geven (wat de tegenpartij
ook wel weet), hebben te weinig gevoel voor de “geste”, geven pas iets op als de
ander er niets meer voor geeft, beseffen te weinig dat als je je tegenpartij dwingt iets
te accepteren wat hij onredelijk vindt, dit zich wreekt als je later met hem moet
samenwerken. Wij overschatten vaak onze nuisance value.’
‘We houden te lang vast aan posities die we toch prijs moeten geven (wat de
tegenpartij ook wel weet)....’ Rozemond citeert de Nederlandse ambassadeur bij de
EU, dr. B. Bot (in Trouw van 27/28 september 1997): ‘Iedereen weet dat Nederland
de Europese integratie niet zal blokkeren. Dat maakt ons tot een betrouwbare partner.
Gevolg is wel dat onze dreigementen doorgaans weinig indruk maken.’ Zijn de
uitspraken van Beyen en Bot in strijd met die van Rozemond? Niet noodzakelijkerwijs,
want Rozemond pleit voor meer nuisance in verband met Nederlands immateriële
prioriteiten, en daar word je geacht minder mee te mogen schipperen dan met andere.
In haar weerwoord op Jonathan Israëls Van der Leeuw-lezing in de Groningse
Martinikerk op 16 oktober 1998 zegt Nelleke Noordervliet: ‘Religies hebben over
het algemeen de neiging de eigen waarheid nogal dwingend uit te venten. In religies
zit een grote mate van intolerantie ingebakken. Want je kunt niet met goed fatsoen
een systeem aanhangen dat predikt de weg, de waarheid en het leven te zijn, en
tegelijk zeggen dat ieder ander systeem ook wel kan.’
Bilderdijk heeft dit ook al gezegd in zijn Geschiedenis des Vaderlands (1832-1839):
‘En, recht uit gezegd, geen Godsdienst is verdraagzaam of kan het zijn, dan omtrent
de punten welke niet tot haar behooren. Alle begrippen welke een Godsdienstleer
voor geopenbaard houdt, of voor noodzakelijk uit het geopenbaarde voortvloeiende,
zijn van dien aard dat zij er niet onverschillig voor zijn mag [...].
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Het is alleen het praktikale Christendom dat verdraagzaam maakt; en de deelneming
(die God in het hart stort) met den dwalende, waaruit tolerantie ontspruit. Maar de
hoeveelste bezit dit Christendom? En alle overig tolerantie prediken is laauwheid of
onverschilligheid.’
Bilderdijks jongere tijdgenoot Potgieter kon geen pastoor ontmoeten zonder te
denken: ‘Wat staat zulk een man stevig op zijn kooten tegenover die waggelende
dominés!’ - van wier geloof Carel Vosmaer zei: ‘Het is een vreemd geloof [...] Al
vallen de feiten weg, zijn waarheid blijft bestaan. Dat klinkt mij alsof men zei: al
heeft Napoleon niet bestaan, de Napoleontische wetgeving blijft onaangetast.’ (Citaten
uit: Gerard Brom, De dominee in onze literatuur [1924].) Hiermee is de stapel knipsels
op mijn schrijftafel nog niet weggesmolten. Over de rest misschien een andere keer.
NRC Handelsblad van 09-02-1999, pagina 9

Een alliantie zonder conceptie
In de stapel knipsels waaruit ik hier op 9 februari een eerste bloemlezing maakte,
bleek zich ook een exemplaar van het maandblad Tirade uit 1997 te bevinden. Dit
nummer was gedeeltelijk aan Europa gewijd, omdat, zoals de redactie in een woord
vooraf nogal voorbarig schreef, ‘de eenwording van Europa een politiek feit zal
worden’.
Voor de ‘Europese’ bijdragen in dit nummer tekent de historicus (prof. dr.) M.C.
Brands als gastredacteur. Waarom had ik dit nummer bewaard? Waarschijnlijk omdat
Brands en Arie Elshout, toen journalist bij Het Parool, nu bij de Volkskrant, in een
inleidend artikel mij ter sprake brengen. Laat ik de desbetreffende passage hier
aanhalen:
‘J.L. Heldring, commentator van NRC Handelsblad, was een van de eersten die
ervan uitgingen dat de NAVO een groot deel van haar bestaansgrond had verloren
met het wegvallen van de communistische dreiging. Maar de vraag hoe Europa dan
meer voor zijn eigen veiligheid kan zorgen als de Verenigde Staten zich in toenemende
mate zullen distantiëren van de Europeanen, wordt niet beantwoord.’
Ik laat in het midden of ik inderdaad ‘een van de eersten’ ben geweest die dit
hebben geconstateerd. Er is mijns inziens weinig originaliteit voor nodig om tot de
conclusie te komen dat een verdedigingsorganisatie die is opgezet om zich te verzetten
tegen een dreiging - die ik overigens nooit in de eerste plaats als een communistische
dreiging heb gezien - haar reden van bestaan verloren ziet gaan wanneer die dreiging
is opgeheven.
En waarom heb ik de vraag niet beantwoord - ‘zelfs niet gesteld’ - hoe Europa
dan voor zijn veiligheid kan zorgen? Wel, omdat ik inderdaad, zoals Brands en
Elshout opmerken, behoor tot degenen die ‘volstaan met het standpunt dat Europa
nooit een politieke eenheid zal worden’ - met dien verstande dat ik nooit met dit
standpunt heb volstaan, maar het altijd uitvoerig heb beredeneerd.
Belangrijker echter is de vraag of een commentator zijn analyses altijd moet laten
volgen door een oplossing, in dit geval een alternatieve oplossing voor de NAVO.
Is de diagnose minder juist omdat de diagnosticus niet tevens een therapie aan de
hand doet? Die vraag is actueel omdat Arie Elshout vorige week voor de Atlantische
Commissie een inleiding heeft gehouden waarin hij precies hetzelfde doet wat hij
en Brands mij twee jaar geleden impliciet verweten.
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Die inleiding kan ik woord voor woord onderschrijven. Uit de bekorte versie ervan
die in de Volkskrant van 6 februari stond, wil ik nu enkele passages citeren. Elshout
begint al dadelijk met de stelling: ‘Een bondgenootschap dat zijn vijand kwijtraakt,
heeft geen bestaansgrond meer en gaat ten onder.’ Vervolgens:
De NAVO is ‘een alliantie die worstelt met een identiteitscrisis, een alliantie die
niet meer weet wat zij is, laat staan dat zij weet wat zij moet worden’. ‘Het vijandbeeld
is niet meer monolitisch, het is vergruisd. Er is een veelvoud aan nieuwe dreigingen,
maar die vormen geen groot, direct gevaar voor het grondgebied van de NAVO-landen
en zijn minder dwingend van karakter dan de oude Sovjetvijand.’
‘Volgens de Verenigde Staten moet het bondgenootschap tegenwoordig niet alleen
het gemeenschappelijk grondgebied verdedigen, maar ook gemeenschappelijke
belangen. Met de introductie van dat even vage als weidse begrip betreedt de NAVO
het moeras van de interpretatieverschillen.’
Moet de NAVO, zoals de Amerikanen willen, zich nu bezighouden met de dreiging
die er uitgaat van terroristen en zogenaamde ‘schurkenstaten’ als Irak, Iran, Syrië,
Libië en Noord-Korea, die binnenkort (of nu al) met nucleaire, chemische en
biologische wapens het Westen kunnen bedreigen? ‘De Europeanen wantrouwen dit
nieuwe, bonte vijandbeeld van de Amerikanen.’
‘Nu is het al zo dat de NAVO [...] er al rekening mee houdt dat de alliantie in haar
geheel niet meer in actie komt, maar een gelegenheidscoalitie van lidstaten. [...] Maar
men kan zich afvragen of dit niet het begin van de bondgenootschappelijke erosie
is.’
Ongetwijfeld is de officiële reactie op zo'n analyse dat de soep niet zo heet gegeten
wordt als zij hier wordt opgediend. Inderdaad is niemand gediend met een ondergang
van de NAVO, meest concrete uitdrukking van de band tussen Amerika en Europa,
en haar einde is dan ook nog niet nabij - al was het slechts omdat het moeilijker is
zulke internationale organisaties op te heffen dan op te richten. Niettemin toont het
maandenlange gesteggel dat pleegt vooraf te gaan aan eventuele acties in Bosnië en
Kosovo, dat de NAVO haar slagvaardigheid alvast heeft verloren. De jaarlijkse
Wehrkunde-conferentie die vorige week in München heeft plaatsgevonden, heeft
ook getoond dat er diepe kloven bestaan tussen het denken van de Amerikanen en
dat van de meeste Europeanen. Het bondgenootschap bestaat nog wel, maar het heeft
geen gemeenschappelijke conceptie meer.
Zou Europa niet in dit gat moeten springen en met een eigen veiligheidsconceptie
moeten komen? Het zou wel moeten, maar niemand heeft tot dusver een conceptie
geproduceerd die geloofwaardig is en kans maakt door alle Europeanen te worden
onderschreven. Elshout zwijgt er dan ook wijselijk over in zijn inleiding.
Waarschijnlijk heeft hij die wijsheid verworven in de jaren die er liggen tussen de
verschijning van zijn (en Brands') bijdrage in Tirade en zijn inleiding van vorige
week.
NRC Handelsblad van 12-02-1999, pagina 7

Clintons schuld
Vrijwel alle presidenten van de Verenigde Staten hebben zich, tijdens hun
ambtsperiode, in gedachten beziggehouden met de reputatie die zij in de
geschiedschrijving zouden genieten. Het schijnt dat president Clinton, die een ijverig
lezer is van biografieën van zijn voorgangers, daar bijzonder veel waarde aan hecht.
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Welnu, het is wel zeker dat hij de geschiedenis zal ingaan als de tweede president
van de Verenigde Staten tegen wie een afzettingsprocedure in gang gezet is geweest.
Hij zal op bijzondere prestaties moeten kunnen bogen om deze smet te doen vergeten.
Misschien geven de komende twee jaren van zijn presidentschap hem daartoe nog
de kans, maar dat is twijfelachtig.
Dat is te meer twijfelachtig wegens zijn karakterzwakheden die aan de oorsprong
van die procedure liggen - al is hij zelf daar niet over gegaan. Hij zal in elk geval
herinnerd blijven als de president die - om het kies te zeggen - zijn handen niet heeft
kunnen afhouden van een 22-jarige ondergeschikte. Zelfs van degenen met wie hij
in die laatste twee jaar van zijn ambtsperiode te maken zal hebben, zullen weinigen
zich los kunnen maken van die gedachte.
Het merkwaardige is dat hij, in de ruim twaalf maanden dat het schandaal heeft
geduurd, zich daar zelf zo weinig zorgen over leek te maken. Lange tijd schiep hij
de indruk alsof de zaak voor hem afgelopen was nadat hij er zijn - overigens min of
meer afgedwongen - excuses over had gemaakt. Waarom er verder over zeuren?
En misschien vond hij ook werkelijk dat hem weinig te verwijten was. De schrijver
Gore Vidal, evenals Clinton een zuiderling, zei onlangs dat in het zuiden van de
Verenigde Staten de opvatting heerst dat er geen sprake is van een seksuele relatie
zolang er geen penetratie heeft plaatsgevonden. Zo bezien, zou Clinton oprecht
kunnen zijn geweest toen hij voor de televisie met klem verzekerde geen seksuele
relatie met Monica Lewinsky te hebben gehad.
Maar, zoals gezegd, daar ging de afzettingsprocedure die vrijdag tot haar eind is
gekomen, formeel niet over. Daarin was de vraag aan de orde of de president met
zijn ontkenningen meineed had gepleegd en of hij de rechtsgang had belemmerd en,
zo ja, of dat dan als ‘high crimes and misdemeanors’ kan gelden, die volgens de
Grondwet een afzetting rechtvaardigen. Voor dat oordeel bleek in de Senaat de nodige
meerderheid niet te vinden.
Daarmee heeft het recht zijn loop gehad. Maar de zaak heeft ook, zo niet in de
eerste plaats, een politiek aspect. De uitspraak van de Senaat heeft Clintons
beschuldigers een nederlaag bezorgd, en dus Clinton een overwinning. Maar zo
simpel is het niet. De vraag is of Clintons handelingsbekwaamheid al dan niet schade
heeft opgelopen door deze zaak. Of dat zo is zal spoedig blijken - in en buiten de
Verenigde Staten.
Dan is er nog het morele aspect. De vraag of de man Clinton immoreel gehandeld
heeft, gaat niemand iets aan. Maar de president Clinton? De gedachte blijft
onverdraaglijk dat bij daden waarvoor de eerste de beste sergeant of het eerste het
beste schoolhoofd de laan wordt uitgestuurd, de president van de Verenigde Staten,
opperbevelhebber van de strijdkrachten, vrijuit gaat. Dat is met twee maten meten.
En het voorbeeld dat daarmee wordt gegeven? Ieder jongetje dat op een leugen
betrapt wordt, kan er zich nu op beroepen dat de president van de Verenigde Staten
ook gelogen heeft en er geen straf voor heeft gekregen. Zeker, ook conservatieve
politici hebben dit argument gehanteerd, maar daardoor is het nog niet ongeldig.
Trouwens, niet alleen conservatieven denken daar zo over. Het is opmerkelijk dat
vele - ook progressieve - Democraten hun onschuldigverklaring hebben doen
vergezellen van een uitspraak die een fel moreel requisitoir tegen hun partijgenoot
Clinton inhield. Rechtens achtten ze hem onschuldig, moreel niet. Om slechts één
zo'n uitspraak te citeren, die van senator Dianne Feinstein (zeker niet conservatief):
‘Ik praat president Clintons gedrag niet goed. Ik verdedig en accepteer het niet. De
president heeft immoreel gehandeld, hij heeft roekeloos gehandeld, hij heeft
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schandelijk gehandeld. Hij heeft willens en wetens het Amerikaanse volk, de leden
van zijn kabinet en het rechterlijk stelsel misleid. Door dit te doen heeft hij het ambt
van de president en, vooral, zichzelf te schande gemaakt en onteerd.’
Het is dus niet alleen de uiterst rechtse vleugel van de Republikeinen die daar zo
over denkt. Die mag de hele zaak tegen Clinton aan de gang gebracht hebben, maar
dat op zichzelf verschoont hem nog niet. Sterker: als hij niet zo dom,
onverantwoordelijk en roekeloos gehandeld zou hebben, zouden die rechtse
extremisten geen handvat hebben gehad voor hun actie. Hijzelf heeft dus de zaak
ontketend.
Het Britse weekblad The Economist van deze week zegt het aldus: ‘Wanneer
Amerikanen terugblikken op Clintons presidentschap, zullen ze veel indrukwekkends
zien: een economie in bloei, een begroting in evenwicht, hervorming van het sociale
stelsel, hardnekkige pogingen vrede in Noord-Ierland en het Midden-Oosten te
bereiken.
Maar alles is bezoedeld door dingen die nooit hadden mogen gebeuren: de seksuele
wellust van de president en zijn toevlucht tot leugens. Van Clinton kan gezegd
worden: op de een of andere duistere manier scheen hij nooit het gewicht van het
ambt dat hij inhield, te voelen of te begrijpen; en van die zorgeloosheid, die verspilling
van zijn eigen gezag zijn alle andere excessen gekomen die Amerika heeft gezien.’
Maar we hoeven The Economist niet eens te citeren. President Clinton zei het zelf
nadat hij vrijdag het oordeel van de Senaat had gehoord: ‘Ik betreur diep dat wat ik
gezegd en gedaan heb deze gebeurtenissen hebben ontketend en dat deze een grote
last op het Congres en het Amerikaanse volk hebben gelegd.’ Hij neemt dus zelf de
schuld van ‘deze gebeurtenissen’ op zich. Of hij dit mea culpa heeft uitgesproken
omdat hij het werkelijk meende dan wel omdat hij voelde dat het van hem verwacht
werd - die twijfel roept hij altijd op - doet er niet toe: de oerschuld ligt bij hem, en
hij erkent het.
NRC Handelsblad van 16-02-1999, pagina 9

Vrucht van volkskundig onderzoek
Wie a zegt, moet ook b zeggen - ook al heeft hij er geen zin in. Op 19 januari
vermeldde ik hier dat ik in mijn jeugd een lied had horen zingen waarvan de eerste
woorden luidden: ‘Colijn, een brave boerenzoon...’ Wij leefden in de veronderstelling
dat daarmee de toenmalige minister-president Colijn bedoeld werd.
Dat dit niet zo was, bleek mij uit brieven die ik hierop kreeg. Verscheidene lezers
konden mij, hetzij uit geheugen hetzij uit liederenbundels, de tekst - althans enkele
coupletten - van dat lied verschaffen. Ik maakte hier melding van in mijn artikel van
2 februari.
In sommige van die teksten werd de naam van de hoofdfiguur met een K gespeld
- dus niet, zoals die van de minister-president, met een C. Maar hoe ook gespeld, de
naam is waarschijnlijk een afkorting van Nikolaas. Zo zal Colijnsplaat op
Noord-Beveland vermoedelijk naar de heilige van die naam genoemd zijn (plaat =
zandbank?).
Zoals de Bourgeois gentilhomme van Molière tot de ontdekking kwam dat hij zijn
leven lang proza had gesproken, blijk ik me met volkskundig onderzoek te hebben
beziggehouden. Van het Meertens Instituut voor Onderzoek en Documentatie van
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Nederlandse Taal en Cultuur te Amsterdam kreeg ik nl. intussen een hele verhandeling
over dat lied over Kolijn.
Die verhandeling verschijnt binnenkort in het vierde deel van de publicatiereeks
Onder de groene linde: verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Dat
vierde deel zal als ondertitel hebben: ‘Ben ik te min?’ Liederen over sociale
verschillen tussen gelieven. Het onderzoek naar die liederen is gedaan door Marie
van Dijk, van wier hand ook de verhandeling is.
Het blijkt nu dat het lied van de brave boerenzoon voor het eerst in 1802 is
verschenen, en wel onder de titel ‘Het bedrogene meisje’ in de rubriek Mengelwerk
van de Enkhuizer Almanak. De melodie is die van het lied ‘Femmes, voulez-vous
éprouver’ uit de in 1796 opgevoerde opera Le Secret van J.P. Solié. Ik voel me nu
verplicht hieronder de hele tekst van dit lied weer te geven, zoals vastgesteld door
het Meertens Instituut, dat, wat mij betreft, hiermee zijn bestaansrecht heeft bewezen:
1. Kolijn, een brave boerenzoon,/Het puikje van de dorpelingen,/Arbeidzaam, welgemaakt en
schoon,/Dorst naar Lisette's hand te dingen. (bis)
2. Ofschoon ze was ook een boerin/Had dag op dag de stad bekeken/En daar was haar hart en
zin/Van veld en kudde afgeweken. (bis)
3. Neen, sprak die deern, zeker neen,/Geen boer zal ooit mijn hart beminnen./Kolijn trad toen
gramstorig heen/En ging de zachte Felix minnen. (bis)
4. Nu dorst geen enkele boer aan haar/Te denken, noch de min te wagen./Zij wachtte dus van
jaar tot jaar/Daar ook geen steeman op kwam dagen. (bis)
5. Thans is ze veertig jaren oud,/Haar schoon gelaat is gans geweken./Het meeste wat haar
bezighoudt/Is kwaad van jongelieden spreken. (bis)
6. Zij loopt in pijn en felle smart/Als zij Kolijns geluk hoort roemen/En wendt zich heimelijk
in haar hart/Daar zij haar dwaasheid zelf hoort doemen. (bis)
7. O meisjes, die graag was getrouwd,/Laat deze les stee voorbeeld wezen/Dan op geen dwaze
hoop gebouwd,/Daar dit dan ook uw lot zal wezen. (bis)
8. Als u een brave jonkman trouwt/O laat hem dan uw hart verwerven,/Daar gij dan anders
lichtlijk waagt/Als ouwe vrijster te moeten sterven. (bis)

Het lied werd in het begin van de vorige eeuw verspreid door de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen als een van de zogenaamde Volks-liedjens, dat zijn ‘liedjes met
een zedelijke strekking, een moraal die er meestal op neerkwam dat alleen (met hun
status) tevreden mensen gelukkig kunnen zijn of worden.
Welnu, Lisette is niet tevreden met haar status, zij ambieert een andere, een in
haar ogen betere status. Haar straf daarvoor is een oude vrijster te worden, hetgeen
ongeveer het ergste was dat een meisje destijds kon overkomen.’ Aldus Marie van
Dijk in haar binnenkort verschijnende verhandeling.
De enige vraag die er hierna voor mij nog overblijft, is die naar het geslacht van
de zachte Felix die, volgens couplet 3, Kolijn dan maar gaat minnen. Felice zou,
volgens mij, meer voor de hand hebben gelegen - zeker in een leerdicht. Niet een
echte boerennaam overigens. Trouwens, Lisette ook niet. Wat mij doet afvragen of
niet, behalve de melodie, ook de tekst aan een Frans voorbeeld is ontleend. Als dat
zo mocht zijn, dan moet ik op de b de c nog laten volgen.
NRC Handelsblad van 19-02-1999, pagina 7

Leve de verschillen!
‘“Fransen zijn subtiel, Nederlanders zijn boers”.’ Zo luidde de kop die boven een
artikel stond in Het Financieele Dagblad van 18 februari. De Fransen subtiel? De
eerste reactie van een niet-Fransman is dan te vragen: is Jean-Marie Le Pen, de leider
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van het Front National, soms subtiel? Of Maurice Papon, wiens Parijse politie in
1961 tientallen Algerijnen de Seine injoeg, waar ze verdronken? Om niet te spreken
van de folterpraktijken van het Franse leger tijdens de oorlog in Algerije.
Maar die reactie is, hoewel begrijpelijk, zelf een beetje boers. Ze doet geen recht
aan de gedachte die achter die uitspraak ligt. Het is de Franse historicus Robert
Muchembled van wie die uitspraak is. Hij deed haar in een gesprek met C. van
Lotringen, correspondent van het FD in Parijs, naar aanleiding van zijn boek La
société policée.
In dat gesprek komt het verschil tussen Fransen en Nederlanders ter sprake. ‘Er
zijn bijna geen volkeren in de Europese Unie die zo sterk van elkaar verschillen’,
zegt Van Lotringen. ‘De een subtiel, de ander rechtlijnig; de een verstopt zich achter
de vorm, de ander schermt onmiddellijk met de inhoud.’
Muchembled (die in 1997 in Den Haag de Descartes-Huygensprijs kreeg) geeft
hier een verklaring van: ‘Frankrijk is een land van rituelen. Nederland absoluut niet.
De meeste Fransen dragen een masker. Ze geven zichzelf niet bloot, zeker de eerste
keer niet. Het contact moet zo soepel en vriendelijk mogelijk verlopen. Hoogste
gebod is het vermijden van beledigingen, misverstanden en agressiviteit.
Nederlanders daarentegen zijn nogal ruw en boers. Er zijn bij u geen rituelen om
opwinding en irritatie tussen partijen te temperen.’ Op het niveau van de presentatie
uit zich dit verschil, volgens hem, in de omfloerste benadering versus de directe
confrontatie.
Aanvankelijk herleidt Muchembled dat verschil tot het verschil tussen katholieken
en protestanten, maar dat is een, hoewel niet onjuiste, toch onvoldoende verklaring.
Frankrijk is, zegt hij, een uiterst conflictueuze samenleving, die sinds de revolutie
van 1789 voortdurend in kampen is verdeeld. Om die potentiële conflicten weg te
plamuren, zijn op grote schaal rituelen geïntroduceerd.
‘Deze regels vormen het sociale cement van de samenleving, omdat men in
Frankrijk dankzij de etiquette een paradox heeft kunnen overbruggen: het
gelijkheidsbeginsel van de revolutie van 1789 versus de erfenis van de elitaire
monarchie.’ De cohabitatie van de egalitaire en hiërarchische tradities vergt een
uiterst subtiel stelsel van regels en rituelen.
Weliswaar heeft de ‘revolutie’ van 1968 een aanval op dit stelsel gelanceerd, maar
het heeft die aanval overleefd. Op het ogenblik schijnt de bevolking heel tevreden
met de politieke manifestatie van die cohabitatie tussen die twee schijnbaar
tegengestelde tradities: een gaullist als president, die de sterke staat vertegenwoordigt,
en een socialistische regering, die de beginselen van de revolutie belijdt.
Nederland, daarentegen, is nooit een echt conflictueuze samenleving geweest.
Hier heeft altijd een consensusmodel overheerst - al vóór de zelfstandigheid van het
land. De revoluties zijn er dan ook altijd vreedzaam geweest en hebben geen traditie
achtergelaten in de volksverbeelding.
Als ‘grande nation’ heeft Nederland zichzelf nooit beschouwd - behalve op moreel
gebied. Die ‘grootheid’ echter vraagt niet om veldheren en soldaten, maar om
schoolmeesters en dominees. Kortom, een geheel andere cultuur dan de Franse, een
cultuur waar het ‘recht voor zijn raap spreken’ als grotere deugd wordt aangemerkt
dan het eerbiedigen van rituelen. In Franse ogen is die cultuur boers; in Nederlandse
ogen is de Franse cultuur vaak poppenkast, woordenkraam en klatergoud.
En die zo verschillende culturen worden geacht één politiek te voeren! Want het
zijn niet alleen Frankrijk en Nederland die elkaars antipoden zijn. Uit een interview
dat in De Standaard van dit weekeinde (20/21 februari) verscheen, blijkt dat er grote
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verschillen bestaan tussen de Franse en Belgische wijzen van besluitvorming, beide
ook uiting van verschillende culturen.
Aan het woord is de Belg John Gielen, voorzitter van het directorium van BBL
Frankrijk en directeur-generaal van ING Frankrijk, geïnterviewd door de Parijse
correspondente van dit Brusselse dagblad, Mia Doornaert:
‘Meer dan de Belgen zijn de Fransen individualisten. In het algemeen zijn de
mensen met wie je werkt, zeer goed opgevoed, ze hebben uitstekende studies gedaan,
ze zijn vaak briljant. Kennis van zaken volstaat hier niet, ook de presentatie schriftelijk of mondeling - is heel belangrijk. Iedereen wil schitterend overkomen.
Het nadeel is dat het collectieve spel kan lijden onder al die individuele briljantie.
In België, waar we dat soms wat te ver drijven, hebben we de zin voor consensus
in de genen. Hier bestaat dat niet. Als het nastreven van consensus niet primeert, dan
is de baas zeer belangrijk, want hij is het die de knopen doorhakt. En daarin zijn de
Fransen dan weer zeer gedisciplineerd. De beslissing aanvaarden van de voorzitter
is geen gezichtsverlies.’
Dat leidt dan, zo merkt Mia Doornaert op, ‘tot de schijnbare paradox dat de
hyperindividualistische Fransen een veel groter respect voor de hiërarchie hebben
dan de gemiddelde Belg.’ (De Nederlandse schoolmeester-dominee merkt hierbij op
dat ‘schijnbare paradox’ dubbelop is: een paradox is op zichzelf al schijnbaar, nl.
een schijnbare tegenstelling.)
Nederlanders en Belgen hebben dus een consensustraditie gemeen. Dat zou het
bereiken van consensus tussen hen gemakkelijker moeten maken. Alleen: de Belgische
consensus komt voort uit de Belgische samenleving, de Nederlandse uit de
Nederlandse. En die twee samenlevingen zijn verschillend. Overigens: leve de
verschillen! Zij zijn het wezen van Europa.
NRC Handelsblad van 23-02-1999, pagina 9

Het verlies van de vijand
‘Een bondgenootschap dat zijn vijand kwijtraakt, heeft geen bestaansgrond meer en
gaat ten onder.’ Deze stelling verdedigde Arie Elshout, redacteur van de Volkskrant,
onlangs in een inleiding voor de Atlantische Commissie. In het hol van de leeuw
dus, want Elshout had het over de NAVO.
Nu de historicus (prof. dr.) M.C. Brands in de Volkskrant van gisteren tegen
Elshout van leer is getrokken, voel ik me ook enigszins aangesproken, want op 12
februari schreef ik hier dat ik Elshouts inleiding ‘woord voor woord’ kon
onderschrijven. Hoewel Elshout natuurlijk mans genoeg is om Brands van dupliek
te dienen, zal hij dat waarschijnlijk niet in deze krant doen. Daarom wil ik hier ook
een duit in het zakje doen.
Vooraf dit: Elshouts inleiding was een analyse. Met die analyse kan men het al
dan niet eens zijn, maar men mag haar niet bestrijden met het verwijt dat hij geen
oplossing aan de hand doet. Nog minder mag men uit die analyse concluderen dat
de analyticus instemt met het door hem geconstateerde. In casu: nergens blijkt uit
Elshouts analyse dat hij instemt met de door hem geconstateerde ondergang van de
NAVO. Ik neem aan dat hij die eerder betreurt. Maar noch instemming noch treurnis
is relevant ten opzichte van de waarde van de analyse. Dit woord vooraf is in
Nederland niet overbodig, want hier worden analyse en instemming voortdurend
door elkaar gehaald. Waarschijnlijk is dit doordat wij nog altijd een domineesland
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zijn. De filosofie is hier nog altijd kind van de theologie. Hetzelfde geldt voor de
gewoonte om van de analyticus te vergen dat hij met een oplossing op te proppen
komt. Tot mijn verwondering ontkomt ook Brands niet helemaal aan die erfenis.
Maar eerst Brands' bestrijding van Elshouts analyse. ‘Welke politieke instelling
is niet tot in het merg door de plotselinge verdwijning van het Sovjetregime
overrompeld?’, vraagt hij. ‘Moeten we nu concluderen dat ook de EU haar toekomst
verloren heeft? [...] Het hangt af van het aanpassingsvermogen van deze instellingen.’
Inderdaad, maar tonen die instellingen zoveel aanpassingsvermogen? De NAVO
heeft net in Rambouillet een echec geleden: zelfs het dreigen met geweld heeft de
Serviërs niet tot het doen van de gewenste concessies gebracht, en de Kosovaren
bleken ook niet onder de indruk. En wat de EU betreft: nog steeds is zij niet tot
eenparig politiek handelen in staat, en haar grootste succes tot dusver, de euro, is
nog niet het succes gebleken dat ervan verwacht werd.
‘Er is geen grote vijand meer “voorhanden”,’ alleen nog maar ‘schurkenstaten’,
constateert Elshout. Waarop Brands vraagt: ‘Is een ernstige, instabiele toestand in
de Russische Federatie [...] ook nog te rangschikken in de b-categorie? Niet een
Rusland dat een gevaar is door zijn macht, maar door zijn desintegratie?’ Natuurlijk
is dit een gevaar, maar het wordt niet als bedreiging van ons grondgebied beschouwd,
wat veertig jaar lang de ratio van de NAVO was.
Maar dan stelt Brands een tweede vraag, waarmee het punt van discussie verschuift:
‘Hoeveel veiligheidsproblemen of andere problemen bestaan er nu niet in Europa
waarin Washington direct of op afstand een cruciale dempende rol speelt, soms als
scheidsrechter?’ Brands heeft het hier plotseling niet meer over de NAVO, maar
over Washington - en dat is een heel verschil.
Immers, Washington (kortschrift voor de Verenigde Staten) is een soevereine
staat, die soeverein kan beslissen. De NAVO, waarvan de VS weliswaar verreweg
de machtigste lidstaat is, is daarentegen een organisatie van soevereine staten, die
slechts tot een beslissing komt wanneer alle het eens zijn, en helaas: alle zijn het niet
altijd eens, zeker niet nu het gezamenlijk grondgebied niet meer bedreigd wordt.
Daarom ook is Dayton gelukt, maar Rambouillet niet. De diplomatieke operatie
die vrede in Bosnië tot stand bracht, was geheel in Amerikaanse handen. De VS
konden in Dayton vrijelijk druk uitoefenen op deze of gene van de partijen. In
Rambouillet zouden de Europeanen wel eens laten zien dat ze dat ook konden. Het
lukte niet - ook niet nadat de Amerikanen, in de personen van mevrouw Albright en
generaal Clark, een handje kwamen helpen.
Volgens Brands is Washington ‘nog steeds bereid - onder zwaardere voorwaarden
- de leidinggevende rol te spelen’. Wat zijn die voorwaarden? 1. Europeanen moeten
zelf het voortouw nemen; 2. Europeanen moeten meer aan eigen defensie besteden
(zoals Amerikanen doen); 3. Washington zou meer op Europese steun moeten kunnen
rekenen, wanneer het gaat om brandhaarden buiten het NAVO-verdragsgebied.
Let wel: Brands heeft het nu helemaal niet meer over de NAVO als instelling onderwerp van Elshouts stelling - maar over Washington. Het verschil heb ik
hierboven uiteengezet. Maar belangrijker is de vraag of er kans op is dat de
Europeanen die ‘zwaardere voorwaarden’ van de Amerikanen, die op zichzelf billijk
zijn, zullen willen vervullen.
Ja, het voortouw willen ze wel nemen, maar wat gebeurt er dan (àls er iets gebeurt)?
Zie Rambouillet. En de andere voorwaarden? Zijn ze bereid meer aan hun defensie
te besteden? Vraag het aan minister De Grave. Zijn ze bereid tot steun aan acties
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buiten het NAVO-grondgebied? Sommigen alleen als Washington de spits afbijt en
de zwaarste last draagt, anderen helemaal niet.
Trouwens, Brands is zelf pessimistisch over die Europese bereidheid. ‘Wij zouden
nog eindeloos doordelibereren wanneer Europeanen onder elkaar hadden moeten
uitmaken of en, zo ja, hoe de NAVO oostwaarts uitgebreid had moeten worden.’ En:
‘Veiligheidsbewustzijn is in Europa pover ontwikkeld.’ En: ‘Het is de meeste
Europese NAVO-lidstaten tot nog toe niet gelukt enig plausibel antwoord te geven
aan Amerikaanse vragen over burden sharing en steun aan acties buiten
NAVO-gebied.
Daar moet met grote inspanning een Europees antwoord op gevonden worden’,
zegt Brands, die daarmee het terrein van de analyse en contra-analyse verlaat en dat
van de vaderlandse dominee betreedt. Ja, het moet. Of liever: het zou moeten. Maar
de preliminaire vraag is: zal het ook gebeuren? Wie Brands' eigen analyse volgt, kan
niet anders dan pessismistisch zijn.
Kortom, ook uit Brands' bestrijding van Elshouts analyse komt een somber beeld
van de NAVO naar voren. Niemand zou verbaasd moeten zijn als de Amerikanen
op een goed ogenblik tegen hun Europese bondgenoten zouden zeggen: jullie zoeken
het verder maar zelf uit. Zou dit alles niet iets te maken hebben met het verlies van
de gemeenschappelijke vijand?
NRC Handelsblad van 26-02-1999, pagina 7

Een uitzonderlijk man
Er is een tijd geweest - een tijd die overigens nog niet voor iedereen voorbij is - dat
mr. J.M.A.H. Luns, die van 1952 tot 1971 minister van Buitenlandse Zaken en daarna
nog dertien jaar lang secretaris-generaal van de NAVO was, voor bijna alles wat
links was in Nederland de belichaming was van alles wat verkeerd was: reactionair,
pro-Amerikaans, kolonialistisch en bovendien dom, althans niet serieus.
Laat nu het Instituut Clingendael vrijdag, ter gelegenheid van het afscheid van dr.
S. Rozemond, die sinds zijn oprichting in 1983 een van zijn belangrijkste medewerkers
is geweest, een colloquium hebben gehouden over die Luns! Waarom is dat zo
merkwaardig? Omdat Rozemond tevens een vooraanstaand lid van de PvdA is. Nu
moet hier onmiddellijk aan toegevoegd worden dat Rozemond nooit tot degenen
heeft behoord die Luns' intellectuele, politieke en diplomatieke gaven hebben
onderschat. Daar is hij veel te intelligent voor. Trouwens, ook Den Uyl en Pronk
hebben hun partijgenoten vaak voor zo'n onderschatting gewaarschuwd. In zoverre
was er niets vreemds aan die associatie Luns-Rozemond.
Een man die negentien jaar achtereen minister van Buitenlandse Zaken is geweest,
is trouwens iemand die per definitie niet onderschat mag worden - door voor- of
tegenstander - en alleen al daarom een colloquium waard. Het gaat per slot van
rekening om een groot stuk naoorlogse Nederlandse geschiedenis.
De kleurrijkheid van de figuur Luns stond er borg voor dat het colloquium levendig
zou zijn. De onvermijdelijke anekdotes die er door de deelnemers - ambtenaren die
met hem gewerkt hadden, historici en andere waarnemers - verteld werden, dienden
bijna altijd om deze in de Nederlandse politiek uitzonderlijke man te belichten
(uitzonderlijk is hier in neutrale zin gebezigd).
De vraag rees, ook bij zijn medewerkers, of Luns wel vanuit een welomschreven
conceptie werkte en of hij iets blijvends tot stand had gebracht - zoals zijn collega
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Beyen (1952-1956), met de Belg Spaak, initiator van de Europese Economische
Gemeenschap, voorloper van de Europese Unie, kan worden genoemd. Het antwoord
op de eerste vraag is: ja, op de tweede: nee.
Wat was dan wel die conceptie? Het Nederlandse belang, zoals hij heel openlijk
zei. Het Nederlandse belang, natuurlijk zoals hij dat zag. En hoe zag hij dat dan?
Twee wapenfeiten in zijn lange carrière geven daar uitsluitsel over.
In de eerste plaats Nieuw Guinea, het stuk Nederlands-Indië waaraan Nederland
nog dertien jaar na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië heeft vastgehouden.
Een medewerker vertelde dat Luns hem eens had gezegd dat Nederland Nieuw Guinea
nodig had om een marinebasis in dat deel van de wereld te kunnen hebben en zo nog
een rol buiten Europa te kunnen spelen.
Voor mij was deze anekdote een bevestiging van wat ik altijd al gedacht had: het
was om de laatste reden - en dus niet zozeer wegens het zelfbeschikkingsrecht van
de Papoea's - dat Luns Nieuw Guinea niet wilde opgeven. Ik heb dat toen al een
onhoudbare conceptie gevonden, maar kan niet ontkennen dat het een conceptie was.
Maar het was een conceptie die hij niet aan de grote klok kon hangen. Hij zou er
zijn medeministers en de Kamerleden maar mee aan het schrikken hebben gebracht.
Die voelden niets voor machtspolitiek en strategische visies. Vandaar dat hij naar
buiten toe dankbaar gebruik maakte van het argument der zelfbeschikking, waar ze
wél heel veel voor voelden. Zo was zijn Nieuw Guinea-politiek geen eenmanspolitiek.
In zijn verzet tegen de Europese plannen van generaal de Gaulle - zijn tweede
wapenfeit - maakte hij gebruik van eenzelfde tactiek. Zijn verzet was gebaseerd op
de overtuiging dat Nederlands belang handhaving van de veiligheidsband met de
Verenigde Staten vergde en die brachten de Gaulle's plannen nu juist in gevaar. Hij
werd daarom pro-Amerikaans genoemd, maar dat was hij in feite helemaal niet (hij
was, cultureel gesproken, eerder francofiel). Hij had trouwens in de
Nieuw-Guineazaak botsing met de Amerikanen niet geducht. Maar wanneer het
aankwam op West-Europa's - dus ook Nederlands - veiligheid, moest de band met
de Verenigde Staten primeren. Ook boven de zaak van de Europese eenheid.
Maar ook dat kon hij niet al te openlijk zeggen. Daarom maakte hij graag gebruik
van het argument dat de Gaulle tegen de Europese supranationaliteit was en die was
voor de meeste Nederlandse parlementariërs een heilige koe. Zo kon hij hen achter
zich houden in zijn verzet tegen de Gaulle - een verzet dat Nederland soms alleen,
zonder zijn andere Europese partners, moest voeren. Maar Luns was niet bang.
Voor bespiegelingen over Europese versus Atlantische belangen had Luns geen
geduld. In de eerste plaats was hij, ondanks zijn intellectuele gaven, geen intellectueel.
In de tweede plaats was hij pragmaticus, die zich geen zorgen vóór de tijd wilde
maken, dat wil zeggen: voordat die belangen inderdaad tegen elkaar zouden botsen
en dat deden ze toen (nog) niet. Daarom waren die bespiegelingen nog niet ongegrond,
maar meer iets voor theoretici dan voor politici van de praktijk.
Achteraf moet opgemerkt worden dat op dat colloquium geen van de deelnemers
gepoogd heeft de positie van Luns te schetsen als functie van de toenmalige positie
van Nederland. Wat Nieuw Guinea betreft heeft Luns - dat is duidelijk - die positie
van Nederland danig overschat. Internationaal heeft hij dan ook de kous op de kop
gekregen - wat zijn populariteit in Nederland overigens niet geschaad heeft (een
merkwaardig verschijnsel!).
Maar Nederlands positie in Europa? Die was in Luns' tijd uitzonderlijk gunstig.
‘Europa’ bestond toen nog uit zes leden, waarvan Duitsland zich nog grotendeels
koest hield wegens de hypotheek van de oorlogsjaren (de regering-Schröder is
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eigenlijk de eerste die haar nu wel afgelost acht), België wegens de Vlaams-Waalse
kwesties behoedzaam moest manoeuvreren, Luxemburg traditioneel aan de Franse
kant stond en Italië vanouds een onzekere partner was.
Nederland had geen last van die complexen en binnenlandse remmen. Het kon,
wat dat betreft, zich vrij tegen de Gaulle verzetten - soms geïsoleerd, soms heimelijk
gesteund door partners die zelf hun mond niet durfden opendoen. Die constellatie die in niets lijkt op die van het Europa van vandaag, met zijn vijftien leden - gaf de
mogelijkheid de Gaulle ten slotte tot de terugtocht te dwingen.
Luns heeft van die mogelijkheid dan ook geducht gebruik gemaakt. Het is de vraag
of een andere minister van Buitenlandse Zaken in dezelfde constellatie daartoe
dezelfde moed en uithoudingsvermogen zou hebben getoond. En het was een moed
die zich niet uitsluitend uitte in het botte ‘neen’, dat Nederlanders zo vaak
bewonderen. Luns had ook de gave van het woord.
Natuurlijk: een ministerschap van negentien jaar is te lang en daarom alleen al
niet voor herhaling vatbaar. Ook hierin was Luns uitzonderlijk. We zien uit naar de
biografie die de historicus A.E. Kersten, die de eerste referent op het colloquium
was, over hem aan het schrijven is.
NRC Handelsblad van 02-03-1999, pagina 9

Van Hogendorp, Furet, Gauck e.a.
Van de knipsels die ik bewaard had voor eventueel later gebruik (waar ik dan niet
meer toe gekomen was) en waarvan ik hier bij eerdere gelegenheden - 9 en 12 februari
- al enkele specimina heb gegeven, zijn er nog enkele overgebleven. Ook die wil ik
nu, opnieuw zonder enige actuele of andere aanleiding, reproduceren. Eerst een
merkwaardige uitspraak van Gijsbert Karel van Hogendorp, die in 1813, na de val
van Napoleon, de leiding gaf aan het herstel van 's lands onafhankelijkheid. Ik vond
die uitspraak als motto bij een boek van H.J. van Mook, luitenant-gouverneur-generaal
van Nederlands-Indië van 1945 tot 1948 (de langste tijd dus dat de zogeheten
Indonesische kwestie heeft geduurd).
Het boek is in 1950 in Londen verschenen en draagt de titel The Stakes of
Democracy in South-East Asia. Ook Van Hogendorps uitspraak is in het Engels
weergegeven. Aangezien ik de oorspronkelijke, naar ik aanneem: Nederlandse, tekst
niet heb teruggevonden (ik heb er ook niet erg lang naar gezocht), geef ik hem hier
weer, in het Nederlands (terug)vertaald:
‘Ja, eens zullen wij de soevereiniteit over onze koloniën verliezen; maar die dag
is nog ver, en wanneer hij komt, zal hij ons een voordeel verschaffen gelijk aan dat
van ons huidig bezit. Onze nakomelingen, wijs geworden door de ervaring van wat
voor onze ogen geschiedt, zullen niet langer oorlog voeren tegen die overzeese
gebieden, wanneer deze klaar zijn voor onafhankelijkheid, maar zullen hun geredelijk
vrijheid gunnen en aldus nieuwe verhoudingen van vriendschap en handel met hen
aangaan, die ten volle zullen opwegen tegen de voordelen die wij nu genieten.’
Als deze woorden, in 1819 uitgesproken, dus bijna anderhalve eeuw vóór
Indonesië's onafhankelijkheid en ruim een eeuw voordat de laatste
gouverneur-generaal nog zou zeggen dat Nederland al driehonderd jaar in Indië zat
en er nog wel driehonderd jaar zou blijven, niet van vooruitziendheid getuigen, dan
geldt dit alleen de Nederlandse kant van de zaak: de Nederlanders zijn, toen die
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onafhankelijkheid zich aankondigde, niet wijs geweest en hebben de Indonesiërs hun
vrijheid niet geredelijk gegund.
De volgende uitspraak vond ik in Reformé, een Frans protestants tijdschrift, dat
ik in de Koninklijke Bibliotheek wel eens inkijk, wanneer ik op een aangevraagd
boek zit te wachten. Zij is van Eric Fuchs, die hoogleraar in de ethiek is aan de
universiteit van Genève (het kan zijn dat ik die uitspraak al eens eerder heb geciteerd):
‘Men zou een onderscheid moeten maken tussen enerzijds de politici, van wie er
sommigen - zoals duidelijk blijkt - nogal weinig gevoelig zijn voor de moraal, en
anderzijds “de” politiek, waarvan ik niet zal zeggen dat ze immoreel is. Ik geloof,
integendeel, dat zij ten diepste moreel is.
Zij is de plaats waar mensen het eens worden - of proberen het eens te worden om oplossingen te vinden die het de samenleving mogelijk moeten maken zo min
mogelijk slecht te functioneren. De politiek heeft een zeer belangrijke functie, omdat
zonder haar er anarchie zou heersen: de heerschappij van de sterkste en van de
willekeur.’ Hierop zou ik deze correctie willen voorstellen: de politiek is, behalve
misschien als ideaaltype, niet moreel, laat staan ten diepste moreel; haar doel is het.
François Furet, bekend om zijn baanbrekend werk over de Franse Revolutie (die
van 1789) en om zijn correspondentie met zijn Duitse collega Ernst Nolte over
communisme en fascisme (aan die correspondentie wijdde ik onlangs hier enkele
artikelen), schreef kort voor zijn plotselinge dood een artikel voor het tijdschrift Le
Débat (september/oktober 1997). Hieruit enkele passages:
‘Het kapitalisme heeft gewonnen, het is zelfs de enige horizon van de mensheid
geworden. Maar hoe meer het triomfeert, des te meer is het gehaat. In feite heeft het,
met de Sovjet-Unie, een van zijn beste argumenten verloren, nl. door contrast etalage
van de vrijheid te zijn. Zijn verdedigers zijn dus sindsdien beroofd van hun beste
argument [...]: het anticommunisme.’
Maar met links is het niet veel beter gesteld: ‘Het noemt zich nog steeds
“socialistisch”, maar gebruikt die term slechts nog in het negatieve: als kritiek van
de bestaande samenleving [...]. Daarmee hervindt het zijn oudste thema, dat tevens
zijn oudste droom is: democratie en kapitalisme van elkaar scheiden, het ene behouden
en het andere verjagen - terwijl zij in werkelijkheid samen eenzelfde geschiedenis
vormen. [...] Links heeft nooit zo veel gesproken over een keus die de samenleving
moet maken sinds die keus niet meer bestaat.’
‘Dit te schrijven betekent niet een apologie van het kapitalisme te schrijven, maar
de dubbelzinnige universaliteit van het stelsel te erkennen dat wij, ten onrechte,
hebben gemeend te kunnen overtreffen’, schrijft Furet elders, daarbij zinspelend op
zijn communistische verleden. Later noemde hij zich socialist, nog later aanhanger
van het liberalisme, ‘een mensbeschouwing die heel wat ouder is dan mevrouw
Thatcher’. (Het laatste citaat ontleen ik aan een bespreking in Le Monde van 26
februari van een bloemlezing uit zijn artikelen in L'Observateur, verschenen onder
de titel: Un itinéraire intellectuel: l'historien journaliste (uitg. Calmann-Lévy)) Furet
refereert in zijn artikel in Le Débat begrijpelijkerwijs voornamelijk aan de toestand
in Frankrijk (zijn artikel draagt dan ook de kop: ‘L'énigme français’) - Frankrijk,
waar het verlies van de Sovjet-Unie (en eigenlijk haar zich al geruime tijd
aankondigende ondergang) een veel groter effect op links heeft gehad dan in
Nederland, waar links zich nooit zo vereenzelvigd had met de Sovjet-Unie. Maar
geldt ook hier niet dat bij links ‘het museum van de politieke ideeën’ is gesloten?
In september van het vorige jaar heeft Joachim Gauck, die hoofd is van het bureau
waarin de zes miljoen personendossiers van de vroegere Oost-Duitse geheime politie
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opgeslagen zijn, op het Instituut Clingendael een inleiding gehouden over de
verwerking van dit stuk Duits verleden. Hieruit de volgende passage (vrij vertaald):
‘Het is een algemeen verschijnsel dat na de ondergang van een politiek systeem
(zoals het nationaal-socialisme in 1945 en het communisme in 1989) er een verlies
aan sympathie, aan empathie, aan natuurlijk medelijden met de slachtoffers van het
systeem vastgesteld kan worden. De filosoof Karl Jaspers heeft (na de Tweede
Wereldoorlog) eens gezegd dat men over het Kwade in het algemeen zeer rake dingen
kan zeggen zonder daarbij ooit de vraag naar eigen verantwoordelijkheid te stellen.
Zo ontstaat een nivellering van concrete schuld en concrete verantwoordelijkheid
door de bezinning op de algemene schuldigheid.’
Is het ook daarom dat, volgens Furet, ‘links in Europa noch voor zijn al te grote
verdraagzaamheid jegens noch voor zijn steun’ aan de Sovjet-Unie verantwoordelijk
wordt gesteld?
NRC Handelsblad van 05-03-1999, pagina 7

De echte Internationale
Een vlucht - anders kan Oskar Lafontaines plotselinge aftreden uit al zijn politieke
functies niet genoemd worden. In plaats van te vechten voor zijn overtuiging, en er
desnoods voor te sneuvelen, heeft hij er de voorkeur aan gegeven de handdoek in de
ring te gooien.
Wat is de verklaring? Degene die hij, na drie dagen, heeft gegeven, is niet erg
overtuigend: gebrekkig teamwerk. Maar dat verwijt slaat net zo goed op hemzelf
terug. Eerder valt aan te nemen dat hij fysiek of psychisch (of om beide redenen)
niet langer opgewassen was tegen de weerstand die zijn plannen en optreden in
binnen- en buitenland hadden gewekt.
Mogelijk waren de gevolgen van de aanslag waarvan hij negen jaar geleden het
slachtoffer werd - een gestoorde vrouw stak hem toen in de hals - toch groter dan
het zich oppervlakkig liet aanzien. Hij zinspeelde zondag zelf op die mogelijkheid,
en het lijkt plausibel.
Anders is het moeilijk te verklaren dat hij afstand heeft gedaan van al zijn politieke
ambten: dus niet alleen dat van minister van Financiën, maar ook dat van
partijvoorzitter, ja zelfs dat van lid van de Bondsdag. Vooral als partijvoorzitter had
hij een machtspositie die sterker was dan die van bondskanselier Schröder. Als hij
deze positie had behouden, zou hij buiten de regering een macht zijn gebleven
waarmee rekening gehouden had moeten worden. Maar hij heeft het niet gewild.
Zijn nederlaag is dus totaal - politiek en psychisch. Maar tegen wie heeft hij die
nederlaag geleden? Zeker, Schröder is - tot zijn eigen verrassing in feite - als winnaar
tevoorschijn getreden, maar het zou een onderschatting van deze gebeurtenis zijn
haar uitsluitend toe te schrijven aan een rivaliteit tussen twee kemphanen.
Die rivaliteit is slechts een symptoom van een veel dieper verschijnsel. Lafontaines
keynesiaans socialisme heeft het per slot van rekening moeten afleggen tegen het
nieuwe internationalisme, belichaamd in de gemondialiseerde economie, de centrale
banken en de euro. Hij moet dat beseft hebben, en liever dan zijn huik naar de wind
te hangen is hij van de ene dag op de andere van het politieke toneel verdwenen, zijn
partij, waar hij grote populariteit genoot, in verwarring achterlatend.
De geschiedenis is weer eens ironisch geweest: het socialisme, dat de Internationale
predikt, loopt zich te pletter tegen de internationale werkelijkheid, de echte
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Internationale is die van de ondernemingen, de banken en de regeringen die zich aan
die werkelijkheid aanpassen. Of die aanpassing zichzelf nu ‘het nieuwe midden’ dan
wel ‘de derde weg’ noemt - het blijft een aanpassing, en wie zich ertegen verzet,
loopt tegen een muur (beter wellicht: een donzen deken) op.
Lafontaine heeft zijn voorgangers gehad. Ook president Mitterrand wilde, toen
hij in 1981 aantrad, de ‘frontale strijd met het kapitalisme’ aangaan. Maar na twee
jaar, waarin Frankrijks handelstekort schrikbarend steeg, het kapitaal wegvloeide,
de werkloosheid bleef stijgen en de franc moest devalueren, capituleerde hij, maar
hij trad niet af.
Ook de Sovjet-Unie was een socialistisch experiment. Zij was in optima forma
een poging te bewijzen dat de samenleving maakbaar was, door beteugeling van de
krachten der economie en de menselijke behoeften. Ook dit experiment heeft het
tenslotte niet kunnen bolwerken tegen de invloed van de tweeling: vrije markt en
democratie.
We kunnen dit vaststellen zonder er met leedvermaak naar te kijken. Ja, je hoeft
zelf geen socialist te zijn om toch in de déconfiture van het socialisme, in welke vorm
dan ook, iets zorgwekkends te zien. Waar zal het idealistisch potentieel dat het
socialisme lange tijd heeft weten aan te boren, zich op richten wanneer het niet veel
meer dan een aangepast kapitalisme blijkt te zijn? Minister-president Kok heeft
enkele jaren geleden zijn partij, de PvdA, ermee gelukgewenst dat zij haar
‘ideologische veren’ had afgeschud, maar met die uitspraak heeft hij geen grote
geestdrift onder zijn aanhangers ontketend - eerder berusting. Hun liefde gaat nog
altijd uit naar mensen als Den Uyl en Pronk - al behoren dezen tot de losers van de
geschiedenis.
Zo kon ook Lafontaine zijn aanhangers in vuur en vlam zetten met de vergezichten
die hij wist op te roepen. Zij vergaten dan dat hij tevens de machtspoliticus was die
niet voor politieke moord terugdeinsde. Schröder is ook machtspoliticus, maar blijft
altijd de pragmaticus, de Genosse der Bosse. Geliefd is hij dus niet in eigen partij,
maar hij heeft geen keus.
Zonder Lafontaine wordt het verschil tussen SPD en CDU minder groot, wat het
voor de CDU moeilijker zal maken zich als oppositiepartij te profileren, wanneer
Schröder erin slaagt het heft eindelijk in handen te nemen en orde op zaken te stellen.
De gelijkenis met de toestand in Nederland dringt zich op.
Eigenlijk had Schröder er, vóór de verkiezingen van 27 september vorig jaar, op
gerekend dat hij met de CDU een grote coalitie zou vormen. Zijn onverwachts grote
overwinning maakte dat hij de CDU niet nodig had om te regeren. Het betekende
ook dat hij een volledig ander regeringsprogramma moest bedenken dan waarop hij
gerekend had, wat mede het gestuntel van het eerste half jaar van zijn regering
verklaart.
Aan dat gestuntel kan nu een eind komen. De SPD schuift op naar het midden,
waar Schröder haar altijd had willen hebben, maar ontmoet daar CDU en FDP. Wat
valt er nog te kiezen? De Groenen? Maar die zijn na hun nederlaag in Hessen zwaar
gedemoraliseerd. Ook Joschka Fischer is een politicus van het midden geworden.
Brussel, Washington, Londen en Den Haag mogen met opluchting op Lafontaines
heengaan gereageerd hebben, Duitslands politieke landschap ligt nog in een mist.
Daar kan van alles uit voortkomen. En ook Lafontaine kan op een goed ogenblik
weer uit zijn retraite tevoorschijn komen.

Rechtzetting
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Op 5 maart stond hier dat ‘de laatste gouverneur-generaal’ van Nederlands-Indië
gezegd zou hebben ‘dat Nederland al driehonderd jaar in Indië zat en er nog wel
driehonderd jaar zou blijven’. Verscheidene lezers hebben mij er opmerkzaam op
gemaakt dat het niet de laatste g.g. was die dit gezegd zou hebben, maar de voorlaatste.
Zo had ik het ook geschreven, maar in de bewerking van mijn kopij is er kennelijk
iets mis gegaan. Het was niet jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
(1936-1945), maar jhr. mr. B.C. de Jonge (1931-1936) die op die manier van zijn
verziendheid getuigd zou hebben (ik schrijf zou, omdat ik die uitspraak niet in zijn
in 1968 verschenen Herinneringen heb kunnen terugvinden).
NRC Handelsblad van 16-03-1999, pagina 9

Een voorproef?
Jean Monnet, die wel eens de vader van Europa wordt genoemd, zou tegen het eind
van zijn leven gezegd hebben dat, als hij het over moest doen, hij niet zou beginnen
met de economische, maar met de culturele integratie van Europa. 't Is mooi gezegd,
maar wat hebben we aan zo'n uitspraak?
Monnet kan niet bedoeld hebben dat er meer uitwisselingen van balletuitvoeringen
en schilderijententoonstellingen moesten komen en meer programma's voor
buitenlandse studenten aan Europese universiteiten. Dat zijn zeker wenselijke zaken,
maar meer belangstelling voor de cultuur van andere - en dan vooral Europese volken betekent nog geen culturele integratie.
Trouwens: er zijn oude nationale staten die trots zijn op hun onafhankelijkheid,
die niet cultureel geïntegreerd zijn. Zwitserland bijvoorbeeld. Niettemin is dit een
levensvatbaar land gebleken. Minder levensvatbaar bleek ten slotte de Sovjet-Unie,
maar haar ondergang was niet te wijten aan het gebrek aan integratie van haar
verscheidene culturen, maar aan haar politieke systeem. Het is misschien naar om
het te zeggen, maar waar culturele integratie zich heeft voltrokken, is dat meestal
het gevolg van een langdurige overheersing van een of meer culturen door één andere
- een culturele overheersing die doorgaans het gevolg is van een demografische of
militaire overheersing. Het is duidelijk dat dit niet de bedoeling van het democratische
Europa kan zijn.
Culturele integratie als beleidsdoel van een democratisch Europa lijkt dus een
onderneming die bij voorbaat tot mislukking gedoemd is. Wat dat betreft is de aan
Monnet toegeschreven uitspraak dus een loze kreet, op z'n best een retorische truc
die het goed doet op banketten en herdenkingsbijeenkomsten. Maar hoe gratuit die
uitspraak ook is, zij is uiting van een teleurstelling over een op zichzelf onbetwistbare
waarheid; er is niet één Europese cultuur, er is een veelvoud aan Europese culturen,
en zolang dat zo is, is een politieke integratie langs democratische weg moeilijk te
bereiken en economisch-monetaire integratie wellicht niet bestand tegen zware crises.
Of het collectieve aftreden van de Europese Commissie als zo'n zware crisis
gekwalificeerd moet worden is nog de vraag - er zal wel een mouw aan gepast worden;
ja, het kan zelfs een prikkel zijn tot een relance - maar zeker is dat de crisis, zwaar
of niet, die dat aftreden heeft doen ontstaan, in de eerste plaats een culturele crisis
is.
Immers, het ging om kwesties als corruptie en vriendjespolitiek. Het rapport van
de vijf ‘wijze mannen’ dat voor de Commissie aanleiding was af te treden, mag dan
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op sommige punten onbillijk zijn, niet te ontkennen is dat er in Europa, en dus ook
in de Commissie, grote verschillen in opvatting bestaan over wat fatsoenlijk is en
wat niet - verschillen die in wezen culturele verschillen zijn.
Dat een minister of een Europese Commissaris vrienden, ook wanneer die de
nodige kwalificaties missen, in zijn of haar staf benoemt en niet te nauw toeziet op
de besteding van gelden, dat wordt in de zuidelijke Europese landen - te beginnen
met Frankrijk - als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd. Dit hóórt daar
gewoon tot de politiek, dat wil zeggen: tot de macht. Anders is er geen plezier aan.
Mevrouw Cresson zal dan ook oprecht verbaasd zijn geweest dat er zo'n ophef
over gemaakt werd dat zij een vriend een goed betaalde onderzoeksopdracht had
gegeven op een terrein waar hij geen verstand van had en dat hij daarvoor
herhaaldelijk missies moest ondernemen naar Châtellerault, een plaats waar zij
toevallig burgemeester en hij tandarts was.
In een land waar de president in zijn vorige functie van burgemeester van Parijs
mensen op de gemeentelijke loondienst zette die uitsluitend werkzaam waren voor
de partij waarvan hij voorzitter was; waar de voorzitter van de Constitutionele Raad,
eveneens in een vorige functie (die van minister van Buitenlandse Zaken), een
maîtresse had die op de loonlijst van een oliemaatschappij stond en hem dus dure
cadeaus kon geven (ongetwijfeld in de hoop op tegenprestaties) - in zo'n land zijn
mevrouw Cressons zonden peanuts.
Noordelijker landen, hoewel ook niet altijd smetteloos, denken daar anders over.
Hun normen zijn in elk geval anders. Zij achten zulke praktijken ontoelaatbaar. Het
is geen kwestie van gelijk of ongelijk, maar van verschillende culturen. Het is niet
dan natuurlijk dat deze verschillen zich ook uiten in de praktijk van regeren en
administratie.
Zeker, de arme Santer was geen sterke voorzitter, maar de regeringen van de
lidstaten hebben in 1994 juist geen sterke voorzitter gewild, na tien jaren van uiterst
krachtig bewind van Jacques Delors. Het is dus onbillijk Santer nu de schuld van
alles te geven (afgezien van het feit dat hij ook wel goede dingen heeft gedaan).
En was de sterke Delors dan zo'n ideale voorzitter? Hij had ongetwijfeld visie en
doorzettingsvermogen, maar voor de kleine details had hij geen geduld. Zijn
dadendrang was groter dan het Brusselse apparaat kon behappen. Vandaar dat er
grote opdrachten werden verleend aan externe organisaties, waar corruptie welig kon
tieren. Misschien was Delors, behalve ongeduldig, ook te veel doordrenkt van de
Franse cultuur, waarin deze zaken er gewoon bij horen.
Zulke verschillen kunnen niet van de ene dag op de andere ongedaan gemaakt
worden, zelfs niet door een betere voorzitter dan Santer was. Die kan op z'n hoogst
wat kurieren am Symptom. Die culturele verschillen zullen blijven en zich blijven
uiten. Ja, de kans bestaat dat ze scherper worden naarmate de integratie voortschrijdt.
Naast elkaar levende volken kunnen heel goed met culturele verschillen leven. Dat
wordt moeilijker naarmate ze inniger met elkaar moeten samenwerken. Wat dat
betreft is de crisis waarin Santer ons gestort heeft, misschien slechts een voorproef.
NRC Handelsblad van 23-03-1999, pagina 7

Vakanties in Beekhuizen
HaverSchmidt en Beekhuizen: twee begrippen die tot weemoed stemmen - mij althans.
De eerste is beter bekend als de student-dichter Piet Paaltjens, wiens schijnbaar
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onbezorgde poëzie een ondertoon van melancholie heeft. Maar ook zijn latere, onder
eigen naam verschenen vertellingen drukken een heimwee naar een voorgoed
vervlogen jeugd uit.
Wie, bijvoorbeeld, zijn vertelling Mijn broertje - de dood van een kind, gezien
door de ogen van zijn broertje - met droge ogen uit kan lezen, noem ik hardvochtig.
Geen wonder dat de schrijver, predikant in Schiedam, het leven ten slotte niet aankon
en er een einde aan maakte.
Dit gebeurde in een huis aan de Lange Haven, waar enkele jaren later een
grootvader van mijn kinderen als jongen opgroeide. Dat toeval vergrootte de
aantrekking die deze tragische figuur voor mij had. In dat huis woont overigens nog
steeds een dominee - zij het emeritus.
En Beekhuizen? Dat was een hotel, gebouwd in de stijl van een Zwitsers chalet,
dat in de bossen iets benoorden Velp lag. Daar bracht ds. HaverSchmidt in de zomer
van 1870 enkele weken met zijn gezin door. Hij hield over dit verblijf een dagboek
in rijm bij, en dat is in de reeks Gelderse cahiers uitgegeven door John Jansen van
Galen onder de titel Souvenir Beekhuizen 1870 (uitg. Jan Mets, Amsterdam; f27,50).
Ook met Beekhuizen heb ik een band. Als jongen van een jaar of elf heb ik er ook
gelogeerd (een week, twee weken?), een verblijf waar ik nog levendige herinneringen
aan heb overgehouden. Ik heb zelfs ergens nog een foto van mij op de (betonnen)
tennisbaan van dat hotel, die JJvG ook vermeldt, maar HaverSchmidt wel niet gekend
zal hebben. Op die foto draag ik zo'n brede donkerblauwe elastieken band om mijn
middel zoals jongens in die tijd wel meer droegen - cummerband zouden we later
zeggen.
Tijdens die logeerpartij heb ik ook, op een wandeling naar de Zijperberg, de Duitse
ex-keizer gezien, die in een open auto voorbijreed. Hij zat, met een kapiteinspet op,
naast de chauffeur. Achterin een paar, ongetwijfeld Duitse, heren. Een neefje van
mij ging in de houding staan en salueerde. Daar moesten we om lachen.
Maar het gaat niet om mij, maar om dat boekje van JJvG over HaverSchmidt in
Beekhuizen. Dat dagboek in rijm is wel aandoenlijk, maar haalt het niet bij zijn
studentenpoëzie. Die pretentie heeft het ook niet. Het is waarschijnlijk voor zijn
kinderen bedoeld. Evenmin hangt er het waas van zwaarmoedigheid overheen dat
die poëzie en zijn latere vertellingen zo kenmerkt. Het moet een vrolijke logeerpartij
zijn geweest - misschien wel zijn laatste, want daarna werd hij steeds vaker door
zware depressies overvallen.
JJvG lardeert zijn verhaal met eigen herinneringen, want hij is zelf in Velp
opgegroeid en kent de buurt van Beekhuizen op zijn duimpje. Hij is de lotgevallen
van het hotel na HaverSchmidt nagegaan. Koningin-moeder Emma logeerde er wel.
In 1978 werd het gesloten, en twee jaar later brandde het af. Een latere eigenaar komt
om bij een ongeluk dat verdacht veel op zelfmoord lijkt. Er rust geen zegen op.
Velp was in de tijd dat HaverSchmidt er logeerde en nog lange tijd daarna, een
deftig dorp, waar veel renteniers en gepensioneerden woonden. Vele grote villa's uit
de negentiende eeuw leggen daar nog getuigenis van af. Maar die buurt was ten
noorden van de spoorbaan die Velp doorkruist. JJvG zelf kwam van de wrong side
of the railroad track, zoals hij misschien iets te vaak laat merken.
Of die topografisch-sociale scheiding zo sterk was als hij suggereert, weet ik niet.
Ik herinner me een villa ten zuiden van de spoorbaan (in de Reinaldstraat) waar een
oud-commandant van het corps Gele Rijders woonde, en de officieren van dat corps
behoorden meestal niet tot de minder bedeelden van de samenleving. Maar ja, rijk
was hij ook niet.
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Maar JJvG blijft evenmin als HaverSchmidt in Velp en Beekhuizen. De dominee
was een wandelaar, en JJvG volgt zijn voetstappen. Zo bezoekt hij, evenals zijn
voorganger van 128 jaar geleden, het graf van HaverSchmidts collega (als predikant
en dichter): P.A. de Génestet, die negen jaar tevoren, 31 jaar oud, was overleden.
Dat graf ligt op de meest romantische begraafplaats van Nederland: midden in de
bossen van Rosendaal. Daar staat ook het merkwaardige grafmonument van de vrouw
van de componist Jan Brandts Buys, haar voorstellende met aan haar voeten kinderen,
die ze voorleest. Kitsch? Het past inderdaad meer op een Italiaanse begraafplaats
dan te midden van die sobere zerken. Maar het ontroert toch, zoals kitsch wel meer
doet, vaak onzes ondanks.
Er zijn twee zaken die mij, bij het lezen van dat charmante boekje, enigszins
verbaasd hebben. In de eerste plaats: HaverSchmidts verblijf in Beekhuizen duurde
van 17 juni tot 29 juli, dus zes volle weken. Kon een dominee in die tijd zo lang
vakantie nemen? Of was die vakantie tevens bedoeld als herstelkuur na een depressie?
Uit het boekje en, zoals gezegd, uit het dagboek blijkt niets van dat laatste.
De andere merkwaardigheid is dat, hoewel tegen het eind van die vakantie de
Frans-Duitse oorlog uitbarstte, het dagboek daar geen melding van maakt. Het is net
als met de romans van Jane Austin, die tijdens de napoleontische oorlogen spelen,
waarvan niet gerept wordt. Het is alles pais en vree in die boeken, evenals in
HaverSchmidts dagboek. (Maar ja, dat is het ook in dit artikel, terwijl de bommen
op Servië vallen.)
JJvG moet die merkwaardigheid ook opgevallen zijn, want in zijn verhaal laat hij
de hotelier HaverSchmidt vragen wat hij van het nieuws van het front denkt. Dominee
wil daar niet over praten. Het is per slot van rekening vakantie. ‘Maar in een
gefingeerde brief uit Schiermonnikoog laat hij zijn alter ego Piet Paaltjens schrijven:
“Spoedig zend ik u misschien wat verse harptokkelingen, als ik tenminste niet naar
een slagveld in Frankrijk vertrek, waar het nu heerlijk moet wezen.” Daarna verneemt
niemand ooit meer iets van Piet Paaltjens.’
Waar JJvG deze gegevens vandaan heeft, is niet helemaal duidelijk. Niet uit het
dagboek kennelijk. Maar dat doet niet af aan het plezier dat ik aan dit boekje beleefd
heb.
NRC Handelsblad van 26-03-1999, pagina 7

Een nederlagenstrategie?
Slobodan Miloševic is op het ogenblik bij het Nederlandse publiek, en bij de
Nederlandse regering, niet bepaald een erg populaire figuur. En toch is het standpunt
dat hij inzake Kosovo verdedigt, precies hetzelfde als dat hetwelk Nederland vijftig
jaar geleden inzake Indonesië innam.
Kosovo is een provincie van Servië, zegt Miloševic. Het buitenland heeft dus niets
te maken met wat de regering in Belgrado daar uitspookt. Dat is het recht van de
soevereine staat. Ook Nederland nam in 1945 het standpunt in: wij hebben de
soevereiniteit over Nederlands-Indië, wij hebben dus het recht vrijelijk over de status
van dat gebied te beslissen. Het buitenland heeft daar rechtens niets mee te maken.
Natuurlijk zijn er verschillen. In de eerste plaats heeft Nederland dit standpunt
niet lang ongerept kunnen handhaven. Al heel gauw moest het inmenging van de
buitenwereld - in de vorm van de Verenigde Naties - aanvaarden. Niettemin heeft
het tweemaal, tegen de zin van de VN, oorlog gevoerd tegen de Indonesische
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opstandelingen. Om de fictie van de soevereiniteit te handhaven, werden die oorlogen
politiële acties genoemd.
Er is ook verschil in machtsverhoudingen. Nederland kwam in 1945 zelf berooid
uit een vijfjarige Duitse bezetting te voorschijn. Het was, voor zijn economisch herstel
en zijn bewapening, grotendeels afhankelijk van, eerst, het Verenigd Koninkrijk en,
later, de Verenigde Staten. Vooral het laatste land had ons daardoor in de houdgreep.
Uiteindelijk moest Nederland het hoofd in de schoot leggen. Militair had het zich
wel superieur aan de Indonesiërs getoond, maar tegen hun guerrillatactiek bleek het
niet opgewassen. Bovendien hadden ‘onze jongens’ ook niet de traditie van vechtlust
die de Serviërs in het bloed zit. Toch heeft die oorlog in Indonesië nog vier jaar
geduurd - met pauzes voor wapenstilstand en onderhandelingen.
Zal de overweldigende overmacht in de lucht die de NAVO nu Servië laat voelen,
binnen een paar weken klaarspelen wat de ‘internationale gemeenschap’ vijftig jaar
geleden tegen het berooide en in wezen vreedzame Nederland vier jaar kostte? Zelfs
als de NAVO op den duur grondtroepen zou inzetten om haar doel te bereiken - iets
wat op het ogenblik niemand wil - zou zij tegen Servië nog een harde dobber hebben.
Zeker, ook hier gaat de vergelijking niet helemaal op. Tijdens die vier jaar dat de
Indonesische kwestie duurde, heeft de buitenwereld nooit gewapenderhand ingegrepen
om Nederland tot andere gedachten te brengen. De wapens die zij gebruikte, waren
voornamelijk een vliegverbod over India en, van Amerikaanse kant, de dreiging van
stopzetting van Marshallhulp, die Nederland toen niet kon missen.
En tenslotte had Nederland, te beginnen met koningin Wilhelmina's toespraak van
7 december 1942, Indonesië al in principe de onafhankelijkheid beloofd. Het conflict
ging dus eigenlijk niet om het beginsel, maar om de modaliteiten: de vorm van die
onafhankelijkheid, de staatsvorm van het onafhankelijke Indonesië, de toekomst van
Nederlands economische belangen. Dit alles spreekt in het conflict om Kosovo geen
enkele rol. Anders gezegd: Servië gaat het in Kosovo alleen om de macht.
Die macht wordt nu belichaamd door Miloševic. Het gaat dus niet alleen om
Serviës macht in Kosovo, maar ook om Miloševic' persoonlijke macht. Die zal hij
niet zo gauw bereid zijn op te geven - zelfs als zijn land platgebombardeerd zou zijn.
De Frankfurter Allgemeine bepleit dan ook, in het hoofdartikel van 23 maart, dat de
NAVO hem persoonlijk zal proberen te raken. ‘In het geval van Gaddafi heeft die
boodschap gewerkt.’
Inderdaad heeft de Libische leider zich nogal koest gehouden sinds Amerikaanse
vliegtuigen hem, een paar jaar geleden, bijna in zijn tent te pakken hebben gekregen.
Maar of zo'n operatie de oplossing biedt? Zij werd vijftig jaar geleden ook wel tegen
Soekarno bepleit. Alsof daarmee het probleem van het nationalisme - toen in
Indonesië, nu in Servië - uit de wereld geholpen zou zijn!
Een tegenovergestelde redenering is ook te verdedigen. In elk land berust de macht
van de machthebber in laatste aanleg op factoren die eigen zijn aan dat land, aan zijn
geschiedenis, zijn tradities, zijn mythes. Dat is in Servië ook het geval. In het artikel
van Peter Michielsen in Z van 27 maart hebben we kunnen lezen hoezeer die mythe
die Servië bijeenhoudt, te maken heeft met niet een overwinnaar, maar een nederlaag
die de Serviërs geleden hebben, en wel de nederlaag die zij in 1389 op het Merelveld
(Kosovo Polje) tegen de Turken leden - het begin van vijf eeuwen Turkse
overheersing.
Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat in het zelfbeeld van de
Serviërs de nederlaag - maar dan wel de heroïsche nederlaag - tegen een overmachtige
vijand is ingecalculeerd. Degeen die zo'n nederlaag lijdt - en dat was in 1389 tsaar
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Lazar - gaat de geschiedenis niet in als lafaard of mislukkeling (zoals Napoleon III
na Sedan of Wilhelm II in 1918) maar als held. Hier kan alweer een parallel worden
getrokken met Nederlands recente geschiedenis. Minister van Buitenlandse Zaken
Luns was nooit zo populair als toen hij, in 1962, na jaren van hardnekkig verzet
Nieuw-Guinea aan Indonesië moest afgeven. Vanwaar die populariteit? De nederlaag
van het kleine Nederland tegen machtige tegenstanders was ingecalculeerd in het
Nederlandse zelfbeeld: klein, maar dapper. Daarom werd Luns die nederlaag niet
kwalijk genomen: hij had zich, in de ogen van vele Nederlanders, tenminste dapper
gedragen.
Maar terug naar Servië. De correspondent van de New York Times in Belgrado
knoopt, in een artikel dat hij zelf schreef vlak voordat hij uitgewezen werd, vast aan
die Servische traditie waarin de nederlaag zo'n grote rol speelt. Hij acht het niet
onmogelijk dat Miloševic daarop speculeert voor het behoud van zijn macht: een
afgang aan de conferentietafel zou hem nooit vergeven worden, een nederlaag tegen
een overmachtige vijand zou hem in Servië tot eer strekken en zijn macht kunnen
redden.
Als de macht van een machthebber ten slotte berust op factoren eigen aan zijn
land, dan moet ook de machtsaanwending tegen die machthebber rekening houden
met die factoren. Zo zou het kunnen zijn dat het welslagen van de NAVO-operatie
tegen Servië in laatste aanleg afhangt, niet van het verdwijnen, maar van het aanblijven
van Miloševic. Ondertussen zou Servië dan wel geruïneerd zijn en Kosovo, om het
eufemistisch uit te drukken, etnisch gezuiverd.
Met andere woorden: volgens deze logica zou Miloševic, in de ogen van zijn volk
eervol gezwicht voor de overmacht van de NAVO, afstand kunnen doen van een
groot, maar grotendeels ontvolkt stuk Kosovo. Dit resultaat zou dan wel ongeveer
neerkomen op wat een Amerikaanse generaal in de Vietnamese oorlog berichtte: ten
einde het dorp te kunnen bevrijden moesten wij het vernietigen. Het ziet er echter
naar uit dat het ‘etnisch gezuiverd’ Kosovo sowieso het resultaat zal zijn - wat ook
het lot van Miloševic zal zijn. Het proces is nu al aan de gang en kan spoedig voltooid
zijn. Wat dat betreft is de NAVO-operatie nu al mislukt, want haar doel was het
moorden in Kosovo te stoppen. Kan zij daarom beter gestaakt worden? Nee, want
dan zou de NAVO volstrekt ongeloofwaardig worden. Dat zou nog niet tot haar einde
hoeven te leiden, maar het zou dan op z'n minst duidelijk zijn dat zij, na het einde
van de Koude Oorlog, niet een nieuwe reden van bestaan heeft weten te vinden.
Dat overigens behoud van de NAVO, die een middel van een
Europees-Amerikaanse belangengemeenschap is, langzamerhand een doel van de
operatie tegen Servië aan het worden is, tekent het absurde van de tegenwoordige
toestand. De belangengemeenschap staat onder grote druk.
NRC Handelsblad van 30-03-1999, pagina 9

Een groot Srebrenica?
Anders dan het ooit bedoeld heeft, ziet het ernaar uit dat Nederland gidsland wordt.
Welke excuses ook voor het optreden of niet-optreden van de Nederlandse
blauwhelmen in Srebrenica gegeven kunnen worden - geldige en minder geldige
excuses - vast staat in elk geval dat het zich niet door heldhaftigheid gekenmerkt
heeft. Het gedrag was eerder, en op bevel van hogerhand, risicomijdend.
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Risicomijdend is ook tot nu toe het optreden van de NAVO tegen Servië geweest.
Het aantal NAVO-militairen dat kans loopt bij acties vanuit de lucht het leven te
verliezen, is een fractie van degenen die bij een grondoorlog zouden sneuvelen.
Vandaar dat de NAVO-landen bij voorbaat zo'n grondoorlog uitgesloten hebben daarmee het politieke effect van hun luchtacties aanzienlijk verkleinend.
Of deze huiver risico's te nemen inherent is aan de democratische verzorgingsstaten
- dus de meeste NAVO-landen - is een vraag die een apart debat waard is. Op dit
ogenblik kan vastgesteld worden dat Kosovo één groot Srebrenica dreigt te worden,
als gevolg van die huiver. Wat dit betreft, was Nederland, dat soortgelijke huiver in
Srebrenica toonde, gidsland.
Maar het is een gidsfunctie waarvoor Nederland zich enigszins schaamt.
‘Srebrenica - overal waar ik Nederlanders tegenkom, beginnen ze erover’, zegt
Elizabeth Rehn, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
speciaal belast met Bosnië-Herzegovina.
Christoph Bertram, directeur van het Duitse ‘Clingendael’, beaamt dit: ‘Srebrenica
is voor Nederland een trauma. Het is een deprimerende ervaring.’ Zij behoren tot de
buitenlandse deskundigen die Leonard Ornstein gevraagd heeft wat een land als
Nederland nog kan betekenen in de internationale arena (Vrij Nederland, 27 maart).
Als de Nederlanders uit Srebrenica de les zouden trekken dat ze minder moeten
meedoen aan vredesoperaties, ‘dan zou dat een heel treurige conclusie zijn’, zegt
Bertram. Maar Nederland moet zich niet uitsluitend op die operaties concentreren
volgens generaal Michael Rose, in 1994 commandant van UNPROFOR in Bosnië:
‘Als dat het enige is dat je als land doet, heb je uiteindelijk geen goed leger meer.
Het gaat er om dat er getraind wordt voor het slagveld. Peacekeepers moeten het
slagveld begrijpen.’
De Amerikaan Edward Luttwak, werkzaam bij een instituut voor strategische
studiën in Washington, bevestigt dit: ‘Als iemand schiet op peacekeepers, dan moeten
ze terugschieten. Je moet geen militaire strijdmacht sturen die niet optreedt als
militaire macht. Dat maakt de situatie ter plekke alleen maar verwarrender. Het is
een illusie te denken dat peacekeeping zonder bloedige strijd zou kunnen
plaatsvinden.’ Daarom moeten peacekeepers zware wapens meenemen, en die hadden
de Nederlanders in Srebrenica niet.
Of Nederland bereid is deze consequenties te aanvaarden? In elk geval had
Srebrenica één goed gevolg volgens de Israeliër Martin van Creveld (‘op dit moment
zo ongeveer de beroemdste krijgskunstgeleerde ter wereld’, schrijft Ornstein): ‘Ik
denk dat ze er daardoor in Nederland van doordrongen zijn geraakt dat de wereld
niet zo geciviliseerd in elkaar zit als lang is gedacht.’ Inderdaad is dit een hardnekkig
geloof in Nederland geweest, dat ook ons ontwikkelingsbeleid lange tijd beheerst
heeft. Van Tinbergen, zelf bijna een heilige, werd gezegd dat hij geloofde dat de
leiders van de zogenoemde Derde Wereld allemaal vadertjes Drees in de dop waren.
En Pronk was zijn leerling. Het is beter er vanuit te gaan dat je internationale
gesprekspartners schavuiten zijn (althans volgens onze normen). Dan kan het alleen
maar meevallen.
Dit nieuwe realisme begint nu ook hier door te dringen - ook ten opzichte van
Europa, waar we ook lange tijd idealist waren. Niet iedereen bevalt dit.
Bertram: ‘Ik kom er steeds meer achter dat Nederland de laatste jaren niet meer
zo supranationaal gericht is. Ik bespeur een onderhuids wantrouwen bij jullie tegen
die instituties. De Nederlandse houding is irrationeel en self-centred. Dat is
kortzichtig.’
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Is Nederland daar alleen in? Nee: ‘Het gebrek aan interesse in de buitenlandse
politiek’, aldus Bertram, ‘doet zich helaas voor in de hele geïndustrialiseerde wereld.’
Ook Rehn neemt dit waar: ‘Je hoort in de verschillende landen steeds vaker: we
hebben onze eigen problemen.’ Het is een misschien zorgwekkend verschijnsel, niet
een verrassend: na de solidariteits- en integratie-inspanning die veertig jaar Koude
Oorlog vergden, moest er wel een weerslag komen.
In Nederland is die weerslag onder andere te vinden in de reactie op Srebrenica:
een ontnuchtering na de bevlogenheid, ja het ongeduld, waarmee het die taak indertijd
op zich heeft genomen. Als het nu bij grotere nuchterheid blijft, is dat alleen maar
goed. Nuchterheid en bescheidenheid, want we mogen ons er geen illusies over
maken dat na Srebrenica het opgewezen wijsvingertje niet nog meer scepsis, zo niet
hoon, bij onze partners zal wekken dan het al deed.
Mocht Kosovo inderdaad één groot Srebrenica worden, dan zal dit ongetwijfeld
ook zijn weerslag op de NAVO hebben. Zoals in Nederland na Srebrenica, zal ook
dan ijverig naar de schuldige gezocht worden. Verwijten over en weer - vooral tussen
Europa en de Verenigde Staten - zullen klinken. Het is de vraag of de NAVO dat zal
overleven.
Hoe nuttig het ook is kennis te nemen van de opvattingen van de door Ornstein
ondervraagde buitenlanders, zijn eigen begeleidende tekst roept nogal vraagtekens
op. De ‘hartstochtelijke belangstelling van de publieke opinie en de opinieleiders
voor het wel en wee van de wereld om ons heen is aan het afnemen’, schrijft hij.
Was de belangstelling van de publieke opinie daarvoor werkelijk ooit zo
hartstochtelijk? Volgens mij is zij, hartstochtelijk of niet, altijd slechts zaak geweest
van een kleine, soms luidruchtige, minderheid.
‘De buitenland- en veiligheidspolitiek straalt risicoloosheid uit’ - dit in tegenstelling
tot de jaren zestig en zeventig. Welke risico's is Nederlands politiek toen bereid
geweest op zich te nemen? Ten slotte spreekt Ornstein over de ‘laffe
neutraliteitspolitiek van de jaren dertig’. Had Nederland het dan in zijn eentje tegen
Hitler moeten opnemen - terwijl Frankrijk en Engeland nog in 1938 voor hem in
München door de pomp gingen? Het is gemakkelijk om achteraf tot verzet op te
roepen.

Driehonderd jaar
Op 16 maart schreef ik hier dat ik in de Herinneringen van de voorlaatste
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, jhr. mr. B.C. de Jonge (1931-1936), niet
de uitspraak had kunnen vinden dat Nederland al driehonderd jaar in Indië zat en er
nog wel driehonderd jaar zou blijven.
Ik heb niet goed gezocht, want zij is er wèl te vinden, zij het in een voetnoot. In
de Deli-Courant en de Sumatra Post van 4 april 1936 stond er een interview met
hem, waarin deze woorden: ‘Ik meen dat, nu wij driehonderd jaar hier in Indië hebben
gearbeid, er nog wel driehonderd jaar bij moeten komen, aléér Indië misschien voor
een vorm van zelfstandigheid rijp zou zijn.’
Soetan Sjahrir citeert deze uitspraak in zijn Indonesische overpeinzingen (1945),
maar voegt eraan toe: ‘Met klewang en knuppel’. Die woorden staan niet in het
interview. Overigens heeft De Jonge nog zelf meegemaakt dat zijn wens - meer dan
een voorspelling - niet vervuld zou worden. Hij overleed in 1958.
NRC Handelsblad van 02-04-1999, pagina 7
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De valstrik van het universalisme
Hoe verenigen we vrede met het opkomen voor mensenrechten? Of legitiem geweld
met het leed dat het onschuldigen onvermijdelijk toebrengt? Dit dilemma staat weer
levensgroot voor ons, en vooral voor degenen die, meer nog dan anderen, geweld in
beginsel afwijzen. Den Uyl sprak van een ‘nederlaag’ wanneer hij als
minister-president een beroep op geweld had moeten doen, zoals bij de Ambonese
treinkaping.
Hoewel iemand niet links hoeft te zijn om gevoelig te zijn voor dit dilemma, is
het waar dat links over het algemeen meer bezwaren heeft tegen het gebruik van
geweld dan rechts. Daarom kan het de ironie van de geschiedenis genoemd worden
dat het nu grotendeels politici aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn die
verantwoordelijk zijn voor het geweld dat tegen Servië wordt gebruikt: Clinton,
Blair, Jospin, Schröder, Fischer, Kok.
Van hen heeft Clinton zich in zijn jonge jaren onttrokken aan militaire dienst in
Vietnam en hebben Schröder en Fischer op de barricaden gestaan tegen de
kruisraketten (waar Kok destijds ook tegen geprotesteerd heeft). Nu nemen ze een
soortgelijk standpunt in als de leiders die ze toen bestreden.
Het dilemma zou niet zo groot hoeven te zijn als er niet bij links, zoals Niall
Ferguson in de Financial Times van 3 april schrijft, de ‘fatale combinatie’ bestond
van verheven doeleinden en onvoldoende middelen, met het gevolg dat links er
‘constant een potje van maakt wanneer het overgaat tot geweld in zijn buitenlandse
politiek’. De rechtse Bush zorgde er tenminste voor dat hij bij zijn luchtacties tegen
Irak een formidabel leger bij de hand had.
Er zijn weinig politici die bereid zijn de consequenties van dit dilemma te
doordenken, maar Jean-Pierre Chevènement, de Franse minister van Binnenlandse
Zaken, die zich op de linkervleugel van de op zichzelf al linkse regering-Jospin
bevindt, is er een van. Vorige week legde hij zijn collega's enkele gedachten voor.
Het zijn gedachten die hij ontleend had aan een boek van de Duitse schrijver Hans
Magnus Enzensberger waarvan de titel luidt: Aussichten auf den Bürgerkrieg (1994).
De tekst luidt (uit het Frans vertaald):
‘De universalistische retoriek maakt geen onderscheid tussen wat dichtbij en wat
ver ligt. De idee van de mensenrechten legt aan eenieder principieel een onbeperkte
verplichting op. Daardoor onthult zij haar theologische kern, die alle secularisering
heeft overleefd. Iedereen is geacht verantwoordelijk te zijn voor allen. Deze wens
houdt de plicht in gelijk te worden aan God, want het is een wens die
alomtegenwoordigheid, zelfs almacht veronderstelt.
Maar aangezien al onze mogelijkheden hun grenzen hebben, wordt de spagaat
tussen noodzaak en werkelijkheid alleen maar groter. Spoedig vervalt men, objectief
gesproken, tot farizeïsme en blijkt het universalisme, moreel gesproken, een valstrik
te zijn. [...] Het is tijd afstand te doen van hersenschimmen van een morele almacht.
Niemand - geen gemeenschap en geen individu - kan zich er blijvend aan onttrekken
de verschillende graden van verantwoordelijkheid te onderzoeken en prioriteiten vast
te stellen. Gradualisme en vaststellen van prioriteiten zijn slechts het minste kwaad.’
Nu heeft Chevènement zich in 1991, toen hij minister van Defensie was, al tegen
de Golfoorlog verzet en is hij om die reden zelfs afgetreden. Hij kan dus geacht
worden deze woorden te gebruiken om tegen de actie tegen Servië te protesteren.
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Maar het gaat niet om Chevènements motieven, maar om de waarheid (of onwaarheid)
van die woorden. Het is onbetwistbaar dat de politicus die verantwoordelijkheid
draagt, daarin uitgedaagd wordt na te denken over de grenzen van wat hij, in elk
gegeven geval, kan verantwoorden. Hij kan niet volstaan met het uiten van mooie
gevoelens.
Wat betekent dit in de concrete situatie van vandaag? In hetzelfde nummer van
Le Monde (3 april) waarin de door Chevènement geciteerde woorden stonden, schrijft
Pascal Boniface, directeur van het Institut de relations internationales et stratégiques,
dat we in Kosovo de keus hebben tussen twee houdingen.
‘De ene is de morele houding. Die komt er op neer ideale oplossingen op papier
te zetten. Deze leiden in feite tot een verergering van de toestand wegens hun
toepasselijkheid. Zo kunnen we vasthouden aan principiële standpunten tot de laatste
Kosovaar dood is. Men kan echter ook voldoende realist zijn om te begrijpen dat er
op korte termijn geen massale interventie van grondtroepen zal zijn - of men dat nu
toejuicht dan wel betreurt - en dat zo'n interventie op middellange termijn erg onzeker
blijft.’
Wat zijn de kansen op een interventie van grondtroepen? Rationeel gesproken (dit
voorbehoud is nodig): heel klein. Geïntervenieerd zou moeten worden hetzij uit
Albanië, dat de nodige infrastructuur voor een grootscheepse operatie mist, hetzij
uit Macedonië, dat van zee afgesloten is (en er trouwens waarschijnlijk niet voor zou
voelen als basis te dienen). Bovendien zou zo'n operatie voorbereid moeten worden
terwijl in hetzelfde gebied tegelijkertijd een andere grootscheepse operatie aan de
gang is: het verzorgen en evacueren van honderdduizenden vluchtelingen.
Blijft dus over - tenzij Miloševic zou capituleren - het ook door Boniface bepleitte
alternatief: voortzetting van de luchtoperaties, ook als dat de Kosovaren, om wie het
allemaal is begonnen, niet veel zal helpen. Het doel van de luchtoperaties is dan
stilzwijgend verschoven van hulp aan Kosovaren naar afstraffing van Miloševic op zo'n manier dat andere gangsters zich wel tweemaal zullen bedenken alvorens
een voorbeeld aan hem te nemen.
Maar ook dit, enige, alternatief zal geen panacee zijn. Servië heeft deze eeuw al
vaker zijn centrale gezag vernietigd gezien, laatstelijk in 1941, toen de Duitsers het
Joegoslavische leger van de kaart veegden en intussen ook Belgrado zwaar
bombardeerden. De Serviërs trokken toen de bergen in, waar zij vier jaar lang enkele
divisies bonden, die de Duitsers elders goed hadden kunnen gebruiken (bijvoorbeeld
aan het invasiefront in Normandië). Zoiets kan weer gebeuren. Daarnaast is er de
mogelijkheid dat in het Westen grote delen van het publiek niet bestand blijven tegen
de aanblik, avond aan avond, van brandende Servische steden. Er zou op den duur
zelfs sympathie voor de underdog kunnen ontstaan, terwijl de eigenlijke underdogs
de Kosovaren zijn. Maar hun ellende wordt nu al vaak toegeschreven aan de
bombardementen op Servië. Een verwisseling van oorzaak en gevolg, maar het
publieke geheugen is nu eenmaal kort.
Als dit zou doorzetten - en de eerste verschijnselen van deze twijfel zijn al zichtbaar
- dan zou dit wel eens het begin van het einde van de NAVO kunnen inluiden. Het
is bijna zeker dat de NAVO, door de operatie tegen Servië te ondernemen, zichzelf
heeft overschat, dus de grenzen van wat zij verantwoorden kan niet in acht heeft
genomen, maar welke verantwoordelijke politicus zou om die reden de desintegratie
durven riskeren van de enige internationale organisatie die tanden heeft?
NRC Handelsblad van 06-04-1999, pagina 9
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De rede van de koningin
In de wetenschap wordt het over 't algemeen niet als een teken van goede smaak
gezien als een auteur zichzelf - uit eerder werk van eigen hand - citeert. Prof. mr. C.
Fasseur heeft zich, in zijn brief die gisteren op de Opiniepagina stond, aan deze regel
gehouden. Daarom zal ik het maar doen.
Waar gaat het over? Op 30 maart had ik hier geschreven dat koningin Wilhelmina
in haar toespraak van 7 december 1942 Indonesië in principe de onafhankelijkheid
had beloofd (deze toespraak was een radiorede, gehouden in Londen, waar de
Nederlandse regering zich toen in ballingschap bevond).
In zijn reactie die gisteren in de krant stond, toont prof. Fasseur aan dat wat ik
schreef op z'n minst onnauwkeurig was. Hij had kunnen verwijzen naar een studie
die hij aan deze zaak had gewijd in zijn bundel De weg naar het paradijs en andere
Indische geschiedenissen (1995), maar heeft dat niet gedaan. Zoals gezegd, doe ik
dat dan maar.
In die studie, die getiteld is ‘Een koninklijke belofte’, schetst hij de
voorgeschiedenis van die rede van de koningin. Haar eigen ‘conservatieve gevoelens
op koloniaal terrein’ waren, zo schrijft hij, ‘maar al te goed bekend’, maar het werd
nodig gevonden het regeringsstandpunt ten aanzien van de toekomst van het eenmaal
van de Japanners bevrijde Indonesië te verduidelijken.
Waarom werd dit nodig gevonden? De koningin zou binnenkort een officieel
bezoek aan de Verenigde Staten brengen, en het was bekend dat volk en regering
van dat land niet veel moesten hebben van het Europese kolonialisme. Zelf hadden
zij de Filippijnen al de onafhankelijkheid in het vooruitzicht gesteld.
Hare Majesteit zou kunnen verwachten dat haar in de Verenigde Staten vragen
zouden worden gesteld over de gedachten van de Nederlandse regering over de
toekomstige status van haar kolonie in Oost-Azië, en daarom was het misschien beter
eventuele pijnlijke vragen vóór te zijn. Een regeringsverklaring vóór haar vertrek
leek de aangewezen weg.
Minister van Koloniën Van Mook legde daarom de ministerraad een ontwerp voor
zo'n verklaring voor, waarin - ik citeer nu Fasseur - ‘de Londense regering zich sterk
zou maken voor een ingrijpende wijziging van de staatsinrichting van het Koninkrijk,
waarbij het Nederlandse volk praktisch onder curatele van een soort superregering
zou komen’ - een ‘rijksministerie’ dat een ‘volledig deelgenootschap’ tussen
Nederland en Indië zou belichamen.
Een deelgenootschap dus, geen zelfstandigheid voor Indonesië. Van Mook meende
namelijk dat de Indonesiërs nog niet het bindmiddel van het Nederlandse bestuur
zouden kunnen missen. ‘Nederland kan zich van zijn verantwoordelijkheid tegenover
Indië niet ontdoen’, zei hij in de ministerraad. Zelfs van een ‘dominion’-status voor
Indonesië wilde hij niet weten, omdat die gericht was op uiteindelijke scheiding.
Van Mooks ‘torenhoge constructie’ werd al dadelijk in de ministerraad afgeschoten
en speelde dus verder geen rol, maar het is interessant er nog eens aan te herinneren
dat Van Mook, die na de oorlog, toen hij landvoogd in Indonesië was, door vele
Nederlanders - en heus niet uitsluitend door koloniale diehards - als een soort
landverrader werd beschouwd, helemaal niet wilde afstevenen op onafhankelijkheid
van Indonesië.
Maar de meeste andere ministers waren zelfs nog aan Van Mooks plannen niet
toe. De katholieke minister van Justitie Van Angeren meende dat het
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zelfbeschikkingsrecht Indië niet toekwam, omdat daarmee inbreuk zou worden
gemaakt op de Nederlandse soevereiniteit. De christelijk-historische Van Boeyen
(Binnenlandse Zaken) vond ook dat Nederland Indië niet mocht loslaten.
Van minister-president Gerbrandy zou men eveneens zo'n ferme verklaring
verwacht hebben. Hij was immers antirevolutionair. Maar hij gooide het eerder op
de inopportuniteit van zo'n verklaring. Overigens erkende hij dat Indië na de oorlog
het recht moest hebben over eigen lot te beslissen, hoewel ‘niet zonder Nederland’.
Maar eenmaal zou toch de tijd van uiteengaan komen, meende hij. Na de oorlog zou
hij, als voorman van Rijkseenheid, wel anders praten.
Ook de sociaal-democraten Albarda en Van den Tempel hielden, ondanks het
programma van hun partij, dat het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk
erkende, vast aan een ‘blijvend Rijksverband’. Minister van Buitenlandse Zaken Van
Kleffens was ervan overtuigd - op grond waarvan? - dat een meerderheid in Indië
met Nederland wilde samenwerken.
Zo was de enige die, met kracht van argumenten, pleitte voor erkenning van het
recht van het Indonesische volk op onafhankelijkheid, al was het slechts in beginsel,
de Indonesiër Soejono, die in juni 1942 tot het kabinet was toegetreden, maar ruim
een halfjaar later zou overlijden. Een dubbel tragisch figuur.
Het zou bijgevolg in de radiorede van de koningin blijven bij een ‘verklaring van
enkele algemene beginselen. Er kwam dus geen concrete uitwerking van de
toekomstige regeringsvorm van het Koninkrijk en van Indië’. Verder dan de verklaring
(op voorstel van Van Kleffens ingelast) ‘dat geen politieke eenheid en verbondenheid
op den duur kunnen blijven bestaan die niet gedragen worden door de vrijwillige
aanvaarding en de trouw van de overgrote meerderheid der burgerij’, mocht de
koningin niet gaan - wat zij ook zeker niet gewild zou hebben.
En dan nog kwam bij de motieven om de Koningin die rede te laten houden het
streven het Indonesische nationalisme satisfactie te geven, ‘pas op de tweede plaats’,
aldus Fasseur. ‘Het hoofddoel was propaganda te maken voor de Nederlandse zaak
in de Verenigde Staten door het Amerikaanse volk en zijn regering te overtuigen van
de Nederlandse goede bedoelingen.’
Eén Nederlander, zij het geen minister, moet nog met ere genoemd worden. Het
is W.G. Peekema, hoofd van de juridische afdeling van het ministerie van Koloniën.
In een nota sprak hij de mening uit ‘dat men na de oorlog zou moeten uitgaan van
een situatie waarin de Indonesiërs, praktisch gesproken, reeds onafhankelijk waren
door de vernietiging van het controlerende Nederlandse element, met inbegrip van
het korps Nederlandse bestuursambtenaren.
Wilde Nederland nog redden wat er te redden viel, dan zou men het de Indonesiërs
zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken om vrijwillig te kiezen voor samenwerking
met Nederland. Het Indisch beleid zou niet langer moeten berusten op de basis van
moeilijk houdbare legitieme rechten, maar op het enige in aanmerking komende
alternatief, “namelijk dat er na den oorlog zal zijn een Indiesch land en volk in het
bezit van souvereiniteit en onafhankelijkheid”.’
Zo zou het ook geschieden, maar niet dan na vier jaren koloniale oorlog.
NRC Handelsblad van 09-04-1999, pagina 7

De rang van Denemarken
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In de wetenschap wordt het over 't algemeen niet als een teken van goede smaak
gezien als een auteur zichzelf - uit eerder werk van eigen hand - citeert. Zo begon
mijn laatste artikel (9 april), en zo begint ook dit artikel. Maar deze keer gaat het
over een historicus die welbewust met deze regel breekt.
In het onlangs verschenen nummer van het historische tijdschrift Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) staat een
boekbespreking van de hand van prof. dr. H. Baudet. Het is een postuum verschenen
bijdrage, want Baudet overleed op 16 december van het vorige jaar.
Het boek dat hij bespreekt is Holland op z'n breedst: Indië en Zuid-Afrika in de
Nederlandse cultuur omstreeks 1990 van M. Bossenbroek. Het is een lovende
bespreking, maar één zin in dit boek doet hem uit zijn slof schieten. Het is dan dat
hij verwijst naar eigen werk. Die zin luidt: ‘In de politiek vertegenwoordigde Indië
de meerwaarde die Nederland deed uitstijgen boven de rang van Denemarken, in
machtspolitieke, maar ook in ethische zin.’
Daarop reageerde Baudet als volgt: ‘...de rang van (een land als) Denemarken mijn formule van 1970, mondeling in ongeveer die woorden, maar in elk geval als
gedachte afkomstig van dr. J.W. Meijer Ranneft. Laat mij daar tot slot dan eindelijk
maar eens zelf mee komen, nu de uitdrukking werkelijk Jan en alleman in de pen
bestorven lijkt te liggen, maar nooit iemand (behalve éénmaal Heldring in “Dezer
Dagen”) zich afvraagt wie haar toch zo spraakmakend heeft gemaakt (H. Baudet,
“Nederland en de rang van Denemarken” BMGN, XC (1975), aflevering 3, 430-443).’
Het moest er kennelijk uit. Baudet had zich er duidelijk aan geërgerd dat ‘Jan en
alleman’ maar die uitdrukking gebruikt zonder er bij te vertellen - of zich zelfs af te
vragen - wie haar zo spraakmakend heeft gemaakt. En daarom komt hij er ‘tot slot
dan eindelijk’- het lijkt wel alsof hij zijn einde voelt naderen - er zelf maar mee,
daarmee brekend met die regel.
Inderdaad heeft Baudet zelf die uitdrukking, ‘rang van Denemarken’, niet zelf
verzonnen, maar er wel grotere bekendheid aan gegeven, en wel in dat artikel in de
BMGN waar hij naar verwijst. Hij noemt mij als enige die wél eens de vraag naar
de herkomst van die uitdrukking heeft gesteld, en inderdaad heb ik er eens een artikel
aan gewijd, maar ik weet niet meer wanneer dat was (zeker na het artikel van Baudet).
De BMGN hadden overigens niet de primeur van Baudets artikelen. Het was eerder
in hetzelfde jaar verschenen in een bundel opstellen die aangeboden was aan Hugo
Stout - tussen haakjes; een kunstzinnig en belezen man, in 1990 overleden - bij zijn
afscheid als president-directeur van Internatio-Müller, onder de titel Ondernemer en
omgeving. De bundel was niet in de handel. (Die bundel heb ik overigens genoemd
in een voetnoot bij een artikel in de Internationale Spectator, december 1985).
Maar dat is niet het hele verhaal. Nog blijft in het duister wie de auteur van die
uitdrukking is. Baudet spreekt van ‘mijn formule van 1970’ en ‘in elk geval als
gedachte afkomstig van dr. J.W. Meijer Ranneft’ (vóór de oorlog vice-president van
de Raad van Nederlands-Indië, later lid van de Raad van State). Maar in zijn artikel
van 1975 verwijst hij naar een ander als auteur.
Het is hier dat ik de schroom voel die de wetenschapsman bevangt wanneer hij
voor de verleiding staat uit eigen werk te citeren. Niet dat ik de auteur van die
uitdrukking ben, maar het is wel een naamgenoot, sterker: een familielid, die, althans
voor zover ik weet, die uitdrukking het eerst heeft gebezigd. De vraag die ik stelde
in dat artikel waarnaar Baudet verwijst, was dan ook een vraag naar de mij bekende
weg.
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Maar nu Baudet zelf die schroom heeft afgelegd, vind ik dat ik dit ook kan doen.
Dat familielid van mij heeft een dagboek nagelaten, dat in 1970 is uitgegeven. Daaraan
heeft Baudet die uitdrukking ontleend, waaraan hij zijn - interessante - beschouwing
in de BMGN van 1975 vastknoopte.
Wat staat er in dat dagboek? Op 30 november 1945 - Nederland is dan
geconfronteerd met de nationalistische opstand in het net van de Japanners bevrijde
Indonesië - laat de schrijver zijn gedachten gaan over de toekomstige status van die
voormalige kolonie. Ook de gedachte haar zelfstandigheid te verlenen (met behoud
van Nederlandse economische invloed) overweegt hij, maar zijn conclusie is dan:
‘Zij (die gedachte) is niet nieuw, maar ik acht verwezenlijking (ervan) gevaarlijk
voor ons aanzien in de wereld. Met een rijkseenheid hebben wij althans nog een
“empire” en een standing in den wereldraad, al zie ik nog geen inwendig sterke
structuur ervan. Nederland zou in een verdragsverhouding tot Indië tot den rang van
Denemarken afdalen.’
Daar hebben we de rang van Denemarken! Voor zover ik weet, voor de eerste keer
vermeld. Of zou de auteur van het dagboek het aan de door Baudet genoemde Meijer
Ranneft hebben ontleend? Dit is natuurlijk altijd mogelijk, maar het dagboek vermeldt
die naam slechts één maal, en dan in 1934, dus in een heel andere tijd. Zo niet, dan
rijst de vraag waarop Baudet doelt wanneer hij Meijer Ranneft in verband brengt
met die uitdrukking.
De merites van de opvatting dat Nederland zou ‘afdalen’ tot de rang van
Denemarken, zijn hier niet ter sprake. Vermeld zij slechts dat de schrijver, toen hij
die woorden neerschreef, 74 jaar oud was. Hij behoorde dus tot een generatie die
zich moeilijk Nederland zonder het bezit van Indië kon voorstellen.
Overigens was Denemarken ook toen al een welvarend en gelukkig land. Voor de
tegenwoordige generatie zit er niets afschrikwekkends in de rang die het inneemt.
Maar zijn invloed is nog geringer dan die van Nederland, wordt wel gezegd. O ja?
In 1992 stemde het in een referendum tegen het verdrag van Maastricht. Toen hield
Europa toch even de adem in.
NRC Handelsblad van 13-04-1999, pagina 9

Doel en middelen
Als we oorlog voeren om de Kosovaren, dan moeten we dat ook doen om de Koerden,
de Tibetanen, de Oost-Timorezen, de Ambonezen enzovoort, enzovoort. En als we
daartoe niet bereid zijn, moeten we ook geen oorlog voeren om de Kosovaren. Dat
is een redenering die je wel hoort, maar die neerkomt op een vlucht voor alle
verantwoordelijkheid.
De Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger, ondervraagd door Le Monde (8
april), heeft daar dit antwoord op: ‘Dit extremistische en maximalistische standpunt
betekent in feite: “ik heb niet het recht te helpen als ik niet iedereen help.” Zo zou
men ook kunnen zeggen: “ik heb niet het recht een bedelaar tien franken te geven
als ik dat niet met alle bedelaars doe.” Dat is absurd.’
Le Monde vroeg Enzensberger naar zijn standpunt omdat kort tevoren de Franse
minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement, Enzensberger had
geciteerd, kennelijk om zijn verzet tegen de oorlog om Kosovo te rechtvaardigen.
Ik schreef hierover op 6 april. Het is misschien nuttig dit citaat hier te herhalen:
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‘De universalistische retoriek maakt geen onderscheid tussen wat dichtbij en wat
ver ligt. De idee van de mensenrechten legt aan eenieder principieel een onbeperkte
verplichting op. Daardoor onthult zij haar theologische kern, die alle secularisering
heeft overleefd. Iedereen is geacht verantwoordelijk te zijn voor allen. Deze wens
houdt de plicht in gelijk te worden aan God, want het is een wens die
alomtegenwoordigheid, zelfs almacht veronderstelt.
Maar aangezien al onze mogelijkheden hun grenzen hebben, wordt de spagaat
tussen noodzaak en werkelijkheid alleen maar groter. Spoedig vervalt men, objectief
gesproken tot farizeïsme en blijkt het universalisme, moreel gesproken een valstrik
te zijn. [...]
Het is tijd afstand te doen van hersenschimmen van een morele almacht. Niemand
- geen gemeenschap en geen individu - kan zich er blijvend aan onttrekken de
verschillende graden van verantwoordelijkheid te onderzoeken en prioriteiten vast
te stellen. Gradualisme en vaststellen van prioriteiten zijn slechts het minste kwaad.’
Enzensberger toont zich tegenover Le Monde ‘verbaasd’ dat Chevènement die
woorden gebruikt om een standpunt te verdedigen dat Enzensberger helemaal niet
deelt. Hij is namelijk van mening ‘dat Europa niet alleen in staat, maar zelfs verplicht
is te interveniëren’ in Kosovo - een standpunt dat hij in Der Spiegel van 12 april en
de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 14 april herhaalt.
In de door Chevènement geciteerde passage heeft hij ‘slechts, op een polemische
wijze, stelling willen nemen tegen de pretentie van sommigen om overal en om welke
reden dan ook te interveniëren’. Hij vindt dat een ‘illusoire en schijnheilige retoriek’,
waarvan we ons moeten onthouden. Maar wèl is het ‘onvermijdelijk dat we niet
langer nadenken over de verplichtingen die een universalistische moraal ons oplegt
zonder tegelijkertijd na te denken over de middelen die nodig zijn om aan die
verplichtingen te voldoen’ (mijn vertaling van: ‘... il me semble inévitable qu'une
réflexion sur les exigences de la morale universaliste soit instrumentalisée’).
Aan welke middelen hijzelf denkt, zegt hij niet in dit gesprek met Le Monde, maar
zowel in Der Spiegel als in de FAZ pleit hij ervoor dat de Kosovaren bewapend
worden, omdat zij beter met het terrein in Kosovo - en dus met de partisanenoorlog
- vertrouwd zijn dan welke militair in Brussel of Washington ook.
In haar algemeenheid kunnen we Enzensbergers redenering volgen - er wordt te
veel gezwetst over wenselijkheden zonder aan mogelijkheden te denken - maar zodra
het over de middelen gaat, plegen de bezwaren te rijzen. De Kosovaren bewapenen?
Dat betekent onvermijdelijk: streven naar de onafhankelijkheid van Kosovo. Voor
minder doen de Kosovaren het niet.
Dat resultaat lijkt heel logisch en ook billijk, maar in de eerste plaats zou dat in
strijd zijn met de oorspronkelijke verzekering van de NAVO dat Kosovo in elk geval
een (liefst autonoom) deel blijft van Joegoslavië - dat station is misschien sowieso
al gepasseerd - maar in de tweede plaats zouden, zo is ons altijd gezegd, Macedonië
en Griekenland (lid van de NAVO) dat nooit aanvaarden. Dat zou dan de hele Balkan
in vuur en vlam zetten.
Als de NAVO dus, Enzensbergers raad volgend, de Kosovaren zou gaan
bewapenen, in plaats van zelf grondtroepen in te zetten, dan zou zij hen tegelijkertijd
moeten beteugelen. Maar laten Kosovaren zich beteugelen? Zijn zij gewend discipline
te aanvaarden? Afgaand op het gedrag van hun neven, de Albanezen, wier
samenleving door bloedvetes lijkt te worden beheerst, kunnen we moeilijk optimistisch
zijn.
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Trouwens bij het UÇK, het ‘bevrijdingsleger’ van Kosovo, is de discipline ook
vaak zoek. Zijn structuur volgt meer de indeling in clans dan militaire beginselen.
Dat het tot dusver heeft kunnen overleven, is grotendeels te danken aan de steun en
ravitaillering die het in de dorpen kreeg, maar die zijn nu door de Serviërs ontruimd
(om het zacht uit te drukken).
Een ander aspect dat zelden wordt genoemd, is dat de grootste bron van inkomsten
van dat leger de drugshandel is, die in Duitsland en Zwitserland grotendeels in
Kosovaars-Albanese handen is. Het is misschien politiek incorrect te vermoeden dat
dit een van de redenen is waarom de West-Europese regeringen niet happig zijn om
meer Kosovaarse asielzoekers op te nemen.
Hoe dit ook zij, en welke vraagtekens Enzensbergers ‘oplossing’ ook moge
oproepen, hij trekt tenminste consequenties uit zijn weigering een ‘extremistisch en
maximalistisch’ standpunt in te nemen, dat zou neerkomen op een ‘illusoire en
schijnheilige retoriek’. Hij doet tenminste een suggestie voor een middel om het
oorspronkelijke doel zo dicht mogelijk te benaderen.
Maximalistisch kan ook de eis genoemd worden die wel gehoord wordt, om
Milosevic, als de NAVO ooit de hand op hem zal weten te leggen, als
oorlogsmisdadiger te berechten. De ministers van Defensie van Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk, Scharping en Robertson, hebben die eis doen horen, en de
secretaris-generaal van de NAVO, Solana, eveneens. Ook minister Van Aartsen
speelt, in een interview in HP/De Tijd van deze week, met die gedachte.
Niet dat Milosevic zo'n lot niet zou verdienen, maar nu al die eis te stellen is een
uitnodiging aan Milosevic zich tot het uiterste te verzetten. Die eis nu te stellen is
dus buitengewoon dom. Bovendien: als de NAVO zich toch gedwongen zou zien
weer naar de onderhandelingstafel terug te keren omdat de bombardementen hun
doel niet zouden hebben bereikt, dan zou zij daar de man ontmoeten die haar
secretaris-generaal openlijk voor oorlogsmisdadiger heeft uitgemaakt. Om die reden
ook niet zo slim dus.
NRC Handelsblad van 16-04-1999, pagina 5

Nog een rapport voor de la?
In een vroeger leven ben ik lid geweest van verscheidene commissies die de opdracht
hadden een rapport uit te brengen over een bepaald onderwerp - in mijn geval meestal
op het gebied van veiligheids- of buitenlands beleid. Die opdracht kwam hetzij van
een minister hetzij van een niet-gouvernementele organisatie.
De illusie dat zo'n rapport, waar vaak enkele jaren aan gewerkt was, enige invloed
op het beleid zou uitoefenen, ja überhaupt gelezen zou worden door mensen die met
dat beleid te maken hadden, heb ik nooit gekoesterd. Ministers hebben het te druk
voor het lezen van zulke rapporten, Kamerleden meestal ook, en ambtenaren weten
het altijd beter dan de schrijvers van zo'n rapport, dat dan ook vrijwel gedoemd is in
een la te verdwijnen.
Dat dit zo is werd drie jaar geleden bevestigd door een gewezen hoge ambtenaar
van Buitenlandse Zaken, die over een rapport dat in opdracht van de Vereniging voor
Internationale Rechtsorde was uitgebracht over ‘de mensheid en haar bewapening’,
schreef dat het in de publieke discussies ‘helaas geen werkelijke rol gespeeld’ had
(F.J.A. Terwisscha van Scheltinga in Internationale Spectator, mei 1996).
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De desbetreffende ambtenaar was nota bene (zoals hij trouwens ook mededeelde)
lid van die commissie geweest. Hij had dus, om zo te zeggen, het rapport aan zichzelf
helpen schrijven, want hij was de belangrijkste raadgever van de minister op dit
gebied. Kamerleden waren ook vaak lid van zo'n commissie, en zo draait de discussie,
als die er al is, in een kringetje rond.
Heb ik spijt van de vele uren die ik als lid van zo'n commissie versleten heb? Nee,
want medewerking aan zo'n rapport dwingt je tot nadenken over het desbetreffende
onderwerp, en je neemt kennis van soms interessante visies van je medeleden, en
van de ambtenaren die als deskundigen aan de commissie zijn toegevoegd, ontvang
je soms nuttige informatie. Maar voor deze nuttige bijeffecten is de opdracht voor
het rapport natuurlijk niet gegeven.
Een ander nadeel dat bijna inherent is aan zulke rapporten, is dat ze op het ogenblik
van verschijning vaak bijna alweer achterhaald zijn door de gebeurtenissen. Daar
kunnen de opstellers van zo'n rapport niets aan doen. Hun mag er dan ook geen
verwijt van gemaakt worden, maar een beetje frustrerend is het wel.
Dit lot heeft enigszins het rapport getroffen dat in opdracht van de Atlantische
Commissie geschreven en tien dagen geleden uitgekomen is over ‘NAVO na
negenennegentig: opgaven voor het Nederlands veiligheidsbeleid’. Het woord
‘Kosovo’ komt er niet in voor. Begrijpelijk, want het rapport was kennelijk afgesloten
toen die crisis uitbrak, maar het is duidelijk dat, hoe die crisis ook afloopt, zij
ingrijpende gevolgen zal hebben voor de NAVO.
Wanneer het rapport vaststelt: ‘De NAVO heeft laten zien dat zij ook na de Koude
Oorlog bestaansrecht heeft en om kan gaan met de nieuwe veiligheidssituatie’, dan
moet daar dan ook, ruim vier weken na het begin van de bombardementen op Servië,
op z'n minst een vraagteken achter gezet worden. Ook een opmerking over de
‘verminderde aandacht van de Verenigde Staten voor Europa’ komt in een ander
licht te staan nu de Verenigde Staten het leeuwendeel van de operaties tegen Servië
- hoe men daar ook tegen aan mag kijken - op zich hebben genomen. Dat wil niet
zeggen dat die aandacht blijvend zal zijn. Dat hangt voor een belangrijk deel af van
de vraag of de Europese leden van de NAVO in staat en bereid zullen blijven de
Verenigde Staten te volgen.
Over die Amerikaans-Europese samenwerking zegt het rapport één zeer juist ding:
‘Amerikanen begrijpen de Europese wens om te komen tot een gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid. Maar de Europeanen maken het ingewikkelder door
te suggereren dat dit nu al bestaat. Washington weet, net als elke Europese hoofdstad,
dat dit niet het geval is.’ Hoelang kan dit kiekeboespelen - of wederzijds
huwelijksbedrog - volgehouden worden? Op een goed ogenblik wreekt het zich.
Toch spreekt het rapport zichzelf hier enigszins tegen. In de zojuist geciteerde
passage spreekt het van de Europese wens om te komen tot een gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid, maar elders zegt het meermalen dat in Europa de
‘politieke wil ontbreekt’ om zo'n beleid tot stand te brengen. Of is er een verschil
tussen wens en wil?
Overigens is het onjuist, en een bewijs dat er over de ware oorzaak niet diep genoeg
is nagedacht, het feit dat er nog geen gemeenschappelijk Europees buitenlands en
veiligheidsbeleid is, toe te schrijven aan een gebrek aan politieke wil. Het is veel
erger: er is een gebrek aan politiek vermogen.
Politieke wil is er nog wel, maar in een democratie is iedere politicus in laatste
aanleg afhankelijk van zijn electoraat. Hij kan niet verder springen dan dit hem
toelaat. In abstracto zal dat electoraat ook wel instemmen met het beginsel van een
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gemeenschappelijk Europees beleid, maar zodra dat beleid een koers bepleit die dat
electoraat vreemd is of het verplichtingen oplegt die het niet lust, zal het zich afkeren
van de politicus die dat beleid bepleit of heeft bepleit. Uiteindelijk is misschien de
democratie het grootste struikelblok op weg naar zo'n gemeenschappelijk beleid.
Met andere woorden: ‘gebrek aan politieke wil’ is een te gemakkelijke zondebok.
De ‘zonde’ ligt niet bij de bok, ook niet bij deze of gene politicus, maar is ingebakken
in het politieke systeem - zoals (volgens de Heidelbergse catechismus) de erfzonde
in de mens. Ook in de politiek is de geest soms willig, maar het vlees zwak.
Het rapport lijkt zich elders ook nog tegen te spreken. In de samenvatting wordt
gezegd dat ‘de afgelopen jaren de bilaterale banden (van Nederland) met de
buurlanden geïntensiveerd’ zijn. Onze buurlanden zijn Duitsland en België, maar
van onze banden met België wordt niet gerept. Een nieuw bewijs van Nederlandse
veronachtzaming van onze zuiderbuur?
Wél wordt gerept van onze banden met Frankrijk, maar daarvan wordt weer gezegd
dat ‘deze aan weinig verandering onderhevig zijn’ geweest. Rara, hoe klopt dat met
die geconstateerde intensivering?
En om de verwarring nog groter te maken zegt het rapport: ‘De nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken (Van Aartsen) heeft overigens aangegeven zich ook weer
specifiek te richten op de transatlantische betrekkingen.’ Zo blijft er niets over van
die geconstateerde intensivering van de betrekkingen met de buurlanden - wat die
ook waard moge zijn geweest.
NRC Handelsblad van 30-04-1999, pagina 7

Atlanta in Houten
In de nacht van vorige week donderdag op vrijdag waren de bombardementen op
Servië de hevigste tot dan toe, zo meldde het NAVO-hoofdkwartier de volgende dag.
De stroom van vluchtelingen uit Kosovo naar Albanië, Montenegro en Macedonië
ging gestaag voort. Maar die volgende dag was er geen vuiltje aan de lucht. Althans
boven Houten en Utrecht. Het Oranjezonnetje straalde er als vanouds.
Ja, de uitgelatenheid van het publiek leek nog groter dan zij vorige jaren was. Maar
niet alleen het publiek was uitgelaten; ook leden van de koninklijke familie waren
zo nu en dan door het dolle heen - tot meerder gejoel bij de omstanders. Prins
Willem-Alexander mag de les van Atlanta geleerd hebben - hij gedroeg zich nu
opvallend ingetogen - anderen hadden deze keer de smaak te pakken gekregen.
Wat moeten we zeggen van het danspaar dat prins Claus en Pieter van Vollenhoven
op een goed ogenblik vormden of van de zakdoek die de laatste de ander tegen de
ogen drukte opdat hij dansende meisjes met korte rokjes niet zou zien of, ten slotte,
van die juffrouw die bij prins Claus op de bagagedrager sprong (al dan niet op zijn
uitnodiging)?
Allemaal good clean fun, zouden de Amerikanen zeggen. Maar we zijn hier niet
in Amerika. Is iemand daarom een kniesoor wanneer hij, bij het zien van dergelijke
potsen, een zekere plaatsvervangende gêne in zich voelde opkomen, ja zelfs het
vermoeden dat deze lolligheid enigszins geforceerd was?
Geforceerd door wat? Door de televisie en de televisiekijkers, die blijkbaar
verwachten dat koninklijke personages zich als entertainers gedragen, en anders de
knop omdraaien. Niet dat hier sprake was van een bewust dingen naar hoge kijkcijfers,
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maar het hele spektakel in Houten had alle aspecten van een opgepepte televisieshow,
die de schijn oproept acteurs en deelnemers in één roes te verenigen.
Het is het besef dat alles op de televisie geregistreerd wordt, dat toeschouwers er
eveneens toe aanzet gekke dingen te doen. Dat is puur exhibitionisme. Het gejoel is
net zo goed op de kijkers thuis gericht als op de koninklijke familie, en sommige
leden daarvan worden er kennelijk door aangestoken.
De koningin zelf blijft daar vrij van. Zij weet, hoewel minzaam en goedlachs, de
afstand te bewaren die het koningschap van gewone mensen onderscheidt. Maar
tussen haar directe omgeving en de massa vervagen de grenzen. Dat komt ervan als
je al te gewoon wilt doen.
We zijn dus ver van het sacrale, het mysterieuze dat de essentie van de monarchie
uitmaakt (waarom anders is de oudste zoon tot de troon geroepen? - niet omdat hij
daarvoor per definitie het meest geschikt is). Het sacrum, het mysterie verdraagt zich,
zoals gebleken is, nog wel met de democratie, maar ook met de gewoonheidscultus
die in Nederland bedreven wordt?
Heeft het koningschap zich daarom overleefd? Het is een vraag die ook de
staatsrechtsgeleerde A.A.H. Struycken stelde en ontkennend beantwoordde in een
college dat hij enkele dagen na de geboorte van prinses Juliana in 1909 gaf. Fasseur
wijdt in een epiloog op het eerste deel van zijn biografie van koningin Wilhelmina
uitvoerig aandacht aan dat college, dat onder de titel Ons koningschap is verschenen.
‘Gelijk alles’, aldus Struycken, ‘kan ook een gezagsvorm zichzelf overleven,
wanneer zijn levensbeginsel vreemd wordt aan het maatschappelijk leven van het
volk...’ En: ‘...het koningschap in ons land in onze tijd is alleen nationaal indien het
zich beschouwt als orgaan in de cultuur-democratie ter verwezenlijking der
democratische gedachte.’
Welnu, ook thans, nu de - van beide zijden bedreven - gewoonheidscultus de
grenzen tussen koningschap en gewone burgers vervaagt, heeft het eerste zich nog
niet noodzakelijkerwijs overleefd. Nog steeds is, zoals in Houten en Utrecht weer
eens is gedemonstreerd, zijn levensbeginsel niet vreemd aan het maatschappelijk
leven van het volk, en nog steeds beschouwt het zich als orgaan in de
cultuur-democratie.
Alleen: dat maatschappelijk leven en die cultuur-democratie zijn veranderd (de
cultuur overigens meer dan de democratie, die nog steeds berust op de door Thorbecke
gelegde grondslagen) - veranderd door, onder andere, de televisie - en het koningschap
is bij die veranderingen niet achtergebleven.
Met andere woorden: de behoefte van het volk gaat minder uit naar een sacrum,
een mysterie, maar meer naar entertainment. Sommige leden van de koninklijke
familie hebben dat, blijkens hun optreden op 30 april, goed begrepen.
Met welke ogen zou een buitenlander gekeken hebben naar het spektakel van
vrijdag? En welke consequenties zal hij eruit getrokken hebben? Waarschijnlijk zal
hij tot de overtuiging zijn gekomen dat Nederland een gelukkig land is. Maar ook
een beetje Madurodam-achtig land, welks koninklijke personages zich een optreden
kunnen veroorloven dat zelfs een gekozen president zich niet zou verwaardigen.
Kortom, een aardig, maar niet helemaal serieus land.
NRC Handelsblad van 04-05-1999, pagina 9

Niet voor herhaling vatbaar
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Hoe de oorlog tegen Servië zal aflopen, kan niemand zeggen. Maar hoe hij ook moge
aflopen, de NAVO zal niet meer dezelfde zijn als voordien. Ook bij een overwinning
op Miloševic zal de NAVO niet ontkomen aan vragen die haar voortbestaan, misschien
zelfs haar bestaan, ten diepste raken.
Laten we uitgaan van twee tegenovergestelde vooronderstellingen. De eerste is
dat de NAVO niet meer de wil opbrengt door te gaan met een oorlog die de gestelde
doelen niet heeft bereikt. Slechts één NAVO-land hoeft tot die conclusie te komen,
en die crisis is er.
Dit scenario is niet zó onwaarschijnlijk. In Duitsland rommelt het al. In beide
regeringspartijen, de SPD en de Groenen, neemt de twijfel over de voortzetting van
de bombardementen toe, en het onderwerp van grondtroepen is al helemaal taboe ook bij de oppositionele CDU.
In andere Europese NAVO-landen doen zich zulke moeheidsverschijnselen ook
voor, maar aangezien Duitsland de grootste Europese lidstaat van de NAVO is, is
de richting die dit land verkiest te gaan, beslissend voor welslagen of mislukking
van enigerlei grootscheepse NAVO-actie. Voor de Verenigde Staten is de Duitse
houding een graadmeter voor de houding van heel Europa.
Het zal duidelijk zijn dat een NAVO die, om welke reden dan ook, gedwongen
zal zijn de handdoek in de ring te gooien of zelfs maar zoete broodjes met Miloševic
te bakken, daarmee op z'n minst nog niet het bewijs zal hebben geleverd dat zij na
het einde van de Koude Oorlog, en het verdwijnen van de grote vijand, een nieuwe
reden van bestaan heeft gevonden.
Het is even duidelijk dat zo'n - al dan niet versluierde - capitulatie van de NAVO
gepaard zal gaan met hevige spanningen tussen de bondgenoten - niet alleen tussen
de Amerikanen en de Europeanen, maar ook tussen de Europeanen onderling. Die
spanningen zullen niet na de capitulatie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Voor
de overleving van de NAVO moet dan ook, in zo'n scenario, gevreesd worden. De
tegenovergestelde vooronderstelling is dat de NAVO er - na hoeveel maanden? - in
slaagt Miloševic op de knieën te krijgen. Zal dan alles in de NAVO botertje tot de
boom zijn? Die illusie moeten we niet koesteren. Veeleer zal dan alom de kreet
opstijgen: zo nooit weer!
Die kreet zal dan niet uitsluitend door morele afschuw over de bombardementen,
die Servië economisch kapot hebben gemaakt, ingegeven zijn. Ook hardere koppen
zijn nu al tot de conclusie gekomen dat de actie tegen Servië niet voor herhaling
vatbaar is. Om in de toekomst een andere ‘schurkenstaat’ tot de orde te roepen zullen
andere middelen gebruikt moeten worden.
Immers, wanneer de sterkste alliantie ter wereld, voorzien van de modernste
wapens, er, na zes weken bombarderen, niet in slaagt een kleine mogendheid als
Servië eronder te krijgen, dan moet op z'n minst geconcludeerd worden dat de
verkeerde militaire middelen gebruikt zijn, dan wel de militaire middelen verkeerd
gebruikt zijn.
Nu kunnen we wel, met het Institute for Strategic Studies en met generaal
Naumann, de scheidende voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO, zeggen
dat de NAVO zichzelf beperkingen heeft opgelegd door haar wens zo min mogelijk
slachtoffers (ook onder de Serviërs) te maken en door geen grondtroepen te gebruiken,
maar deze ontegenzeggelijke feiten zijn juist onderdeel van het probleem.
Een democratie moet rekening houden met de weerzin van haar bevolking tegen
een bloedige oorlog, en een alliantie van democratieën, waartussen die weerzin
ongelijk verdeeld is, moet daar helemáál rekening mee houden. Met een zekere
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overdrijving: de teergevoeligste bepaalt wat nog net kan. Zo wint een
bondgenootschap natuurlijk geen oorlogen.
Zelfs de modernste apparatuur is geen substituut voor koelbloedigheid.
Vliegtuigen mogen niet onder een bepaalde hoogte vliegen, omdat ze anders
gemakkelijker prooi worden voor Servische luchtafweer. Paradoxaal gevolg: het
wordt dan moeilijker vijandelijke tanks te onderscheiden van autobussen of zelfs
vluchtelingenkonvooien. Ook het neusje van de technische zalm, de Apache, is
daarom nog niet ingezet.
Dit alles betekent niet dat Servië het niet, zij het veel later dan gepland, ten slotte
zal moeten opgeven. Maar na deze ‘overwinning’ zal de NAVO zich er heel grondig
op moeten bezinnen hoe herhaling van deze eerste manifestatie van haar nieuwe
strategische concept voorkomen kan worden.
De kosten van deze operatie, behalve tot nog toe in mensenlevens, zullen vele
malen hoger zijn dan was geraamd. Tot die kosten behoren niet alleen de kosten van
de operatie zelf, maar ook de bijkomende kosten, die nog veel hoger zullen zijn.
De vluchtelingen uit Kosovo zullen op een goed ogenblik gerepatrieerd en, in een
stelselmatig vernield land, gehuisvest moeten worden. Hun veiligheid zal met een
aanzienlijk staand leger, al dan niet onder VN-bestuur, gewaarborgd moeten worden.
Dat kost allemaal geld, dat Kosovo niet opbrengen kan.
Maar ook de omringende landen, Montenegro, Albanië, Macedonië, zelfs Bulgarije
en Roemenië, hebben zwaar geleden - de laatste twee omdat hun handel met het
Westen geblokkeerd is door de bruggen die bij Novi Sad in de Donau liggen. Die
zullen allemaal geholpen moeten worden. En ten slotte zal ook Servië weer op de
been gebracht dienen te worden, net zoals Duitsland na 1945.
Dit alles behoort tot de nasleep van een overwinning over Servië. Ook dat dwingt
de alliantie, als zij tot de conclusie komt dat het zó niet een tweede keer moet
gebeuren, ertoe erover na te denken hoe het dan wèl zal moeten. Het is waar dat de
NAVO nog altijd over een hooggekwalificeerd apparaat in Brussel beschikt. Maar
zelfs het beste apparaat komt in de lucht te hangen als er geen conceptie bestaat over
het gebruik ervan.
Tot nog toe kwam de inspiratie van de NAVO grotendeels van de Amerikaanse
bondgenoot. Die hoeven we nu van president Clinton, die trouwens nog maar
anderhalf jaar heeft te gaan, niet te verwachten. Het is ook nog de vraag of de andere
bondgenoten allen zo bereid zullen zijn het Amerikaanse leiderschap te volgen als
ze zes weken geleden nog waren.
In theorie biedt deze vrij uitzichtloze situatie de Europese Unie een gouden kans
in dit gat te springen - te meer wanneer het gaat om crises in de eigen achtertuin.
Maar als een actie die onder Amerikaans bevel staat, en voor 80 procent door
Amerikanen wordt uitgevoerd (om maar te zwijgen van de Amerikaanse wapens),
niet aan de verwachtingen voldoet, wat kan dan van de Europese landen, wier militaire
integratie nog nauwelijks begonnen is en die sowieso een reusachtige technologische
achterstand op Amerika hebben, verwacht worden? En toch: als Europa invloed wil
hebben, dan zal het er de middelen toe moeten hebben. Anders blijft die aanspraak
op meer invloed voos.
NRC Handelsblad van 07-05-1999, pagina 9

Kweeniehoor in Kosovo
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‘Nederlandse schrijver heeft over Kosovo geen mening’, las ik boven een artikel in
Het Parool van 8 mei. ‘Nederlandse schrijvers’, zo zegt Herman Stevens, schrijver
van dat artikel, ‘wonen in een ander werelddeel dan hun Franse en Duitse collega's.
Het is een deel van de wereld waarin geen actualiteit bestaat.’
Niet dat de Nederlandse schrijvers gezwegen hebben over Kosovo. Integendeel,
een ‘keur van scribenten heeft zich [...] op de media gestort om uit te leggen waarom
ze Geen Mening over Kosovo hebben. Want er zijn verschillende manieren om geen
mening te hebben.’
Heel geestig, maar is het erg dat schrijvers geen mening hebben over Kosovo of
over welk ander actueel vraagstuk ook? Als ik het vertoon van ijdelheid zie die straalt
uit de talloze en eindeloze artikelen die Le Monde dagelijks publiceert over Kosovo,
dan geloof ik dat de Nederlandse schrijvers heel verstandig zijn er geen mening over
te hebben.
Waarom zouden schrijvers een beter inzicht hebben in de toestand op de Balkan
dan een ieder ander? Zijn ze soms met een soort hoger Weten begiftigd? Of zijn ze
misschien het geweten der natie? In elk geval heb ik nooit gemerkt dat schrijvers op
politiek of zedelijk gebied deskundiger zijn dan anderen.
Dat geldt ook voor Kosovo. ‘Wie snapt iets van de gebeurtenissen in Kosovo als
hij nog nooit van eerdere Balkanoorlogen heeft gehoord?’, vraagt Henk Strabbing
terecht in de Volkskrant van gisteren. Weten onze schrijvers iets van die eerdere
Balkanoorlogen? Misschien alleen Tessa de Loo, wier laatste boek in
Noord-Griekenland en Albanië speelt, en Den Doolaard, maar die is nu dood en werd
door de literaire kritiek niet voor vol aangezien (waarschijnlijk omdat zijn boeken
zo'n succes hadden).
Toch is de mythe hardnekkig dat kunstenaars uitkomst kunnen bieden waar politici
en gewone mensen met de handen in het haar zitten. Zelfs de wetenschap heeft aan
die mythe bijgedragen. Zo schreef B.V.A. Röling, de vader van de Nederlandse
polemologie (het is natuurlijk de vraag of dat een wetenschap was - zijn Groningse
instituut is in elk geval opgeheven) in zijn boek Over oorlog en vrede (1963):
‘Wil een constructieve buitenlandse politiek mogelijk worden, dan zullen d(i)e
grondhoudingen dienen te worden gewijzigd, dan zal de vredeshandhaving een
belangrijke plaats in de volksconsciëntie moeten gaan innemen, ten koste van
nationalistische gevoelens. Verandering van een grondhouding wordt echter niet
bereikt door redelijk betoog. Hier ligt de taak van de kunstenaar en de Kerk.’
Toen Röling dit schreef (in een boek dat vele herdrukken heeft gekend), waren
het natuurlijk niet de bombardementen op Servië die hem hoog zaten, maar de Koude
Oorlog met zijn atoombewapening. Hoe de kunstenaar zonder enige kennis van zaken
op dit probleem meer licht zou kunnen werpen dan degenen die zich er beroepshalve
of uit wetenschappelijke belangstelling mee bezighielden, is een raadsel, dat Röling
niet nader verklaarde. Het is trouwens toch al merkwaardig dat een wetenschapsman
- Röling was van huis uit een strafrechtsgeleerde van onbetwist gezag - ‘redelijk
betoog’ diskwalificeert.
Het is eerder een teken van radeloosheid wanneer zelfs de wetenschap een beroep
doet op ‘de kunstenaar en de Kerk’. Nu, dominees die, ongeremd door enige
deskundigheid terzake, politieke standpunten innemen, heeft de Nederlandse
geschiedenis altijd gekend - niet het minst tijdens de Koude Oorlog. Wanneer een
leek zich met een zelfde lichte bagage op hun terrein - de theologie - begeeft, wordt
hij onmiddellijk, en terecht, afgestraft.
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De zaken in dit licht beziend, vind ik het van grote wijsheid getuigen dat de
Nederlandse schrijvers met hun mond vol tanden staan wanneer om hun mening over
Kosovo gevraagd wordt. Simon Carmiggelt, wiens politieke instinct heel zuiver was,
zong in een van zijn stukjes eens de lof van de man die, naar zijn mening gevraagd,
altijd antwoordde: ‘Kweeniehoor.’
Maar weten al degenen die zich beroepshalve met Kosovo bezighouden, het zoveel
beter? Ik bedoel niet alleen de ministers, de Tweede-Kamerleden, de generaals - al
dan niet b.d. -, maar ook de columnisten, van wie ik er een ben. Dezen worden geacht
een behoorlijke kennis van zaken te hebben. Als ze al niet over geheime informatie
beschikken, hebben ze er althans veel over gelezen. Mogen we tenminste aannemen.
Kunnen zij, in tegenstelling tot de schrijvers die van hun onwetendheid getuigen,
ons wél de weg uit de duisternis wijzen? Ja, over wijsheid-achteraf beschikken velen
volop: de NAVO had nooit dit of dat mogen doen of had juist wél dit of dat moeten
doen. Zo kan ik het ook. Maar het gaat om wat er nu moet gebeuren.
Om dat te weten is encyclopedische kennis niet eens nodig. Natuurlijk, minimale
kennis van de Balkan is gewenst - Miloševic is geen Hitler - maar instinct,
Fingerspitzengefühl is dat evenzeer, en daarover beschikken deskundigen niet per
definitie. Dat zal iedere politicus u vertellen. Het omgaan met de macht - en dat is
politiek - vergt beide: zowel deskundigheid als instinct.
Wat mijzelf betreft, ik beken dat ik het, net als de Nederlandse schrijvers, ook niet
weet. Ook na de voltreffer op de Chinese ambassade denk ik nog als Johannes Rau.
Deze politicus, die hoogstwaarschijnlijk dit jaar tot bondspresident van Duitsland
gekozen zal worden, zei in een interview met Der Spiegel (10 mei): ‘Ik heb in mijn
eerste stellingname tot de oorlog gezegd dat ik geen alternatief zie, hoewel het
perspectief na de oorlog mij niet duidelijk is; dat geldt ook voor vandaag.’
NRC Handelsblad van 11-05-1999, pagina 9

Vergeten verleden
Ongeveer vijftig jaar vóór Christus zakten de Batavieren de Rijn af en kwamen ze
in ons land (bij Lobith, zo luidde het grapje). Dit leerden de kinderen vroeger op
school. Of deze les helemaal klopte met de werkelijkheid, is twijfelachtig. Maar juist
is dat de Batavieren en andere Germaanse stammen van elders kwamen in wat nu
Nederland is en daar niet in een vacuüm terechtkwamen. Er woonden andere volken.
Wat het lot van die andere volken werd, weten we nauwelijks. Zijn ze verdreven
door de nieuwkomers? Of zijn ze door hen geabsorbeerd? Of zijn, omgekeerd, de
nieuwkomers door hen geabsorbeerd? Of zijn de autochtonen gewoon uitgemoord?
Zachtzinnig zal het proces zich in elk geval niet voltrokken hebben. Van
mensenrechten hadden de betrokkenen nog niet gehoord.
En zoals dat in dit gebied gebeurde, gebeurde het overal in Europa. Niet alleen in
Europa: over de hele wereld. Over de hele wereld zijn er sinds het begin der
geschiedenis volksverhuizingen geweest en zijn er hele volken verdwenen. In 1849
schrijft Karl Marx nog over Pandoeren en Seretsjanen (‘und ähnliches
Lumpengesindel’). Wie heeft daar anderhalve eeuw later ooit van gehoord?
Hoe het ook zij - van deze amalgamen en etnische zuiveringen zijn wij - incluis
u en ik - het resultaat. Omdat wij nu, in Europa, in gevestigde en redelijk welvarende
staten leven, waarvan de bevolkingen - zij het pas sinds de Tweede Wereldoorlog -
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doorgaans vrij homogeen zijn, zijn wij geneigd dit verleden, en het resultaat ervan,
te vergeten.
Toch is dat verleden niet erg ver. Ik noemde de Tweede Wereldoorlog. In zijn
nadagen, en de eerste jaren daarna, zijn weer miljoenen van huis en haard verdreven.
Oost-Polen werd door de Sovjet-Unie geannexeerd en de bevolking werd naar het
Westen getransporteerd, naar Duitse gebieden die aan Polen waren toegewezen en
waarvan de (Duitse) bevolking naar het Westen werd afgeschoven. Hetzelfde gebeurde
met de Sudetenduitsers van Tsjechoslowakije.
Ook toen kwamen daar geen mensenrechten aan te pas (hoewel het begrip inmiddels
wel bestond). Sterker: deze volksverhuizingen vonden plaats op grond van
internationale overeenkomsten, hadden dus het zegel van de legaliteit. Maar intussen
werd hier wel etnische zuivering op grote schaal gepleegd. Of de slachtoffers ervan
- Duitsers - dit nu al dan niet verdienden, doet daar niets aan af. Het bleef etnische
zuivering.
Dit gebeurde vijftig jaar geleden en behalve een enkele overlevende spreekt
niemand daar meer van. Met de erkenning van de Oder-Neissegrens met Polen heeft
Duitsland tien jaar geleden, onder applaus van de hele wereld, het resultaat van deze
etnische zuiveringen erkend. In Europa bewesten Rusland en benoorden Servië zijn
er nauwelijks minderheden meer (Spanje wellicht uitgezonderd). De immigranten
worden door de meerderheid nog niet als bedreiging van de eigen cultuur gezien.
Wat er in Europa, nog bij mensenheugenis, gebeurd is, is over de hele wereld
gebeurd. Amerika, Australië en Nieuw Zeeland zijn door blanken gekoloniseerd met
onderwerping, vaak uitmoording van de oorspronkelijke bevolking. In Azië is de
blanke kolonisatie gebleven bij wat Hella Haasse noemde ‘krassen op de rots’, maar
dat wil niet zeggen dat er in het prekoloniale verleden geen volksverhuizingen en
etnische zuiveringen zijn geweest. In Afrika zijn ze nog aan de orde van de dag.
Met andere woorden: overal waar er min of meer gevestigde, welvarende en etnisch
homogene staten zijn ontstaan, behoren volksverhuizingen en etnische zuiveringen
tot het verleden - een verleden dat merkwaardig snel vergeten is, hoezeer ook die
staten zelf vaak hun ontstaan aan die volksverhuizingen en etnische zuiveringen,
waaraan de mensenrechten vreemd waren, te danken hebben.
In één gebied van Europa is dat verleden nog actualiteit, en dat is de Balkan. In
de krant van 5 mei heeft Tim Judah een interessant artikel geschreven over de op de
Balkan nog levende traditie van etnische zuivering. Na de Russisch-Turkse oorlog
van 1877/78, die zich op de Balkan afspeelde, moesten twee miljoen mensen vluchten.
De Balkanoorlogen van 1912/13 leidden tot massale volksverhuizingen. In 1923
kwam, ook bij verdrag bezegeld, een bevolkingsruil tussen Griekenland en Turkije
tot stand, waarbij miljoenen betrokken waren.
En nog pas in dit decennium zuiverde Kroatië zichzelf van zijn Servische
minderheid, iets wat het Westen stilzwijgend heeft erkend: die kwestie was tenminste
de wereld uit.
Natuurlijk werd dit niet hardop gezegd, maar het is duidelijk dat het ontstaan van
een etnisch homogeen Kroatië de zaken vergemakkelijkte. Waar, zoals in Bosnië,
Kroaten en (mohammedaanse) Bosniërs met elkaar moeten samenwerken, lukt dat
nauwelijks. Wanneer Miloševic eenzelfde zuiveringsproces, zij het op grotere schaal,
in Kosovo uitvoert, volgt hij dus een traditie die nog volop levend is op de Balkan,
waar tot dusver geen homogene staten hebben bestaan. Dit moet kunnen worden
geconstateerd zonder de verdenking te wekken dat hiermee een poging wordt gedaan
Miloševic te verschonen.
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Maar laten wij Miloševic buiten beschouwing. Hij is een boef, die ten volle de
afstraffing verdient die hij dagelijks van de NAVO krijgt. Maar zijn de Serviërs ook
allemaal boeven? Net zomin als de Duitsers dat allemaal in de jaren veertig waren.
Dat betekent dat ook de Serviërs niet mogen ontkomen aan verantwoording van het
door hen gesteunde beleid, maar óók dat het geen verbazing mag wekken wanneer
zij het beleid van het Westen op z'n minst niet begrijpen.
Immers, hier komen negentien staten hun hardhandig de les lezen, terwijl deze
nog maar een halve eeuw geleden, zonder acht te slaan op mensenrechten, etnische
zuivering op grote schaal niet alleen gepleegd, maar zelfs toegejuicht en per verdrag
bekrachtigd hebben - een zuivering waarbij tientallen miljoenen betrokken en
ontelbaren omgekomen zijn.
Vanuit de gevestigde omstandigheden waarin die negentien staten, deels dankzij
die etnische zuiveringen van 1945/'46, thans verkeren, menen zij de Serviërs, die
bijna nooit zulke omstandigheden hebben gekend, de wet der mensenrechten met
geweld te kunnen voorschrijven. In Servische ogen kan dit niet anders dan een
geweldige schijnheiligheid lijken.
Nogmaals: die constatering verschoont de Serviërs niet (om van Miloševic al
helemaal niet te spreken). Sterker: evenmin diskwalificeert zij achteraf het optreden
van de NAVO tegen Servië (al valt op de uitvoering ervan veel af te dingen). Maar
wááraan wij ook het recht op dat optreden mogen ontlenen, niet aan de pretentie dat
wij het zelf so herrlich weit gebracht hebben. Maar zo wordt het door anderen, niet
alleen Serviërs, wél vaak gezien.
NRC Handelsblad van 14-05-1999, pagina 7

Een ongelukkige vergelijking
Voor iedereen die in Albanië en Macedonië de kampen bezoekt waar
honderdduizenden Kosovaarse vluchtelingen in de meest primitieve omstandigheden
ondergebracht zijn en hun verhalen over moorden en verkrachtingen hoort, is dat
natuurlijk een aangrijpende ervaring. Ook journalisten die daarover verslag moeten
doen aan het thuisfront, ontkomen - hoe gehard hun vak hen ook gemaakt mag hebben
- niet altijd aan de emoties die dergelijke taferelen en verhalen wekken.
Margriet Brandsma, die vier weken lang voor het NOS-Journaal dit werk deed,
verhaalt ervan in de Volkskrant van zaterdag. ‘De combinatie van fysieke
vermoeidheid en al die ellendige indrukken maakte het steeds moeilijker de normale
journalistieke afstand te bewaren’, zegt ze, bekennend dat dit haar twee keer niet
gelukt is: toen werden de emoties haar te machtig. Begrijpelijk. Een keer bezocht ze
zo'n kamp met een collega van de BBC. Die zei, zo vertelt ze: ‘Dit is Auschwitz in
kleur.’ Maar, zo laat ze er direct op volgen, ‘die vergelijking mag geen enkele
journalist trekken.’ Inderdaad, niet alleen verandert de verslaggever dan in
commentator, maar bovendien is de vergelijking vals.
Niettemin maakte ook minister-president Kok vorige week die vergelijking, nadat
hij, op bezoek in Polen, het voormalige concentratiekamp Majdanek had bezocht,
waar in de Tweede Wereldoorlog 235.000 van de in totaal 300.000 gevangenen de
dood vonden (ik ontleen die cijfers aan het desbetreffende bericht van het ANP).
Dit bezoek had hem, zo Kok, ‘door de ziel gesneden’, waaraan hij de volgende
beschouwing vastknoopte: ‘Mensen werden in de oorlog beoordeeld op hun afkomst.
Daarna zeiden we: dit nooit weer, maar helaas is het nu weer volop actief.’ Hij doelde

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

natuurlijk op Kosovo. Miloševic mag daar ‘niet zo doorgaan. Ook dat is de verbinding
tussen toen en vandaag.’
Kok is geen verslaggever. Hij is een verantwoordelijke politicus, die een eigen
mening mag, ja moet hebben en, zo nodig, uiten. Toch blijft de vergelijking die hij
trok vals. De stelselmatige, fabrieksmatige miljoenenmoord op de joden in de Tweede
Wereldoorlog is van een andere orde dan de moorddadige bijverschijnselen van de
oorlog op de Balkan. Die zijn, om zo te zeggen, traditioneel.
In de zogenaamde Historikerstreit, die tien jaar geleden in Duitsland woedde,
benadrukten alle deelnemers aan het debat - ook de historicus Ernst Nolte, die het
debat had uitgelokt - de uniciteit van ‘Auschwitz’. Zeker, door de hele geschiedenis
heen was er op massale schaal gemoord en ‘etnisch gezuiverd’ geweest, maar nooit
op zo'n planmatige, industriële manier.
‘Auschwitz’ vloeide voort uit een ideologie, die in talloze geschriften vastgelegd
en een heel volk jarenlang vakkundig ingeprent was geweest. Het hele administratieve
en industriële apparaat van een moderne staat stond ter beschikking van die moord.
Daar kon Kosovo - hoe verschrikkelijk het moorden daar ook is - niet mee vergeleken
worden. Auschwitz had geen voorgangers, Kosovo heeft er vele.
Het is niet onbelangrijk dit onderscheid te maken en te handhaven. Het is niet
alleen nodig terwille van de historische zuiverheid, maar ook ter voorkoming van
mythevorming. Mythes zijn op zichzelf, als ze al enige relatie hebben tot de
werkelijkheid, er vereenvoudigingen, zo niet verdraaiingen, van. Door hun eenvoud
spreken ze het publiek meer aan dan de vaak ingewikkelde werkelijkheid. Verkeerde
consequenties worden er dan even vaak uit getrokken.
Democratieën zijn niet immuner voor dit gevaar dan andere staatkundige
constructies. In een democratie beslist in laatste aanleg het publiek, en dat is - zeker
in het televisietijdperk - onderhevig aan de simplificerende beelden waartoe de
werkelijkheid gereduceerd wordt. Bovendien is het gevoelig voor emoties, en daaraan
beantwoorden mythes ook beter dan nuances. Geen politicus die herkozen wil worden
- en welke politicus wil dat niet? - kan daar onverschillig voor zijn.
De zaak van de mensenrechten, terwille waarvan de oorlog om Kosovo begonnen
is, is te belangrijk om niet ook nog belast te worden met Auschwitz als manend, zo
niet dreigend voorbeeld. Als alles gereduceerd wordt tot Auschwitz, verliest dit zijn
uniciteit, wordt het geïnstrumentaliseerd voor een ander, al is het nog zo verheven,
doel. Het dieptepunt bereikte die dominee wel die de zinloze dood van twee Gorcumse
meisjes in een disco met de holocaust vergeleek.
Een te gemakkelijke vereenzelviging van andere schendingen van mensenrechten
met Auschwitz legt ons bovendien verplichtingen op die we onmogelijk alle kunnen
vervullen, en wanneer dat blijkt, volgen onvermijdelijk cynisme en een terugkeer tot
eigen besognes. Alleen al om dat te voorkomen, is het nodig dat zo'n vergelijking
vermeden wordt.
NRC Handelsblad van 18-05-1999, pagina 9

Wèl bemoeienis, geen interventie?
Proloog. In een democratie primeert de binnenlandse politiek bijna altijd. Anders
zou in een tijd van oorlog, waaraan Nederlandse militairen meedoen, een regering
niet vallen over een wassen neus of dooie mus (want zo mag het gecastreerde
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referendum waar D66 zich zo blij over maakte, wel genoemd worden). Maar nu over
iets anders.
Van de filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heb ik nooit iets gelezen, wèl van
zijn Russische collega Lev Sjestov, die eigenlijk Lev Isjakovitsj Sjwartzman heette
en van 1866 tot 1938 leefde. Onlangs herlas ik van hem zijn essay ‘De overwinning
der evidenties’, waarin hij tegen Kant van leer trekt.
Kants Kritiek van de zuivere rede is, zegt Sjestov, helemaal geen kritiek, maar
een apologie van de zuivere rede. ‘Kant waagde het niet de rede te bekritiseren. Hoe
stelde hij (Kant) zijn vraag? Er bestaat een wetenschap van de wiskunde en er zijn
natuurwetenschappen; is nu metafysica mogelijk als een wetenschap waarvan de
logische opbouw dezelfde zou zijn als die van de exacte wetenschappen, die hun
sporen al hebben verdiend? En dat hield hij voor kritiek!
Maar als hij dan wilde kritiseren, had hij toch in de eerste plaats de vraag moeten
stellen of de exacte wetenschappen werkelijk de proef hebben doorstaan en of ze het
recht hebben hun weten voor weten te houden! Is wat zij ons leren geen illusie en
bedrog? Een dergelijke vraag stelt hij niet. Hij is ervan “overtuigd” dat de exacte
wetenschappen zich “door hun resultaten gerechtvaardigd hebben”; dus vallen zij
onder geen enkel oordeel, maar oordelen zelf.’
Nooit Kant gelezen hebbend, kan ik niet beoordelen of Sjestovs kritiek terecht is.
Maar zij had wèl tot gevolg dat ik niet onder de indruk kwam toen ik in een boekje
getiteld De achteloosheid voorbij: een Europees engagement zag dat de auteurs, Jos
de Beus en Paul Scheffer, zich beriepen op de ‘Duitse kosmopoliet’ Immanuel Kant.
(Het boekje is een uitgave van de Partij van de Arbeid en de Wiardi Beckman
Stichting.)
In de eerste plaats is het de vraag of Kant wel kosmopoliet genoemd kan worden,
want hij heeft zelden of nooit zijn geboortestad, Koningsbergen (waar hij ook
overleden is), verlaten. Maar belangrijker is het citaat van Kant (waarschijnlijk uit
zijn Zum ewigen Frieden) dat, volgens De Beus en Scheffer, ‘de leidraad behoort te
zijn van elke buitenlandse politiek’ - dus niet alleen van Nederland. De desbetreffende
passage uit hun boekje luidt:
‘De Europese Unie [...] is allereerst een historische poging tot “eeuwige vrede”,
dat wil zeggen: het bijeenbrengen van naties waartussen oorlog ondenkbaar is
geworden. Eeuwige vrede in de zin van Immanuel Kant. Deze Duitse kosmopoliet
schreef 200 jaar geleden een zin die de leidraad behoort te zijn van elke buitenlandse
politiek. De gemeenschap van mensen heeft zich zover ontwikkeld dat de “schending
van het recht op een plek in de wereld door allen wordt gevoeld”. Dat brengt’, zo
zeggen De Beus en Scheffer, ‘een verplichting tot bemoeienis met zich, wat overigens
heel iets anders is dan een verplichting tot militaire tussenkomst.’
Behoort deze leidraad - hoe we daar ook tegenover mogen staan - werkelijk de
enige leidraad van elke buitenlandse politiek te zijn (de auteurs zeggen: de leidraad)?
Mij dunkt dat er ook een andere, zelfs prioritaire, leidraad bestaat voor elke politieke
gemeenschap die er een buitenlandse politiek op na houdt: veiligheid en welzijn van
die gemeenschap - hoe ook geïnterpreteerd en hoe ook te behartigen.
Maar terug naar Kants leidraad. Is Kant niet te optimistisch? Wordt schending van
het recht op een plek in de wereld werkelijk door allen gevoeld? Dus ook - om ons
tot een recent voorbeeld te beperken - door de Serviërs waar het de Kosovaren
aangaat? Goed, die vraag is misschien een beetje flauw. Laten we dan een andere
vraag stellen. Wat bedoelt Kant precies met ‘recht op een plek op de wereld’?
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Betekent dit dat iedereen het recht heeft te wonen waar hij wil? Dan zou niemand
om politieke redenen in de gevangenis gestopt mogen worden. Dat is een conclusie
die ieder weldenkend mens kan onderschrijven. Of kent Kant dit recht aan ieder volk
toe? Geen volk zou dan van huis en haard verdreven mogen worden. Ook met die
conclusie zullen alle weldenkenden het eens zijn. Nogal open deuren, lijkt me.
Als we het daar allemaal over eens zijn, komt het aan op de vraag: wat doen we
ertegen als iemand dat recht schendt? Dan moeten we ons ermee bemoeien, zeggen
De Beus en Scheffer. Maar hoe? Had - om een ander recent voorbeeld te noemen de koningin niet naar China mogen gaan, waar mensen om politieke redenen
opgesloten worden? Of is het voldoende als ze daar alleen maar naar hun lot gevraagd
heeft? Concretisering is altijd nuttig.
En als het om volken gaat waaraan het recht op een plek in de wereld wordt
onthouden? Wat moeten we dan doen? Gelukkig zijn De Beus en Scheffer hier iets
concreter. Dat moet ook wel, met de oorlog die de NAVO op dit ogenblik tegen
Servië voert. De Beus en Scheffer kunnen er niet onderuit hier iets over te zeggen,
en dan komt het goed uit dat ze, enige bladzijden eerder, hebben gezegd dat een
‘verplichting tot bemoeienis heel iets anders dan een verplichting tot militaire
tussenkomst is’.
Zij menen dat ‘het uitgangspunt zal moeten blijven dat geweld wordt gebruikt
alleen in gevallen van zelfverdediging’. ‘Het hele gedachtengoed van humanitaire
interventie - in uiterste consequentie een ander woord voor oorlogsvoering in een
soeverein land om mensenrechten te beschermen - is een onvoldragen rechtvaardiging
voor de NAVO na de eeuwwisseling’.
Wat moeten we hieruit opmaken? Dat de NAVO, een bondgenootschap met een
zuiver defensief karakter, volgens hen buiten haar boekje is gegaan door oorlog te
voeren tegen een soeverein land, i.c. Servië, om mensenrechten te beschermen; en
dat ze tegen humanitaire interventie zijn, omdat dit in uiterste consequentie een ander
woord voor zo'n oorlogvoering is? Of geldt dit alles pas ‘na de eeuwwisseling’?
We kunnen hier niet anders uit lezen dan dat de auteurs, hoe zij ook tegenover de
acties van de NAVO tegen Servië (die vóór de eeuwwisseling zijn begonnen) mogen
staan, tegen een herhaling ervan in soortgelijk geval zijn. In zo'n geval zijn ze wèl
voor bemoeienis, maar niet voor humanitaire interventie. Het moet gezegd worden
dat ze het de lezer niet gemakkelijk maken hen helemaal te volgen.
Maar als humanitaire interventie een ‘onvoldragen rechtvaardiging’ biedt, omdat
zij neerkomt op oorlogvoering tegen een soeverein land, waar moet die bemoeienis
dan wèl uit bestaan? Het antwoord luidt: ‘Er zijn zoveel andere middelen om invloed
uit te oefenen, variërend van diplomatieke druk tot economische sancties, van
vervolging door het internationaal gerechtshof tot uitsluiting van internationale
organisaties.’
Dat is allemaal waar, maar het zijn, wat Servië betreft, allemaal gepasseerde
stations. Dat laatste geldt niet voor het toekomstperspectief dat De Beus en Scheffer
schetsen: ‘Maar wellicht is niet zozeer dwang op langere termijn beslissend, maar
de erosie van autoritaire regimes aan de rand van de Europese Unie, die niet kunnen
concurreren tegen de aantrekkingskracht die van deze zone van landen met welvaart,
veiligheid en vrijheden uitgaat.’
Ook dat is waar, maar het is inderdaad een perspectief op langere termijn. Het
argument werd in de Koude Oorlog ook gebezigd ten aanzien van landen van het
Oostblok, maar het heeft wèl ruim 40 jaar geduurd alvorens de juistheid van het

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

argument is gebleken. Zo lang kunnen de Kosovaren niet wachten op hun ‘recht op
een plek in de wereld’.
NRC Handelsblad van 21-05-1999, pagina 7

Het dictaat van de goede wil
Minister-president Kok heeft, zo vertelde hij vrijdag, de grootste moeite gehad om,
‘in mijn beste Frans en Engels’ (niet in zijn beste Duits?), zijn buitenlandse collega's
uit te leggen waarom zijn kabinet gevallen was. Geen wonder dat die moeite hadden
dit te begrijpen: het Nederlandse volk zelf begrijpt het nog nauwelijks.
Toen Kok dit vertelde, bracht mij dit een eigen ervaring op dit gebied in
herinnering. In het begin van de jaren vijftig had ik de taak om aan het Amerikaanse
publiek, meestal via de pers, uit te leggen wat er in Nederland gaande was. Niet dat
het publiek wakker lag van Haagse kabinetscrises, maar je moest toch proberen
althans commentatoren duidelijk te maken wat er aan de hand was, al was het slechts
ter voorkoming van verkeerde conclusies (voorlichtingswerk is voornamelijk
preventief).
Nu bood op 24 januari 1951 het kabinet-Drees, dat in augustus 1948 aangetreden
was, zijn ontslag aan. Wat was de aanleiding van die crisis? De fractie van de VVD
in de Tweede Kamer had een motie ingediend waarin het Nieuw-Guineabeleid van
het kabinet werd gekritiseerd. Die motie werd door de Tweede Kamer verworpen,
maar toch trad het kabinet af. Waarom?
De reden was dat minister van Buitenlandse Zaken Stikker, zelf VVD'er, meende
niet langer te kunnen aanblijven, nu de fractie van zijn partij zich had uitgesproken
tegen een beleid waarvoor hij in 't bijzonder verantwoordelijk was. Een correcte
beslissing, maar die wel de val van het hele kabinet ten gevolge had. (Het kabinet
werd gelijmd en bleef tot september 1952 zitten.)
Was het al moeilijk om aan buitenlanders - in mijn geval: Amerikanen - uit te
leggen waarom een kabinet afgetreden was wegens een vijandige motie die geen
meerderheid had gekregen, met andere woorden: nadat dat kabinet in de Tweede
Kamer een overwinning had behaald, er kwam iets bij dat zo'n poging tot uitleg
bijzonder bemoeilijkte. Wat was dat?
Kort vóór de val van het kabinet had minister van Oorlog H.L. s'Jacob, die er maar
net een paar maanden zat, de chef van de generale staf, generaal Kruls, ontslagen,
omdat deze in een rede - ik meen: in Middelburg - het defensiebeleid van zijn eigen
regering had gekritiseerd. (Enkele maanden later zou president Truman, om
soortgelijke redenen, generaal MacArthur, opperbevelhebber van de troepen in Korea,
ontslaan.)
Het ontslag van generaal Kruls had wél enige aandacht getrokken in Amerika. Het
was immers hartje Koude Oorlog, er woedde een oorlog in Korea. Wanneer op zo'n
ogenblik de hoogste militair in een bondgenootschappelijk land ontslagen wordt,
dan rijzen er natuurlijk vragen bij de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten.
Nu bestond er helemaal geen verband tussen het ontslag van generaal Kruls en
het aftreden van het kabinet, dat korte tijd later gebeurde. Maar leg dát een Amerikaan
- of welke andere buitenlander ook - maar uit! De zaak werd nog ongeloofwaardiger
- zij het niet minder waar - nu het kabinet was gevallen wegens een tegen het
regeringsbeleid gerichte motie die verworpen was.
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Ik sympathiseer dus met minister-president Kok wanneer hij, op veel hoger niveau,
een bijna even ingewikkelde, zo niet absurde, situatie - Kok sprak van een ‘brij van
spaghettidraden’ - aan zijn collega's probeert uit te leggen. Is dit een reden om de
Nederlandse politieke gebruiken aan te passen aan het begripsvermogen van
Nederlandse partners? Nee, het gaat immers om een stukje Nederlandse cultuur, en
die cultuur moet, zo vindt iedereen, blijven.
Een andere herinnering kwam bij me op bij het kijken naar, en het lezen over, de
kabinetscrisis van vorige week. Het was kort nadat D66 (toen nog: D'66), in 1967,
plotseling uit het niets op 4,5 procent van de stemmen was gesprongen (zoiets was
niet vertoond sinds de NSB in 1935 van nul op 7,8 procent sprong). Ik schreef enige
tijd later, in deze rubriek, een artikel waarin ik concludeerde dat D'66 het monisme
was toegedaan.
Helaas kan ik de redenering die tot die conclusie leidde, niet meer reproduceren.
Het desbetreffende artikel kon ik niet terugvinden. Maar dat is niet belangrijk. Waar
het om gaat, is dat heel D'66 wel over mij heen leek te vallen. Ik herinner me, onder
andere, een telefoontje van de bekende journalist W.L. Brugsma, die toen zichzelf
liet doodverven als toekomstig minister van Buitenlandse Zaken in een door D'66
overheerst kabinet. Kennelijk had ik ze op hun ziel getrapt, want D'66 beschouwde
zichzelf als een bij uitstek dualistische partij.
Ik beken dat ik na die protesten begon te twijfelen of ik het wel bij het rechte eind
had gehad. Maar nu, na het optreden van D66 dat tot de huidige kabinetscrisis heeft
geleid, twijfel ik minder. Was de eis van D66 dat alle leden van de Eerste Kamer,
voor zover behorend tot de regeringsfracties, moesten buigen voor een akkoord
waarbij ze helemaal niet betrokken waren geweest, niet een uiting van monisme?
(Achteraf bezien, was de bijna gênante manier waarop de Kamerleden Dittrich en
Roethof een paar jaar geleden ‘hun’ belaagde ministers Sorgdrager en Van Mierlo
in bescherming namen, ook zo'n uiting.)
Verscheidene commentatoren van het dagblad Trouw denken er zo over. Zo schreef
Marcel ten Hooven op 21 mei, als slot van een artikel over het monisme van Paars
II: ‘Maar het hoogtepunt in de monistische neiging van Paars vormt de eis van Thom
de Graaf aan álle senatoren van de coalitie, niet alleen de geestverwante, om vóór
de volksraadpleging te stemmen. Met zijn tegen strafte Hans Wiegel dat monisme
en daarmee de bestuursstijl van Paars af.’ En dat in een krant die - om het zacht te
zeggen - nooit van geestdrift voor Wiegel heeft overgelopen.
De volgende dag kreeg Wiegel weer een compliment in Trouw, nu van
commentator Hans Goslinga: ‘Wiegel is uiteraard geen heilige, maar zijn tegenstem
kan worden uitgelegd als een poging de Augiasstal van de monistische cultuur te
reinigen. In die zin was het een stem tegen dirigistische regeerakkoorden,
fractiediscipline, stemgedrag, volksvertegenwoordigers als stemvee, en een stem
vóór onafhankelijkheid, dualisme, debat, bezieling en begeestering. Je zou haast
denken dat de Pinkstergeest over Wiegel vaardig was.’
Even afgezien van de vraag of die lof voor Wiegel uit onverwachte hoek verdiend
is, wordt hier het vermoeden bevestigd dat D66 zich als een bij uitstek monistische
partij gedragen en dus de protesten van haar leden van ruim dertig jaar geleden
gelogenstraft heeft. Bij mij kwam zelfs de vergelijking op met de stemdwang die in
de DDR de SED oplegde aan de zogenaamde blokpartijen, die in naam niet
communistische waren.
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Toegegeven: een groteske vergelijking - zeker gezien de onbetwist democratische
gezindheid van D66. Maar er bestaat ook zoiets als de dictatuur (of laten we in dit
geval zeggen: het dictaat) van de goede wil.
NRC Handelsblad van 25-05-1999, pagina 9

Een commissie zonder voorzitter
Het is al vaak gezegd: zonder de Verenigde Staten is de NAVO niets. Dat geldt in
de eerste plaats op militair gebied: het leeuwendeel van de huidige operatie tegen
Servië wordt door de Amerikanen gedragen. Het opperbevel is Amerikaans, de
wapens zijn grotendeels Amerikaans, de logistiek en de informatie zijn bijna
uitsluitend Amerikaans. Europa zou zo'n operatie alleen kunnen uitvoeren als het
werkelijk één was en bovendien bereid om de kosten van een vergelijkbaar militair
apparaat op te brengen.
Maar politiek geldt dit evenzeer. De NAVO is weliswaar een club van negentien,
formeel gelijkwaardige staten, maar de inspiratie moet van de VS komen. Zonder
zo'n inspiratie of leiding zijn de andere achttien praktisch verlamd. Is de president
van de VS besluiteloos, dan heeft dat zijn onmiddellijke weerslag op de hele NAVO.
Dat is eigen aan elke organisatie waarin er één duidelijk veel sterker is dan de anderen.
Soms zijn de VS gevoelig voor stimulatie van buitenaf. Zo wist mevrouw Thatcher
in 1990 president Bush tot een krachtig optreden tegen Saddam Hussein te porren
(dat viel overigens buiten NAVO-verband). Tony Blair probeert kennelijk diezelfde
functie ten opzichte van president Clinton te vervullen, waar het Kosovo betreft. Tot
nog toe zonder veel succes.
Dat brengt ons op de figuur van president Clinton. Zijn beleid inzake Kosovo
kenmerkt zich eerder door aarzeling dan door vastberadenheid, en daardoor worden
zowel het militaire optreden tegen Servië als de diplomatieke pogingen om tot een
akkoord te komen getekend. Dat aarzelende optreden van de man die de motor van
de NAVO is - maar een hortende en stotende motor - heeft vele oorzaken.
In de eerste plaats is Clinton niet wezenlijk geïnteresseerd in internationale politiek.
‘It's the economy, stupid’, was het wachtwoord van zijn verkiezingscampagne in
1992, en dat bleek een juiste slogan, want de Amerikaanse economie bloeit als nooit
tevoren. Bovendien wilde hij niet de fout van zijn voorganger maken: president Bush
was na de overwinning op Saddam populairder dan ooit, maar in korte tijd raakte hij
die bonus kwijt, doordat hij, in de ogen van de Amerikanen, de binnenlandse politiek
verwaarloosde. Hij verloor die verkiezingen.
Clinton is politicus genoeg om gemerkt te hebben dat het gloriëren op het
internationale toneel ook voordelen binnenslands kan opleveren. Op zo'n ogenblik
zal hij dan zijn niet geringe gaven concentreren op het behalen van succes op dat
gebied. Maar dat is dan eerder het resultaat van improvisatie dan van gestage ijver
en studie, en als de operatie risico's inhoudt die afbreuk aan zijn populariteit zouden
kunnen doen, begint hij weer te aarzelen.
Nu zou men zeggen dat iemand die als president op zijn laatste benen loopt - in
2000 kan hij niet herkozen worden - zich weinig om zijn populariteit hoeft te
bekommeren, maar Clinton zet alles op de overwinning van vice-president Gore,
omdat hij met diens overwinning zijn eigen gehavende reputatie grotendeels gered
zou zien. Gore heeft hem immers steeds door dik en dun verdedigd. Maar steun aan

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Gore betekent tevens: zo min mogelijk risico's nemen, want risico's zijn extra riskant
in verkiezingstijd.
Clintons door de zaak-Lewinsky gehavende reputatie is natuurlijk niet de geringste
oorzaak van zijn aarzelende optreden in de kwestie-Kosovo. Hij mag bij het publiek
nog altijd populair zijn, gezag heeft hij nauwelijks meer - en wel het minst bij het
Congres. Nu wreekt zich de domheid van zijn luchthartige, zo niet
onverantwoordelijke, gedrag in die smakeloze farce.
Niet dat er veel goeds over dat Congres, dat door zijn politieke tegenstanders
beheerst wordt, gezegd kan worden. De Republikeinse leiding ervan is, door welke
oorzaken ook, zwak - met het gevolg dat het Congres, ook in de kwestie-Kosovo,
allerlei tegenstrijdige moties aanneemt. Of dit met een krachtige, vastberaden president
anders zou zijn geweest, is natuurlijk de vraag.
Misschien wel. Tussen 1946 en 1948 had president Truman ook te maken met een
Congres waarvan de meerderheid niet tot zijn partij, de Democraten, behoorde.
Niettemin heeft dat Congres door hem geïnitieerde plannen gebillijkt die de
wereldgeschiedenis hebben veranderd. Het belangrijkste daarvan was het
Marshallplan, dat Europa gered heeft. Ook het Noord-Atlantisch verdrag, dat in april
1949 getekend werd, werd in die jaren voorbereid. Maar Truman was niet bang en
geen weifelaar; hij was in bijna alles het tegenovergestelde van Clinton.
Het gevolg is dat de NAVO nu, ondanks het machtsvertoon boven Servië - dat
nog niet het gewenste resultaat, maar ook geen Amerikaanse slachtoffers heeft
opgeleverd - in feite op drift is, ‘een commissie zonder voorzitter’, zoals de
Nederlandse Amerikaan Ivo Daalder, die aan de Nationale Veiligheidsraad te
Washington verbonden is geweest, de NAVO noemt.
De enige die daar verandering in kan aanbrengen, is de president van de Verenigde
Staten, maar van de huidige president zal, om de hier genoemde redenen, het initiatief
hiertoe hoogstwaarschijnlijk niet uitgaan. En de volgende? Die zal - wie dat ook is
- pas op z'n vroegst over twee jaar voldoende ingereden zijn om de zaak in handen
te nemen, als hij wil. In die twee jaar zullen de ontwikkelingen in de Balkan, in
Europa en in de Verenigde Staten zelf niet pas op de plaats maken.
NRC Handelsblad van 28-05-1999, pagina 9

Een valse tegenstelling
‘D66 presenteert zich onder Van der Laan’- lijsttrekster van die partij bij de
verkiezingen voor het Europese Parlement - ‘als de enige pro-Europese partij’, zo
lees ik in Trouw van 25 mei. Het is niet aardig om iemand die op de grond ligt - in
die positie bevindt D66 zich na de verkiezingen van 1998 en zeker na de door haar
veroorzaakte kabinetscrisis van nu - nog eens een trap te geven, maar sommige
mensen, en blijkbaar ook partijen, vragen daar gewoon om.
Zich als de enige pro-Europese partij te presenteren - zou D66 daar stemmen mee
winnen? Natuurlijk niet! In de eerste plaats weet niemand wat pro-Europees betekent,
want onder de Europese vlag schuilen vele, meestal onderling tegenstrijdige
programma's. En in de tweede plaats willen de meeste Nederlanders geen
pro-Europese, maar een pro-Nederlandse partij.
De geringe opkomst bij de Europese verkiezingen toont aan dat voor de meeste
mensen ‘Europa’ op z'n hoogst een wenselijkheid is, iets als vrede, moederliefde en
appeltaart. Op zichzelf is het geen keuze, die onderscheidt van andere keuzes. Immers,

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

wat is het alternatief voor ‘Europa’? Nationalisme, maar als politieke keuze heeft
dat in Nederland ook weinig aantrekkingskracht. Wie zegt pro Europa te zijn, zegt
in feite niets.
Tactisch, electoraal gesproken zal dus de pretentie de enige pro-Europese partij
te zijn weinig zoden aan de dijk zetten. Uit dit oogpunt is zij dus dom. Maar ook in
ander opzicht getuigt zij van weinig denkkracht. Immers, niet alleen betekent
pro-Europees op zichzelf niets (zeker in een land waar haast niemand echt tegen
Europa is), maar het suggereert een strijdigheid tussen pro-Europees en
pro-Nederlands. Aan dit misverstand gaan overigens meer partijen mank dan alleen
D66.
De eenheid van Europa is al sinds een halve eeuw een Nederlands belang. Alleen
al daarom is er geen tegenstelling tussen pro-Europees en pro-Nederlands. Zeker,
we kunnen van mening verschillen over de vorm die dat verenigde Europa moet
hebben en over de wegen die bewandeld moeten worden om dat doel te bereiken,
maar op zichzelf stuit dat doel nauwelijks op serieuze tegenstand in ons land. Dus
wie zegt pro-Europees te zijn, sterker: pro-Europeser dan anderen te zijn, schept,
ook los van alle tactische of electorale overwegingen, een wat de Fransen noemen
faux problème.
Zelfs de meest fervente Nederlandse ‘Europeaan’ zal willen dat de Nederlanders
zich in het verenigde Europa thuis zullen voelen. Dat zullen ze alleen doen wanneer
dat verenigde Europa, in zijn beleidsdoeleinden en in zijn politieke cultuur, niet al
te zeer afwijkt van het beleid en de cultuur waaraan we in Nederland sinds eeuwen
gewend zijn. Dat betekent dat zelfs de meest fervente ‘Europeaan’ zoveel mogelijk
Nederlandse elementen in Europa zou moeten proberen te brengen. Hij zou dus, wat
dat betreft, pro-Nederlands moeten zijn.
Zeker, er zijn grenzen aan die mogelijkheden. Nederland is niet het invloedrijkste
land van Europa. Europa zal nooit een groter Nederland zijn. Maar het gaat erom
zoveel mogelijk Nederlandse elementen in dat Europa te brengen, zodat de
Nederlanders niet vervreemd van dat Europa raken. Zoveel mogelijk: dat betekent
hard vechten, met gebruikmaking van alle middelen die een land van Nederlands
betekenis nog ter beschikking staan, inclusief de nationale soevereiniteit.
Ja, ook de nationale soevereiniteit - vervloekt woord in de kringen van
‘Europeanen’. Dat komt doordat zij denken - en daaruit blijkt hun geringe denkkracht
- dat degenen die dat woord in de mond nemen, nationale soevereiniteit uitsluitend
als doel zien en als onaantastbaar gegeven. Maar de nationale soevereiniteit kan ook
als instrument gezien worden - in het onderhavige geval: ter bereiking van een
Europees doel. Dat is het verschil tussen strategie en tactiek - twee begrippen die in
het Nederlandse politieke discours voortdurend met elkaar verward worden.
Zo gezien, is er geen tegenstelling tussen pro-Europees en pro-Nederlands, en is
de leus pro-Europees of zelfs pro-Europeser dan anderen te zijn niet alleen
tactisch-electoraal dom, maar ook fundamenteel verkeerd. Een pro-Nederlandse
campagne bij de Europese verkiezingen zou niet alleen meer stemmen winnen, maar
ook op den duur het Europa dat de Nederlanders voor ogen staat, beter dienen. Maar,
zoals gezegd, het is niet alleen D66 dat uitgaat van de valse tegenstelling
pro-Europees:pro-Nederlands. Bijna alle partijen doen dat. Behalve de kleine
christelijke partijen. Zijn die daarom anti-Europees? Wie hun pers leest en hun
bijdragen aan het debat in de Staten-Generaal volgt, komt tot een andere conclusie.
Een van hun kranten, het Nederlands Dagblad, licht zijn lezers zelfs op zeer
stelselmatige en deskundige wijze over Europa voor.
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Dat komt doordat in die kleine christelijke partijen doorgaans dieper, en vanuit
een diepere ondergrond (die we niet hoeven te delen), nagedacht wordt over de
problemen van onze tijd, inclusief Europa. Daarbij vergeleken, is het ‘denken’ van
de andere partijen vaak van een ontstellende oppervlakkigheid en inwisselbaarheid.
Na het vertrek van Bolkestein uit de politiek is er dus van een Europees discours
tussen die partijen nauwelijks meer sprake. Geen wonder dat er voor de Europese
verkiezingen weinig belangstelling bestaat.
En toch verdienen ze meer belangstelling dan vorige keren. Het Europese Parlement
heeft immers bij het verdrag van Amsterdam (1997) meer bevoegdheden gekregen,
maar belangrijker is dat het, zelfs voordat het die bevoegdheden al had, eindelijk
eens zijn tanden heeft laten zien: dit jaar heeft het de Europese Commissie tot aftreden
gedwongen. Het stemmen op 10 juni heeft dus meer zin gekregen.
NRC Handelsblad van 01-06-1999, pagina 7

Kant noch wal
In hun boekje De achteloosheid voorbij, een uitgave van de Partij van de Arbeid en
de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van die partij), wijden
de auteurs, Jos de Beus en Paul Scheffer, een hoofdstuk aan het internationale
cultuurbeleid dat Nederland dient te voeren in de Europese Unie. Zij bepleiten daarin,
onder andere, een ‘hyperactieve taal- en vertaalpolitiek’.
Daar is niets tegen in te brengen, maar zo'n pleidooi verliest aan overtuigingskracht
wanneer er twijfel ontstaat over de vertaalkunst van de auteurs zelf. Aan hun taalkunst
ontbreekt ook het een en ander: het Europese Parlement en haar aangetaste reputatie;
Europa en haar speelruimte; maar daarentegen: de Europese Unie en zijn bestaan.
Op z'n minst onlogisch.
Maar hier willen we het over hun vertaalkunst hebben. Grote waarde hechten de
auteurs aan een uitspraak van de Duitse filosoof Kant dat ‘de schending van het recht
op een plek in de wereld door allen wordt gevoeld’. Die uitspraak behoort volgens
hen ‘de leidraad van elke buitenlandse politiek’ te zijn (let wel: de leidraad, dus met
uitsluiting van andere leidraden).
In mijn artikel van 21 mei, waarin ik dit boekje aan een eerste beschouwing
onderwierp, gaf ik al uiting aan mijn twijfel over de betekenis van die uitspraak (en
zeker over de stelling dat deze de leidraad van elke buitenlandse politiek behoort te
zijn). Die twijfel berustte op mijn veronderstelling dat het citaat van Kant een correcte
vertaling van zijn uitspraak was.
Daar ben ik intussen ook aan gaan twijfelen. Een lezer, dr. A. de Groot te Zeist,
stuurde mij nl. de Duitse tekst van de desbetreffende passage in Kants Zum ewigen
Frieden. Die luidt als volgt:
‘Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand
genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die
Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines
Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts,
sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staatsals Völkerrechts zum öffentlichen Mensenrechte überhaupt und so zum ewigen
Frieden...’
De zinsnede die beide auteurs tot de leidraad van elke buitenlandse politiek
verheven hebben: ‘...dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen
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gefühlt wird...’ hebben zij dus vertaald met: ‘...dat de schending van het recht op een
plek in de wereld door allen wordt gevoeld...’ Is dat nu een juiste vertaling?
Toen ik beide teksten naast elkaar legde, bekroop mij onmiddellijk twijfel
daaromtrent. Zo wordt het eerste an (‘an einem Platz der Erde’) vertaald met op, en
het tweede (‘an allen gefühlt’) met door. De auteurs hebben allen kennelijk gelezen
als: allen Menschen, maar dan zou er toch Allen (met een hoofdletter) gestaan hebben?
Met allen heeft Kant kennelijk allen Plätzen bedoeld (anders had hij von in plaats
van an gebruikt).
Ik legde mijn twijfel omtrent de vertaling voor aan dr. De Groot. Natuurlijk, zo
antwoordde hij, mag an allen niet vertaald worden met door allen (dus: alle mensen),
maar die fout is alleen mogelijk doordat Rechtsverletzung an einem Platz der Erde
al fout vertaald is. Alsof het hier gaat om het ‘recht op een plek in de wereld’! Wat
is dan de juiste vertaling? Mijn geleerde - zelfs zeergeleerde - lezer geeft de vertaling
die de filosoof J.D. Bierens de Haan van de passage heeft gemaakt in zijn Politeia:
grote mannen over staat en maatschappij (1943):
‘Daar het nu met de geregeld veld winnende gemeenschap tussen de volkeren over
de gehele aarde al zover gekomen is dat een schending van het recht op één punt
overal elders op aarde gevoeld wordt, is de idee van een wereldburgerrecht dus niet
een fantastische en overdreven voorstelling van het recht zonder meer, maar een door
de praktijk geboden voltooiing van het ongeschreven staats- zowel als volkenrecht
tot een publiek recht voor alle mensen, als burgers van één wereldstaat. Alleen onder
dat beding mag men zich vleien met de gedachte steeds nader te komen bij de eeuwige
vrede.’
Weliswaar vindt dr. De Groot de vertaling van ‘an einem Platz’ door ‘op één punt’
niet zo gelukkig, omdat die niet zo duidelijk de geografische betekenis weergeeft als
het daarop volgende ‘overal elders op aarde’ en het voorafgaande ‘volkeren over de
gehele aarde’, maar het is toch duidelijk dat Kant niet kan hebben bedoeld een aan
ieder toekomend recht op een plekje op aarde, waaruit dan volgens de auteurs De
Beus en Scheffer ‘een verplichting tot bemoeienis’ zou voortvloeien, ingeval dat
recht geschonden zou worden.
Kant heeft, volgens dr. De Groot, hier alleen maar willen zeggen dat die idee van
een wereldburgerrecht zo gek nog niet is, in elk geval een noodzakelijke voorwaarde
voor duurzame vrede. Daarom meent hij dat Kant, al heeft hij dan nooit
Koningsbergen verlaten, de kwalificatie kosmopoliet verdient (iets wat ik in mijn
artikel van 21 mei betwijfeld had).
Het spijt mij als ik mijn lezers vermoei met deze tekstkritiek, maar wie een
uitspraak van een buitenlandse filosoof verheft tot - excusez du peu - de leidraad van
elke buitenlandse politiek (en De Beus is zelf hoogleraar politieke filosofie), die
moet er wel zeker van zijn dat hij dit baseert op een goede vertaling van de tekst.
Anders raken zijn conclusies - als conclusies welteverstaan - kant noch wal. Traduttore
traditore, luidt een Italiaans gezegde.
NRC Handelsblad van 04-06-1999, pagina 7

Moreel gerechtvaardigd, maar...
John Keegan, op dit ogenblik wel de bekendste Britse krijgskundige, heeft publiekelijk
bekend dat hij het bij het verkeerde eind had gehad. Hij had het NAVO-besluit om
een grondoffensief in Kosovo uit te sluiten en alleen op bombardementen uit de lucht
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te vertrouwen, scherp veroordeeld, maar nu Miloševic de door de bemiddelaars
Tsjernomyrdin en Ahtisaari overgebrachte voorwaarden op alle punten heeft aanvaard,
heeft hij zijn ongelijk erkend.
Die erkenning is ruiterlijk, maar komt wel een beetje vroeg. We weten nog niet
welke spaken Miloševic nog in voorraad heeft om in wielen te steken - Le Monde
had een aardige cartoon waarop je de twee bemiddelaars tegen Miloševic ziet zeggen:
‘Als we het goed begrepen hebben, aanvaardt u alles onvoorwaardelijk?’, waarop
deze antwoordt: ‘Ja, maar...’ - en bovendien is ook nog onbekend wat hem per slot
van rekening tot capitulatie heeft gebracht.
Maar voorlopig kunnen we met de afloop van de actie tegen Servië blij zijn, al
lijkt zij nauwelijks voor herhaling vatbaar - ook tegen Servië zelf, mocht dit weer
eens zijn belofte schenden. In elk geval zal de actie nog lange tijd onderwerp van
politieke en militair-strategische discussies uitmaken. Er zullen wel andere conclusies
uit getrokken worden dan dat de landen van de NAVO weer tot de orde van de dag
kunnen terugkeren.
Maar ook de morele aspecten van de actie zullen lange tijd in discussie blijven.
Zij is immers begonnen, niet om militair-strategische, maar om morele redenen:
teneinde de Kosovaren te redden van etnische zuivering door de Serviërs. Het is om
die redenen dat de grote meerderheid van ‘links’ in Europa, dat over 't algemeen
eerder pacifistisch, althans antimilitaristisch is, zich achter de actie kon scharen.
Over die morele aspecten kunnen al dadelijk een paar dingen gezegd worden. De
morele rechtvaardiging van de actie tegen Servië bleef tot het eind bestaan, maar zij
raakte wèl steeds meer uitgehold. Niet door de wapens waarmee de actie werd
uitgevoerd; ook niet doordat er zo nu en dan onschuldigen door werden getroffen,
want dat is onvermijdelijk in een oorlog. Nee, de morele rechtvaardiging werd steeds
moeilijker te handhaven als gevolg van twee andere omstandigheden.
In de eerste plaats bleek al heel spoedig na het begin van de actie tegen Servië dat
het lot van de Kosovaren, die zij ten doel had te hulp te komen, er niet door werd
verzacht, maar eerder verergerd. In elk geval ging de etnische zuivering van Kosovo,
gepaard aan het nodige moorden en verkrachten, gewoon door, zo zij er niet door
verhaast werd. Wat dat betreft, had de militaire actie dus een averechts effect. Wat
blijft er dan in de praktijk van de morele rechtvaardiging over?
In de tweede plaats - en dat is misschien wel de oorzaak van dat falen - bleek de
morele rechtvaardiging wèl voldoende om anderen te doden, maar niet om zelf gedood
te worden. Immers, van tevoren werd luid verkondigd dat er geen grondtroepen in
de oorlog tegen Servië zouden worden geworpen, en dat standpunt werd tot het einde
gehandhaafd. Wat is dat voor moraal, die weigert risico's te nemen?
Zeker, er zijn voldoende verklaringen voor deze gang van zaken te geven: het door
vrijwel iedereen gedeelde geloof dat de combinatie van overmacht in de lucht en
precisiewapens snel het gewenste resultaat zou bereiken; de zekerheid dat het gebruik
van grondtroepen zou stuiten op verzet bij een publiek dat dan geconfronteerd zou
worden met de onvermijdelijke lijsten van gesneuvelden en vermisten en zich dan
zou afvragen of het sop de kool wel waard was. Dit alles versterkt slechts de conclusie
dat, als er van moraal sprake was, die wel erg goedkoop aan het worden was.
Maar werd die moraal dan niet versterkt door de vervolging van Miloševic en
andere Serviërs, waartoe de officier van justitie bij het Haagse tribunaal tegen
oorlogsmisdadigers, een orgaan van de VN, was overgegaan? Bevestigde die niet
dat de actie tegen Servië ten diepste een morele actie was? Misschien, maar daarmee

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

is nog niet bewezen dat die moraal niet goedkoop en, wat de Kosovaren betreft,
ineffectief was.
Als de morele rechtvaardiging van de oorlog tegen Servië steeds meer rafels begon
te vertonen, was er dan een andere rechtvaardiging? Bood de Realpolitik er misschien
een? Die zou er eerder voor gepleit hebben de Balkanvolkeren in hun eigen sop te
laten gaarkoken. Bismarck, de Realpolitiker bij uitstek, heeft eens gezegd dat een
oorlog in de Balkan hem niet ‘die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen
Musketiers’ waard was.
Het pure eigenbelang had ook tot andere conclusies kunnen leiden. Bijvoorbeeld
dat, als het Westen niet in de chaos van het voormalige Joegoslavië zou ingrijpen,
er een reusachtige stroom van vluchtelingen naar West-Europa op gang zou komen.
Nu, die leek er toch te komen, nu het eigenlijke doel van de actie - de Kosovaren
van etnische zuivering te redden - mislukt was, en dat bleek al heel gauw.
De enige echt overtuigende rechtvaardiging die langzamerhand nog overbleef,
was dat, bij een stopzetting van de actie onverrichter zake of bij een akkoord dat
Miloševic halverwege tegemoet zou komen, de NAVO haar geloofwaardigheid zou
verliezen, zo ze niet uiteen zou vallen. Ook dat gevaar doemde al heel gauw op,
namelijk zodra bleek dat de luchtoorlog niet het verwachte snelle effect had. Dit
motief is respectabel, maar heeft met moraal weinig te maken.
In laatste aanleg zullen degenen die waarde hechten aan moraal in de politiek, de
vraag onder ogen moeten zien of een om morele redenen begonnen oorlog
noodzakelijkerwijs minder onheil aanricht dan elke andere en, zo neen, of hij dan,
ondanks zijn morele motief, nog moreel genoemd kan worden.
Dat is een vraag die we niet alleen aan onszelf, verwende welvaartskinderen die
geen centje pijn hebben geleden, moeten stellen, maar ook aan de Kosovaren, de
Montenegrijnen, de Macedoniërs, de Bulgaren en de Roemenen. Van de Serviërs
weten we het antwoord al.
NRC Handelsblad van 08-06-1999, pagina 7

De heilige Veronica?
Paus Jan Paul II bezoekt op het ogenblik voor de achtste maal sinds zijn
troonsbestijging in 1978 zijn vaderland, Polen. Deze keer heeft hij ook Torun (Duits:
Thorn) bezocht, de geboorteplaats van de grote sterrenkundige Nikolaus Copernicus
(eigenlijk: Koppernigk - ook Duits?), die, in strijd met de kerkelijke leer, betoogde
dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het heelal was.
Het boek waarin hij deze stelling verdedigde, was al in 1507 in hoofdzaak klaar,
maar Copernicus kon er pas in 1543, het jaar van zijn dood, toe besluiten het uit te
geven - zozeer vreesde hij de pauselijke banvloek. Terecht was hij bang, want in
1616 werd zijn werk op de Index geplaatst. Wat zou er met hem zijn gebeurd als hij
was blijven leven? Galileo Galilei werd gedwongen Copernicus' leer, die hij aanhing,
af te zweren.
Nu heeft de tegenwoordige paus in 1992 de vergissingen van de kerk in de zaak
tegen Galilei erkend en toegeschreven aan een ‘tragisch wederzijds gebrek aan begrip’
tussen geloof en wetenschap. In Torun zei hij nogmaals die tegenstelling te betreuren,
die ‘onherstelbare schade heeft aangericht, niet alleen aan de godsdienst maar ook
aan de cultuur.’
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De kerkelijke molens malen kennelijk langzaam: 73 jaar tussen verschijning en
verbanning van Copernicus' boek (een ban die na 141 jaar werd opgeheven), en 359
jaar tussen Galilei's veroordeling en de erkenning dat zij op een vergissing berustte.
Maar ja, een instituut dat zegt eeuwige waarheden te verkondigen, kan moeilijk een
van die waarheden van de ene dag op de andere herroepen zonder twijfel te zaaien
omtrent de eeuwigheid van die andere waarheden.
De rooms-katholieke kerk in Nederland lijkt zich sneller aan te passen aan de geest
des tijds. De viering van Jezus' tweeduizendste geboortedag wordt voorbereid met
posters, folders, vlaggen, stickers en ballonnen, zo lees ik in de Haagsche Courant.
De posters tonen drie personen met, in grote letters, de uitspraak: ‘Ik geloof’.
En waarin geloven zij? Dat staat er in kleinere letters bij. Niet in de onfeilbaarheid
van de paus, niet in de onbevlekte ontvangenis, niet in de leer der transsubstantiatie
(die voor zoveel rumoer bij het huwelijk van prins Maurits met Marilène van den
Broek zorgde), niet in het celibaat van priesters, niet in het verbod op
anticonceptiemiddelen, euthanasie en abortus.
Nee, ze spreken ‘eigentijdse credo's’ uit. En hoe luiden die? ‘Ik geloof, dus ook
in de toekomst’, ‘Ik geloof, dus ook in elkaar’, ‘Ik geloof, dus ik kom in actie’. En
dat noemt het bisschoppelijk comité 2000, dat de viering van Jezus' verjaardag
voorbereidt, ‘geloofsverdieping’!
De eeuwenoude geloofswaarheden van de kerk worden dus verdoezeld (niet
herroepen!), en ervoor in de plaats komen volstrekt zinledige kreten, waarvan de
bisschoppen kennelijk denken dat ze zullen aanslaan bij een hedendaags publiek.
Want wat betekent precies: ‘Ik geloof in elkaar’? (Het is slecht Nederlands bovendien.)
En waarvoor komt de jongeman op de poster in actie? En wat houdt geloof in de
toekomst precies in? Het is, om in bijbelse termen te spreken, ‘schallend koper’ en
‘rinkelende cimbaal’ - ja, wàs het dat nog maar!
De rooms-katholieke kerk probeert, om nu in ‘eigentijdse termen’ te spreken, popi
te doen. Denkt ze werkelijk dat ze daarmee zieltjes zal winnen of mensen tot geloof
zal oproepen? Over de inhoud van dat geloof wordt immers niets gezegd? Dat zou
de mensen maar afschrikken, hebben de verzinners van die actie blijkbaar gedacht.
Zelden heeft een kerk haar waardigheid zo te grabbel gegooid.
Tot nog toe waren het vooral protestantse kerken die, door zich aan te sluiten bij
wereldse zaken, bij de tijd probeerden te zijn; maar dat waren tenminste nog zaken
die concreet waren en zelfs een zekere ideële ondergrond hadden, zoals het verzet
tegen de kernwapens. (Of ze daarmee de kerken voller hebben gekregen, is een andere
vraag.)
In die vereenzelviging met wereldse zaken zijn ze, naar eigen erkentenis, vaak te
ver gegaan. In 1990 erkende wijlen ds. W.R. van der Zee, toen secretaris van de Raad
van Kerken in Nederland, dat ‘we wel eens te veel gericht waren op de dingen van
de dag. Daar zijn politieke partijen voor en ook de onschatbaar waardevolle
actiegroepen.’
Maar de reclameteksten waarmee de rooms-katholieke kerk nu de aandacht probeert
te trekken, missen alle concreetheid, en als ze een ideële ondergrond hebben, is die
niet te ontdekken. In hun holheid doen ze denken aan de leus van Veronica van een
jaar of twintig geleden: ‘Je bent jong en je wilt wat.’ Maar wat je precies wilde werd
niet aangeduid. Zeker hetzelfde reclamebureau in de arm genomen.
Die teksten doen nog aan iets anders denken, en wel aan uitspraken uit de
Amerikaanse geschiedenis. President Eisenhower zei eens: ‘America makes no sense
without a deeply held faith in God, and I don't care what it is.’ Met andere woorden:
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als je maar gelooft in God (zelfs zo'n geloof durven de rooms-katholieke posters niet
te propageren), en wat die God precies van je vergt of aan je geeft, maakt niets uit.
Nu was Eisenhower een eenvoudige man, zonder veel diepgang, maar ook zonder
pose. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, was een ander geval.
Hij was zeer actief in de presbyteriaanse kerk (en een van de voormannen in de
Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam 1948). Van zo iemand zou
je een minder oppervlakkige uitspraak verwachten.
Maar nee, op een zeker ogenblik bekeerde zijn zoon zich tot het
rooms-katholicisme. Hij werd zelfs jezuïet. Dulles' reactie daarop was: ‘Ik ben erg
blij dat mijn zoon zijn geloof gevonden heeft.’ Kon het Dulles dan helemaal niet
schelen welk geloof die zoon gevonden had? Is elk geloof dan even goed? Toen de
Franse (protestantse) theoloog Jacques Ellul gelezen had wat Dulles' reactie was
geweest, schreef hij zoiets als: Geloof in wat? In the American way of life? In de
Islam? In de veelwijverij? In de ijskast? (In het communisme zeker niet, want Dulles
was fanatiek anticommunist).
Zo'n antwoord kunnen we ook geven op de posters-, folders-, vlaggen-, stickersen ballonnenactie van de rooms-katholieke kerk. Het is het zoveelste teken van de
zelfamerikanisering van de Nederlandse cultuur.
NRC Handelsblad van 11-06-1999, pagina 7

Een huzarenstukje
Zondagavond zond de BBC een documentaire uit over Spetsnatz. Dat waren in de
voormalige Sovjet-Unie speciale commando-eenheden die vuile zaakjes moesten
opknappen. Andere landen hebben zulke troepen ook. Zo hebben de Britten de SAS,
en dat ook de Amerikanen erover beschikken, bleek in 1979, toen een poging om
Amerikaanse gijzelaars in Teheran te bevrijden mislukte.
De Russische eenheid onderscheidde zich voor het eerst door, eveneens in 1979,
de Afghaanse president Amin te vermoorden en zo de weg vrij te maken voor de
inval van het officiële Sovjet-leger in dat land - het begin van het einde van de
Sovjet-Unie, want de Afghanen bleken er niet onder te krijgen te zijn. Een ander
staaltje van de Spetsnatz was de bevrijding van Russische diplomaten die in Beiroet
in gijzeling genomen waren. De desbetreffende eenheid wist een van de gijzelhouders
te pakken te krijgen, doodde hem en liet zijn hoofd bij hun commandant bezorgen.
Binnen 24 uur waren de diplomaten vrij. Ondertussen onderhandelden de Westerse
mogendheden jarenlang over de vrijlating van hun gijzelaars. (Een van die
onderhandelaars, de Brit Terry Waite, werd zelf gegijzeld).
De laatste keer dat de Spetsnatz optraden, was op bevel van de door het Westen
geadoreerde Gorbatsjov. Hun was, in 1991, de opdracht gegeven een opstand in
Vilnius (Litouwen) neer te slaan. Dat deden ze, bloedig. (Gorbatsjov zei later dat hij
er niet van geweten had, want toen het gebeurde sliep hij.)
In de zomer van hetzelfde jaar weigerden de Spetsnatz echter hetzelfde in Moskou
te doen, en daarmee was in feite het einde van de Sovjet-Unie beklonken.
Maar de geest van de Spetsnatz is kennelijk nog niet dood, want het huzarenstukje
waarmee een Russische eenheid vorig weekeinde vanuit Bosnië onverwachts naar
Priština, de hoofdstad van Kosovo, doorstootte en zo de overwinning van de NAVO
van haar glans beroofde, deed aan de exploten van de Spetsnatz denken. Alleen waren
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het deze keer geen speciaal opgeleide commando's, maar een gewone eenheid van
het leger.
Hoezeer ook de Russen met deze actie roet in het eten van de NAVO hebben
gegooid en misschien zelfs tegen de afspraken in hebben gehandeld, het is moeilijk
erg boos te zijn over deze streek. Een door CNN geïnterviewde Britse kolonel, die
in Bosnië had gevochten, vond haar zelfs ‘amusing’. In elk geval is het leedvermaak
te begrijpen dat in Rusland erover gevoeld wordt.
Heel ernstig is het incident op zichzelf dan ook misschien niet. De NAVO zal het
zeker niet op een militaire botsing laten aankomen. Ze kan, als ze wil, die paar
honderd Russen gemakkelijk van alle bevoorrading met voedsel en benzine afsnijden.
Als ze dat doet, zal de Russische triomf kortstondig blijken te zijn.
Ernstiger is het incident als we het bezien als symptoom. Symptoom van wat? Van
Russische onberekenbaarheid en anarchie. Het is nog niet eens zeker wie het bevel
tot deze actie heeft gegeven. In elk geval was het ministerie van Buitenlandse Zaken
in Moskou er geheel van onkundig. Minister Ivanovs eerste reactie was dat zij op
een ‘vergissing’ berustte en dat de eenheid spoedig teruggetrokken zou worden.
Later zei hij dat president Jeltsin er zelf het bevel toe had gegeven, zonder er zelfs
zijn minister van Defensie (laat staan die van Buitenlandse Zaken) in te kennen. Het
is de vraag of deze versie juist is. Ivanov kan dat gezegd hebben teneinde Jeltsins
gezicht te redden, dat inderdaad lelijk zou zijn gehavend als zou zijn uitgekomen dat
het om een puur zelfstandige actie van een paar generaals te doen was geweest.
Intussen is de generaal die aan het hoofd staat van de actie, wèl in rang bevorderd.
In elk geval is de minister van Buitenlandse Zaken, hoezeer hij misschien ook
persoonlijk een heimelijke vreugde over de actie mag voelen, zijn geloofwaardigheid
kwijt. En Jeltsin zelf? Die mag zich voorlopig zonnen in de gunst van een zich
vernederd voelend volk en daarom op het ogenblik de oppositie van de communisten
en nationalisten die op zijn impeachment uit waren, niet vrezen, maar internationaal
is zijn aanzien, op een ogenblik dat zijn land een financiële lening weer bitter nodig
heeft, er niet groter op geworden. Maar dat aanzien was toch al niet groot.
Zo doemt de vraag levensgroot op: wie spreekt namens Rusland? De onzekerheid
die daaromtrent toch al heerste, is sinds zaterdag, de dag waarop de Russen plotseling
in Priština verschenen, alleen maar toegenomen. Het is een onzekerheid die groter
wordt naarmate de geografische afstand tot Rusland kleiner is. Het grootst moet zij
in de Baltische landen zijn. Wie vrijwaart hen voor eventuele overvallen door min
of meer zelfstandige Russische eenheden?
Aan de eenheid van beleid lijkt het in de Verenigde Staten ook enigszins te haperen.
Dit weekeinde konden we op de televisie Strobe Talbott, de onderminister van
Buitenlandse Zaken, in Moskou, waar hij met zijn collega Ivanov onderhandelde,
horen zeggen dat de Russen best een invloedszone in Kosovo konden krijgen, terwijl
even later zijn directe superieur, Madeleine Albright, tegensprak dat Rusland een
sector toegewezen zou krijgen. Wie heeft president Clintons oor? (Talbott is een
oude studievriend van hem.) Of is er een subtiel verschil tussen zone en sector?
Daarom is het nog niet zo zeker dat het in elk geval niet op een verdeling van
Kosovo in een Servisch en een Kosovaars-Albanees deel - het eerste onder Russische
bescherming - zal uitlopen. Zou dat gebeuren, dan zou Kosovo etnisch gezuiverd
zijn, terwijl de hele oorlog tegen Servië juist ten doel had zo'n zuivering te voorkomen
of, toen dat niet gelukt was, althans ongedaan te maken. Een recent boek over de
Koude Oorlog besluit met de uitspraak van de Chinese krijgskundige Sun Tzu (min
of meer een tijdgenoot van Confucius): ‘De vijand te onderwerpen zonder te vechten
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is het toppunt van krijgskunst.’ Dat is juist, maar moet aangevuld worden met het
woord van de Duitse krijgskundige Karl von Clausewitz (1780-1831): ‘De oorlog is
niets anders dan de voortzetting van de politiek met andere middelen’. Een oorlog
moet dus niet alleen militair gewonnen worden - liefst met zo min mogelijk verliezen
- maar ook politiek. Zover is het nog lang niet na de oorlog om Kosovo.
NRC Handelsblad van 15-06-1999, pagina 7

Kerk en vrede
In de tijd dat ik er studeerde, was Leiden nog een vrij kleine stad, zodat je
herhaaldelijk op straat professoren tegenkwam. Die kende je - althans: ik - meestal
niet persoonlijk, maar toch wel van gezicht. Vooral op de Witte Singel struikelde je
haast over ze, want daar woonden ze bijna huis aan huis.
In mijn studentenalmanak zie ik de namen van Heering, Kristensen, Huizinga,
Kloeke, de Blécourt, Flu, Wensinck, Bijvanck, Krom, De Boer en Kollewijn - allemaal
professoren en allemaal op de Witte Singel woonachtig. Van de genoemden heb ik
slechts tot drie ooit het woord gericht: een omdat hij een oom van mij was, en twee
omdat ik tentamen bij hen deed. En van de elf genoemden kende ik er acht van
gezicht. Zo klein was de Leidse academische gemeenschap toen.
Een van hen die ik van gezicht kende, was de eerstgenoemde: prof. G.J. Heering
(1879-1955), hoogleraar aangesteld vanwege het seminarium der Remonstrantsche
Broederschap. Ik zie hem nog voor me: een ernstige, nogal droevig uitziende figuur,
met, als ik me goed herinner, nogal lange haren in de nek. Maar dáárom was hij niet
bekend. Hij was in bredere kring bekend als voorman (en medeoprichter, in 1924)
van Kerk en Vrede.
Wat was Kerk en Vrede? Dat was een pacifistische vereniging, die vooral in de
jaren '20 nogal wat aanhang onder leden van protestantse kerken had. In de jaren '30,
toen de dreiging van het nationaal-socialistische Duitsland steeds duidelijker werd
- hoewel heel wat niet-pacifisten er tot 10 mei 1940 blind voor bleven - slonk die
aanhang.
Een van degenen die in die tijd het pacifisme afzwoeren, was de toen bekende
Rotterdamse predikant ds. A.R. Rutgers, die na een bezoek aan het republikeinse
Spanje in de burgeroorlog (1936-1939) tot de conclusie was gekomen dat het
‘gebroken geweertje’ het fascisme alleen maar in de kaart speelde. Zijn besluit
ontketende toen een pennenstrijd tussen predikanten, waaraan, meen ik, ook de later
bekende ds. J. Buskes meedeed. (Rutgers zou in 1942 in het concentratiekamp Dachau
omkomen.)
Waarom schrijf ik dit allemaal? Niet alleen omdat oude heren - daar zijn ze berucht
om - graag anderen vervelen met verhalen over vroeger, maar vooral omdat ik in
Trouw van 14 juni een interview las met een zoon van prof. Heering, de 84-jarige
dr. A.H. Heering, die ook zijn leven lang actief was in de antimilitaristische beweging.
Ook in de jaren '30 bleef hij haar, anders dan ds. Rutgers, trouw.
Zelfs de Duitse bezetting deed hem niet van gedachten veranderen. ‘Ik heb nooit
geloofd in geweld als middel om rechtvaardigheid en liefde te betrachten’, zegt hij.
Nee, liefde is inderdaad een onwaarschijnlijk resultaat van geweld, maar
rechtvaardigheid ook? Zou dr. Heering ook tegen politieoptreden tegen hooligans
zijn die een onschuldige doodtrappen?

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Hij geeft toe dat zijn houding, wat dat betreft, enigszins dubbelzinnig was: ‘Ik was
(in de oorlog) wel blij als het (gewapend) verzet succes had.’ En: ‘Bij een geallieerde
overwinning waren we blij, bij een nederlaag triest.’ Hij verklaart het als volgt: ‘Het
was eigenlijk heel simpel: aan die militaire gebeurtenissen konden wij niets
veranderen, en als er nu toch strijd was, dan maar liever een strijd die overwinning
opleverde.’ Overwinning van de geallieerden, neem ik aan, maar die was lange tijd
niet zeker.
Belangrijker is echter de vraag of die houding niet neerkomt op het houden van
schone handen, terwijl anderen het vuile werk voor je opknappen. Is dit een houding
die dr. Heering ook aan overheden zou willen aanbevelen? Dat is een proef op de
som, want eigenlijk is zo'n houding vrijblijvend als ze niet verbonden is met
verantwoordelijkheid - verantwoordelijkheid voor anderen.
Toch lijkt het me moeilijk voor een christen die Jezus' gebod ‘wie u een slag geeft
op de rechterwang, keer hem ook de andere toe’ ernstig neemt, tot een andere
conclusie dan die van vader en zoon Heering te komen. Zeker, het aantal theologische
argumenten daartegen is legio, maar moet de christen zijn houding toetsen aan wat
de schriftgeleerden zeggen of aan wat de bijbel zegt? Soms ben ik blij geen belijdend
christen te zijn.
In de eerste decennia na de oorlog deed de vredesbeweging nauwelijks meer van
zich spreken. Pas in de loop van de jaren '60 kwam zij weer op gang, werd zij zelfs
veel massaler dan Kerk en Vrede ooit geweest was, maar zij was, zegt Heering, ‘veel
minder radicaal en niet antimilitaristisch’. Zij richtte zich alleen tegen de kernwapens.
Dat vond Heering jammer, maar aan de demonstraties van de jaren '80 deed hij
wel mee. Met de grote man van die demonstraties, Mient Jan Faber, de secretaris
van het Interkerkelijk Vredesberaad - die inderdaad geen pacifist was - zal hij het nu
wel helemaal niet eens zijn, want Faber billijkte het gewapend optreden tegen Servië,
ja bepleitte zelfs de inzet van grondtroepen.
‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen’ (Joh. 14:2).
NRC Handelsblad van 18-06-1999, pagina 9

Vertalingen en een staartje
Vorige week is Ernst van Altena overleden. In de necrologieën wordt hij herdacht
als virtuoos vertaler van, vooral, Franse poëzie. Terecht, naar ik aanneem. In de
vertaling uit andere talen blonk hij evenwel minder uit, zoals ik eens heb ervaren.
Een twaalf jaar geleden vroeg dr. A.C.R. Dreesmann aan een aantal Nederlanders
hun drie liefste gedichten te noemen. Ruim honderd van hen stuurden die in. De
gedichten waar hun eerste keus naar uitging, werden gebundeld en uitgegeven (bij
Vroom & Dreesmann) onder de titel Ons poëtisch Nederland.
Ik behoorde bij die ruim honderd. Mijn eerste keus was op het gedicht
Todes-Erfahrung van Rainer Maria Rilke gevallen. Mijn tweede en derde keus waren
resp. Moeder van Willem Elsschot en De moeder de vrouw van Martinus Nijhoff.
Als ik een vierde en vijfde keus had gehad, zou ik Sinds ik het weet en Moeder van
Jacqueline van der Waals hebben gekozen, hoewel de officiële literaire kritiek haar
gedichten nogal kitscherig vindt, geloof ik.
Mijn eerste keus, Todes-Erfahrung, werd in de bundel opgenomen, vertaald door
Ernst van Altena. Tegen die vertaling nu, die ik niet van tevoren had gezien, had ik
nogal wat bezwaren. Volgens mij bleek eruit dat Van Altena, op z'n minst, het Duits
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niet zo goed beheerste als het Frans. Maar oordeelt u zelf aan de hand van het gedicht
en zijn vertaling.
‘Wir wissen nichts von diesem Hingehn,/das nicht mit uns teilt. Wir haben keinen
Grund, Bewunderung und Liebe oder Hass/dem Tod zu zeigen, den ein
Maskenmund/tragischer Klage wunderlich entstellt./ Noch ist die Welt voll Rollen,
die wir spielen./Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen,/spielt auch der Tod, obwohl
er nicht gefällt./ Doch als du gingst, da brach in diese Bühne/ein Streifen Wirklichkeit
durch jenen Spalt/durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,/wirklicher
Sonnenschein, wirklicher Wald./ Wir spielen weiter. Bang und schwer
Erlerntes/hersagend und Gebärden dann und wann/aufhebend; aber dein von uns
entferntes,/aus unserm Stück entrücktes Dasein kann/uns manchmal überkommen,
wie ein Wissen/von jener Wirklichkeit sich niedersenkend,/so dass wir eine Weile
hingerissen/das Leben spielen, nicht an Beifall denkend.’
Ernst van Altena maakte er dit van:
‘Wij weten niets omtrent dit henengaan/dat nimmer met ons deelt. Op welke grond/dan
eerbied, liefde, haat in ons bestaan/te tonen aan de dood, die 'n maskermond/zo
vreemd vervormt wanneer die tragisch jankt./ Wij spelen rollen op de aardse
planken,/zolang 't ons zorg is of men ons zal danken,/speelt ook de dood, hoewel
hem niemand dankt./ Maar toen jij ging, brak tussen deze planken/een streepje
waarlijkheid door elke kier/waardoor jij vlood: waarlijker groene ranken,/waarlijker
zon, waarlijker woud, rivier./ Wij spelen bang voort. Het moeizaam
geleerde/opdreunend en gebaren nu en dan/herhalend; maar jouw zo door ons
ontbeerde,/uit dit - ons stuk - gerukte Wezen kan/ons telkens overvallen: als een
weten/van juist die waarlijkheid zich mededelen,/waardoor wij dan een wijle als
bezeten,/niet denkend aan applaus, het leven spelen.’
Rekening houdend met Van Altena's kennelijke wens het gedicht ook in het
Nederlands te laten rijmen, heb ik toch enkele ernstige bezwaren tegen de vertaling.
Al in de eerste strofe loopt de tweede zin niet. Waarom zou ‘Wir haben keinen Grund,
Bewunderung... enz.’ niet vertaald kunnen zijn met: ‘Wij hebben geen grond
bewondering... enz.’?
In de tweede strofe maakt Van Altena van twee zinnen één, terwijl het duidelijk
is dat ‘Solang’ het begin van een tweede zin moet zijn. Ik ben ook niet gelukkig met
de vertaling van ‘Solang wir sorgen...’ in ‘zolang 't ons zorg is...’, omdat de eerste
reactie van de lezer is te denken aan de uitdrukking: ‘'t Is ons een zorg’, wat het
omgekeerde is van wat Rilke bedoelt.
In de derde strofe wordt ‘durch jenen Spalt’ vertaald met ‘door elke kier’, terwijl
het had moeten luiden: ‘door die ene kier...’ In de vierde strofe is het einde onduidelijk
doordat het gedachtestreepje verkeerd staat. En ten slotte hebben we het op school
erin gestampt gekregen dat manchmal niet telkens of menigmaal betekent, maar
soms. Daaruit alleen al blijkt dat Van Altena's kennis van het Duits gebrekkig was.
Nu zal ik, naar ik hoop, niet het verwijt te horen krijgen dat ik met wat ik hier over
Van Altena schrijf, zondig tegen de stelregel: ‘Over de doden niets dan goeds.’ Mijn
antwoord op dit verwijt is dat dit een ook verkeerde vertaling is, nl. van het Latijnse
‘De mortuis nil nisi bene’, wat, goed vertaald, ‘Over de doden behoren wij slechts
op goede, heuse wijze te spreken’ betekent. Immers, bene is een bijwoord. Als er
met de uitspraak ‘niets dan goeds’ was bedoeld, zou er ‘nil nisi bonum’ hebben
gestaan.
Kortom, ik hoop dat ik over Van Altena bene gesproken heb. Ik mag er misschien
nog aan toevoegen dat hij, in 1933 geboren, in een tijd naar de middelbare school
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moet zijn gegaan dat Duits niet tot de meest populaire vakken behoorde. Dat kan als
verklaring van zijn gebrekkige kennis van die taal gelden, niet als excuus. Het geldt
evenmin als excuus voor de twee auteurs van wie ik onlangs ontdekte dat zij een
verkeerde vertaling van Kant tot uitgangspunt van een beschouwing hadden gemaakt
(zie 21 mei en 4 juni).
De twee heren hebben intussen in een brief in de krant van 15 juni erkend dat dit
een fout was. Ik zal er daarom niet verder over zeuren. Integendeel, ik wil hen voor
deze ruiterlijke erkenning prijzen. Gezien het prestige en de bekendheid die zij
genieten, was daar zelfs een zekere moed voor nodig.
Toch had mijn discussie in de krant met beide auteurs nog een staartje. Om aan
te tonen dat de vertaling van de desbetreffende uitspraak van Kant verkeerd was, had
ik, behalve de Duitse tekst, ook de m.i. juiste vertaling ervan weergegeven. Het was,
zo schreef ik, een vertaling van de Nederlandse filosoof J.D. Bierens de Haan uit
1943.
Hierop kreeg ik een brief van het Tweede-Kamerlid E. van Middelkoop (GPV),
die mij schreef dat Bierens de Haan hier gebruik had gemaakt van een eerdere
vertaling, nl. van A.P. Prins uit 1915. (Welk ander Kamerlid heeft Kant in de kast
staan?) Inderdaad. die vertaling bleek dezelfde als die van Bierens de Haan, maar
bij nader onderzoek bleek mij dat Bierens de Haan niet de eer van de vertaling had
opgeëist. In zijn inleiding vermeldde hij dat de vertalers - dus ook A.P. Prins, neem
ik aan - hem toestemming hadden gegeven hun vertalingen te gebruiken.
Hoogst onbelangrijk, zult u zeggen. Ik zou het dan ook niet de moeite van
vermelding waard hebben gevonden als ik niet ontdekt had dat de vertaling van A.P.
Prins van Kants Zum ewigen Frieden uitgegeven was (bij de Wereldbibliotheek) als
nr. 5 van de uitgaven van het comité ‘De Europeesche statenbond’.
Wat was dat voor comité dat in 1915 - dus terwijl de Eerste Wereldoorlog om
Nederland woedde - het idealisme bezat om zo'n statenbond te bepleiten? Gelukkig
stond er achterin het boekje wie er in dat comité zaten: Frederik van Eeden, de
Groningse filosoof prof. G. Heymans, Aletta Jacobs en de auteur Nico van Suchtelen,
in die tijd - en in sommige gevallen nòg - bekende namen.
De overtuiging van het comité wordt ook vermeld: ‘... dat de verhoudingen der
beschaafde staten onderling door dezelfde wetten van zedelijkheid en recht beheerscht
behooren te worden als het maatschappelijk leven der naties afzonderlijk; dat in het
bijzonder voor het tegenwoordige Europa de aaneensluiting tot een statenbond of
bondstaat, op grondslag van gelijkgerechtigheid en inwendige zelfstandigheid der
samenstellende naties, wenschelijk is.’
Hoewel er een tegenspraak in deze beginselverklaring te ontdekken valt zelfstandigheid der samenstellende naties klopt niet erg met bondstaat - is het een
ideaal dat grosso modo nog steeds door de meerderheid van de Nederlandse politici
- zij het, getuige de opkomst bij de Europese verkiezingen, minder door de kiezers
- gedeeld wordt.
NRC Handelsblad van 22-06-1999, pagina 9

Hypertrofie van een begrip
Door de kandidatuur van Frits Bolkestein voor het ambt van lid van de Europese
Commisie te steunen heeft het kabinet niet geluisterd naar de inquisitoriale bezwaren
van, vooral, de lijsttrekkers van PvdA, CDA en D66 bij de Europese verkiezingen.
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Die bezwaren kwamen erop neer dat Bolkestein een euroscepticus is. Is een
euroscepticus dan een tegenstander van een verenigd Europa? Welnee, scepsis
tegenstand te noemen is een hypertrofiëring van het begrip. Een euroscepticus kan
heel goed op rationele gronden voorstander zijn van Europa's eenheid zonder meteen
gedreven te zijn door een vurig geloof erin. Maar Max van den Berg (PvdA) en de
dames Maij-Weggen (CDA) en Van der Laan (D66) wilden kennelijk een
geloofsbelijdenis van Bolkestein, en dat doet aan inquisitie denken. Twijfel is
verboden.
Van Van den Berg is zo'n houding nog het merkwaardigst, want tot voor kort had
niemand veel van eurogeestdrift bij hem gemerkt. In de dagen dat hij voorzitter van
de PvdA was (1979-1986), wantrouwde hij, met velen van zijn linkse partijgenoten,
eerder het hele streven naar Europese eenheid. Trouwens, de toenmalige politieke
leider van de PvdA, Joop den Uyl, kon rustig een euroscepticus genoemd worden
(al bestond dit woord toen nog niet).
Nu zegt Van den Berg wel dat hij intussen ‘een ander’ geworden is, maar daarmee
zijn zijn Europese papieren niet onmiddellijk erg kredietwaardig geworden en geven
ze hem zeker niet het recht Bolkestein de Europese maat te nemen. Het lijkt erop dat
zijn partij, nadat zij hem het ministerschap van Ontwikkelingssamenwerking had
geweigerd en ook al zijn gooi naar het burgemeesterschap van Amsterdam en Zaanstad
niet had gehonoreerd, hem dan maar hoofd van de Nederlandse socialisten in
Straatsburg heeft gemaakt, waar hij kennelijk geen kwaad kan. Ook niet direct een
bewijs van eurogeestdrift van de kant van de PvdA, en voor hem was Europa kennelijk
vierde keus.
Trouwens, D66's Europese papieren zijn ook twijfelachtig. In 1972 ondertekende
het het verkiezingsprogramma van de drie progressieve partijen PvdA, D66 en PPR,
waarin staat: ‘Het streven naar een grotere eenheid van Europa (...) dient ondergeschikt
te zijn aan de verwezenlijking van een progressief beleid (...).’ Met dit programma
ging het kabinet-Den Uyl in zee, met Brinkhorst als staatssecretaris voor Europese
zaken. D66's standpunt ten opzichte van Europa was misschien niet sceptisch, maar,
getuige dat programma, er wel een van voorwaardelijke steun. Nu beweert lijsttrekster
Van der Laan dat D66 de enige pro-Europese partij is. Het geheugen van D66 is kort.
De drie inquisitoren kennen blijkbaar het Franse gezegde niet: ‘Een jacobijn die
minister wordt, is geen jacobijnse minister.’ Nu is Bolkestein allesbehalve een
jacobijn, maar het gezegde is toepasselijk op iedereen die er een politieke opvatting
op na houdt. Als politicus hield Bolkestein het politieke discours wakker (een plicht
die maar al te veel politici verzaken). Waarom zou hij in een andere functie niet
eveneens zijn plicht doen? Te suggereren dat hij daarin zou falen, is bijna hem van
kwade trouw beschuldigen.
Maar nu de vraag of euroscepsis überhaupt nog zin heeft. Het ontstaan van de euro
leek het tapijt onder de voeten van de eurosceptici te hebben weggetrokken. Dat die
munt niet dadelijk de grote concurrent van de dollar werd, zoals sommigen verwacht
hadden, ja dat zij zelfs gestaag in waarde daalde in vergelijking tot de Amerikaanse
munt, hoefde nog niet direct hun gelijk te bevestigen. Nu evenwel niemand minder
dan Romano Prodi, de aangewezen voorzitter van de Europese Commissie, dezer
dagen in een onbewaakt ogenblik heeft geopperd dat Italië wel eens uit de
Economische en Monetaire Unie zou kunnen vallen, heeft de euroscepsis weer nieuw
voedsel gekregen. Is Prodi nu ook euroscepticus, en wat zegt het drietal dat Bolkestein
op zijn huid heeft gezeten, daarvan? Trouwens, vorige maand gaven de ministers
van Financiën van de Europese Unie Italië toestemming om minder stringent de
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overeengekomen regels betreffende het overheidstekort toe te passen.
Minister-president D'Alema suggereerde onlangs dat andere landen ook zo'n concessie
zouden kunnen proberen te krijgen. Zijn degenen die vóór de totstandkoming van
de EMU bezwaar maakten tegen Italië's toetreding, nu plotseling ook eurosceptici
en dus rijp voor de inquisitie? Er hebben zich de laatste dagen een paar andere zaken
voorgedaan die een milde euroscepsis rechtvaardigen. In Frankrijk heeft de minister
van Justitie, Elisabeth Guigou, een wetsontwerp ingediend dat politieke inmenging
in gerechtelijke onderzoeken verbiedt, iets wat in Frankrijk schering en inslag was.
Een ontwerp dus dat iedere rechtgeaarde Europeaan zal toejuichen. Maar wat scepsis
wekt is dat dit ontwerp op sterke weerstand stuit, zowel bij rechts als bij links.
Maar waarom doet dit ook de euroscepsis rijzen? Omdat wat in andere Europese
landen als vanzelfsprekend geldt in een democratie, in Frankrijk - en waarschijnlijk
ook in een aantal andere Zuid-Europese landen - als een bedreiging van het primaat
van de staat, dus van de politiek - ook boven het recht - wordt gezien. In werkelijkheid
gaat het om de mogelijkheid politieke vriendjes te helpen of te redden.
Met andere woorden: zolang er in de Europese Unie niet één politieke cultuur
heerst, blijft er grond voor scepsis. In laatste aanleg is ook de munt uitdrukking van
een politieke cultuur. Vandaar dat ook de euro niet gevrijwaard is voor de gevolgen
van de verschillen tussen Europa's politieke culturen. Of vinden onze inquisitoren
soms dat wij, ter wille van de lieve vrede, ons maar moeten aanpassen aan de
Zuid-Europese praktijken en dat degenen die daar bezwaar tegen maken,
verdoemelijke eurosceptici zijn?
Ander geval: de Portugese regering heeft haar veto uitgesproken over een poging
van Spanje's grootste bank, de Banco Santander Central Hispano, een belang van 40
procent te nemen in de Portugese financiële groep Mundial Confiança. Dit zou in
strijd zijn met Portugals ‘nationale waardigheid’. ‘Portugal is geen bananenrepubliek’,
zei minister-president Guterres.
Weliswaar is het waarschijnlijk dat de Europese Commissie bezwaar zal maken
tegen dat Portugese veto, en misschien zal Portugal zijn verzet niet kunnen volhouden.
Maar het tekent de kracht van de nationale gevoelens die er in Europa nog bestaan.
Na Kosovo zouden we daar eigenlijk niet aan hoeven te herinneren, en we kunnen
nog zelfs een zekere sympathie voor het Portugese achterhoedegevecht hebben:
zouden wij staan juichen als de grootste Duitse bank een preponderant belang in een
grote Nederlandse financiële onderneming zou krijgen?
Niet dat dan per se het Portugese voorbeeld gevolgd zou moeten worden, maar de
kracht van het nationale gevoel waarvan het Portugese verzet één voorbeeld is, zou
bij iedereen enige twijfel - en twijfel is een ander woord voor scepsis - moeten doen
ontstaan over het automatisme van de Europese eenwording. Trouwens, dit is Portugal
nog maar, een van de armste landen in de EU, maar de houding van Frankrijk tegen
Überfremdung van de eigen industrie en bankwereld is precies dezelfde.
Euroscepsis is dus een heel normale houding. Het is alleen maar doordat in
Engeland eurohaters eurosceptici genoemd worden - een gebruik dat eurofielen hier
onnadenkend, dus dom hebben overgenomen - dat euroscepsis zowat gelijkgesteld
wordt met fout in de oorlog. Gelukkig dat het kabinet niet voor deze chantage is
geweken. En nu Bolkesteins beleid als lid van de Europese Commissie op zijn merites
beoordelen.
NRC Handelsblad van 25-06-1999, pagina 7
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Lessen uit een Pyrrusoverwinning
In de derde eeuw voor Christus was Pyrrhus koning van Epirus. Hij gaf zijn naam
aan het woord Pyrrusoverwinning, een overwinning waarbij de overwinnaar zo grote
verliezen lijdt dat zij bijna neerkomt op een nederlaag. Dat gebeurde met Pyrrhus,
die weliswaar in 280 de Romeinen versloeg, maar daarbij zoveel manschappen verloor
dat hij zijn overwinning niet te gelde kon maken.
Waarom deze vergeten krijgsheer in herinnering roepen? Welnu, Epirus lag
ongeveer waar nu Albanië ligt. Misschien strekte Pyrrhus' gezag zich wel uit tot over
het huidige Kosovo. Maar een belangrijker reden om Pyrrhus te gedenken is dat de
overwinning van de NAVO over Miloševic erg lijkt op een Pyrrusoverwinning.
Miloševic is weliswaar verslagen, maar tegen welke kosten voor de overwinnaar en
degenen die hij te hulp snelde?
Daarom is vrijwel iedereen het erover eens dat de operatie tegen Servië niet voor
herhaling vatbaar is. Dat wil dus zeggen dat de eerste operatie die de NAVO na het
einde van de Koude Oorlog heeft uitgevoerd - tegen een ander soort tegenstander
dan waartegen zij vijftig jaar geleden was opgericht - eigenlijk, ondanks de
overwinning die zij ten slotte behaald heeft, mislukt is.
Daaruit zullen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan lessen getrokken worden.
In Amerika zal de vraag steeds luider gesteld worden of het eigenlijk wel op de weg
van de Amerikanen ligt zoveel geld en moeite te besteden en het leven van zoveel
mannen op het spel te zetten voor een zaak in Europa waar nauwelijks één Amerikaans
belang mee gemoeid is. Ligt het niet voor de hand dat de Europeanen zo'n zaak in
hun eigen achtertuin opknappen?
Maar dat is het 'm juist: de Europeanen zijn tot zo'n operatie niet in staat. De
wapens die Miloševic er per slot van rekening onder hebben gekregen, waren voor
het grootste deel Amerikaanse wapens, grotendeels gehanteerd door Amerikanen.
Ook het opperbevel was Amerikaans. Hieruit trekken de Europeanen de les: een
volgende keer - wanneer de Amerikanen waarschijnlijk niet weer het voortouw zullen
nemen - moeten we het zelf kunnen doen.
De Europese top die begin van deze maand in Keulen is gehouden, heeft dan ook
het besluit genomen oorlogsactiviteiten onder leiding van de Europese Unie mogelijk
te maken, dus met geloofwaardige strijdkrachten, die zelfstandig (dus buiten
NAVO-verband) kunnen opereren bij internationale crisissen.
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het betekent dat de Europeanen
aanzienlijk meer zullen moeten uitgeven om zo'n onafhankelijk optreden mogelijk
te maken - en dat in een tijd dat algemene bezuiniging het parool is en tegelijkertijd
het herstel op de Balkan miljarden zal eisen. Maar het principebesluit is genomen niet in de laatste plaats omdat het Verenigd Koninkrijk er deze keer achter stond.
Wat Nederland betreft, zitten de twee ministers die het meest direct bij dit besluit
betrokken zijn, die van Buitenlandse Zaken en die van Defensie, toevallig allebei
namens de VVD in het kabinet. Dat is vooral daarom interessant omdat de fractie
van de VVD in de Tweede Kamer niet gelukkig is met dit besluit. Voorzitter Dijkstal
zei: ‘De EU voegt niets toe aan de NAVO. Het zal nooit werken.’
Met dat laatste heeft hij misschien wel gelijk, maar gegeven de twijfelachtigheid
van een Amerikaanse reprise moet het toch geprobeerd worden. Bovendien: de
Amerikanen zelf dringen erop aan dat de Europeanen nu eindelijk eens zelf in zulke
gevallen als Kosovo de zaak in handen nemen (in het op dit ogenblik vrijwel
denkbeeldige geval van een massale Russische aanval blijven zij de dirigent).
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Nu is het niet de eerste keer dat de VVD huiverig staat tegenover zelfstandige
Europese acties. Dat was de reden waarom de eerste liberale minister van Buitenlandse
Zaken, Dirk U. Stikker, bezwaar had tegen een Europees federalisme. Maar begin
1949 - dus nog voordat het Noord-Atlantische verdrag een feit was - ging hij overstag,
omdat hij gemerkt had dat de Amerikanen er voorstander van waren.
Op 4 februari 1949 zei hij in de Tweede Kamer dat ‘de verwezenlijking van dit
denkbeeld (een Europese federatie) geheel en al overeenstemt met de wensen die
sinds enige tijd in steeds sterker mate tot uiting zijn gekomen aan de andere zijde
van de Atlantische Oceaan’. Dit zo zijnde, ‘kan dit een prikkel zijn in de richting
van de Europese federatie werkzaam te zijn’.
Stikker bleef euroscepticus, en een Europese federatie is er vijftig jaar later nog
niet. Maar waar het om te doen is, is dat de Amerikaanse geestdrift voor een Europese
eenheid hem over de brug heeft geholpen. (Dat zal ook wel gegolden hebben voor
minister-president Drees, ook een notoire euroscepticus.)
Twee jaar later herhaalde zich dit tafereel. In oktober 1950 lanceerde Frankrijk
een plan voor een Europese Defensiegemeenschap, waaraan, behalve Frankrijk, de
Beneluxlanden, Italië en ook Duitsland zouden moeten meedoen. Nederland reageerde
gereserveerd. Het stuurde aanvankelijk slechts een waarnemer naar de besprekingen
over dit plan. Maar toen generaal Eisenhower, die toen opperbevelhebber was van
de Atlantische strijdkrachten in Europa, zich vierkant achter dit plan opstelde, gingen
Drees en Stikker weer om - niet met geestdrift, maar toch.
Goed, ook die Europese Defensiegemeenschap is er niet gekomen (vier jaar later
afgeschoten door Frankrijk zelf), maar hier is het weer interessant te signaleren dat
Nederland zijn verzet ertegen opgaf nadat gebleken was dat Washington ervoor was.
Nu, vijftig jaar later, is Washington weer voor zoiets. Dat zou de heren Dijkstal c.s.
ertoe kunnen brengen van gedachten te veranderen en toch, zij het zonder veel geloof,
eraan mee te werken dat de Europese Unie in de toekomst ook zelfstandig militair
kan optreden.
Toegegeven: het Amerikaanse enthousiasme voor een Europese eenheid heeft wel
zijn bedenkingen. In de eerste plaats is vaak gebleken dat, als Europa eindelijk eens
met één stem spreekt en die stem bevalt de Amerikanen niet, zij niet verheugd, zelfs
eerder geërgerd reageren. Zij hebben kennelijk nog steeds niet hun houding tegenover
de Europese eenheidsgedachte volledig doordacht, tenzij er - en dat is de tweede
bedenking - de machiavellistische gedachte achter zit: als Europa één is, kunnen wij
onze handen ervan aftrekken. Maar dat is alleen al daarom onwaarschijnlijk omdat
de Amerikanen, met uitzondering van Kissinger misschien, zo weinig
machiavellistisch zijn.
Maar zelfs als deze bedenkingen gegrond zouden zijn, zou Nederland in feite geen
andere keus hebben dan om met de Europese militaire plannen mee te doen - als het
moet als remmer. Geen andere keus, vooral omdat Europa sinds 1989 niet meer
bedreigd wordt door een supermogendheid aan zijn grenzen. Zolang dat zo was, was
het een Amerikaans belang in Europa - of het nu één dan wel verdeeld was - het
laatste woord te hebben. Nu is dat belang aanzienlijk afgenomen. Kosovo is
waarschijnlijk een laatste oprisping geweest. Daar moeten de Europeanen, Nederland
en de VVD incluis, hun conclusies uit trekken. Zonder illusies.
NRC Handelsblad van 29-06-1999, pagina 7

Kosovo: een voorlopige inventarisatie
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‘Columnisten zaten ernaast in het luchtoorlogdebat.’ Zo luidde de kop boven een
artikel van Kees Versteegh op deze pagina in de krant van 28 juni. In dat artikel
neemt hij vier columnisten (van wie één van deze krant en drie van de Volkskrant)
onder handen. Hij verwijt hun dat ze niet, zoals sommige van hun Britse collega's,
hun ongelijk, nadat dat gebleken was, bekend hebben.
In dit debat zal ik mij niet mengen, maar ik wil wel toegeven dat het mij opviel
dat ik mij niet bevond onder de door Versteegh gekapittelde columnisten. Was het
niet de moeite waard geweest wat ik over Kosovo geschreven had? Of had ik globaal
gelijk gehad?
Het eerste is niet te mijner beoordeling. Het tweede eigenlijk ook niet. Maar ik
zag in Versteeghs artikel toch wel aanleiding om eens na te gaan wat ik precies over
Kosovo geschreven had. Wat dat betreft, is mijn geheugen kort. (Wanneer iemand
mij aanspreekt over een artikel van mij dat een dag tevoren in de krant stond, moet
ik er altijd diep over nadenken waar dat artikel alweer over ging.) Kortom, ik was
nieuwsgierig naar een inventaris van mijn eigen boedel.
Welnu, ik was laat met mijn eerste reactie op de luchtoperaties tegen Servië. Die
begonnen op 24 maart, en op 26 maart schreef ik nog rustig over het dagboek in rijm
van François HaverSchmidt over zijn verblijf in Beekhuizen (Velp) in 1870. Ik wilde
dat ei nu eenmaal kwijt. Ongetwijfeld een prioriteit die van een zekere frivoliteit
getuigt.
Pas op 30 maart verscheen mijn eerste artikel over de luchtoorlog. Ik stelde daarin
de vraag: ‘Zal de overweldigende overmacht in de lucht die de NAVO nu Servië laat
voelen, binnen een paar weken’ Miloševic eronder krijgen? Daar was ik blijkbaar
niet zo zeker van. Ik dacht dat Miloševic ‘niet zo gauw bereid’ zou zijn zijn
persoonlijke macht op te geven - ‘zelfs als zijn land platgebombardeerd zou worden’.
Ook meende ik dat ‘een afgang aan de conferentietafel hem (door de Serviërs)
nooit vergeven zou worden’. Dan liever ‘een nederlaag tegen een overmachtige
vijand’. Die zou hem, gezien Servië's zelfbeeld, waarin de nederlaag een grote rol
speelt, ‘in Servië tot eer strekken en zijn macht kunnen redden’.
‘Zo zou het kunnen zijn dat het welslagen van de NAVO-operatie tegen Servië in
laatste aanleg afhangt, niet van het verdwijnen maar van het aanblijven van Miloševic.
Ondertussen zou Servië dan wel geruïneerd zijn en Kosovo, om het eufemistisch uit
te drukken, etnisch gezuiverd. [...]
Het ziet er echter naar uit dat het “etnisch gezuiverd” Kosovo sowieso het resultaat
zal zijn - wat ook het lot van Miloševic zal zijn. [...]. Wat dat betreft is de
NAVO-operatie nu al mislukt, want haar doel was het moorden in Kosovo te stoppen.
Kan zij daarom beter gestaakt worden? Nee, want dan zou de NAVO volstrekt
ongeloofwaardig worden.’
Maar dat betekende dat ‘behoud van de NAVO, die een middel van een
Europees-Amerikaanse belangengemeenschap is, langzamerhand een doel van de
operatie tegen Servië aan het worden is’. Dat was, volgens mij, ‘het absurde van de
tegenwoordige toestand’.
Op 2 april uitte ik mij pessimistisch over het effect van de operatie op de NAVO:
‘Mocht Kosovo [...] één groot Srebrenica worden, dan zal dit ongetwijfeld ook zijn
weerslag op de NAVO hebben, Zoals in Nederland na Srebrenica, zal dan ook ijverig
naar de schuldige gezocht worden. Verwijten over en weer - vooral tussen Europa
en de Verenigde Naties - zullen klinken.’
Vier dagen later bracht ik het gebruik van grondtroepen ter sprake. De kans daarop
achtte ik, ‘rationeel gesproken, heel klein’. De prognose is juist gebleken, maar de
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luchtoorlog had niet veel langer mogen duren of deze kwestie zou onontkoombaar
zijn geweest. Zó klein was die kans, achteraf gezien, toch niet. Misschien heeft zij
zelfs een rol gespeeld bij de vorming van Miloševic' besluit ermee op te houden.
Ook constateerde ik dat ‘het doel van de luchtoperaties [...] stilzwijgend (was)
verschoven van hulp aan Kosovaren’ (die toen massaal hun land aan het verlaten
waren) ‘naar afstraffing van Miloševic - op zo'n manier dat andere gangsters zich
wel tweemaal zullen bedenken alvorens een voorbeeld aan hem te nemen’.
‘Het is bijna zeker - was mijn oordeel twee weken na het begin van de luchtoorlog
- dat de NAVO, door de operatie tegen Servië te ondernemen, zichzelf heeft overschat
[...], maar welke verantwoordelijke politicus zou om die reden de desintegratie durven
riskeren van de enige internationale organisatie die tanden heeft?’ Het ging mij dus
opnieuw om de geloofwaardigheid van de NAVO.
Op 16 april noemde ik de eis ‘om Miloševic, als de NAVO ooit de hand op hem
zal weten te leggen, als oorlogsmisdadiger te berechten, qua timing ‘buitengewoon
dom’, nl. ‘een uitnodiging aan Miloševic zich tot het uiterste te vezetten’. Intussen
is hij als oorlogsmisdadiger officieel in staat van beschuldiging gesteld, en sommigen
beweren zelfs dat dit zijn capitulatie heeft verhaast.
Twaalf dagen later: De ‘grenzen aan de bereidheid op te komen voor de idealen
van de democratie’ (blijkend uit de algemene huivering grondtroepen in te zetten)
‘zijn in de oorlog tegen Miloševic zichtbaar geworden, nu blijkt dat de
afstandsbediening niet binnen de daarvoor gestelde termijn het gewenste resultaat
heeft bereikt en, wat de hulp aan de Kosovaren (om wie het allemaal te doen was)
betreft, zelfs het tegendeel daarvan.’
Daarom kwam ik op 7 mei tot de conclusie dat na een eventuele overwinning op
Servië ‘de NAVO zich er heel grondig op (zal) moeten bezinnen hoe herhaling van
deze eerste manifestatie van haar nieuwe strategische conceptie voorkomen kan
worden’. Dat de operatie tegen Servië ‘niet voor herhaling vatbaar’ was, is een thema
dat ik daarna meermalen zou herhalen.
Wat de morele rechtvaardiging van de hele onderneming betreft, deze bleef, zo
schreef ik op 8 juni (na de stopzetting ervan), ‘tot het eind bestaan, maar zij raakte
wèl steeds meer uitgehold’, en wel om twee redenen: 1. het lot van de Kosovaren,
om wie het te doen was, was er niet door ‘verzacht, maar eerder verergerd’; 2. de
weigering grondtroepen in te zetten maakte dat de morele rechtvaardiging kennelijk
‘wèl voldoende (was) om anderen te doden, maar niet om zelf gedood te worden’.
‘Wat is dat voor moraal, die weigert risico's te nemen?’
‘In laatste aanleg zullen degenen die waarde hechten aan moraal in de politiek, de
vraag onder ogen moeten zien of een om morele redenen begonnen oorlog
noodzakelijkerwijs minder onheil aanricht dan elke andere en, zo neen, of hij dan,
ondanks zijn morele motief, nog moreel genoemd kan worden.’
Tenslotte schreef ik op 29 juni dat de ‘overwinning van de NAVO op Miloševic
erg lijkt op een Pyrrusoverwinning. Miloševic is weliswaar verslagen, maar tegen
welke kosten voor de overwinnaar en degenen die hij te hulp snelde?’
Andere thema's kwamen in de reeks artikelen ook aan de orde maar meer en
passant. De juistheid of onjuistheid van sommige beweringen kan pas na enige tijd
vastgesteld worden, en sommige gestelde vragen pas na jaren beantwoord. Voor de
rest zal ik het voorbeeld niet volgen van die minister van Binnenlandse Zaken die
het beleid dat hij als burgemeester van Amsterdam gevoerd had, een voldoende gaf.
Mijn voorlopige facit luidt dat de onderneming, hoewel in haar oorspronkelijke,
humanitaire opzet mislukt, gerechtvaardigd was, zij het dat die rechtvaardiging, juist
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door de mislukking van de oorspronkelijke opzet, in de loop van de tijd dat zij duurde,
verschoof. Was haar impuls moreel, langzamerhand werd geloofwaardigheid van de
NAVO het motief. De eenheid van de NAVO is bewaard gebleven, maar net. Er is
daarom geen reden voor euforie na de overwinning op Miloševic.
NRC Handelsblad van 02-07-1999, pagina 7

Twee atypische politici
Zou de algemene malaise waarin de Nederlandse politiek zich bevindt, sinds het
aantreden van Paars II, iets te maken hebben met het vertrek van de liberale voorman
Bolkestein uit die politiek? Zeker is in elk geval dat hij tussen 1990 en 1998 het
politieke discours heeft beheerst, niet het minst door telkens onderwerpen aan te
snijden die tot dan toe taboe waren.
Dat bracht leven in de brouwerij, en als hij daarmee niet altijd zijn collegae-politici
heeft gecharmeerd, voor degenen die beroepshalve op nieuws uit waren, was hij vaak
een welkome onderbreking van een saaie en voorspelbare routine. En aangezien
velen van hen, in hun politieke sympathieën, naar links tendeerden, ontstond er zo
een merkwaardige symbiose tussen linkse intellectuelen en journalisten (die twee
bevolkingsgroepen dekken elkaar niet noodzakelijkerwijs) en de als rechts
ingeschaalde Bolkestein.
Onlangs nog sprak de voormalige sympathisant met het maoïsme Jaap van
Ginneken, thans psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, van Bolkestein als
‘de meest interessante politicus van de afgelopen twee decennia’ (Nederlands Dagblad
26 juni). Dat doet natuurlijk de vraag rijzen wie daarvóór de meest interessante
politicus was. Daar komen we later op.
Interessant was Bolkestein ook omdat hij niet alleen atypisch was voor de
Nederlandse politiek, maar ook voor de partij waarvan hij de politieke leider was.
Die houdt niet zo erg van debatten over levensbeschouwelijke onderwerpen. In de
VVD moet het 't liefst gezellig blijven. Een poging van hem om de morele grondslag
van het liberalisme aan de orde te stellen werd een paar jaar geleden in de partijraad
weggejouwd.
Bolkestein is toen blijven zitten en zwijgen. In een gesprek met Marcel ten Hooven
in Trouw (26 juni) noemt hij dit een van de ‘fouten’ uit zijn politiek leiderschap,
maar hij hoopt ‘dat de bezinning op de publieke moraal bij ons alsnog op gang komt’.
Maar wie zal nu de gangmaker zijn?
De VVD zit nl. met een filosofisch probleem: zij ‘wil zowel de vrijheid van het
individu bevorderen als de verantwoordelijkheid die dat individu moet nemen voor
de maatschappij. [...] Die verantwoordelijkheid vergt een zelfdiscipline die de vrijheid
weer beperkt.’ Wat dat betreft, is de VVD (zonder dat de meeste VVD'ers zich daar
bewust van zijn) gespleten: ‘mijn politieke stroming kent [...] een libertijnse vleugel,
die grenst aan het anarchisme. Aan de andere kant grenst het liberalisme aan het
conservatisme, met zijn hang naar traditie. Ik zit meer aan die kant.’
De hoofdmoot ligt daar waarschijnlijk tussenin en is eerder een economisch
liberalisme toegedaan. Bolkestein echter is het, als conservatief liberaal, niet eens
met die liberalen die, in een geloof ‘in het spontaan en in vrijheid denkende individu’,
hun kinderen niet ‘aangeven wat goed is en wat kwaad’. Hij vindt dat ‘hun benadering
getuigt van een te groot optimisme over de menselijke natuur’.
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Maar, aldus Bolkestein, ‘het vooruitgangsgeloof bijt zichzelf in de staart. We
danken onze enorme vooruitgang aan deugden die de traditie ons heeft meegegeven’,
zoals spaarzaamheid, netheid en bescheidenheid; moed, ijver, inventiviteit en
doorzettingsvermogen. ‘De kunst is evenwicht te scheppen tussen
veranderingsgezindheid en traditie. Soms zal dat lukken, meestal niet. Dat is ons
menselijk tekort.’
In dit pessimisme toont Bolkestein zich een uitgesproken conservatief, misschien
een verlicht conservatief, maar toch: conservatief. Een conservatief overigens die
niet het kapitalisme met huid en haar omhelst: ‘Het kapitalisme heeft iets destructiefs.’
Inderdaad, als er iets een vernietiger is van morele normen en waarden, en van
tradities, dan is het wel het kapitalisme. Gelijkstelling van conservatisme met
kapitalisme getuigt van grote oppervlakkigheid. In feite zou Bolkestein, als hij geen
agnost was, naadloos in het CDA passen, althans in het gedachtegoed van die partij.
Ook in dit opzicht atypisch dus.
Nu de vraag wie ‘de meest interessante politicus’ was voordat Bolkestein het
politieke toneel betrad. Iemand die, wat dat betreft, hoge ogen gooit, is mr. Harm
van Riel, ook liberaal, ook conservatief en ook, om zijn atypisch optreden, de lieveling
van linkse journalisten, zoals Joop van Tijn van Vrij Nederland. Maar daarmee houdt
de gelijkenis met Bolkestein wel zo ongeveer op.
Van Riel (1907-1980), grote tegenspeler binnen de VVD van de voorman Oud,
was namelijk, anders dan Bolkestein, een echt partijdier. Wat bij hem betekende dat
hij in het hart zat van elke partij-intrige, waarbij hij laster en achterklap niet schuwde.
Maar zijn grote eruditie maakte hem tot een fascinerende figuur. Die eruditie was
overigens aan het VVD-volk niet besteed, maar epateerde het wel.
Zijn conservatisme was ook een ander dan dat van Bolkestein. Het was minder
levensbeschouwelijk dan traditioneel. In zijn postuum verschenen boek over het
liberalisme in de negentiende eeuw foetert hij tegen de ‘ondermijning der
maatschappelijke hiërarchie’ en tegen ‘vernieuwers (die) dikwijls bescheidener
achtergronden (hebben) en geen of nauwelijks toegang tot de wereld der meer
aanzienlijken’. Zelf had hij, zoon van een postdirecteur in Hoofddorp, een zwak voor
de adel. In het eigenlijk republikeinse Nederland een atypisch conservatisme dus.
De these van zijn postume boek is dat het liberalisme na Thorbecke, die in 1872
overleed, bergafwaarts is gegaan - in de richting van een niet nader omschreven
‘kathedersocialisme’. Thorbecke zelf was volgens hem, zo blijkt uit tussenzinnen en
voetnoten (want al te openlijk durfde Van Riel het blijkbaar niet te zeggen), niet
liberaal, maar conservatief.
Zijn boek kan nauwelijks serieus genomen worden, waar is wèl een getuigenis
van Van Riels eigen conservatisme. (Ik lees net in een boekbespreking dat de
historicus F.L. van Holthoon stelt dat ‘Thorbecke een outsider in de hoofdstroom
van het Nederlandse liberalisme was’. Zou er toch iets in Van Riels these zitten?)
Een vergelijking met Van Riel doorstaat Bolkestein glansrijk. Van Riel was
weliswaar een kleurrijke, curieuze figuur, maar men wist nooit precies welke
bedoelingen achter zijn uitspraken verscholen zaten. Hij heeft dan wel geschitterd,
maar nooit het politieke discours op een hoger niveau gebracht of heilige huisjes
aangetast. Daarvoor was hij toch te veel politicus van het geijkte allooi.
Tegen Joop van Tijn zei hij eens het gebrek aan intellectuele discussie binnen de
VVD wel te betreuren, maar och, waarom zou je tevreden mensen daarmee
lastigvallen? Een heel ander soort politicus dus dan Bolkestein, na wiens vertrek het
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politieke leven meer door incidenten dan door grote tegenstellingen bepaald wordt.
In die sfeer voelt zich de VVD, na het intermezzo-Bolkestein, goed thuis.
NRC Handelsblad van 06-07-1999, pagina 7

Een nieuwe hemel, nieuwe aarde?
Deze zomer is het tien jaar geleden dat Francis Fukuyama in The National Interest,
een Amerikaans kwartaalblad van neoconservatieve snit, zijn beroemde artikel ‘The
End of History?’ publiceerde. Het is nog altijd beroemd, al was het alleen maar
omdat, wanneer ernaar verwezen wordt, dit meestal gebeurt in honende zin.
Hebben immers de tien jaar die verstreken zijn sinds de verschijning van het artikel,
Fukuyama's stelling niet ruimschoots gelogenstraft? Zijn de val van de Muur, het
uiteenvallen van het Sovjet-imperium en van de Sovjet-Unie zelf, de oorlog tegen
Irak en nu de oorlog om Kosovo - allemaal na de zomer van 1989 gebeurd - niet daar
om te bewijzen dat er helemaal geen eind aan de geschiedenis gekomen is? Haha,
die gekke Fukuyama!
Het lachsucces is goedkoop, ja onverdiend, want Fukuyama heeft nooit beweerd
dat er een eind was gekomen aan de geschiedenis als opeenvolging van
gebeurtenissen. Integendeel, hij schreef letterlijk: ‘Het einde van de geschiedenis
betekent niet het einde van gebeurtenissen in de wereld.’ Het betekent zelfs niet ‘het
einde van het internationaal conflict per se’. ‘Terrorisme en nationale
bevrijdingsoorlogen zullen blijven.’ De honers hebben dus, als zij niet te kwader
trouw zijn, Fukuyama òf slecht òf niet gelezen.
Wat bedoelde hij dan wèl met het einde van de geschiedenis? Hij bedoelde ermee
‘het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisatie
van de westerse liberale democratie als definitieve regeringsvorm’. Na de val van
het communisme is er geen ideologische tegenstander van de liberale democratie
denkbaar. De geschiedenis als ideologisch discours is ten einde.
Nu kunnen we ook heel goed over deze stelling van mening verschillen, en dat is
ook in velerlei toonaard gebeurd. Maar die stelling is iets anders dan wat er veelal
van is gemaakt en wat nog altijd belachelijk gemaakt kan worden in de ogen van
lezers en toehoorders die vaak evenmin als de schrijvers en sprekers het artikel van
Fukuyama hebben gelezen.
In zijn stelling zit een andere stelling verborgen: die van ‘de universalisatie van
de westerse liberale democratie als definitieve regeringsvorm’. Ook die heeft, vooral
in Europa, tot veel misverstand aanleiding gegeven. Liberaal in Europa (althans
continentaal Europa) is iets anders dan liberal in de Verenigde Staten (en Fukuyama,
zelf Amerikaan, schreef in eerste instantie voor een Amerikaans publiek). Je kunt
dus liberal niet zomaar met liberaal vertalen.
Onder liberal democracy verstaat Fukuyama ‘de leer van individuele vrijheid en
volkssoevereiniteit’ (ik ontleen dit aan zijn later verschenen boek The End of History
and the Last Man): ‘liberal in zoverre als 's mensen universele recht op vrijheid wordt
erkend en beschermd door een rechtssysteem; en democratisch in zoverre als het
alleen bestaat met de toestemming van de geregeerden.’
Dit is dus een veel wijdere omschrijving dan wat in continentaal Europa gewoonlijk
onder liberaal verstaan wordt. Zij omvat zowel sociaal-democratie als verlicht
conservatisme. Overigens: indien sociaal-democraten in 1989 nog principieel bezwaar
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aantekenden tegen een rubricering onder liberaal, zijn hun protesten in 1999 veel
minder geloofwaardig geworden - met New Labour, derde weg, paars en Neue Mitte.
Waarom thans herinneren aan een artikel van tien jaar geleden dat toen zoveel
discussie ontketende? Niet omdat alles wat tien jaar geleden gebeurde een herdenking
waard is. Nee, omdat Fukuyama er zelf na tien jaar een terugblik op heeft geworpen,
in de vorm van een (veel korter) artikel, dat, onder andere, verscheen in de
International Herald Tribune van 6 juli (dit artikel is, hoewel het er niet bijstaat, een
uittreksel van een artikel in The National Interest). In dit artikel begint Fukuyama te
zeggen dat ‘niets van wat er in de afgelopen tien jaar is gebeurd in de wereldpolitiek
en -economie, de conclusie weerspreekt dat een liberal democracy en een op de markt
georiënteerde economische orde de enige levensvatbare alternatieven zijn voor
moderne samenlevingen’.
Nooit heeft hij beweerd, zegt hij, dat ‘alle landen op korte termijn democratisch
zouden of konden worden, maar slechts dat er in de geschiedenis van de mens een
evolutionaire logica zat die de meest ontwikkelde landen zou voeren tot liberal
democracy en markteconomie. Het feit dat sommige landen als Servië of Iran buiten
dit evolutionaire proces stonden, was daarom geen serieus tegenargument. Ook de
tegenwoordige crisis in Kosovo, hoe tragisch ook, is geen gebeurtenis van
wereldhistorische betekenis die onze instellingen fundamenteel zal veranderen’ (zoals
de Franse en Russische revoluties dat deden).
Slechts één van de honderden commentatoren die ‘The End of History?’ onder
handen hebben genomen, heeft, zegt Fukuyama nu, de ‘werkelijke zwakheid’ van
zijn stelling ontdekt. (Wie dat is, zegt hij helaas niet.) Wat was die ‘zwakheid’? Dat
Fukuyama toen niet heeft gezien dat ‘de geschiedenis niet tot een eind kan komen
zolang de moderne natuurwetenschap geen eind heeft’.
En dat einde is niet in zicht. Integendeel, ‘wij staan op de rand van nieuwe
ontwikkelingen in de wetenschap die, in essentie, de mensheid als zodanig zullen
afschaffen’. Hij zinspeelt op ‘een nieuwe explosie in technologische vernieuwing in
de biowetenschappen en -technologie’. Kennelijk denkt hij aan het klonen van mensen.
Hoe dat ook zij - sinds de Franse Revolutie hebben ‘verscheidene doctrines gehoopt
de grenzen van de menselijke natuur te overschrijden door de schepping van een
“nieuwe mens”’. Die pogingen zijn allemaal mislukt. De mens is minder maakbaar
dan was gedacht. Maar nu is er alle kans dat ‘binnen enkele generaties de
biotechnologie ons het gereedschap zal geven om te bereiken wat vroegere social
engineers niet bereikt hebben. Dan zal een nieuwe, postmenselijke geschiedenis
beginnen.’
Dit vooruitzicht staat, als het enig werkelijkheidsgehalte bezit, inderdaad niet
alleen buiten de geschiedenis, maar ook buiten het menselijk begripsvermogen.
Fukuyama ziet nu kennelijk, om in de woorden van de Openbaring van Johannes te
spreken, ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Of is het een nieuwe hel?
NRC Handelsblad van 09-07-1999, pagina 7

Welkom in de wereld
Hebt u wel eens van Randy Newman gehoord? Ik niet, maar het schijnt een
Amerikaanse zanger te zijn die al dertig jaar de spot drijft met de oogkleppen en
zelfingenomenheid van zijn eigen landgenoten. ‘Geen wonder dat hij in Europa
populairder is dan in de VS’, schrijft Steven de Foer, correspondent in Nederland
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van de Brusselse Standaard (3 juli), die onlangs nog enkele ‘jubelende recensies’
van zijn nieuwste cd in de, naar ik aanneem, Nederlandse pers las.
Was er maar een Nederlandse Randy Newman, verzucht De Foer. Want de
Nederlandse oogkleppen en zelfingenomenheid zijn niet minder groot dan de
Amerikaanse. Dat is de teneur van zijn artikel. Natuurlijk geldt de Nederlandse
verwatenheid in de eerste plaats zijn eigen land, België, maar de Duitse en vooral
Franse correspondenten in ons land ergeren zich even hard over ‘de ongeremd
betweterige toon in de berichtgeving over hun landen’ (behalve in de
‘kwaliteitskranten’ - welke dat ook mogen zijn - een rotwoord overigens).
De Foer geeft enkele voorbeelden van die Nederlandse betweterigheid, en zelfs
al zou hij hierin tot niet helemaal juiste interpretaties van de Nederlandse geaardheid
komen - wat ik overigens niet geloof - dan is het toch wel eens heilzaam kennis te
nemen van het beeld dat anderen van ons hebben. Het beeld dat wij zelf van ons
hebben, klopt daar zelden mee (maar dat is met alle volken het geval - behalve
misschien het Belgische?).
Welnu dan: ‘Toen (tijdens de Tour de France van verleden jaar) het schandaal
rond Festina uitbrak, juichten de Nederlandse media de dopingbestrijders toe als
witte ridders. Maar toen de TVM-ploeg van Jeroen Blijlevens betrokken raakte en
ploegleider Cees Priem de cel invloog, maakten ze een bocht van 180 graden.
Het hele Franse justitiële apparaat werd door sportjournalisten op een drafje
“doorgelicht” en afgekraakt. Een beschamend vertoon, met als hoogtepunt de suggestie
- in zichzelf serieus noemende kranten - dat het om een georkestreerde actie tegen
de Nederlandse drugsstaat ging.’
‘De naïviteit waarmee dit land’ - namelijk Nederland - ‘vastklampt aan zijn
eigenbeeld van moraliteit en onkreukbaarheid schreeuwt om venijnige spotzucht’,
maar ‘geen columnist of cabaretier - waaraan nochtans geen gebrek in Nederland die zijn vingers hieraan wilde branden.’ Ook Freek de Jonge kijkt wel uit: een liedje
over die Nederlandse eigengerechtigheid ‘zou alleen bij in Nederland wonende
buitenlanders aanslaan’.
Ander voorbeeld: onlangs was er ‘het bericht dat een lobbyist van de Amerikaanse
helikopterfabrikant Sikorsky vertrouwelijke documenten van defensie in zijn bezit
had. De media reageerden als een maagd op een oneerbaar voorstel. Mensen die druk
uitoefenen op de overheid om contracten voor een bedrijf in de wacht te slepen? Dat
is toch niet netjes? En lopen die rond in de Tweede Kamer?’
En toen Netwerk kortgeleden meldde dat KPN Telecom onder tafel betaald zou
hebben voor een aanbesteding in Tsjechië, reageerde een geschokt Kamerlid met de
- door De Foer vrij weergegeven - woorden: ‘Zoiets kán gewoon niet in Nederland.
En als het kan, dan mág het niet kunnen. In andere landen vinden ze dat normaal,
maar Nederland heeft een hogere moraliteit in stand te houden.’
Ook minister-president Kok betoont zich weer een echte Nederlander. Toen officier
van justitie Teeven de corruptie binnen het overheidsapparaat aankaartte, was Koks
reactie daarop, in De Foers ogen, weer kenmerkend: hij reageerde ‘er lacherig en
“uiterst verbaasd” op, hij gelooft niet in “Italiaanse toestanden”’.
Nu, ik kan De Foer verzekeren dat die laatste uitdrukking een vooruitgang betekent,
vergeleken met vroeger. Toen zou Kok van ‘Belgische toestanden’ gesproken hebben.
Onze hovaardij verschuift blijkbaar naar de periferie, maar al te ver zuidwaarts mag
zij niet komen, want dan komen we aan de Derde Wereld, en die is heilig. Zou
overigens Koks opmerking over ‘Italiaanse toestanden’ Romano Prodi ter ore zijn
gekomen en zou Bolkestein het daaraan te danken hebben dat deze hem een minder
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belangrijke plaats in de Europese Commissie heeft gegeven dan de Nederlandse
kranten hem voorbarig hadden toegedicht? Een Italiaan heeft die belangrijke plaats
gekregen - tot Koks verdriet.
Laatste voorbeeld: ‘Het onderzoekswerk van de commissie-Kalsbeek, die onthulde
dat met de hulp van corrupte ambtenaren’ - die er blijkbaar dan toch zijn - ‘15.000
kilo cocaïne het land in werd gesmokkeld, stuitte aanvankelijk ook op groot
scepticisme. Slechts schoorvoetend, overdonderd door harde aanwijzingen, wilden
parlement en minister van Justitie dit geloven.’
‘Welkom in de wereld’, zei onlangs een Belg toen enkele Nederlandse collega's
in een gesprek zich ontsteld toonden over het aantal affaires dat de laatste jaren in
de Nederlandse openbaarheid was gekomen. Nu is de naïviteit die uit deze ontsteltenis
spreekt, één - nogal vertederend - ding. Een ander is het recht op zedenmeesterij
jegens anderen dat aan dit naïeve zelfbeeld wordt ontleend.
De Belgen, voor wie De Foer schrijft, biedt het beeld dat hij van de Nederlanders
schildert, helemaal niets nieuws. Ze kennen die Nederlandse betweterigheid en
zedenmeesterij vanouds. Het doel van dit stukje is, ook Nederlanders met dit beeld
te laten kennismaken. En ook wel om aan te tonen dat niet alle columnisten huiveren
er hun vingers aan te branden.
NRC Handelsblad van 13-07-1999, pagina 7

Toch een einde aan de geschiedenis?
Zo'n veertig jaar geleden verscheen er van de Engelse schrijver C.P. Snow een essay
over de two cultures. Daarin betoogde Snow, zelf natuurwetenschapper, dat er een
onoverbrugbare kloof bestond tussen - om het maar op z'n Hollands te zeggen - de
alfa- en de bètacultuur.
Zelf een alfa zijnde, kon ik het hiermee eens zijn. De bètawereld is mij vreemd hoezeer ook ik mij ervan bewust ben dat de toekomst van de mensheid waarschijnlijk
meer van haar afhangt dan van de alfacultuur. Ongetwijfeld een leemte in mijn
opvoeding.
Daarom zoek ik soms troost in de woorden van de man in Dostojewski's Memoires
uit het souterrain: ‘Dat tweemaal twee = vier is, dat is toch, naar mijn mening, niet
anders dan een onbeschaamdheid, heren. Dat “tweemaal twee = vier” kijkt verwaand,
staat midden op uw weg, met de handen in de zij, en spuugt. Ik ben het ermee eens
dat “tweemaal twee = vier” een prachtig ding is, maar als men al alles wil prijzen,
dan is “tweemaal twee = vijf” ook een heel aardig dingetje.’
Dat neemt niet weg dat ik over een groot deel van onze Umwelt niet tot oordelen
bevoegd ben. Dat geldt grotendeels ook voor het artikel waarin Francis Fukuyama
na tien jaar terugkeek op zijn artikel ‘The End of History?’. dat indertijd zoveel stof
heeft doen opwaaien. In de krant van 9 juli schreef ik over deze terugblik.
Dat deed ik aan de hand van een uittreksel dat ik in de International Herald Tribune
had gelezen. Dat dit een uittreksel uit een langer artikel was, ontdekte ik pas later
(de IHT had dat er niet bij vermeld), maar intussen heb ik het volledige artikel gelezen,
dat verscheen in het zomernummer van het Amerikaanse kwartaalblad The National
Interest. Het moet gezegd worden dat het uittreksel een goede weergave is van de
essentie van Fukuyama's terugblik, maar vooral waar hij nu zegt dat zijn artikel van
tien jaar geleden ‘één werkelijke zwakheid’ vertoonde, laat het uittreksel de lezer
enigszins onbevredigd. Wat was die zwakheid? Dat hij niet gezien had dat ‘de
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geschiedenis niet tot een eind kan komen zolang de moderne natuurwetenschap geen
eind heeft’.
En dat einde is nog niet in zicht. Integendeel, ‘wij staan aan de rand van nieuwe
ontwikkelingen in de wetenschap die, in essentie, de mensheid als zodanig zullen
afschaffen’. Hij zinspeelt op ‘een nieuwe explosie in technologische vernieuwing in
de biowetenschappen en -technologie’.
Kennelijk denkt Fukuyama aan het klonen van mensen, schreef ik hierbij, maar
deze mogelijkheid noemt hij in het eigenlijke artikel (dat ik toen nog niet onder ogen
had gehad) slechts terloops. Hij vermeldt de mogelijkheden van genetische
manipulatie in het algemeen en die van de neurofarmacologie.
Zo is er, volgens hem, in beginsel geen bovengrens aan de levensverwachting van
de mens. Nu al wordt biotechnologie toegepast bij ziektes als Alzheimer, borstkanker
en schizofrenie, straks ter bestrijding van erfelijk bepaalde neigingen tot geweld en
agressie. Het zal moeilijk zijn een - algemeen aanvaarde - grens te trekken tussen
therapeutische en andere doeleinden. De maakbaare mens behoort dus tot de
mogelijkheden.
Het kan ook langs andere weg, want neurofarmaceutica kunnen in beginsel de
geest veranderen. Zo worden Ritalin en Prozac gebruikt ter bestrijding van resp.
hyperactiviteit en depressiviteit, maar ontevredenheid met de bestaande toestand,
die tot dusver een machtige motor in de geschiedenis is geweest, zou ook plotseling
kunnen verdwijnen - niet als gevolg van een langzame ontwikkeling naar een liberale
democratie, maar door farmaceutische bewerking van dat deel van de hersens dat de
bron is van die ontevredenheid.
Het lijkt allemaal op Aldous Huxleys Brave New World uit 1932, maar dat wil
nog niet zeggen dat het allemaal fantasie is. Dat te beoordelen ligt trouwens niet op
de weg van een echte alfa, die toch al moeite had dit deel van Fukuyama's betoog
samen te vatten. Maar waar het om gaat is dat, als die mogelijkheden inderdaad geen
fantasieën zijn, wij niet meer kunnen uitgaan van de onveranderlijkheid van de
menselijke natuur.
Of zoals Fukuyama zegt: ‘In zoverre als die natuur niet iets is wat ons door God
of door evolutionaire overerving gegeven is, maar door menselijk ingrijpen, treden
wij Gods eigen rijk in - met alle angstwekkende mogelijkheden ten goede en ten
kwade die dit inhoudt.’ Ook wie niet in God gelooft, zal moeten erkennen dat dan
geheel nieuw terrein betreden zou worden.
Dat Fukuyama dit in 1989, toen zijn artikel over ‘The End of History?’ verscheen,
niet gezien heeft, noemt hij nu ‘het fundamentele gebrek’ ervan. Slechts één van zijn
vele critici heeft hem hier de ogen voor geopend, zegt hij, door hem erop te wijzen
dat, zolang de natuurwetenschap geen einde heeft, de geschiedenis ook niet tot een
eind kan komen.
Maar is dat wel waar? Kunnen wij zeggen dat de geschiedenis zoals wij die kennen,
voortgaat als de menselijke natuur is veranderd? Zal dat dan niet een volstrekt andere
geschiedenis zijn? Fukuyama zegt het zelf: alles wat we denken over de menselijke
of morele orde - en daar gaat het in de geschiedenis grotendeels over - gaat uit van
een bepaald begrip dat we van de menselijke natuur hebben. Als we dat begrip moeten
herzien, als gevolg van de resultaten der wetenschap, kunnen we dan nog spreken
van dezelfde geschiedenis?
Het lijkt of Fukuyama hier ten onrechte ongelijk bekent. Of misschien: om
verkeerde redenen ongelijk bekent. Als er inderdaad een ‘nieuwe mens’ of een nieuw
mensentype ontstaat, dan komt er een eind aan de geschiedenis zoals wij die tot
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dusver gekend hebben - zeker wanneer wij geschiedenis niet zien als een opeenvolging
van gebeurtenissen (in die zin zal zij altijd bestaan), maar zoals Fukuyama doet: als
‘ideologische evolutie van de mensheid’ of als ideologisch discours.
Wel is het zeer de vraag of dan, in het licht van deze nieuwe wereld, Fukuyama's
andere stelling van tien jaar geleden, namelijk dat de liberale democratie de
eindoverwinning heeft behaald, nog te handhaven is.
NRC Handelsblad van 16-07-1999, pagina 7

Ik herinner mij...
In het Duitse weekblad Die Zeit verschijnt op onregelmatige tijden een rubriek die
heet: ‘Ich erinnere mich...’ Het zijn herinneringen, elke keer van een andere schrijver,
aan, zoals de redactie schrijft, ‘deze eeuw - aan ontmoetingen, gebeurtenissen,
geluiden, reuken, angsten, ogenblikken van vreugde, waaruit het beeld van deze
eeuw oprijst’.
Het zijn momentopnamen, in korte alinea's vastgelegd en zonder algemene
betekenis. Toch geven ze een kijk op een bepaalde tijd, een bepaalde omgeving, een
bepaalde persoonlijkheid. Het zijn jeugdherinneringen, dus over de volwassen
persoonlijkheid zeggen ze niet veel. Het gaat over een wereld die voorbij is - even
voorbij als in mijn jeugd de Frans-Duitse oorlog van 1870/71 of Thorbecke was.
In deze zomermaanden wil ik proberen ook mijn herinneringen - maar dan vooral
aan de eerste helft van deze eeuw - op die manier op te roepen, waarbij ik goed besef
dat de mijne minder dramatisch zijn dan die van mijn Duitse leeftijdsgenoten die
Die Zeit aan het woord liet. Nederland heeft, afgezien van de jaren 1940-1945, deze
eeuw vrij beschermd geleefd. En ik ook.
Ik zal trachten die herinneringen in een zekere chronologische orde te plaatsen,
maar het kan zijn dat mij tijdens het schrijven gebeurtenissen te binnen schieten die
vroeger plaats hebben gegrepen dan eerder geboekstaafde. De herinneringen zullen
in verscheidene afleveringen van deze rubriek verschijnen, maar niet
noodzakelijkerwijs ononderbroken. Er moet ruimte blijven voor reacties op actuelere
zaken. Welnu dan.
Ik herinner mij dat ik op een wei zat en neerkeek op een lager liggend huis met
stenen op het dak. Het was in Zwitserland, en ik was toen, heb ik later uitgerekend,
nog geen drie jaar oud. Ik was met twee neefjes. De een is kunstschilder geworden,
de ander hoogleraar. Het is mijn oudste herinnering, maar het kan zijn dat die stenen
op het dak er later bij zijn gekomen, onder de invloed van plaatjes van Zwitserse
chalets die ik later onder ogen kreeg.
Ik herinner mij dat ik met mijn moeder en mijn ruim zes jaar oudere broer op het
Amsterdamse Museumplein liep (ter hoogte van het Prentenkabinet). Er zat een
jongen op straat te janken te midden van scherven. Hij had kapotte knieën. Een taxi
- zo'n hoge, met de chauffeur op de bok en een reservewiel voorop, zoals je die toen
in Amsterdam had - reed rakelings langs hem heen. Na een tijdje liep mijn moeder
met ons weg. Ze stampvoette.
Ik heb haar nooit kunnen vragen waarom ze zo boos was, want niet lang daarna
overleed zij. En mijn broer? Die kwam, twintig jaar later, om met de Isaäc Sweerts
bij de geallieerde landing in Noord-Afrika. Het is pas op latere leeftijd dat je gaat
vragen: hoe zat dat ook weer? En dan zijn degenen die je dat kunnen vertellen, vaak
dood. ‘Voorbij, ach, en voorgoed voorbij’ (ik citeer uit mijn hoofd).
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Ik herinner mij dat ik met een kindermeisje een wandeling maakte langs het strand
van Domburg. Op een goed ogenblik zeurde ik dat ik zo moe was. Waarop ze zei:
‘Dan moet je zorgen dat je pa wordt.’ Ik weet niet of ik die grap dadelijk begreep,
want thuis zeiden we niet pa en moe.
Ik herinner mij dat ik met een neefje (dezelfde die later kunstschilder zou worden)
in de buurt van de Zijperberg bij Velp wandelde. Op een goed ogenblik kwam er een
open auto aan. Naast de chauffeur zat de Duitse ex-keizer. Hij had een kapiteinspet
op. Mijn neefje ging in de houding staan en salueerde.
Ik herinner mij dat eens per jaar het cantarellenvrouwtje aan de deur kwam met
die gele zwammen, die zij vóór dag en dauw ergens in een bos geplukt had. Ook
molsla werd ons op die manier aangeboden, ook grasboter, dat in de vorm van een
lammetje, met grassprieten in zijn bek en als staart, op tafel kwam. Ook kwamen de
blinden geregeld langs met een kar met bezems, borstels, mattenkloppers enz. Toen
we naar Amsterdam-Zuid verhuisden, kwamen ze niet meer.
Ik herinner mij dat mijn vader, die in zijn jonge jaren de wereld had bereisd, mij
vertelde dat hij op een tocht door de binnenlanden van Haïti in de dorpen door de
bevolking werd uitgescholden voor ‘sale blanc puant’ (vuile etterende blanke). Daar
was blijkbaar nog geen bureau voor racismebestrijding.
Ik herinner mij dat ik aan mijn tante (die de plaats van mijn overleden moeder had
ingenomen) vroeg of we nog wel eens oorlog zouden krijgen. ‘Met Duitsland niet’,
zei ze, ‘maar misschien met België.’ Het was ten tijde van de kanaalkwestie (België
wilde een kanaal van de Schelde naar de Rijn, dus over Nederlands grondgebied,
maar Nederland weigerde). Trouwens, nog geen tien jaar eerder had België
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg willen annexeren. Het is mijn oudste politieke
herinnering.
Ik herinner mij dat mijn tante met vakantie was geweest in een Duitse badplaats
(Badenweiler). Daar had ze in hetzelfde hotel gelogeerd als de toenmalige
rijkskanselier, de sociaal-democraat Hermann Müller. Ze vertelde dat de kelners, na
hem bediend te hebben, achterwaarts de eetzaal uitliepen.
Ik herinner mij dat ik met mijn vader en een zusje Stuttgart bezocht. Een paar jaar
eerder was er daar een internationale architectuurtentoonstelling gehouden. In de
heuvels rond de stad waren nog villa's die bekende architecten voor die gelegenheid
hadden gebouwd. Een ervan was van Le Corbusier. De chauffeur die ons rondreed,
zei dat je van de weg die bovenlangs de villa liep, de vrouw des huizes in het bad
kon zien zitten. Daar had Le Corbusier niet aan gedacht.
Ik herinner mij dat die chauffeur het ook had over ‘den König Guéromé’. Het
duurde een tijdje voordat we begrepen dat hij Jérôme Bonaparte bedoelde, die koning
van Westfalen was geweest en met een prinses van Württemberg was getrouwd.
Ik herinner mij dat we op die reis ook de Wilhelmshöhe bij Kassel bezochten.
Daar kwamen we een Duits echtpaar tegen, die mijn zusje en ik erg aardig vonden.
Maar mijn vader wilde zo gauw mogelijk van ze afkomen. Waarom?, vroegen we.
‘Duitsers plakken zo’, was zijn verklaring. (Hij zei dit trouwens ook van joden.)
Ik herinner me dat we op een avond langs een allee naar het slot Corvey (aan de
Wezer) wandelden. Daar was Hoffmann von Fallersleben, de dichter van het
Deutschlandlied, bibliothecaris geweest. Mijn vader legde ons uit dat Hoffmann met
‘Duitschland über alles’ niet had bedoeld te zeggen dat Duitsland over de hele wereld
moest heersen, maar dat de Duitsers hun land boven alles lief moesten hebben.
Ik herinner mij dat we, op die reis, in een stationsrestaurant gans aten. Mijn vader
zei tegen de kelner: ‘Eine jute jebratene Janse ist eine jute Jabe Jottes’, wat Berlijns
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bleek te zijn. Waarom ik me zoveel anekdotes van die Duitse reis herinner, weet ik
niet. Van mijn bezoeken aan Frankrijk, waar ik al meermalen was geweest omdat
mijn moeder er vandaan kwam, herinner ik me veel minder van zulke voorvallen.
Was Duitsland voor het kind dat ik was, een vreemder land dan Frankrijk?
NRC Handelsblad van 20-07-1999, pagina 7

Kunst of ambacht
‘Is het kunst of ambacht?’ vroeg mijn reisgenote toen we naar een schilderij keken
op de tentoonstelling ‘Het Nederlandse stilleven 1550-1720’, die op het ogenblik in
het Amsterdamse Rijksmuseum gehouden wordt. Is het kunst of ambacht? Goeie
vraag!
Maar was het wel zo'n goeie vraag? De vraag vooronderstelt een verschil tussen
kunst en ambacht, maar in de tijd waarom het gaat - 1550 tot 1720 - werd dat verschil
helemaal niet gemaakt. In die tijd waren de schilders - en er waren er duizenden in
Nederland - gewoon ambachtslieden, die op bestelling werkten. Zoals je een meester
timmerman had, had je een meester schilder.
Wanneer is dat verschil tussen kunst en ambacht ontstaan? In de loop van de
negentiende eeuw, schat ik. Ikzelf ben in het bezit van een romantisch ijsgezicht op
Dordrecht van een zekere Kleyn, en enkele jaren nadat het in mijn bezit was gekomen,
zag ik precies hetzelfde schilderij, maar dan vier keer zo groot, in de etalage van een
kunsthandelaar (Koch in Rotterdam) staan. Kleyn schilderde gewoon op bestelling.
Het schilderij is mij daarom niet minder lief, maar waarschijnlijk is het wel minder
waard.
Is zo'n schilderij daarom ook minder mooi? Nu introduceren we een subjectief
element in de discussie. Wat de een mooi vindt, bevalt de ander minder. Maar het
begrip ‘mooi’ kan net zo goed op een ambachtelijk perfect gemaakt voorwerp
toegepast worden. Dus dáárin ligt het verschil tussen kunst en ambacht niet.
In elk geval zullen de in het Rijksmuseum tentoongestelde schilders raar hebben
opgekeken bij de definitie van kunst als de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie (als ik hier Willem Kloos - het was toch Willem Kloos?
- goed citeer). En van Karel Appels ‘Ik rotzooi maar wat an’ zullen ze helemaal niets
begrepen hebben. Dan nog eerder van Mondriaans ‘Boogy Woogy’, waar ook heel
veel precisie bij is komen kijken.
Hoe dat ook zij, veel schilderijen op die Amsterdamse tentoonstelling kunnen de
kijker, bij nauwkeurige beschouwing, bijna in vervoering brengen. Zo precies is de
stof van het damast of het fluweel weergegeven, of de consistentie van een stuk vlees,
een kaas of een broodje. Ook de weergave van glas, tin of aardewerk, en de lichtval
erop, verraadt vaak subliem meesterschap.
Wat mij betreft, bevredigden mij de vroegste schilders het meest. Zonder artistieke
pretentie en vaak zonder poging tot compositie worden de voorwerpen, naast of
boven elkaar geplaatst, afgebeeld. Die soberheid beviel mij zeer - zoals Saenredams
kale kerken mij meer bevallen dan een kerk vol heiligenbeelden en andere roomse
tierelantijnen.
Ik kan wel namen van die vroege schilders noemen - ik denk aan Floris van Dijck,
Clara Peeters, Pieter Claesz - maar wat heeft dat voor zin? ‘Wie kent er nu Floris
van Dijck? En wie heeft er ooit van Daniël Seghers gehoord?’ vraagt Wouter Kloek
in de zeer uitvoerige catalogus. Maar ze zijn er niet minder om. Iets bekender zijn
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misschien Willem Heda en Samuel van Hoogstraten, maar ik beken dat ik de laatste
vooral ken omdat het ouderlijk huis van iemand die een belangrijke rol in mijn leven
gespeeld heeft, lag aan dat deel van de Dordtse singel dat naar die schilder genoemd
is.
Sindsdien ben ik op die Van Hoogstraten gaan letten. Zijn interieurs (dus niet
alleen stillevens) zijn vooral interessant door de perspectieven die hij erin brengt.
Volgens de catalogus was hij van mening dat ‘een volmaekte Schildery is als een
spiegel van de Natuer, die de dingen die niet en zijn doet schijnen te zijn en op een
geoorlofde vermaekelijke en prijzelijke wijze bedriegt’. De Duitse keizer Ferdinand
III zou van hem hebben gezegd (in een mengelmoes van Nederlands en slecht Duits):
‘Dit is der eerste Maler die mir betrogen heeft.’ Geen nadere toelichting heeft
natuurlijk Rembrandt nodig, van wie er ook een stilleven hangt, het enige stilleven
dat hij ooit geschilderd heeft. Het stelt twee geslachte pauwhennen voor, met een
meisje dat ernaar kijkt. Rembrandt was geen fijnschilder, en in dit stilleven
verloochent hij zich niet. Wat opvalt is de signatuur: Rembrand (dus zonder t). Busken
Huet had dus gelijk toen hij zijn beroemde boek Het land van Rembrand noemde.
(Ik had het tientallen jaren in mijn boekenkast staan voordat die afwijkende spelling
mij opviel.)
Gelukkig onthouden de samenstellers van de catalogus zich ervan aan elk schilderij
een diepe betekenis toe te kennen. Zeker, er zijn de nodige zogenaamde
vanitasschilderijen, herkenbaar door een doodshoofd, en een enkele maal wordt met
zoveel woorden de tekst van Prediker (1:2): ‘IJdelheid der ijdelheden! Alles is
ijdelheid!’ geciteerd, maar voor de meeste stillevens valt te betwijfelen of de
tijdgenoten er in eerste instantie een boodschap in zagen, zegt de catalogus.
‘Veel stillevens kunnen beter beschouwd worden als een uitstalling van etenswaar
en kostbaarheden.’ En naarmate de eeuw voortschreed, werden die uitstallingen
steeds pompeuzer. Van Simon Schama's Embarrassment of Riches merk je dan niet
veel meer. Vele schilderijen worden dan bepaald poenig - waarschijnlijk gemaakt
om nouveaux riches (zo zijn trouwens de meeste deftige families begonnen) te
behagen.
Die ontwikkeling van soberheid naar poenigheid doet mij me daarom afvragen of
het helemaal juist is wat de catalogus zegt: ‘Of er nu fruit, wild, voedsel of kostbaar
vaatwerk werd afgebeeld, het uitbundig vertoon van overvloed bleef steeds een
essentieel aspect van het Nederlandse stilleven.’ Steeds?
De verschillen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden zijn groot,
merkt de catalogus ook op. Het is verleidelijk om dan een tegenstelling te creëren
tussen calvinistische soberheid en roomse praal (een tijdgenoot spreekt over ‘die
snakerijen die men uit Vlaanderen haalt’) - ware het niet dat vele calvinistische
scherpslijpers juist van Vlaamse herkomst waren. Maar het reusachtige schilderij
van de Antwerpenaar Peter Boel is een barokke, in noordelijke ogen stuitende
optassing van gouden sieraden, kronen en mijters. Het heet een vanitasstilleven, maar
er is geen doodshoofd te bekennen. Het was zeker niet voor de Nederlandse markt
bestemd.
NRC Handelsblad van 23-07-1999, pagina 7

Ik herinner mij... II
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's Mensen geheugen is notoir onbetrouwbaar - het mijne niet uitgezonderd. Nauwelijks
was de eerste aflevering van mijn herinneringen op 20 juli verschenen, of ik werd al
gecorrigeerd. Wat was het geval? Ik had verteld dat ik - ik kan toen in elk geval niet
ouder dan zes zijn geweest - met mijn moeder op het Amsterdamse Museumplein
liep, toen we daar een jongen met kapotte knieën op straat zagen zitten, tussen de
scherven. Ik vertelde ook dat mijn moeder, na dit even aangezien te hebben,
stampvoetend wegliep. Waarom? Dat heb ik haar nooit kunnen vragen.
Nu belde mijn zuster, die vier jaar ouder is dan ik, mij op om mij te zeggen dat zij
daar ook bij was geweest en dat mijn moeder helemaal niet boos was weggelopen.
Integendeel, zij had de zaak in handen genomen. Hoe? Dat wist ze niet meer. Maar
wél wist zij dat zij die jongen daarna nog heeft opgezocht. Mijn zuster wist nog de
naam van die jongen: Hero de Zwaan, en ook waar hij woonde: op de Singel (wij
zeiden nooit: het Singel).
Dat kan zij moeilijk hebben geweten als mijn moeder zich inderdaad niets van die
jongen had aangetrokken. Belangrijk? Nee, dat pretenderen mijn herinneringen ook
niet te zijn. Maar ik vond dat ik het aan de nagedachtenis van mijn moeder
verschuldigd was deze correctie aan te brengen.
Er is nóg een correctie die ik van mijn zuster ontving. Ik had verteld dat mijn
vader, op een tocht door de binnenlanden van Haïti, door de bevolking voor ‘sale
blanc puant’ was uitgescholden, wat ik vertaald had als: ‘vuile etterende blanke’.
Puant is echter niet etterend, maar stinkend. Maar nu ga ik door met mijn
herinneringen.
Ik herinner me dat we op de lagere school op een dag ‘vrij opstel’ hadden. Ik wilde
schrijven over de moord op de bekende cabaretier Louis Pisuisse, die de
zaterdagavond tevoren op het Rembrandtplein, een paar honderd meter van ons huis,
vermoord was. Dat mocht niet van de onderwijzer. Die heette Van Buschbach, en
was overigens helemaal niet zo streng. De onderwijzeres die ik in de eerste klas had
gehad, heette Bolkestein. De school lag schuin tegenover het huis waar later Etty
Hillesum heeft gewoond.
Ik herinner me dat ik, 's zondagavonds in bed liggend, krantenjongens hoorde
roepen: ‘De Cetem, de Cetem!’ dat was een blad dat zondagavond uitkwam, met
vooral voetbaluitslagen, maar ik verbond aan die roep, die over de donkere gracht
galmde, altijd de een of andere onheilsboodschap. Wat de Cetem betekent heb ik
nooit geweten.
Ik herinner me dat aan de overkant van ons huis de joodse HBS lag. 's
Zondagsochtends werd ik gewekt door het over de stille gracht galmende gekwetter
van de leerlingen, die wachtten tot de deur openging. Er waren ook verkopers die op
zondagochtend riepen: ‘Aarbeije, aarbeije!’ Dat waren ook joden, want voor hen
was het een werkdag.
Ik herinner me dat ik op de muren met grote letters gekalkt zag staan: ‘Sacco en
Vanzetti vrij!’ Dat waren Italiaanse anarchisten die door een rechtbank in Boston ter
dood veroordeeld waren. Het - nog steeds betwiste - vonnis werd voltrokken.
Ik herinner me dat thuis de Duitse presidentsverkiezingen ter sprake kwamen.
Hitler en Hindenburg behoorden tot de kandidaten. Ik zei: ‘Ik ben voor Hi-.’ Ben je
voor Hitler?, riepen ze ontzet. Nee, Het kon net zo goed voor Hindenburg zijn.
Ik herinner me dat een Franse neef eens op bezoek kwam. Hij vertelde ons dat hij
royalist was geworden. Waarom? Hij kwam net uit Londen, waar hij het volk had
zien juichen bij het huwelijk van een prins en een prinses, die beiden niet zo'n goede
reputatie hadden (hij zou morfinist zijn en zij zou in Parijs een lichte levenswandel
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hebben gehad). Als het volk daarvoor juicht, moet er wel iets in het koningschap
zitten, zei hij.
Ik herinner me dat ik in het Olympisch Stadion de huldiging van koningin
Wilhelmina wegens haar 35-jarig jubileum bijwoonde. Veel voorbijtrekkende
manifestanten brachten haar de groet met de opgeheven rechterarm. ‘Dat ziet de
koningin niet graag’, zei een meneer naast me. Ze had net de woorden gesproken (of
zou ze kort daarna spreken): ‘Wij willen onszelf zijn en blijven.’
Overigens geloof ik dat die groet niet noodzakelijkerwijs getuigde van sympathie
voor het nationaal-socialisme, maar ook niet van een uitgesproken antipathie, eerder
van een totaal gebrek aan besef omtrent de wereld om ons heen.
Ik herinner me dat ik op de Singel, ter hoogte van de Universiteitsbibliotheek, naar
een optocht keek, met Mussert aan het hoofd. Een man naast me riep: ‘Fascisme is
moord!’
Ik herinner me dat ik in een hotel in Duitsland een foto zag hangen van een diner
met allerlei partijgrootheden, die kennelijk in dat hotel een feest hadden gehad.
Sommige gezichten op die foto waren onzichtbaar gemaakt. Ik begreep toen wel dat
dit mensen moesten zijn geweest die bij de zogenaamde coup van Röhm, die het jaar
tevoren had plaatsgegrepen, vermoord waren.
Ik herinner me dat ik met een vrachtboot een reis naar de Oostzee maakte. Toen
we in Kopenhagen de thuisvaart aanvaardden, kwam net het bericht door dat de
Oostenrijkse bondskanselier Dollfuss door Oostenrijkse nazi's was vermoord. Toen
we een paar dagen later voor IJmuiden lagen, was het eerste wat we aan de loods die
aan boord kwam vroegen: ‘Is er oorlog?’ Blijkbaar hadden de vrachtschepen toen
nog geen radioverbinding. De oorlog zou pas vijf jaar later uitbreken. In de eerste
aflevering van deze herinneringen citeerde ik een dichtregel van J.C. Bloem, maar
niet helemaal correct. In werkelijkheid luidt hij: ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed
voorbij.’ Ik had geschreven: ‘[...]ach en voorgoed voorbij.’ Eerlijk gezegd vind ik
‘ach’ mooier dan ‘o’.
NRC Handelsblad van 27-07-1999, pagina 7

Hedendaagse iconolatrie
Het is alweer een tijdje geleden dat het gebeurd is, maar nog steeds vraag ik me af
waarmee, in deze komkommertijd, de kranten hun kolommen zouden hebben gevuld
als John F. Kennedy jr. niet met zijn vliegtuigje in zee was gestort. En: zou dit ongeluk
zoveel publiciteit hebben gekregen in een ‘normale’ tijd? Als het was gebeurd ten
tijde van de crisis om Kosovo, bijvoorbeeld?
Ja, eenmaal aan de gang, kun je ook andere vragen stellen. Als het Jan Jansen was
geweest die in dat vliegtuig had gezeten, zou zijn dramatische dood dan ook zoveel
aandacht hebben getrokken? Zo neen, waarom niet? John Kennedy had toch niets
bijzonders gepresteerd? Als de mensen zich hem herinnerden, dan was het als het
driejarig jongetje dat salueerde toen de affuit met kist van zijn vermoorde vader
voorbijtrok.
En zelfs dat heeft hij niet gedaan, want wie de foto goed bekijkt, ziet dat het jongetje
zijn ogen beschermt tegen de zon (zoals John Kennedy trouwens zelf later ook zou
bevestigen). Is het dan alleen maar om geleende roem dat de dood van de enige zoon
van een jonge president, die zelf meer belofte is gebleven dan dat hij veel heeft
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gepresteerd in de nog geen drie jaar van zijn presidentschap, zo'n indruk heeft
gemaakt?
John Kennedy was een uitgesproken beau garçon, en dat heeft ongetwijfeld extra
bijgedragen aan alle publiciteit om zijn dood. Zou die er ook in die mate zijn geweest
als hij een miezerig mannetje was geweest? Het zijn vragen die ook na de dood van
prinses Diana, nu bijna twee jaar geleden, gesteld werden. Ook niet zo'n bijzondere
vrouw, maar wèl mooi en wèl prinses.
Goed, het is waar dat de hele familie Kennedy, anders dan de Windsors, bezocht
is geweest door vele tragedies - sommige ervan, zoals die laatste, door eigen
stommiteit of roekeloosheid veroorzaakt. Een zekere vermelding in de pers verdiende
Juniors dood dus wel. Maar werden in dit geval niet de grenzen van de redelijkheid
overschreden?
Of zou het moderne publiek, zoals dat in het oude Athene, gevoelig zijn voor de
doem waarmee de goden een bepaald geslacht, dat van Agamemnon of dat van
Oedipus, vervolgen? Dat is de stof waarvan de tragedies van Aeschylus, Sophocles
en Euripides zijn gemaakt, maar van een religieuze lotsaanvaarding, van een ‘de
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd’, was
de vorige weken weinig te bespeuren.
Eerder is het waarschijnlijk dat de indruk die John Kennedy's dood heeft gemaakt,
snel zal vervluchtigen. Ook de hype om Diana, na haar dood vrijwel heilig verklaard,
is alweer voorbij. Haar graf wordt door minder mensen bezocht dan haar broer,
eigenaar van het landgoed waar zij begraven ligt, had verwacht en vermoedelijk,
vanwege de inkomsten, gehoopt.
Nee, als er hier van religieuze gevoelens gesproken kan worden, dan zijn het eerder
gevoelens die door surrogaatheiligen zijn opgewekt: filmsterren, zangeressen, jetsetters
en dergelijken, die ook altijd omringd zijn door een beate menigte en van wie een
hele weekbladenindustrie leeft. Soms gebeurt dat huns ondanks. Het lijkt erop dat
John Kennedy tot die weinigen behoorde. Dat zou hem dan tot postume eer strekken.
Maar de gevoelens die die moderne halfgoden oproepen, zijn ook gevoelens. Hun
verering beantwoordt dus blijkbaar aan een behoefte. Het is te oppervlakkig te
beweren dat zij de plaats opvullen die na ‘de dood van God’ is opengevallen, want
in de Verenigde Staten, waar die gekte om de dood van Kennedy jr. het grootst was,
zijn, in tegenstelling tot grote delen van Europa, de kerken elke zondag nog vol hoewel hun diensten vaak meer een sociale dan een religieuze functie lijken te
vervullen.
Maar te oordelen naar de kolommen en de zendtijd die ook in Europa gewijd zijn
geweest aan Kennedy's dood, moest blijkbaar ook hier een behoefte gestild worden
- en dat terwijl althans in Noordwest-Europa (en Spanje) er nog koninklijke iconen
zijn waaraan de mensen zich kunnen vergapen. Objectief gesproken was er hier geen
Kennedy nodig om in een behoefte te voorzien. Maar het is de laatste weken gebleken
anders te zijn.
Het is geen nieuw verschijnsel. Huizinga schreef al in 1935 dat de moderne
publiciteit, met haar ‘overmatig aanbod van triviale afbeeldingen’, de moderne mens
‘een voos en vals kader voor zijn smaak en aandoeningen’ suggereert, waardoor zij,
‘in plaats van regelrecht tot verhoging van het peil der cultuur te leiden’, integendeel
een ‘algemene verzwakking van het oordeel’ ten gevolge heeft.
Nu was Huizinga een mopperaar waar het de verschijnselen van zijn eigen tijd
betreft. Bovendien mopperde hij in gedragen bewoordingen. Als hij zich verwaardigd
had polemist te zijn, zou zijn invloed als criticus van zijn tijd misschien blijvender
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zijn geweest. Maar dat betekent niet dat zijn analyse niet soms doel trof. De
‘cinematische blik’ die hij bij de jeugd - nu lieden van tachtig jaar en ouder signaleerde, is door de televisie de blik van een Argus, de reus met de honderd ogen
uit de Griekse mythologie, geworden. Bovendien is de wereld sinds 1935 een dorp
geworden. Amerika ligt vlak naast de deur; ja, in onze huiskamer.
Misschien verklaart dat het verschijnsel Kennedy. Geen reden tot mopperen, maar
wèl interessant.
NRC Handelsblad van 30-07-1999, pagina 7

Ik herinner mij... III
In de tweede aflevering van mijn jeugdherinneringen (27 juli) schreef ik dat ik als
kleine jongen in bed liggend zondagavond hoorde roepen: ‘De Cetem!’ Dat was een
krant die alleen op zondagavond verscheen, meestal met sportuitslagen. Verscheidene
lezers wisten mij te vertellen dat er onder de kop stond: ‘Alle uitslagen’. Vandaar de
toenmalige verwensing: ‘Krijg de cetem!’
Intussen ben ik erachter gekomen wat Cetem betekende. Het is een afkorting van
Centraal Telefonisch Mededeelingsbureau, een bedrijf opgericht door Simon S. Weyl,
dat bemiddelde in handelstransacties en een berichtendienst onderhield. Ik ontleen
dit aan een artikel van Maurits Verhoeff in het (niet meer bestaande) tijdschrift Het
Oog in 't Zeil (juni 1992). Daarin wordt er ook aan herinnerd dat jongens vaak de
venters achterna liepen en riepen: ‘De Cetem, de Cetem, steek 'm in je reet en vergeet
'm.’ Die jongens moeten ouder zijn geweest dan ik, want ik lag al in bed.
Ik vertelde ook dat op zondagochtend de stilte vaak doorbroken werd door de roep
van (joodse) venters: ‘Aarbeije! Aarbeije!’ Wat ik vergeten was, is dat een nicht uit
Duitsland, die bij ons logeerde, verontrust aan het ontbijt kwam. Ze had arbeiders
horen roepen: ‘Arbeit! Arbeit!’
Nog een nagekomen herinnering aan mijn reis door Duitsland waarover ik in de
eerste aflevering schreef. Ik kende nog geen Duits (dat kreeg je pas in de tweede klas
van de middelbare school). In de kiosken zag ik een krant die Völkischer Beobachter
heette. Ik vond ‘Beobachter’ een raar woord en sprak het uit als: Béo-bachter - tot
hilariteit van ons Duitse dienstmeisje. (Het was de tijd dat vele mensen nog - veelal
Duitse - dienstmeisjes hadden. Toen Hitler aan de macht kwam, moesten ze terug
naar huis.)
Ik herinner mij dat ik - ik zat toen al op het gymnasium - een klasgenoot eens een
klap in zijn gezicht gaf, omdat hij tegen mij ‘O-Weeër!’ geroepen had. Althans: zo
had ik het verstaan, maar hij had alleen maar ‘O, wee!’ geroepen. (O-Weeërs waren
mensen die in de Eerste Wereldoorlog, die toen al zo'n vijftien jaar achter ons lag,
oorlogswinsten (afgekort: OW) maakten. Blijkbaar werd daar toen nog thuis met
afkeuring over gesproken.)
Ik herinner mij dat de rector van het gymnasium tegen mijn vader, waarschijnlijk
op een ouderavond, van mij had gezegd dat ik een dilettant was. Dat briefde mijn
vader aan mij over. Ik wist niet eens wat het woord betekende, maar begreep wel dat
het geen compliment was. Dat ik later de journalistiek in zou gaan, is dus niet zo
vreemd. (Die rector was de classicus dr. L. Alma, van wie ik veel heb geleerd, o.a.
Nederlands. Hij eiste van zijn leerlingen dat zij het Latijn, dat hij doceerde, in goed
Nederlands vertaalden.)
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Ik herinner mij dat ik na het eindexamen met twee vrienden naar Griekenland
ging, waar we een week of vier rondreisden. Een keer zouden we met een in
Griekenland wonende Nederlander die alpinist was, de Parnassus beklimmen. De
nacht tevoren brachten wij door in een hotelletje in Delphi om de tocht in alle vroegte
te kunnen beginnen. Die nacht echter werd er in Athene een staatsgreep gepleegd.
Onze gids vond het nodig onmiddellijk terug te keren, zodat de Parnassus
onbeklommen bleef, althans door ons.
Het was de staatsgreep van generaal Metaxas. Ik kan me niet herinneren dat die
in Nederland evenveel verontwaardiging wekte als de staatgreep van de kolonels 31
jaar later. Metaxas werd vier jaar later zelfs een soort van held: onder hem slaagden
de Grieken erin de Italianen, die hun land waren binnengevallen, terug te slaan naar
hun uitvalsbases in Albanië. Dat was voor de Nederlanders, die eerder dat jaar door
de Duitsers waren overvallen, het eerste vrolijke bericht. Ik herinner mij dat, misschien
een jaar vóór de Duitse overval, een studentenhockeyteam uit Duitsland op bezoek
was in Leiden, waar ik toen studeerde. Na de wedstrijd volgden borrel en diner op
sociëteit Minerva. Rond een andere tafel in de zaal zat een gezelschap dat zich voor
die gelegenheid met feestneuzen had gesierd. Om de vijf of tien minuten ging een
hunner op de tafel staan, toegejuicht door de anderen, die ‘Sieg Heil! Sieg Heil!’
riepen. De Duitsers keken besmuikt. Leiden, althans het Leids Studenten Corps, was
volstrekt apolitiek. Wat in Duitsland gebeurde was ver weg en werd gek gevonden.
Maar was het in andere corpora, behalve misschien in het Amsterdamse, anders? Ik
herinner mij een ander teken van die - nu zouden we zeggen: onverantwoordelijke
- zorgeloosheid. De Duitsers waren Polen binnengevallen. Op het mededelingenbord
in de gang van de sociëteit had iemand de voorpagina van een Duitse krant - misschien
wel de Völkischer Beobachter - geprikt, waarop in koeienletters stond: ‘Lodz
gefallen!’ Ook dat was als grap bedoeld, namelijk een toespeling op de vooral door
adel bevolkte jaarclub uit het Utrechtse Studenten Corps die Lots heette (misschien
nog wel heet). Na mei 1940 werd die luchthartigheid niet voortgezet. Het LSC werd
trouwens in december van dat jaar verboden, en vele van zijn leden gingen in het
verzet.
Ik herinner mij dat in de redactievergadering van het orgaan van het LSC eens in
de zoveel tijd de volgende motie werd aangenomen: ‘Het intellectuele peil van het
gemiddelde corpslid kan niet laag genoeg aangeslagen worden’ (let wel: niet:
intelligentie, maar: intellectuele peil). Ik vrees dat daar wel een grond van waarheid
in stak, hoewel het natuurlijk (weer) als grap bedoeld was. Ik vrees ook dat het in de
andere corpora, opnieuw met de mogelijke uitzondering van Amsterdam, niet veel
anders was. Overigens heb ik geen spijt van mijn Leidse tijd.
Ik herinner mij dat ik na mijn kandidaatsexamen een paar maanden in Parijs
woonde, waar ik colleges liep en mij verder in het Frans bekwaamde. Mijn Franse
leraar opende mij de ogen voor de mogelijkheid dat de gezworen vijanden Hitler en
Stalin tot een akkoord zouden komen. Niemand geloofde daarin of had zelfs maar
aan die mogelijkheid gedacht, maar ruim een jaar later was het zover en kon Hitler
de oorlog beginnen. (Die Franse leraar heette Paul Eyquem en had in de Eerste
Wereldoorlog in Nederland gewerkt als voorlichter van het Franse gezantschap.
H.P.L. Wiessing schrijft over hem in zijn mémoires, Bewegend portret, 1960.)
Ik herinner mij dat ik door een Italiaanse stad wandelde. Ik sloeg een hoek om en
zag een toren. Mijn eerste reactie was: ‘Hé, die toren staat scheef.’ Het was in Pisa.
Enige dagen later kreeg ik een telegram. Ik werd opgeroepen voor de militaire dienst.
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Onmisbaar Servië
Op 5 juni 1947 hield de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, generaal
Marshall, een rede aan de Harvard Universiteit, waarin hij de bereidheid van zijn
regering aankondigde de Europese landen waarvan de economieën door de Tweede
Wereldoorlog ontwricht waren, te helpen met het herstel daarvan. Dit plan is de
geschiedenis ingegaan als het plan-Marshall en heeft inderdaad machtig bijgedragen
aan het herstel en, indirect, aan de welvaart van West-Europa.
Maar Marshall stelde een voorwaarde: de Europeanen moesten zelf met een
gemeenschappelijk plan voor een structureel herstel van hun economisch leven
komen. De Verenigde Staten wilden niet met elk land afzonderlijk onderhandelen.
Daarmee hebben zij eigenlijk de eerste stoot gegeven aan het nog steeds onvoltooide
Europese eenheidswerk.
De Europese landen hebben die voorwaarde aanvaard (konden in feite ook niet
anders), en zo ontstond al het volgend jaar de Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking, een intergouvernementele club van zeventien landen (in 1949 kwam
de Duitse Bondsrepubliek erbij).
Wie meer van deze vroege vorm van Europese samenwerking wil weten, leze het
onlangs uitgekomen boek van dr. W.H. Salzmann Herstel, wederopbouw en Europese
samenwerking: D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van
Nederland 1945-1952 (Sdu, Den Haag). Spierenburg, thans 90 jaar oud, was in die
jaren een van de topambtenaren die de onderhandelingen over het plan-Marshall
voerden.
Waarom daaraan nu herinnerd? Welnu, vorige week hebben een dertigtal Europese
landen (plus de Verenigde Staten, Canada en Japan) in Sarajevo besloten tot een
stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa (zeg maar: de Balkan), en ook hier is regionale
samenwerking tussen de desbetreffende landen een voorwaarde voor hulp, waarvan
de omvang overigens nog vastgesteld moet worden, maar die wel grotendeels uit
West-Europese beurs zal komen (minister-president Kok heeft al een half miljard
gulden per jaar toegezegd).
Op het eerste gezicht zijn er inderdaad parallellen tussen de toestand waarin
West-Europa zich in 1947 - twee jaar na het eind van de oorlog - bevond, en die van
de Balkan nu. Alleen was er in West-Europa, hoe vernield dat deels ook was, nog
een grote mate van economische en technische expertise over. Ook was er een goed
lopend rechtssysteem evenals een over het algemeen bekwaam en betrouwbaar
ambtelijk apparaat.
Die voorwaarden voor economisch herstel ontbreken grotendeels in de Balkan niet zozeer als gevolg van de burgeroorlog die sinds 1991 in het voormalige
Joegoslavië gewoed heeft als wel als gevolg van vijftig jaar communisme, waardoor
wat dàt betreft de betrokken landen veel erger achterop zijn geraakt dan de
West-Europese landen na twaalf, zeven of vijf jaar nationaal-socialisme of (wat Italië
aangaat) 23 jaar fascisme.
Sommige van de Balkanlanden - en dan valt in de eerste plaats aan Albanië en
Kosovo te denken - hebben zelfs nooit een eigen staatsstructuur gehad, die een
minimum aan loyaliteit ten opzichte van de eigen staat vooronderstelt. Daar is het
het stammenpatroon dat overheerst, met de daarbij horende verschijnselen als
bloedwraak. Als er in Kosovo, vergeleken met Albanië, een zeker gezag en een
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zekere welvaart heersten, dan kwam dit doordat het onderdeel uitmaakte van een
niet-Albanese eenheid: Joegoslavië.
Deze toestand maakt het niet alleen moeilijk dat de hulp die gegeven wordt, ook
renderend zal zijn, zodat op den duur de economie op gang komt en eigen welvaart
genereert, maar ook dat er weinig prikkel zal bestaan tot regionale samenwerking tussen volken die in de eerste plaats op eigen herstel uit zijn en bovendien een traditie
kennen van onderlinge moord en doodslag. Kortom, het herstel zal veel moeilijker
en langzamer gaan dan in West-Europa een halve eeuw geleden.
Hoe moeilijk en hoe langzaam, dat laat Bosnië zien, waar volgens het akkoord
van Dayton moslims en Kroaten verwacht werden broederlijk samen te werken. Daar
is zowat niets van terecht gekomen. Daarom klinken de woorden in het slotdocument
van Sarajevo, dat deze stad ‘symbool is voor multi-etnische multi-religieuze en
multiculturele eerbied en verdraagzaamheid’, als een bittere grap.
Er is nog een parallel te trekken tussen 1947 en 1999. Al heel gauw was het
duidelijk dat herstel van West-Europa niet mogelijk zou zijn zonder het verslagen
en nog bezette Duitsland erbij te betrekken. Frankrijk verzette zich daar aanvankelijk
hardnekkig tegen. Nederland daarentegen bepleitte, gesteund door de Verenigde
Staten, even hardnekkig de integratie van zijn Duitse achterland, waar het economisch
zo afhankelijk van was. Ten slotte is dat ook gebeurd.
Economisch herstel van de Balkan is vrijwel onmogelijk zonder dat Servië tevens
de vruchten plukt van het Stabiliteitspact. Het ligt midden in de regio, zoals landen
als Roemenië en Bulgarije hebben gemerkt toen hun handel met het Westen
grotendeels geblokkeerd werd, nadat de NAVO de vaart langs de Donau onmogelijk
had gemaakt door bombardering van de bruggen bij Novi Sad. De economie van de
twee genoemde landen, die net op gang leek te komen, kreeg een enorme klap.
Maar het is niet alleen de geografische positie van Servië die dit land een
sleutelpositie geeft in de Balkan. Doordat Joegoslavië al in 1948 met het communisme
van Moskou gebroken had, zijn zijn hele economie en hele onderwijssysteem steeds
meer op het Westen georiënteerd geweest. Dat heeft natuurlijk gevolgen gehad voor
zijn welvaart en de kwaliteit van zijn technische en intellectuele kader. Zelfs de
achtergebleven provincie Kosovo was een paradijs, vergeleken met het eigenlijke
Albanië, dat altijd streng geïsoleerd was gebleven.
Ook om die reden is Servië eigenlijk onmisbaar in elk herstelplan dat voor de
Balkan geldt, maar in Sarajevo is Servië buiten het Stabiliteitspact gehouden, zolang
Miloševic er de macht heeft. Dat is begrijpelijk, na alles wat hij sinds 1991 op zijn
geweten heeft. Maar hoe lang zal die deballotage duren? Een spoedige verwijdering
van Miloševic (vreedzaam of niet) is niet in zicht. Trouwens: een alternatief dat
zowel voor de Serviërs als voor de buitenwereld acceptabel is evenmin.
Zo heeft het Westen zich, noodgedwongen, de totstandkoming van welvaart en
eenheid in de Balkan, toch al een bijna ontmoedigende taak, nog moeilijker gemaakt.
Optimisme over de directe toekomst van deze regio is dus nauwelijks gerechtvaardigd.
Als ergens de aan Willem de Zwijger toegeschreven woorden: ‘Men hoeft niet te
hopen om iets te ondernemen...’ van pas zijn, dan hier.
NRC Handelsblad van 06-08-1999, pagina 7

Het uur der waarheid
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In Sarajevo hebben eind vorige maand de regeringsleiders van de rijke Westerse
landen (plus Japan) hun hulp aan de Balkanlanden (minus Servië) mede afhankelijk
gemaakt van de onderlinge samenwerking die die laatste landen zouden weten te
bereiken. Daar ging mijn laatste artikel (6 augustus) over.
Tegelijkertijd boden zij die landen het vooruitzicht dat zij nauwer betrokken zouden
worden bij EU en NAVO. Dat zou de vervulling van de wensen van die landen
(althans hun regeringen) zijn, hoewel het traineren van de onderhandelingen van de
EU met de zes landen die al voor het lidmaatschap van die organisatie in aanmerking
zijn gekomen - Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Cyprus - hen ook
wel sceptisch zal hebben gemaakt.
Wat de EU betreft, is er natuurlijk geen enkel beginsel dat zich verzet tegen het
lidmaatschap van welk Europees land dan ook, maar ‘tussen droom en daad staan
wetten in de weg en praktische bezwaren’. Kort gezegd: er moet nog heel wat in
landen als Roemenië, Bulgarije en Macedonië gebeuren (om van Albanië maar niet
te spreken) voordat die landen rijp zijn voor toetreding tot de EU.
Maar daar staat tegenover dat het Westen tegenover die landen een morele
verplichting heeft. Eigenlijk een dubbele verplichting. Het gaat niet aan die landen,
na ze jarenlang buitengesloten te hebben omdat zij communistisch waren, voor een
dichte deur te laten, nadat zij zichzelf van het communisme bevrijd hebben. Dat is
de eerste verplichting, die nu ten opzichte van Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije
en Slovenië gehonoreerd gaat worden (al zal het bij hen ook nog wel vijf jaar of
langer duren alvorens ze binnen zijn).
De andere morele verplichting bestaat ten aanzien van Roemenië, Bulgarije,
Macedonië en Albanië, omdat deze landen erin toegestemd hebben als bases te dienen
voor de militaire actie van de NAVO tegen Servië en Kosovo. Dat is voor sommige
van die landen bepaald geen gemakkelijke beslissing geweest, want de bevolking
(vooral van Bulgarije en Macedonië) was in meerderheid tegen die actie.
Bovendien hebben - het is hier al eerder gezegd - Roemenië en Bulgarije zware
economische schade geleden als gevolg van die actie. Voor hun handel met het
Westen zijn zij grotendeels afhankelijk van de vaart langs de Donau, en die werd nu
geblokkeerd door de bruggen die bij Novi Sad stukgebombardeerd waren. Althans
deze schade goed te maken, vergt een onvoorwaardelijke hulp uit het Westen.
Maar het vooruitzicht op langere termijn dat het Westen die landen in Sarajevo
heeft voorgehouden, zal er wel, gelet op de onderhandelingen met de zes eerder
genoemde landen, een van zeer lange termijn worden. Het is de vraag of de
desbetreffende regeringen hun wanhopige bevolkingen zo lang in toom kunnen
houden en nationalistische en andere emotionele uitbarstingen kunnen voorkomen.
Maar de EU is het, behalve wat het beginsel betreft, niet eens over, zo niet de
wenselijkheid, althans de urgentie van de uitbreiding met nòg meer landen dan de
zes waarmee zij nu in onderhandeling is. Trouwens, die onderhandeling heeft ook
te lijden onder die onenigheid. Dat is ook geen wonder, want uitbreiding (zelfs met
die zes) zou de EU, zonder ingrijpende wijziging van haar huidige besluitprocedures
en werkmethoden, onwerkbaar maken.
Terwijl sommige leden van de EU in zo'n wijziging aantasting van hun laatste
restje aan zelfstandigheid duchten, zijn er andere die in de eerste plaats hun
economische (en dus, indirect, hun intern-politieke) belangen door de uitbreiding
bedreigd zien. En tenslotte zijn er die al die overwegingen ondergeschikt maken aan
het (geo-) politieke belang dat zij aan de uitbreiding hechten.
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Zo is het voor Duitsland een levensbelang zich omringd te weten door bevriende
landen. Het wil niet grenzen aan een gebied waar chaos heerst. Vandaar zijn
aandringen op spoedige toetreding van althans Polen en Tsjechië. Soortgelijk motief
hebben de Scandinavische leden (Denemarken, Zweden en Finland) om de Baltische
landen bij de EU te betrekken - niet alleen Estland, waarmee nu onderhandelingen
gaande zijn.
Frankrijk vooral ziet dit met wantrouwen aan. Het ziet daarin een Duits streven
naar hegemonie. Dit wantrouwen heeft bondskanselier Schröder niet weggenomen
toen hij in een interview met Der Spiegel (2 augustus) aandrong op versnelling van
het proces van uitbreiding, ‘al was het slechts met het oog op de Duitse industrie’.
De correspondent van Le Monde bij de EU citeert op 31 juli een Franse diplomaat:
‘Duitsland heeft òf gedeeltelijk afstand gedaan van het soort Europa waarvoor het
veertig jaar lang heeft gestreden òf het wil Europa een andere vorm geven.’ Dezelfde
diplomaat spreekt van ‘de onstuitbare Duitse glijpartij’. Deze conclusie - of zij nu
juist is of niet - verraadt in elk geval een grondig verschil van inzicht en belangen
tussen Frankrijk en Duitsland.
Als Duitsland belangen heeft bij uitbreiding van de EU, zijn Frankrijks belangen
daar niet direct mee gediend. Het is niet alleen de Duitse hegemonie die het vreest
in Oost- en Zuid-Oost-Europa, maar ook de hervorming van het Europese
landbouwbeleid, die dan wel onvermijdelijk zal zijn. Frankrijk zou dan een belangrijke
troef verliezen (en binnenlandse troebelen mogen verwachten).
Wat ook wel onvermijdelijk zal zijn bij uitbreiding, is dat de EU vaker met
gekwalificeerde meerderheden besluiten gaat nemen. Anders loopt de zaak geheid
vast. Zo'n gewijzigde besluitprocedure is een vooruitzicht dat Frankrijk (en het
Verenigd Koninkrijk) niet toelacht: het zou op den duur ook de zelfstandigheid op
het gebied van de buitenlandse politiek kunnen aantasten. Kortom: de oorlog om
Kosovo heeft niet alleen de Balkan (ditmaal incluis Servië) dichter bij het uur van
de waarheid gebracht, maar ook West-Europa.
En de NAVO, die de Balkanlanden ook als een wortel is voorgehouden? Bestaat
er enige eenheid van inzicht omtrent de toekomst van die organisatie? De Amerikaanse
minister van Defensie, James Cohen, heeft onlangs in Tiflis gezegd dat de NAVO
in beginsel bereid is Georgië als lid op te nemen. Dat komt zeker voor de meeste
andere leden als een verrassing en zal bij menigeen de vraag doen rijzen of het
vooruitzicht dat de Balkanlanden in Sarajevo geboden is, wel helemaal serieus is.
NRC Handelsblad van 10-08-1999, pagina 7

Ahistorische schuldbelijdenissen
Hoe lang worden wij verwacht boete te doen voor de zonden van onze voorvaderen?
Als wij de God van het Oude Testament ten voorbeeld nemen, dan wordt de
ongerechtigheid der vaderen bezocht aan de kinderen, aan het derde en het vierde
geslacht. In krasse tegenstelling daartoe staat het ‘vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren’ van het nieuwtestamentische Onze Vader.
Het is niet zeker dat het eerste gebod niet meer beantwoordt aan de menselijke
natuur dan het tweede. De geschiedenis toont, tot aan het Kosovo van vandaag, meer
voorbeelden van wraakzucht en vergelding dan van vergevingsgezindheid. De mens
immers is, zo leert ons de Heidelbergse Catechismus, geneigd tot alle kwaad.
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Daarom lijken, op het eerste gezicht, die christenen logisch te handelen die de
moslims excuses willen aanbieden voor wat tijdens de kruistochten - dus in de
twaalfde en dertiende eeuw - hun is aangedaan, onverschillig of de voorvaderen van
de moslims - om niet te spreken van de huidige - al dan niet ook een beetje boter op
hun hoofd hebben.
Zeker, de christenen hebben toen flink huisgehouden in het heilige land en op weg
daarheen, maar is het niet enigszins overdreven daarom nu plotseling, na zeven- à
achthonderd jaar, het boetekleed aan te trekken? Bovendien: hebben de moslims om
zo'n mea culpa gevraagd? Dat lijkt toch wel een belangrijk criterium. Even belangrijk
lijkt de vraag of het gebaar, gevraagd of niet, in goede aarde valt. Kennen de moslims
het begrip van de schuldbelijdenis jegens anderen? Zo niet, dan zou het gebaar wel
eens helemaal verkeerd begrepen kunnen worden. Ja, er zou een duivels complot
achter gezocht kunnen worden.
Boetedoening, schuldbelijdenis ontstaat vaak eerder uit een behoefte van degene
die boete wil doen dan uit een behoefte van degene voor wie dat gebaar bestemd is.
Schuldbelijdenis lucht op, maar de ander zit dan vaak met de gebakken peren, wanneer
hij of zij zich van de misstap die beleden wordt, helemaal niet bewust was. De een
is een last kwijt, de ander heeft er een bij gekregen.
Dat geldt in de relaties tussen mensen. Waarom zou het niet ook voor de relaties
tussen volken gelden? Zo was het opmerkelijk hoe weinig de Indonesiërs, eenmaal
hun onafhankelijkheid bereikt en hun gezag over het hele voormalig koloniale territoir
gevestigd hebbend, over 't algemeen de Nederlanders het verleden bleven nahouden.
De toen begane misdaden behoorden nu eenmaal tot het kolonialisme, en nu dat
voorbij was, was er geen reden erover te blijven zeuren. Er waren Nederlanders die,
vanuit hun eigen schuldcultuur, de Indonesiërs tot een andere houding probeerden
te bekeren, en zeker aarzelden de Indonesiërs niet Nederlanders aan dat verleden te
herinneren wanneer zij - zoals minister Pronk - hardnekkig kapittelden om zijn
mensenrechtenbeleid. Maar over het algemeen getuigde de Indonesische houding
van een wijsheid waar wij een voorbeeld aan hadden kunnen nemen in ons gedrag
tegenover anderen.
In het Nederlands Dagblad van 21 juli houdt dr. A.A. Spijkerboer, hervormd
emeritus predikant, zich ook met deze kwestie bezig. Hij doet dit natuurlijk vanuit
een inspiratie die wij niet hoeven te delen, maar dat hoeft ons niet te beletten te vinden
dat hij een paar rake dingen zegt.
Ook hij vindt, sprekend over de behoefte om vergeving te vragen voor wat de
kruisvaarders in het Midden-Oosten hebben aangericht, de kruistochten ‘wel erg ver
weg’, maar stelt bovendien de vraag: ‘is het niet een beetje vrijpostig om schuld te
gaan belijden voor wat je verre voorouders hebben misdaan? Je kunt hun niet meer
vragen of ze het daarmee eens zijn, en dat is toch wel een voorwaarde voor een
waarachtige schuldbelijdenis.’ Zo'n gebaar is dus niet alleen vrijpostig, maar zelfs
een beetje goedkoop, zou ik zeggen.
Laten we liever dichtbij huis blijven, zegt Spijkerboer, en zo komt ook hij op het
voorbeeld Indonesië, waaraan hij de slavenhandel toevoegt. Geen liefdadige
ondernemingen, maar ‘moeten wij voor al die dingen schuld gaan belijden? Hoe is
die schuld dan verdeeld? Is een landarbeider die in Groningen 's zomers van
zonsopgang tot zonsondergang moest zwoegen even schuldig als de Heren Zeventien
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of als een Rotterdamse reder die een
fortuin verdiende aan de slavenhandel?’ (Waarom juist een Rotterdamse reder?) En
hij eindigt: ‘Een oordeel over onze voorouders uitspreken is zo moeilijk niet. Minder
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makkelijk is het de vragen te beantwoorden waarvoor God ons in onze tijd stelt.’
Een niet-gelovige zou het misschien iets, maar niet wezenlijk anders zeggen.
Tien dagen later hield historicus prof. A.Th. van Deursen zich in hetzelfde dagblad
ook met deze kwestie bezig. Volgens hem is die behoefte aan historische
schuldbekentenissen tamelijk jong. Naar zijn mening ‘is ze pas ontstaan toen de
kennis van de geschiedenis begon af te nemen. Wie de geschiedenis kan overzien,
is in staat de gebeurtenissen in hun verband te plaatsen. Hij begrijpt waarom de
dingen zo zijn gegaan en krijgt oog voor beide kanten van de zaak.’
Maar ‘de laatste dertig jaar wordt zo'n overzicht ons niet meer bijgebracht. Het
verleden komt nu op ons af als een grote verzameling losse, ongeordende feiten,
waarin we geen samenhang zien.’ Dan gaan we ons verbazen over sommige daden
van onze voorvaderen, worden we er zelfs boos of beschaamd over. En dan ontstaat
bij sommigen die behoefte aan historische - eigenlijk ahistorische - schuldbelijdenis.
Wat de kruistochten betreft, die hoef je niet goed te praten, maar je kunt ze ook
zien als tegenoffensief (dat overigens mislukt is). Waren de moslims enkele eeuwen
tevoren niet tot Poitiers, diep in Frankrijk, doorgedrongen en hebben ze niet van 711
tot ca. 1250 over Spanje geheerst? Verwijten de Spanjaarden hun dit nu? Zo neen,
dan is er ook geen reden voor excuses om die kruistochten.
NRC Handelsblad van 13-08-1999, pagina 7

De jaren vóór de oorlog
In de laatste aflevering van de serie ‘Ik herinner mij...’ (3 augustus) gaf ik een paar
staaltjes van de ‘- nu zouden wij zeggen: onverantwoordelijke - zorgeloosheid’
waarmee in het Leidse Studentencorps, waar ik lid van was, aangekeken werd tegen
de demonie van Hitler en de bedreiging die deze ook voor ons land betekende. De
meesten vonden dit ‘ver van hun bed’ en alleen maar aanleiding tot spot.
Of deze mentaliteit heel veel verschilde van de algemene geestesgesteldheid in
het Nederland van de jaren '30, is de vraag. Zeker, er waren velen die verontwaardigd
waren over het onrecht dat in Duitsland geschiedde en daar ook het Nederlandse
volk bewust van wilden maken. Ik denk aan een organisatie als Eenheid door
democratie, waarin sociaal-democraten en liberalen van diverse kleur zaten.
Nog meer naar links was de stemming tegen het nationaal-socialisme, om zo te
zeggen, natuurlijk. Daar waren geen extra waarschuwingen nodig, net zo min als bij
het joodse volksdeel. Maar ook daar was het eerder afkeer jegens het Duitse
nationaal-socialisme die de drijfveer was dan angst dat Nederland zelf slachtoffer
ervan zou worden. De hoop, zelfs de verwachting, dat ons land, net als tussen 1914
en 1918, de dans zou ontspringen, was bij velen groot.
Intern leek er niet veel te vrezen. Immers, de NSB, die bij de verkiezingen voor
de Provinciale Staten van 1935 uit het niets op bijna 8 procent van de uitgebrachte
stemmen was gesprongen, was in 1937, bij de Tweede-Kamerverkiezingen,
teruggevallen op 4,2 procent. De trouw aan de eigen zuil die het politieke stelsel in
Nederland toen kenmerkte en het feit dat ons land in Colijn over een eigen ‘sterke
man’ beschikte, leken ons te behoeden voor besmetting.
Dat wil niet zeggen dat er niet in liberale en confessionele kringen ook waardering,
of althans begrip, bestond voor Hitler. Duitsland was nu eenmaal een heel ander land
dan Nederland, en de Duitsers hielden nu eenmaal van autoritaire leiders, die na de
chaos van de voorgaande jaren ook wel nodig waren. Maar dat had helemaal niets
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met ons te maken. Dat was, in grove trekken, een zeer algemene opvatting over wat
er in Duitsland gebeurde.
De aanleiding voor deze globale schets van de toestand van vóór mei 1940 is de
brief van mevrouw J. Eringa-Lieneman, die in de krant van 13 augustus stond. Daarin
zegt zij dat de apolitieke stemming die in het Leidse Studenten Corps heerste, niet
algemeen was onder Leidse studenten (wat ik ook niet beweerd had). Zijzelf en haar
partner waren ‘bewust geen lid van de studentencorpora’, en in haar kring was de
stemming in die jaren vlak vóór de oorlog anders.
Zo herinnert zij zich ‘nog heel goed dat we, opgepropt in een stoffig en vies
lokaaltje, geluisterd hebben naar een radio-uitzending waarin vooral de
waarschuwingen van majoor Sas naar voren kwamen. Onder andere die
waarschuwingen stonden diametraal tegenover de informatie die toen van hogerhand
gegeven werden.’
Ik twijfel er geen ogenblik aan dat mevrouw Eringa in die jaren blijk heeft gegeven
van een juister besef van de dreigingen die boven ons hoofd hingen, dan de meeste
leden van het LSC. Waar ik wèl enigszins aan twijfel is de onfeilbaarheid van
mevrouw Eringa's geheugen. Op welke radio-uitzendingen doelt zij waarin ‘de
waarschuwingen van majoor Sas duidelijk naar voren kwamen?’
Maar in de eerste plaats: wie was majoor Sas? Vermoedelijk weet niet iedere lezer
- zelfs misschien niet iedere redacteur van NRC Handelsblad - onmiddellijk wie dat
was. Welnu, majoor G.J. Sas was in 1939/'40 Nederlands militair attaché in Berlijn,
en hij waarschuwde Den Haag herhaaldelijk dat een Duitse aanval op Nederland elk
ogenblik te verwachten was.
Het tragische echter was dat die waarschuwingen niet geloofd werden. En waarom
werden zij niet geloofd? Dr. L. de Jong geeft daar in zijn Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (deel 2) twee verklaringen voor.
De eerste is ‘dat verreweg de meeste Nederlanders (ministers en generaals incluis)
het perspectief niet konden verdragen dat Hitler, zo al niet met zekerheid, dan toch
met grote waarschijnlijkheid tot de aanval op Nederland zou overgaan. Sas was een
Cassandra: hij werd evenmin geloofd als de dochter van Priamus.’ Daaraan kan
worden toegevoegd dat veel van zijn waarschuwingen loos bleken te zijn - behalve
die van de vooravond van 10 mei 1940.
De tweede verklaring is ‘dat het nagenoeg allen aan wie de berichten van Sas
onder ogen kwamen [...], schortte aan begrip voor de demonie van Hitlers politiek
[...]. Voor hen golden als regel nog fatsoensnormen [...].’ Toen opperbevelhebber
generaal Winkelman hoorde dat Sas' informant een hoge Duitse officier was, vond
hij die berichtgever eigenlijk ‘een beroerde vent’.
Deze passage uit De Jongs magnum opus geven mij aanleiding tot twee
opmerkingen. In de eerste plaats: de mentaliteit van de ministers en generaals in het
vooroorlogse Den Haag was niet opvallend verschillend van die welke er in het LSC
(en waarschijnlijk ook andere corpora) heerste. Dit verschoont die mentaliteit niet,
maar is een aanwijzing te meer dat het bij de corpsstudenten niet om een geïsoleerd
gegeven te doen was.
In de tweede plaats: majoor Sas mag nu helaas voor velen een onbekendheid zijn,
in 1939/'40 was hij dat, als militair attaché wiens informaties per definitie geheim
waren, natuurlijk ook. Het lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat mevrouw Eringa vóór
de oorlog radio-uitzendingen heeft gehoord waarin informaties van majoor Sas
‘duidelijk naar voren kwamen’.
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Overigens was niet iedereen in het LSC zó weltfremd als het lijkt. Ik herinner me
dat wij in september 1938 met een zekere huiver op een studentenkamer luisterden
naar Hitlers scheldkanonnades tegen ‘Herr Benesch’ van Tsjechoslowakije, en eerder
dat jaar hadden in het corpsblad, de Virtus, ‘Radionotities in den nacht van den elfden
maart 1938’ gestaan van iemand die blijkbaar aan de radio gekluisterd was geweest
toen Hitler Oostenrijk tot de Anschluss dwong. Die iemand was C.C. Dutilh, die in
de oorlog door de Duitsers gefusilleerd zou worden.
En hoe zat het met de Leidse universiteit als zodanig? Was die zich meer bewust
dan de meeste corpsstudenten van het gevaar aan onze oostgrens? Zeker, in 1933
had Huizinga als rector magnificus een notoire Duitse antisemiet verder verblijf aan
de universiteit ontzegd, maar deze principiële daad viel bij het college van curatoren
niet in goede aarde. Huizinga was buiten zijn boekje gegaan.
Maar was zelfs Huizinga wel zo principieel als wij nu zouden wensen? Toen zijn
boezemvriend, André Jolles, zich in 1933 bekeerd had tot het Duitse
nationaal-socialisme, was niet hij (Huizinga) het die een 35 jaar oude vriendschap
verbrak, maar Jolles. Dat moeten wij Huizinga nu niet voor de voeten werpen, maar
het is wèl een aanwijzing te meer dat het vooroorlogse burgerlijke en over het
algemeen fatsoenlijke Nederland helemaal vreemd stond tegenover een verschijnsel
als het nationaal-socialisme.
NRC Handelsblad van 17-08-1999, pagina 7

Ik herinner mij... IV
Waar was ik ook weer gebleven met mijn jeugdherinneringen toen andere, actuelere
zaken mijn aandacht vroegen? In Italië, waar ik mijn vakantie moest afbreken, omdat
ik in militaire dienst geroepen werd. Een paar weken later brak de Tweede
Wereldoorlog uit. Had ik geen bedenkingen tegen vakantie in het geboorteland van
het fascisme? Kennelijk niet.
Alvorens de chronologische volgorde van mijn herinneringen voort te zetten, eerst
nog een paar flash-backs uit eerdere jaren. Zo herinner ik me - ik zat toen nog op de
lagere school - dat er door Amsterdam autootjes reden met een reusachtige sigaar
op het dak gemonteerd. Reclame voor het merk Sopla. Wat dat betekende weet ik
niet, maar in de volksmond was dat een afkorting voor: stinkt ontzettend, probeer
liever andere.
Ik herinner me nóg een afkorting waaraan een andere betekenis werd gegeven dan
de eigenlijke. Van de SMN (Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’) werd gezegd dat
dat betekende: schriel, maar netjes. Een andere stoomvaartmaatschappij, de KNSM
(Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), heette in de wandeling de
roggebroodmaatschappij. Aardige verklaring: de pijpen van haar schepen waren
zwart met twee parallelle witte strepen. Onaardige verklaring: de lonen waren er zo
schriel dat de werkgevers alleen maar roggebrood konden kopen.
Ik herinner mij in de Amsterdamse haven rijen opgelegde schepen. Dat waren
schepen die, bij gebrek aan vracht, uit de vaart genomen waren en wachtten op betere
tijden. Het was crisistijd. Ik herinner me ook een eerste stuurman op een vrachtboot
op wiens mouw je nog vagelijk de kapiteinsstrepen kon zien: er waren te veel kapiteins
voor de nog varende schepen; daarom waren er enkele (vele?) teruggebracht tot de
rang van eerste stuurman.
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Ik herinner me dat ik wel eens een tante vergezelde naar de kerk. Prof. De Hartog
was een geliefde predikant. Een geweldenaar op de preekstoel, met een karakteristieke
kop: wit haar en witte snor. Eens donderde hij dat iedere getrouwde vrouw een hoer
was. Ik voelde mij gegeneerd tegenover mijn tante, die niet alleen ongetrouwd maar
zeker ook kuis was. Wat zou De Hartogs eigen vrouw daarvan gezegd hebben? Zij
werd als filosofe hoger aangeslagen dan haar man, heb ik wel gehoord. Zij waren de
ouders van Jan de Hartog (van Hollands glorie).
Ik herinner me dat ik in Leiden verhuisde naar een studentenhuis, waar ik, in een
donkere overloop boven een deur, een schilderij zag hangen dat mij interessant leek.
Het was daar achtergelaten door een vorige bewoner. Het stelde een blote juffrouw
voor die in een glooiend grasland lag, met, vagelijk op de achtergrond, dansende
nymfen. ‘Het lijkt wel een Corot’, zei ik. Jaren later was ik in Genève, en wat hing
daar in het kunstmuseum? Hetzelfde schilderij. Inderdaad een Corot. Maar een echte.
Het mijne was een kopie ervan.
Ik heb het schilderij nog steeds, al hangt het weer ergens achteraf, want niet alle
huisgenoten hechten er, begrijpelijk, de sentimentele waarde aan die het voor mij
heeft. Ben ik zo'n kunstkenner dat ik er onmiddellijk een Corot in zag? Nee, maar
in onze jeugd nam mijn vader zijn kinderen veel mee naar musea, in binnen- en
buitenland. Hoewel ik op een goed ogenblik hiertegen rebelleerde, is daar toch iets
van blijven hangen.
Nu vat ik de chronologie weer op. Ik herinner mij dat ik, eind augustus 1939 in
dienst getreden, in het volgend voorjaar met mijn batterij van de bereden artillerie
(kanonnen die door paarden getrokken werden) in de Vlasakkers, ten westen van
Amersfoort, lag. In april kregen we het bevel van hogerhand ons te oefenen in het
opsporen van parachutisten. Daar hadden de Duitsers namelijk gebruik van gemaakt
bij hun inval in Noorwegen diezelfde maand. Op zo'n oefening gingen we te paard
op jacht naar denkbeeldige parachutisten.
Ik herinner mij dat in de nacht van 13 op 14 mei ons legeronderdeel, zonder een
schot gelost te hebben, het bevel kreeg door de Waterlinie naar zijn nieuwe
bestemming te trekken. Dat gebeurde in de helderste maannacht die ik ooit heb
meegemaakt. Duitse vliegtuigen moeten ons opgemerkt hebben. Waarom hebben zij
geen slachting aangericht? Even later zouden ze in Frankrijk minder zachtzinnig zijn
tegen terugtrekkende troepen.
Ik herinner mij dat ik in onze nieuwe bestemming, Baambrugge, ingekwartierd
werd bij twee kunstenaressen, die in een oud huis (met overtuin en theekoepel aan
de Angstel) woonden. Aan de achterkant vrij uitzicht over de weiden. 's Middags
zagen we boven die horizont een reusachtige grijze wolk opstijgen. Het was het
brandende Rotterdam.
Het weer was die dagen glorieus. Ik herinner me die dagen in dat huis en die
overtuin, en in het gezelschap van die twee dames, als bijna idyllisch. De ene
kunstenares was Tine Baanders, een bekende grafica. De andere was een Duitse
schilderes, Dora Castell geheten (geloof ik). Wat er met haar gebeurd is, weet ik niet
(zij was kennelijk niet, zoals de meeste Duitsers, op 10 mei geïnterneerd geweest).
Ik herinner me dat toen de commandant van onze afdeling op 14 mei de troep
mededeelde dat het Nederlandse leger gecapituleerd had, hij huilde. Sommigen
vonden dat onmanlijk. Gek, achteraf bezien, dat geen ogenblik bij mij (noch bij
anderen in ons legeronderdeel) het idee is opgekomen te proberen naar IJmuiden, en
vandaar naar Engeland, te gaan. Zo'n poging had alle kans van slagen, want de
Duitsers zouden pas de volgende dag in onze buurt komen.
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Ik herinner mij dat wij een paar dagen later onze wapens moesten inleveren. Ik
gooide mijn karabijn (of waren het alleen maar een paar patronen?) in de Angstel.
Het was mijn enige verzetsdaad.
In mei 1940 werd Nederland verkracht. Het verloor zijn onschuld. De - soms zeer
vertraagde - gevolgen waren: einde van een honderdjarige neutraliteit, die ons het
gevoel had gegeven boven de partijen te staan; verlies van het koloniale rijk, dat ons
de illusie had gegeven bijna op één lijn met de grote mogendheden te staan;
ineenstorting van het zuilenstelsel. Mei 1940 is de grootste cesuur in de Nederlandse
geschiedenis van de twintigste eeuw. Het is een passend einde voor mijn
jeugdherinneringen.
Eerdere afleveringen van ‘Ik herinner mij...’ verschenen op 20, 27 juli en 3
augustus.
NRC Handelsblad van 20-08-1999, pagina 7

Een reisje langs de Rijn
Enige tijd geleden maakte ik met enkele leden van mijn nageslacht een reisje langs
de Rijn. Als gids had ik meegenomen een boek dat een lid van ons voorgeslacht over
een soortgelijk reisje had geschreven: Opmerkingen op eene reis langs den Rijn
(1847). Soms las ik 's avonds mijn nazaten voor uit dit boek, dat dezelfde plaatsen
beschreef die wij hadden bezocht.
De schrijver van het boek was predikant, en niet zo maar een predikant: hij was
voor zijn tijd ‘progressief’, in die zin dat hij van mening was dat de christen ook
sociale plichten had. Hij gaf het voorbeeld door tehuizen op te richten voor ‘gevallen
vrouwen’, meisjes wier ouders uit de ouderlijke macht waren ontzet enz.
In dit licht zijn sommige van de opmerkingen die hij op zijn reis maakt opmerkelijk.
Een paar van die opmerkingen laat ik hier volgen (in gewijzigde spelling). De eerste
nacht brengt hij in Bonn door. Hij schrijft:
‘Vroeg ontwaakte ik. Heerlijk scheen de zon over de markt en nodigde mij naar
buiten. Reeds vulde de markt zich met een aantal groentevrouwen. Ik haastte mij
derwaarts. De fysionomie der landlieden interesseert mij altijd. Hoe vaak zwierf ik
reeds in Utrecht’ - de schrijver had daar gestudeerd - ‘op zaterdag onder de scharen
van verkopende landlieden rond!
Maar als men daar een schoon mensenras ziet, vooral van de zijde van Houten en
Schalkwijk, edel van vorm en sierlijk gekleed, hier was het geheel het
tegenovergestelde. Men voelt zich gedrukt onder de gedrukte fysionomieën; de gehele
houding heeft niets van dat edele en vrije dat mij met zoveel genoegen vervulde, als
ik onze eilanden rondzwierf, en in Noord-Holland, Friesland of Drenthe de
inboorlingen aanschouwde.
Ik heb nergens zulk een treurig ras van mensen gezien als de landlieden die de
markt te Bonn bezochten. Ik denk dan zo dat de laatste der volksverhuizende stammen
die Europa in de Romeinse tijd verpletterden, van de treurigste en woeste Slavonische
rassen zijn geweest, Hunnen of soortgelijke wezens; dat dezen de schoonste
landstreken ingenomen en de meer edele natiën verdrongen hebben naar de noordelijke
kusten van Europa.’
Na een wandeling naar Salzig komt hij tot de volgende beschouwing: ‘Maar wat
mij op mijn reis altijd vreemd was, is dat fatsoenlijke handwerkslieden overal op de
weg om een gave bedelden en de gewone herbergsknecht de titel draagt van Herr
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Oberkellner. Het is een treffend contrast. Het was mij niet aangenaam. Ik vind dat
Jan de knecht Jan moet blijven en nimmer in het gilde der Mijnheren mag opgenomen
worden.
Het bevreemdt mij niet dat de knechts die Heren geworden zijn, met de ronddolende
handwerkslieden vol zijn van communistische denkbeelden. Uitnemender propaganda
mag misschien wel niet bestaan dan deze.’ Men bedenke dat dit in 1847 geschreven
is, het jaar vóór het revolutiejaar 1848, dat ook Duitsland niet onberoerd zou laten.
Enkele dagen later krijgt hij een Nederlandse krant in handen, en die ‘meldt ons
niet veel goeds uit ons land: overal oproer. Wat beweegt toch de massa's? De honger,
nietwaar? Wil ik eens een bekentenis afleggen die ik den lande nog schuldig ben?
Ik had het lang tegemoetgezien. Ik heb mij in deze winter van de persoonlijke hulp
der armen zoveel mogelijk onttrokken. Waarom?
Als gindse scharen tot mij kwamen en bitter hun nood klaagden over hun natuurlijke
armverzorgers, dan kookte mij het bloed, en als ik zag wat ongerechtigheid er
geschiedde, dan bleef ik niet stil. En toch was er iets dat mij zeide: Zwijg Gode, het
zijn de zonden des volks die gij hier aanschouwt, vreselijk vergolden door Hem die
wel barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die Hem liefhebben en zijn geboden
onderhouden, maar ook de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen en
kleinkinderen.’
Onze schrijver reist vaak per koets en gaat dan meestal naast de postillon zitten.
Zo hoort hij nog eens wat. Op weg naar Hanau zit hij naast een ‘zwager’ (zo werden
postillons in Duitsland genoemd), die hem veel over zichzelf vertelde:
‘Zwager was niet getrouwd en had nochtans een vrouw met twee kinderen. Die
vrouw was een Beierse en woonde twintig uren verder, maar hij kon geen verlof
krijgen om haar te trouwen: de Beierse regering duldde in het geheel geen huwelijken
met vreemden onder de mindere standen. Zijn laatste hoop was nog zoveel te
verdienen dat hij een stuk gronds erbij kon kopen, en dan, meende hij, kon het niet
missen of hij had aanspraak op het huwelijksrecht.’
De predikant heeft met de man te doen, maar bedenkt dan dat Beieren op die
manier ‘licht het pauperisme kan weren. Dat het zeker een van de voornaamste fouten
in onze (nl. Nederlandse) wetgeving op het Armwezen is dat alles wat hier van elders
aanwaait, zonder enige moeite trouwen en zich waarook vestigen kan, is wel duidelijk.
‘Hier’ - hij bedoelt dus Nederland - ‘waar alle vreemdelingen welkom zijn, hier
verdringen zij de inwoners en bederven door concurrentie alle broodverdiensten.
Altijd zal er wel enig onrecht geschieden, maar ook in dat onrecht is nog niet alles
verkeerd. Mijn postillon was dubbel matig, vlijtig en gedienstig. Op de vriendelijkste
wijze zocht hij, al dienende, hier en daar nog een kleinigheid te winnen.
Zulk een man, bereikt hij eenmaal zijn vurige wens, heeft hoop dat hij voor kinderen
en kindskinderen een grondslag van welvaart zal leggen, die waarschijnlijk groot is.
Hoe daarentegen, wanneer het geheel zonder moeite vanzelf gaat. Hoe losbandig
begeeft men zich dan in de echt!’
Nu, het minst wat men van deze ontboezemingen kan zeggen, is dat zij niet politiek
correct zijn - althans naar de tegenwoordige maatstaven gemeten. Een van zijn achter-,
achter-, achterkleinzoons aan wie ik dit voorlas, vond hem dan ook maar een ‘elitaire
man’.
En toch was het dezelfde man die zich het lot van de verschoppelingen van de
toenmalige samenleving aantrok. Zelden heb ik beter de waarheid van de Engelse
schrijver L.P. Hartley ondervonden: ‘Het verleden is een vreemd land; ze doen de
dingen daar anders.’ Of zoals Hella Haasse het zegt, geciteerd in Le Monde des livres
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van 20 augustus: ‘Je komt niet achter de waarheid over de geschiedenis. Het is al
onmogelijk de gedachten van onze grootouders werkelijk te begrijpen, dus...’
NRC Handelsblad van 24-08-1999, pagina 7

Waar dient een krijgsmacht voor?
Waar dient een krijgsmacht voor? Ongeveer een halve eeuw luidde het antwoord op
die vraag ondubbelzinnig: voor het afschrikken, liefst in samenwerking met
bondgenoten, van een vijandelijke aanval. Maar nu, na het einde van de Koude
Oorlog, zo'n vijandelijke aanval, zo niet ondenkbaar, dan toch zeer onwaarschijnlijk
is geworden, moet die vraag anders beantwoord worden.
In deze krant zijn daarop de afgelopen dagen twee antwoorden gegeven. Op 21
augustus waarschuwt Patrick van Schie, die verbonden is aan de liberale
Teldersstichting, ertegen de krijgsmacht dienstbaar te maken aan ‘vredesoperaties’,
die niet zelden op oorlog uitlopen. Beter acht hij het het ‘veiligheidsbeleid (te) laten
leiden door een nuchtere analyse van de gevaren die Nederland vanuit andere delen
van de wereld (kunnen gaan) bedreigen’. Hij denkt dan vooral aan zogenaamde
‘schurkenstaten’ (zoals Libië, Irak en Noord-Korea).
Drie dagen later verzet prof. Jan Zielonka zich tegen die gedachte. Waarom zouden
schurkenstaten massavernietigingswapens juist tegen Nederland willen inzetten?
Nee, dan zijn gewelddadige conflicten vlak buiten de grenzen van de Europese Unie
een grotere realiteit. Daar kan West-Europa zich niet van isoleren, politiek noch
economisch, en Nederland behoort tot West-Europa.
In beider hoofden spookt natuurlijk de oorlog om Kosovo, die gevoerd is om een
conflict vlak buiten de grenzen van de EU te beteugelen. In deze actie hebben de EU
en de NAVO hun eenheid, zij het maar net, kunnen bewaren. Ogenschijnlijk was die
oorlog een succes voor het Westen, want de boosdoener, Servië, ontruimde tenslotte
zijn eigen provincie Kosovo.
Maar kan een militaire actie werkelijk geslaagd genoemd worden als de ‘etnische
zuivering’, die zij beoogde te beëindigen, plaats heeft gemaakt voor een andere
‘etnische zuivering’? Het zijn immers nu niet de Kosovaren die door de Serviërs
weggezuiverd worden, maar de Servische minderheid die door de Kosovaren het
leven onmogelijk wordt gemaakt. En is de economische ontwrichting van de hele
Balkan - niet alleen van Servië - een prijs die deze overwinning waard was?
Ook naar de toekomst dient gekeken te worden. Het is duidelijk dat zodra de
NAVO haar troepen uit Kosovo en Bosnië, waar eerder een vredesoperatie werd
uitgevoerd, zou terugtrekken, de conflicten weer in alle hevigheid zouden losbarsten.
Serviërs zouden dan hun kans weer schoon zien in Kosovo; Kroaten en Serviërs in
Bosnië.
Maar betekent dit dat de NAVO ten eeuwigen dage troepen in beide gebieden
moet handhaven? Zou dat niet uitlopen op een soort protectoraat, waarvoor de NAVO,
een defensief bondgenootschap, helemaal niet geëquipeerd is? De NAVO zou dan
de functie overnemen die vóór de Eerste Wereldoorlog Oostenrijk-Hongarije en
Turkijke in de Balkan uitoefenden. Kan dat de bedoeling zijn?
Met andere woorden: moet het de taak van de krijgsmacht zijn permanent
gestationeerd te zijn in de brandhaarden aan de grenzen van West-Europa? Dat de
Verenigde Staten daar op den duur niet voor te krijgen zullen zijn, hebben de
West-Europeanen wel ingezien. Daarom is de EU na Kosovo tot de conclusie gekomen
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dat zij zelf de mogelijkheid moet hebben om, buiten de NAVO, zulke acties te
ondernemen.
Prachtig - hoewel nu de vraag moet luiden: moet de EU dan permanent in Kosovo
of Bosnië gestationeerd blijven? Maar prealabel aan die vraag is een andere: zijn alle
landen van de EU bereid om, teneinde zulke acties te kunnen ondernemen, hun
militaire begrotingen aanzienlijk te verhogen? Zij moeten dan immers de reusachtige
kloof overbruggen die gaapt tussen hun militaire uitgaven en die van de Amerikanen,
zonder wie er geen acties in Bosnië en Kosovo mogelijk zouden zijn geweest.
Als die vragen ontkennend beantwoord dienen te worden, dan kan de conclusie
niet anders luiden dan: houd toch op met al dat gepraat over vredesoperaties. Zeker,
hun bedoelingen zijn onberispelijk (althans in eigen ogen - Russen, Chinezen en
anderen denken daar anders over), maar onberispelijke motieven maken nog geen
goed beleid. Ook de deugd kan wel eens op hol slaan.
Deed de deugd er verstandig aan, in Kosovo het beginsel van de nationale
soevereiniteit, en van de onschendbaarheid der grenzen, te veronachtzamen, toen
NAVO en EU zich door haar lieten verleiden buiten haar grenzen in te grijpen? Dat
beginsel, hoe betwistbaar ook, bood tenminste enig houvast. En deed zij er verstandig
aan, de taak van de NAVO, die een puur defensieve was, vrijwel ongezien te
veranderen in een offensieve?
Achteraf kunnen we ons afvragen of het helemaal toeval was dat het bijna alle
linkse of centrum-linkse regeringen waren die het besluit tot de oorlog om Kosovo
namen (zelfs de Groenen verzetten zich er niet tegen). Links is immers altijd, meer
dan rechts, voorstander van een buitenlandse politiek die gedreven wordt door morele
beginselen, in tegenstelling tot een die van belangen uitgaat en compromissen zoekt
(want morele beginselen dulden geen compromissen).
De oorlog om Kosovo was, wilde de NAVO haar geloofwaardigheid niet verliezen,
onvermijdelijk geworden, maar dat wil niet zeggen dat er na die oorlog geen vragen
gesteld kunnen worden, want herhaling van zo'n operatie lijkt alleen al om fysieke
redenen onmogelijk. De oude wijsheid dat, als we niet bereid zijn onze middelen aan
onze doelen aan te passen, wij onze doelen aan onze middelen moeten aanpassen, is
nog altijd geldig. De krijgsmacht als voornaamste taak verdediging tegen aanvallen
van Aziatische of Afrikaanse schurkenstaten te geven is misschien irreëel - die
voornaamste taak te zoeken in vredesoperaties kan een uitzichtloze zaak worden.
NRC Handelsblad van 27-08-1999, pagina 7

Zijn er zo? Zo zijn er! Met dank aan Alexander Verhuell 1822-1897
Het lijkt wel alsof ik door mijn studententijd achtervolgd word. Een teken van
senescentie? Ik ken leeftijdgenoten die hun studententijd nooit ontgroeid zijn en,
wanneer zij aan het graf van een vriend een paar woorden moeten zeggen, alleen
herinneren aan zijn exploten als student, alsof die man niet daarna nog een heel leven
geleid heeft. Voltrekt zich bij mij een omgekeerd proces en keer ik naar die tijd terug?
Wat is de aanleiding tot die sombere gedachten? In de Volkskrant van 26 augustus
stond een groot artikel van Sander van Walsum over het studentenleven als één grote
grap. Over dit artikel zelf wil ik het nu niet hebben. Het waren de illustraties erbij
die bij mij herinneringen wekten, want zij beeldden scènes uit het Leidse
studentenleven uit, en dat heb ik meegemaakt.
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De grootste illustraties waren van Johan C. Braakensiek (1858-1940) bij een latere
uitgave van Studententypes van Klikspaan (= J. Kneppelhout, 1814-1885), een tijd
dus die ik niet heb meegemaakt. Maar daartussendoor waren er drie, kleinere
fragmenten uit een foto van latere tijd. Ik herkende die onmiddellijk, want aan het
feest waarvan die snapshots getuigen, heb ik meegedaan. Sterker: ik sta er zelf op,
zij het in de lengte doormidden gesneden.
Maar ook vele van de anderen op die verknipte foto herken ik. Zo zie ik op één
fragment een latere hoogleraar in de geologie en een latere officier van justitie. Op
een ander iemand die een paar jaar later als SS'er aan het Oostfront zou sneuvelen
en vlak achter hem, als ik me niet vergis, zijn tegenvoeter (maar toen vriend) de
‘soldaat van Oranje’ (het zou me niet verbazen als die foto aan het gelijknamige boek
van S.E. Hazelhoff Roelfzema ontleend was).
Wat was de oorzaak van de uitbundige vreugde die uit aller gezichten straalt? Het
was het feit dat de oorlog, die gevreesd werd, niet zou uitbreken. Die middag van 28
september 1938 immers was het bericht doorgekomen dat in München een akkoord
was gesloten waarbij Frankrijk en Engeland erin toestemden dat Tsjechoslowakije
grote delen van zijn gebied aan Duitsland zou afstaan. De oorlog, die dreigde, ging
niet door.
Het was, zoals we nu weten, uitstel van executie. Een jaar later brak de oorlog wél
uit - een oorlog die de levensloop van de in 1938 nog juichende studenten beslissend
zou beïnvloeden. Maar dat wisten we, ja vermoedden de meesten onzer, toen nog
niet. Zelfs het lot van Tsjechoslowakije, dat een halfjaar later helemaal door Hitler
opgeslokt zou worden, deerde ons niet. We moeten het nu met schaamte erkennen.
Als we goed kijken, zien we op die verknipte foto nog meer: sommige van de
studenten zijn kaal en dragen geen das. Het zijn de groenen van dat jaar, die op die
dag geëmancipeerd waren - waarschijnlijk vervroegd wegens de internationale
toestand, die die ochtend nog dreigend geleken had. (Sociëteit Minerva was ook tot
die middag door de militairen gerequireerd geweest.)
Wie denkt dat het artikel van Sander van Walsum, dat zo overvloedig door beelden
uit het Leidse leven geïllustreerd is, dan ook wel voornamelijk over Leiden zal gaan,
vergist zich. Het is niet Leiden, maar Utrecht waaraan Van Walsum de meeste
voorbeelden van het studentenleven ontleent. (Geen wonder misschien, want in deze
eeuw zijn er ten minste twee rectores van het Utrechtse studentencorps geweest die
ook Van Walsum heetten.)
Welke indruk krijgt de lezer van dit artikel? Dat er, ondanks alles wat er in de
laatste zestig jaar in de wereld, en in Nederland, gebeurd is, weinig is veranderd in
het corporale studentenleven. Goed, er zijn geen hospita's meer die hun meneer thee
op bed brengen en de lunch verzorgen, en in sommige corpora zijn meisjes toegelaten,
maar binnen de muren van de sociëteit blijft, zo is de indruk, het leven grosso modo
hetzelfde als vroeger.
Ja, het lijkt wel (hoewel Van Walsums artikel die indruk niet geeft) alsof het er
allemaal nog geforceerder toegaat dan toen. De groenen worden weliswaar niet meer
kaalgeschoren - een heel late reactie overigens op de associatie met de
concentratiekampen die dit wekte, want in Leiden gebeurde dit pas in 1970 - maar
dat betekent niet dat de groentijd minder zwaar is. Zwaarder eerder, als ik de verhalen
mag geloven.
Als rechtvaardiging voor de groentijd wordt (en werd) altijd gegeven dat die zo'n
opvoedende waarde heeft. Dat is de grootste flauwekul. Als de student in de groentijd
iets leert, dan is het zich drukken, niet opvallen. Anders krijgt hij het hard te verduren.
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Zo heeft de ‘soldaat van Oranje’ een extra zware groentijd gehad. Waarom? Omdat
hij, voordat hij in Leiden aankwam, een boek had geschreven over een reis naar
Amerika. Nu, dat heerschap zouden ze wel eventjes op zijn plaats zetten! Hij werd
gered door een bierglas dat (nog wel door de praeses van het corps) naar zijn hoofd
gegooid werd. Sindsdien liep hij met tulband om zijn hoofd rond en werd hij als
‘attestfoet’ gespaard. (Die praeses zou overigens een paar jaar later slachtoffer van
het Englandspiel worden.)
't Is allemaal weinig verheffend, en een grap is er ook moeilijk in te zien. En dat
was nog in de tijd dat het aantal groenen per jaar ongeveer honderd was. Toen was,
zij het met moeite en goede wil, individuele ontgroening nog mogelijk. Nu komen
ze in veel grotere aantallen aan. In Groningen dit jaar: tussen de vier- en vijfhonderd.
In die omstandigheden kan een ontgroening slechts massaal, en zonder aanzien
des persoons, gebeuren en wordt zij een speeltuin voor allerlei minder fraaie instincten
bij ouderejaars, zoals machtswellust, leedvermaak (zo niet kwelzucht) en, vooral bij
degenen die het jaar tevoren slachtoffer waren, inhaalbehoefte gekoeld op
onschuldigen.
Het is pas na de groentijd, wanneer de groen geëmancipeerd is, dat hij zijn
persoonlijkheid kan bewijzen. Hij staat dan op voet van gelijkheid met de ouderejaars.
Dat is een (niet fysiek, maar mentaal) veel zwaardere proef dan de groentijd - een
proef die hij in het latere leven ook meermalen zal moeten doorstaan.
Overigens is de massaliteit van het hedendaagse corpsgebeuren natuurlijk een
gevolg van de gegroeide welstand, die maakt dat nu mensen hun kinderen corpslid
laten worden die vroeger zelf misschien niet eens konden gaan studeren. In zoverre
is die massaliteit een soort democratisering, een democratisering evenwel die de
elitaire mores van de corpora heeft overgenomen en zelfs hier en daar vergroofd.
Nee, als er iets ten goede is veranderd sinds, grofweg, de oorlog, dan is het dat in
sommige corpora de kleinkunst is opgebloeid. Van Walsum noemt Bram Vermeulen
en Freek de Jonge in Leiden (hij had ook Jaap Fischer, Paul van Vliet en Floor Kist
kunnen noemen), Don Quishocking in Amsterdam en Purper in Utrecht. ‘Kleinkunst
en studentenleven horen onlosmakelijk bij elkaar’, schrijft hij. Nu, dat was in mijn
tijd niet zo.
NRC Handelsblad van 31-08-1999, pagina 7

Balkanisering en tanende staat
Als de waarschijnlijke uitslag van het referendum in Oost-Timor gerespecteerd wordt,
zal dit gebied binnen afzienbare tijd onafhankelijk worden. Moeten wij dit toejuichen
of betreuren? ‘Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust’, moeten wij met Faust
zeggen. Enerzijds immers verdient de toepassing van het beginsel van zelfbeschikking
van volken, waar ook ter wereld, ons applaus; anderzijds moeten wij een verdere
balkanisering van diezelfde wereld vrezen.
Als Slovenië, Kroatië en Bosnië - vroeger onderdelen van Joegoslavië onafhankelijk zijn, en straks misschien Kosovo en Montenegro, waarom dan niet
Oost-Timor? Ook de Sovjet-Unie is uiteengevallen in talloze onafhankelijke staten
en staatjes, waarvan sommige nauwelijks levensvatbaar zijn en soms met elkaar in
oorlog zijn.
Afrika is ons werelddeel voorgegaan. Waren er enkele decennia geleden nog maar
een paar onafhankelijke staten - Egypte, Ethiopië, Liberia en Zuid-Afrika - nu zijn
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het er tientallen, binnenkort wellicht meer. We hoeven geen heimwee naar de koloniale
tijd te hebben om te constateren dat er toen tenminste geen chaos heerste en geen
burgeroorlogen woedden.
Vergeleken daarbij is de Latijns-Amerikaanse Vielstaaterei een idylle van rust en
welvaart, hoewel de West-Europeanen zich wel eens afvragen waarom althans de
Spaanssprekende volken niet allang de mate van eenheid hebben bereikt die het
veeltalige West-Europa vertoont. Dat model wordt andere volken - die hetzij al
onafhankelijk zijn hetzij het willen zijn - vaak voorgehouden.
Zo zei een jaar of tien geleden een Kamerlid van D66, met een parlementaire
delegatie op bezoek in de (toen nog) Baltische republieken van de Sovjet-Unie, tegen
zijn gastheren dat ze er beter aan deden deel van die grote mogendheid te blijven, in
plaats van naar onafhankelijkheid te streven. Het was weinig fijnzinnig (en niet een
beetje arrogant), maar de geschiedenis heeft zich niets van deze raad aangetrokken.
Theoretisch had dat Kamerlid misschien gelijk, maar zo ja, dan alleen maar
theoretisch. Bij volken die zich onderdrukt voelen, is de zucht naar onafhankelijkheid
groter dan welke rationale overweging ook. Ook de Indonesiërs hebben vijftig jaar
geleden de - soms goedbedoelde - waarschuwingen van Nederlanders in de wind
geslagen dat onafhankelijkheid hun niet het paradijs zou brengen.
Blijkbaar is de behoefte om vrijwillig grotere verbanden aan te gaan, waaraan de
nationale soevereiniteit geofferd wordt, tot Europa beperkt en eerder uitzondering
dan regel in de wereld. Wij kunnen dan ook nauwelijks spreken van een wedloop
tussen twee tegengestelde ontwikkelingen. Daarvoor is de tweede ontwikkeling, die
naar zelfbeschikking, te universeel - en niemand kan daar principieel bezwaar tegen
aantekenen.
Maar zijn die ontwikkelingen zo tegengesteld aan elkaar? In een gesprek met Le
Monde (31 augustus) zegt Pascal Boniface, directeur van het Franse instituut voor
internationale betrekkingen IRIS: ‘De nationale verleidingen zijn heel sterk in Europa,
juist als gevolg van de Europese integratie: het is omdat Europa een
gemeenschappelijk dak geeft aan alle Europeanen, dat Vlamingen en Walen kunnen
pretenderen minder behoefte te hebben aan de Belgische staat!’ (let overigens op dat
pretenderen!).
Het is overigens de vraag of het helemaal juist is wat Boniface hier zegt. Als iets
de Belgische staat nog bijeenhoudt, dan is het de bescherming die de Walen erin zien
tegen Vlaamse overheersing. Omgekeerd hebben de Vlamingen, behalve nationale
motieven, ook een heel belangrijk economisch motief om zich van die staat te
distantiëren: ze hebben er genoeg van steeds maar de Waalse tekorten te moeten
bijpassen.
Dat motief, welks kracht Boniface in België niet waarneemt (althans niet vermeldt),
acht hij elders bepalend: ‘De wedloop naar welvaart schijnt de motor van de
geschiedenis te zijn geworden, veel meer dan begrippen als solidariteit of, zoals
vroeger, macht.’ En hij noemt de Slovenen, die niet langer wilden opdraaien voor
de armoede van Macedoniërs en Montenegrijnen; de Russen, die van de
moslimrepublieken afwilden; de Tsjechen, die in het achterlijker Slowakije een
hindernis zagen op hun weg naar de Europese Unie.
Dat motief mag bij welvarender volkeren een rol spelen, voor anderen, die geen
veer voor de mond kunnen wegblazen, geldt dit nauwelijks. Daar is de zucht naar
onafhankelijkheid veel primairder, zo niet existentiëler. Het is dan ook hun
onafhankelijkheidsstreven dat het gevaar van balkanisering inhoudt. Slovenen,
Tsjechen en zelfs Russen hebben nog een staat waarop ze kunnen terugvallen (hoe
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corrupt en voos die ook soms mag zijn). Dat kan van Oost-Timorezen en straks
misschien Molukkers, Atjehers en West-Irianezen niet gezegd worden. Het cement
dat hen bijeenhoudt, is op z'n best cultureel.
Kan er in die gebieden (Afrika is weer een goed voorbeeld) nog nauwelijks van
staat gesproken worden, in het Westen brokkelt de staatsmacht steeds meer af - ten
gunste van de markt, van de multinationale concerns. Ook ten gunste van het
verenigde Europa? Ook wel, maar gevoelens van identificatie en loyaliteit kan dat
nog niet oproepen. Daarop kan de nationale staat nog altijd een beroep doen. Staten
kunnen nog wel oorlog voeren, vanouds hun monopolie. Maar als, zoals in Kosovo
gebleken is, bij de bevolkingen de bereidheid afneemt eigen bloed daarin te vergieten,
wordt ook díe staatsmacht aangetast. En naar binnen heeft de staat steeds meer moeite
geweld - zinloos of niet - de kop in te drukken. Wat we dus zien is een
voortschrijdende balkanisering (Europa, althans Oost-Europa, niet uitgesloten) en
een afbrokkelende staat.
Tot een andere overweging geeft Oost-Timor ook aanleiding. Etnisch verschillen
Oost- en West-Timor niet van elkaar, maar het ene blijft in het verband waartoe het
eeuwen behoord heeft (Nederlands Indië, daarna Indonesië); het andere, dat vier
eeuwen Portugees is geweest, wil onafhankelijkheid. Hier is blijkbaar de
religieus-culturele factor beslissend: de godsdienst is rooms-katholiek, de lingua
franca is Portugees, de mensen dragen veelal Portugese namen (zoals in Angola en
Mozambique). Nationalisme is niet per se etnisch bepaald.
NRC Handelsblad van 03-09-1999, pagina 7

Maxima behoort niet tot de minima
Van de nieuwe vlam van onze kroonprins weten we nog weinig, maar één ding is
wel zeker: Maxima behoort niet tot de minima. De familie Zorreguieta is een van
die rijke Argentijnse families die grote estancia's bezitten en lid zijn van de poloclubs
van Buenos Aires.
Vroeger stuurden die mensen hun kinderen naar kostscholen in Frankrijk en
Zwitserland - ze komen voor in Valéry Larbauds roman A.O. Barnabooth, hogelijk
bewonderd door Eddy Du Perron -, nu eerder naar de Verenigde Staten. Het is althans was - een hoogst beschaafde kaste.
In de vooroorlogse Volkenbond speelden de Argentijnse diplomaten, voornamelijk
uit die groep gerekruteerd, een belangrijke rol. Een hunner, Carlos Saavedra Lamas,
kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede in 1936. We moeten over hun betekenis niet
gering denken.
Van hun politieke invloed is niet veel overgebleven sinds het regime van populist
Juan Perón (1946-1955), die het rijke Argentinië tot de rand van de afgrond bracht.
Zijn vrouw, de beroemde Evita, die zelf uit de armste lagen van de bevolking kwam,
haatte hen - en omgekeerd.
Maar kennelijk hebben zij alle wisselvalligheden van de laatste halve eeuw
overleefd en is hun train de vie intact gebleven. Daar is op zichzelf niets mis mee,
behalve dat deze schril afsteekt bij de soberheid en eenvoud die zelfs het leven van
Nederlands sociale elite kenmerken (we hebben het niet over de poenen die zich
graag in de zogenaamde societyrubrieken laten zien).
Ook onze koninklijke familie munt uit door een ingetogen levensstijl. Zoiets
behoort bij de Nederlandse cultuur, maar is ook gevolg van de Nederlandse geografie.
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Bij ons geen uitgestrekte landgoederen, zo groot als hele provincies. Bij ons geen
paleizen zoals Buckingham Palace, Sandringham of Balmoral. Bij ons heten zij
Noordeinde of - nog typerender - Kneuterdijk.
Ja, het leven van zo'n Argentijnse familie is koninklijker, althans feodaler, dan die
van onze royalty, die haar republikeinse achtergrond nooit verloochend heeft. Ook
de echtgenoten van onze laatste twee vorstinnen waren van betrekkelijk eenvoudigen
huize: kleine of verarmde Duitse adel.
Zij konden zich - en dat gold zeker voor prins Claus - gemakkelijk voegen in het
burgerlijke levenspatroon dat van hen werd verwacht. Alleen prins Hendrik, die
gewend was aan de heiden en bossen van Mecklenburg, had daar wat moeite mee.
Voor hem werden er dan ook everzwijnen uit Duitsland geïmporteerd, zodat hij
tenminste kon jagen op de manier die hij gewend was.
Ook Maxima zal - aangenomen dat zij de uitverkorene is die bestemd is te zijner
tijd de troon te bestijgen - aanvankelijk enige moeite hebben te wennen aan de
Nederlandse dimensies, waarbinnen iedereen op elkaars lip zit, maar in haar directe
voorgangsters, de koninginnen Sophie en Emma, heeft zij goede voorbeelden.
Weliswaar was de eerste diep ongelukkig in ons land - maar dat kwam voornamelijk
door haar onmogelijke man -, maar zij compenseerde dit ongeluk door de intellectuele
elite van het toenmalige Europa (en Amerika) om zich heen te verzamelen. Waarom
zou dat niet weer kunnen?
En de tweede, Emma, die zelf uit een heel klein vorstendom kwam - Arolsen is
nog kneuteriger dan Den Haag - heeft de monarchie gered, die door diezelfde
onmogelijke koning zwaar in diskrediet was gebracht. Dat zal deze keer niet nodig
zijn, maar Maxima - we gaan nog steeds uit van die hypothese - zou geen kwaad
doen zich aan haar te spiegelen.
In één opzicht zal zij zelfs een heel bijzondere taak hebben. Willem Alexander
zal de eerste koning zijn sinds 1890. Vanaf dat jaar is ons volk gewend geraakt aan
koninginnen, en dat schept een heel andere gevoelsverhouding tussen staatshoofd
en volk dan onder een koning. Het zal hem niet gemakkelijk vallen de plaats in de
harten van dat volk in te nemen die vooral zijn moeder en grootmoeder daarin hadden.
Zijn vrouw kan hem daarin helpen.
Er is nog iets anders waaraan Nederland en Maxima zullen moeten wennen.
‘Maxima is rooms-katholiek’, stond met grote letters in een krant. Alsof dat een
ontdekking was! Wat konden we anders verwachten van een Argentijnse? Maar
daarmee is de kous niet af.
Zeker, zij zal niet de eerste in de koninklijke familie zijn die rooms-katholiek is
of werd. Prinses Irene was de eerste, maar die is, voorzover bekend, weer van dat
geloof af (haar kinderen evenwel niet). De tweede is prinses Marilène, maar haar
geloof was voor de meesten geen bezwaar om haar in hun hart te sluiten. Niettemin
is de herinnering aan de huwelijksvoltrekking van verleden jaar nog vers. Kardinaal
Simonis maakte er achteraf bezwaar tegen dat niet-katholieken tot de communie
waren uitgenodigd. Die trammelant kan weer ontstaan - zeker nu de op zichzelf al
conservatieve kardinaal door de nieuwe bisschop van Groningen rechts ingehaald
dreigt te worden.
Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben voordat er zekerheid is dat zoiets
niet weer gebeurt. Laten we hopen dat dit allemaal grotendeels aan die arme Maxima,
die zich waarschijnlijk nooit heeft afgevraagd of iemand rooms-katholiek dan wel
protestant is, zal voorbijgaan. Maar ja, voor velen in ons land is dat een heel
belangrijke zaak.
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Voor wie noch rooms-katholiek-, noch protestants-gelovig is, is het om een andere
reden een belangrijke zaak: voor het eerst in de geschiedenis krijgt Nederland een
rooms-katholieke als (toekomstige) koningin. Velen zullen daar, met de oecumene
en de lege kerken in hun hoofd, niet zwaar aan tillen. Niettemin is het een novum en
wordt de historische (niet de staatsrechtelijke) plaats die de Oranjedynastie in ons
bestel inneemt, minder vanzelfsprekend.
En: wat moet er met de kindertjes? Heeft de kardinaal al eisen gesteld?
NRC Handelsblad van 07-09-1999, pagina 9

Vreemde taal: kwaliteitsverlies
‘Kloeke, stoere, platte, ruwe, lieflijke, schone en wat dies meer zij woorden bestaan
te enen male niet. De taal is een code, en een code van troebele en duistere herkomst
[...], niettemin als code volkomen bruikbaar, juist omdat het er niet toe doet welke
code men gebruikt [...]. Wèl moet in die taalcode elk teken zijn vaste, onwrikbare
bedoeling hebben, zal er onderling een verstandhouding mogelijk zijn.’ Aldus Carry
van Bruggen in Hedendaagsch fetischisme (1915).
Met andere woorden: mooie talen bestaan niet. De schoonheid van een taal ligt
uitsluitend in het oor van de luisteraar. Wèl kunnen we gehecht zijn aan een taal meestal de eigen taal -, omdat wij ermee opgegroeid zijn, omdat zij elke gewilde
nuance weergeeft, soms aangevuld met een gebaar of oogopslag.
Wanneer we het Nederlands willen verdedigen tegen het indringen van een andere
taal - vroeger was dat Duits en werden germanismen gebrandmerkt, nu is het eerder
Engels of liever Amerikaans - dan moeten we ons dus niet beroepen op de schoonheid
van het Nederlands, maar op het feit dat dit nu eenmaal de taal is waarin we ons het
best kunnen uitdrukken.
Dat geldt natuurlijk voor elke taal. Nadat Goethe in 1786 een theater in Venetië
had bezocht, noteerde hij in zijn dagboek: ‘Zo onvertaalbaar zijn de eigenaardigheden
van elke taal: want alles, van het meest verheven tot het meest platvloerse woord,
heeft betrekking op karakteristieke trekken van het volk, of het nu karakter, mentaliteit
dan wel bepaalde toestanden betreft.’
(Ik ontleen dit aan de bespreking door Jan Luijten van een onlangs verschenen
vertaling (!) van Goethes Italiaanse reis in de Volkskrant van 3 september.) Nu zullen
de raden van bestuur van die Nederlandse bedrijven die het Engels willen invoeren
als (ook interne) communicatietaal, gewoonlijk niet Carry van Bruggen en Goethe
in hun boekenkast hebben staan, maar wat beiden zeggen zouden zij zich wel mogen
aantrekken - ook uit eigen belang. Maar er zijn ook hedendaagse getuigen die hetzelfde
zeggen.
Zo citeert de Volkskrant van 25 augustus Gijs Weenink, die tweemaal deelnemer
was aan de wereldkampioenschappen debatteren, waar de voertaal Engels is, en die
respectievelijk 214de en 207de is geworden (een, naar hijzelf zegt, ‘eervolle prestatie’,
omdat hij verscheidene deelnemers uit Engeland en Amerika achter zich liet):
‘Ik denk dat ik in het Engels maar op 20 procent van mijn kunnen presteer. Je
snapt precies wat er wordt gezegd, je weet wat je zelf wilt zeggen, maar je kunt
simpelweg de nuances niet uitdrukken. De effectiviteit van de boodschap schiet erbij
in. Ik ben ervan overtuigd dat de besluitvorming kwaliteitsverlies lijdt.’
W.H. Jansen, ruim twintig jaar medewerker van het Europees
Ruimtevaartagentschap, schrijft in dezelfde krant (28 augustus) over Engels als
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communicatietaal tussen niet-Engelstaligen (bijvoorbeeld in internationale
organisaties): ‘Er blijft veel onuitgesproken, doordat de communicerende partijen
onvoldoende uitdrukkingsvaardigheid hebben om dezelfde nuances aan te brengen
als in hun moedertalen.’ (Dit geldt natuurlijk ook wanneer Duits, Frans of welke
andere taal dan ook de voertaal is.)
In zo'n geval hebben alle gesprekspartners hetzelfde nadeel (wat het nadeel voor
de organisatie er niet minder door maakt). Maar ‘zodra er wèl Engelstaligen in het
circuit zitten, ontstaat een heel andere situatie, een van absolute ongelijkheid en
ongelijkwaardigheid. De gebrekkige uitdrukkingsvaardigheid is dan alleen nog van
toepassing op de niet-Engelstaligen.
De moedertaalsprekers zijn in staat op het juiste moment en met de juiste
nuancering het juiste woord te gebruiken. Vaak zijn alleen zij in staat tot spontane
interventies. Zij zijn het ook die de notulen redigeren of corrigeren. De vraag is of
de term lingua franca nog wel bruikbaar is in zulke situaties.’
Hij signaleert een ander effect van de invoering van een vreemde taal als voertaal:
‘Het leidt tot een tweespalt binnen je eigen ik en binnen je organisatie, want de lagere
echelons, die alleen contact hebben met elkaar en met de lokale markt, blijven zich
van het Nederlands bedienen. Ook de klant, die nog altijd koning is, behoort in zijn
taal te worden aangesproken.’
‘Het lijkt tot een tweespalt binnen je eigen ik.’ Daarmee legt de heer Jansen de
vinger op een gevolg dat in de discussie nog niet is gesignaleerd. Het gedwongen
communiceren in een taal die niet de eigen taal is, leidt, ook als men die taal goed
spreekt, tot een veronachtzaming van nuances (en dus mogelijk tot misverstanden).
Belangrijker nog is dat het op den duur ook de beheersing (tot in nuances) van de
eigen taal moet beïnvloeden - met het gevolg dat men zich in geen enkele taal kan
uitdrukken zoals men eigenlijk zou willen.
Het is de vraag of dat in het belang is van de organisaties die het Engels als voertaal
willen invoeren.
NRC Handelsblad van 10-09-1999, pagina 7

Adellijke heren en grote hanzen?
Wat er ook gebeurt, de diplomatie zal wel altijd in de reuk blijven staan van deftigheid
en zinloze bezigheden als recepties en cocktailparty's. Een recent artikel in Trouw
(23 juli) over de buitenlandse dienst ademt opnieuw dit blijkbaar onuitroeibare
wantrouwen.
Daarin wordt gesproken van het ‘deftige klasje’ (de jaarlijkse lichting
aspirant-diplomaten), de universiteit van Leiden als ‘hofleverancier’ van het corps
diplomatique, over de ‘dubbele namen’ die kennelijk als criterium voor toelating
gelden. Ook de ‘adellijke lieden’ blijven natuurlijk niet onvermeld. Heeft de schrijver
de lijsten van aankomende diplomaten van, zeg, de laatste 25 jaar op hun deftigheid
nagekeken? Ik kan hem verzekeren dat de grote meerderheid van de namen erop
noch dubbel noch adellijk is, ja zelfs niet ‘deftig’ (wat dit ook mag betekenen). Er
schijnt eerder een neiging te zijn dit soort lieden juist niet toe te laten. Een omgekeerde
discriminatie dan. En heeft hij de Leidse alumni op die lijsten ooit afgeteld tegen die
van andere universiteiten? Is Utrecht overigens minder ‘deftig’ dan Leiden?
Wat is er trouwens tegen een dubbele naam? Op zichzelf hoeft die geen deftigheid
te beduiden. Niemand heeft dan ook ooit bezwaar gemaakt tegen het
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Eerste-Kamerlidmaatschap van mensen als Tjeenk Willink, Lycklama à Nijeholt, de
Gaay Fortman en Glastra van Loon. Maar ja, die zijn toevallig allen progressief, en
dus wordt hun veel vergeven, zelfs hun dubbele naam. En zijn Groen van Prinsterer
en De Savornin Lohman nu plotseling ook uit de gratie bij Trouw?
En wat de adel betreft: de Staatsalmanak van 1999 toont aan dat op tien van de
110 diplomatieke posten de leiding in handen is van iemand van adel. Nog altijd
meer dan het percentage van de totale bevolking dat de adel uitmaakt. Zeker, maar
zoals er families zijn waarin het beroep van arts, dominee, rechter of ingenieur
praktisch erfelijk is, zo zijn er ook diplomatenfamilies, vaak van adel. Zijn de artsen,
dominees enz. uit die families dáárom minder geschikt? Zo nee, waarom wel de
adellijke diplomaten? En is de huidige secretaris-generaal van Economische Zaken
minder geschikt omdat hij baron is? Maar ja, zijn lidmaatschap van de PvdA vrijwaart
hem van schimpscheuten over zijn afkomst.
De aanleiding van het van vooroordelen en goedkope spot overlopende artikel in
Trouw was het feit dat Buitenlandse Zaken besloten heeft tot een - zoveelste reorganisatie van de opleiding tot diplomaat. Wat waren de bezwaren tegen de tot
dusver bestaande? Laten we het woord aan mevrouw H. Pollmann-Zaal, tot voor
kort hoofd van het bureau Werving, Selectie en Introductie van BZ. In het huisorgaan
BZ-blad van 20 augustus zegt ze:
‘We werkten tot nu toe met een programma dat vooral bestond uit vaste,
kennisgerichte modules. Omdat de achtergronden van de kandidaten zo verschillen’
- dus toch niet allemaal deftig en allemaal Leiden? - ‘sloot dat niet goed aan bij ieders
kennisniveau. Niet elk onderdeel was trouwens voor iedereen interessant.’
De interviewer tekent daarbij aan: ‘De lijnchefs waarvoor de beginnende
beleidsmedewerkers gingen werken [...] waren weliswaar onder de indruk van (hun)
kennis, maar tegelijkertijd constateerden ze dat er nogal wat ontbrak op het gebied
van praktische vaardigheden.’
Dat laatste kan waar zijn. Misschien is het nodig de opleiding minder
‘kennisgericht’ te maken en de aspiranten meer ‘praktische vaardigheden’ bij te
brengen. Maar uit de woorden van mevrouw Pollmann ontstaat de indruk dat het ook
de bedoeling is de opleiding meer te laten aansluiten op ‘ieders kennisniveau’ en
belangstelling. Dat klinkt naar een nivellering naar beneden. De jongere generatie
krijgt, zo zegt ze, ook al steeds meer moeite met de ‘vrij passieve collegevorm’. Hier
geldt blijkbaar ook al het devies: van die arme zielige leerlingen mag niet te veel
gevergd worden.
Minder moeite leveren de volgende woorden van mevrouw Pollmann op: ‘De
opleiding zal BZ wat meer in de Haagse context zetten. De ambtenaar staat immers
in dienst van de politieke besluitvorming, en dat heeft een nationale context.’ Dat is
juist: een belangrijke taak van de diplomaat is het de achtergronden uit te leggen van
Nederlandse beleidsbeslissingen (die soms voor de buitenlander volkomen
raadselachtig zijn). Daarvoor moet hij een minimum aan kennis van eigen land,
cultuur en geschiedenis hebben.
Of dit ten koste moet gaan van kennis van de ‘buitenlandse component’? Liever
niet, ‘maar daar gaan we minder aandacht aan besteden’. Tja, in een leergang van
slechts negen weken - de eerste gaat in oktober van start - kun je de studenten niet
in alles onderwijzen. Keuzen moeten dus gemaakt worden - tenzij de cursusduur
verlengd wordt, maar daar zal wel geen geld voor zijn.
En hoe zit dat in andere landen met welker diplomaten de onze zich moeten meten?
Het toelatingsexamen voor het Foreign Office is ‘famously difficult’, zo lees ik in
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de Times Literary Supplement van 30 juli. Bij ons wordt daarentegen aansluiting
gezocht naar ‘ieders kennisniveau’ en belangstelling. Zo produceert iedere
gemeenschap de diplomaten die ze verdient. Als we vinden dat dezen tekortschieten,
moet de kritiek ook de oorzaak aantasten, en die ligt niet uitsluitend bij Buitenlandse
Zaken.
NRC Handelsblad van 14-09-1999, pagina 9

Wat Couperus niet kon weten
Zowat het eerste bericht dat mij onder ogen kwam toen ik eind vorige week van
vakantie thuiskwam, droeg de kop: ‘Zwarte adel tegen moreel verval.’ Het stond in
de Volkskrant van 25 september. Zwarte adel: ik zou niet geweten hebben wat met
die term bedoeld wordt als ik niet tevoren een boek had gelezen - zelfs aan mijn
reisgenote voorgelezen - waarin die zwarte adel ook voorkomt.
Het boek is Louis Couperus' Langs lijnen van geleidelijkheid, dat van 1900 is. Het
speelt voornamelijk in Rome, waar de hoofdfiguur, Cornélie de Retz van Loo, een
jonge gescheiden vrouw uit Den Haag, in contact komt met de zwarte adel. Dat is
die Italiaanse adel die, toen in 1870 de troepen van het één wordende Italië Rome
binnengetrokken waren, de paus trouw was gebleven.
Vóór die dag immers was de paus soeverein - ook wereldlijk soeverein - geweest
van de stad Rome en omliggende gebieden. Daarna zou hij de ‘gevangene van het
Vaticaan’ zijn, de 0,44 vierkante kilometer waartoe zijn staat was ingekrompen. Er
zouden tot 1929 geen officiële betrekkingen tussen het Vaticaan en de Italiaanse
staat bestaan.
In 1900 - dertig jaar na de verovering van Rome - waren de tegenstellingen nog
scherp. Ook tussen de zwarte adel en de witte adel - diegenen die zich bij het
Quirinaal, het hof van de koning, hadden aangesloten - waren er officieel geen
betrekkingen, hoewel met dit verbod aardig de hand gelicht werd. We zijn per slot
van rekening in Italië.
Blijkbaar bestaat die zwarte adel nog steeds, zo maak ik uit het bericht in de
Volkskrant op. Om de twee jaar komt hij bijeen om te bidden voor het herstel van
de Roomse staat onder bestuur van de paus. Maar veel meer dan folkloristische
betekenis heeft dit ritueel kennelijk niet. Het is meer een social event.
In Couperus' boek spelen die tegenstellingen tussen wit en zwart overigens een
ondergeschikte rol. Het eigenlijke thema is een heel ander: het gaat om een jonge
vrouw met vagelijk feministische aspiraties, die in Rome probeert te ontsnappen aan
haar beklemmende Haagse milieu, dat de door haar doorgezette scheiding van een
bruut van een man niet goedkeurt - inderdaad was echtscheiding in 1900 nog
ongewoon, ook in die kringen.
Cornélie ontmoet in Rome een Nederlandse schilder, nu zouden we zeggen: een
echt fin-de-siècletype. Duco is op een wat dilettantische wijze begaafd, maar zonder
wilskracht. Hij brengt zijn dagen met dromen door en met het eindeloos verkondigen
van vage theorieën. Niettemin komt Cornélie - bij gebrek aan beter waarschijnlijk onder zijn charme. Ze trekt zelfs bij hem in, waarmee de breuk met haar milieu
compleet wordt.
Armoe is troef in Duco's atelier, en op den duur ziet Cornélie, wier vader haar
vermogentje ondertussen heeft verspeeld, zich gedwongen de betrekking aan te
nemen van dame de compagnie van een rijke Amerikaanse in Nice. Daar ontmoet
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zij toevallig weer haar ex-man en bezwijkt zij voor zijn animale aantrekkingskracht.
Zij laat Duco in de steek, die, hoewel zij van hem houdt, deze kant van haar
onbevredigd heeft gelaten.
Een gewaagd thema in 1900, dunkt me. Nog in de jaren '20 zouden de romans van
de nu vergeten schrijfster Alie van Wijhe-Smeding, die soortgelijke thema's
behandelden, schandaal wekken in Nederland. De Haagse dandy Couperus was dus,
wat dat betreft, zijn tijd ver vooruit - althans in eigen land.
Het boek had ik al eens eerder gelezen (en voorgelezen), bijna dertig jaar geleden,
en ik was er toen zeer van onder de indruk gekomen. Heeft die indruk zich herhaald?
Nu vond ik Couperus' woordkunst wel wat vermoeiend en soms eigenlijk ook een
teken van zwakte (à la Duco?). Zo stoorde mij het herhaald gebruik van mystiek (in
de betekenis van mysterieus, dat op zichzelf ook al zwak is). Het is als het gebruik
van historisch voor ieder oud gebouw in toeristische teksten.
Maar dat is bijzaak. Getroffen werd ik weer door de manier waarop Couperus, in
de laatste tientallen bladzijden, Cornélie's fysieke verslaving aan de potentie van
haar ex-man beschrijft. Van iemand die, hoewel getrouwd, zelf waarschijnlijk nooit
een vrouw had bekend, een waar meesterstuk. Laat ik een paar passages citeren.
‘Hij stond voor haar als een man. Zijn kop, zijn schouders, zijn borst, zijn benen,
zijn gehele figuur rees voor haar op als één mannelijkheid. [...] En zij voelde met
heel haar lichaam dat hij haar man was geweest, dat zij hem had in haar bloed. [...]
Onder de bries van zijn adem sidderde haar gehele vlees. Zij kende hem helemaal.
Zij kende zijn ogen, zijn mond, zij kende zijn borst en zijn dijen. [...] En zij voelde
zich door hem gestempeld tot het zijne, zij voelde het tot in haar bloed en haar merg.’
Maar ‘zij kon dit geen liefde noemen; zij noemde liefde alleen dat andere, dat hoge
en tedere, dat innig volmaakte van levensharmonie’. Dat had zij met Duco gevoeld,
maar nu was er ‘die onverwrikbare fysieke waarheid [...]. En in haar lijf, dat leefde,
in haar lichaam, dat overleefde, voelde zij de waarheid tot in het merg!’
En dit is allemaal nog maar voorspel of beter: herinnering aan hun seksuele
samenzijn vóór hun scheiding. En wanneer zij bij hem teruggekeerd is en zij in bed
op zijn komst wacht: ‘En zij wachtte hem af, ze luisterde naar zijn pas, zij verlangde
dat hij komen zou, haar vlees trilde hem tegemoet. En toen hij binnenkwam en haar
naderde [...] wist zij, twijfelloos, aan zijn borst, in zijn armen, de wetenschap zijner
manmachtige overheersing.’
Nu, politiek correct is dit allemaal niet: een feministe die smelt voor de animale
kracht van de man die haar eens mishandeld heeft (want dat was de reden voor haar
scheiding geweest). Maar welk een beheersing in de beschrijving van oergevoelens!
Beheersing ook in die zin, dat de daad zelf, en wat erbij komt, helemaal niet
beschreven wordt, helemaal niet beschreven hoeft te worden. Latere schrijvers zouden
daar alsnog een voorbeeld aan kunnen nemen - niet uit kiesheid, maar omdat het niet
nodig is, ja ook een teken van zwakte is.
Maar nu een kleine anticlimax: Cornélie's man heet Rudolf Brox, en in haar extase
murmelt zij: ‘Mijn Rud, mijn mooie, heerlijke Rud...!’ De lezer van honderd jaar
later wordt onweerstaanbaar herinnerd aan twee politici die, met een toevoeging van
een paar letters, ook zo heten. Maar dat kon Couperus ook niet weten.
NRC Handelsblad van 28-09-1999, pagina 9

Prioriteiten of wensen?
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Op Prinsjesdag geven de kranten, behalve de tekst van de troonrede, ook
samenvattingen van de memories van toelichting op de begroting van de ministeries.
Die van het ministerie van Buitenlandse Zaken prijkt meestal niet voorop.
In onze krant kwam zij zelfs helemaal achteraan. En voor De Telegraaf, die een
goede neus heeft voor wat ‘de mensen in het land’ belangrijk vinden, was het besluit
dat Nederlandse gedetineerden in het buitenland voortaan 50 gulden per maand
kunnen krijgen, het vermeldenswaardigst.
Hieruit kan worden opgemaakt dat het buitenlands beleid niet in het middelpunt
van de publieke belangstelling staat. Maar dat is geen Nederlandse eigenaardigheid.
Zelden geven, ook in het buitenland, de kiezers prioriteit aan kwesties van buitenlands
beleid.
Maar hoe zit het met de prioriteiten binnen het buitenlands beleid? De MvT voor
het jaar 2000 is daar duidelijk over. Zij maakt onderscheid tussen doelstellingen en
prioriteiten. De doelstellingen zijn: ‘het bevorderen van de internationale rechtsorde
en veiligheid, het nastreven van nationale belangen (waaronder de economische
belangen) en het verminderen van internationale armoede door middel van duurzame
ontwikkeling.’
Er is weinig tegen deze doelstellingen in te brengen, hoewel men zich kan afvragen
of het bevorderen van de internationale rechtsorde en veiligheid niet eveneens een
nationaal belang is. Zo ja, dan is die nevenschikking niet juist en zou er hebben
moeten staan: doelstelling is het nastreven van het nationaal belang, waaronder het
bevorderen van de internationale rechtsorde en veiligheid. Bij het bereiken van deze
doelstellingen worden prioriteiten gehanteerd. De MvT noemt ze: ‘internationale
ordening, Europese integratie, veiligheid, armoedebestrijding, mensenrechten, de
transatlantische relatie, Zuidoost-Europa, Afrika, het Midden-Oosten en consulaire
dienstverlening.’
Uit dit lijstje blijkt dat verscheidene doelstellingen tevens prioriteiten zijn. Zo is
internationale ordening prioriteit bij het bevorderen van de internationale rechtsorde,
en is armoedebestrijding prioriteit bij het verminderen van internationale armoede.
Dit is een tautologie. Achteraf beschouwd is de MvT hier toch niet zo duidelijk.
Hier verraadt zich een onvermogen gedachten onder woorden te brengen, althans
te rangschikken, wat op zichzelf al bedenkelijk genoeg is, maar het beleid zelf nog
niet aantast. Anders wordt dit wanneer we dat lijstje prioriteiten gaan beoordelen
naar zijn eventuele nut als beleidsinstrument.
Wat voor nut heeft zo'n opsomming van tien prioriteiten wanneer er niets wordt
gezegd over hun onderling verband en relatieve belangrijkheid? Zo geformuleerd,
zijn alle prioriteiten even belangrijk, is bijvoorbeeld consulaire dienstverlening even
belangrijk als internationale ordening. Of moeten we aannemen dat internationale
ordening, omdat die prioriteit voorop staat, belangrijker is dan bijvoorbeeld
mensenrechten, die als vijfde prioriteit genoemd worden? Ja, het woord prioriteit
verliest zijn zin bij deze hoeveelheid aan ‘prioriteiten’.
Over een eventuele strijdigheid tussen de prioriteiten wordt ook gezwegen. ‘De
tegenstelling tussen “Atlantici” en “Europeanen” is achterhaald’, zegt de MvT. Laten
we hopen dat dit zo is, hoewel die bewering meer lijkt op een wens dan op de uitkomst
van een grondige analyse. (Trouwens: Buitenlandse Zaken heeft altijd volgehouden
dat die tegenstelling een valse was.) Een andere denkbare strijdigheid is die tussen
veiligheid en mensenrechten.
Kortom, als de minister van Buitenlandse Zaken niet het achterste van zijn tong
wil laten zien wanneer het gaat om een rangschikking of keus tussen de prioriteiten
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van zijn beleid, is het beter helemaal geen lijstje van prioriteiten te geven. Dan
bespaart hij zichzelf ook vragen over de plaatsing van sommige kwesties op dat lijstje
en de weglating van andere.
Zo is het nog steeds niet duidelijk waarom Afrika daarop moet voorkomen. Zijn
er specifiek Nederlandse belangen gemoeid met dit werelddeel? Heeft Nederland,
nu minister Pronk niet langer ‘minister van Afrika’ is, een bijzondere expertise op
dit gebied? Kan het, in een werkverdeling, die bemoeienis met Afrika niet beter
overlaten aan Europese landen die grotere belangen en expertise hebben?
Ook het Midden-Oosten behoort tot de gebieden waar Nederland prioriteit aan
geeft. ‘Nederland wil, mede op grond van zijn bijzondere relatie met Israel, een eigen
bijdrage leveren aan het vredesproces’, zegt de MvT vroegere MvTs na. Maar kan
die ‘bijzondere relatie’ hier niet juist een hinderpaal zijn? En overigens: zou Nederland
met zo'n ‘eigen bijdrage’ anderen niet voor de voeten lopen? De partijen in het
Midden-Oosten luisteren trouwens, dat is wel duidelijk, alleen maar naar de Verenigde
Staten, niet naar Europa. Waarom zouden ze wel naar Nederland luisteren?
En de mensenrechten? Die kunnen natuurlijk niet op zo'n lijstje ontbreken. Na
Kosovo zijn ze ook in een nieuw licht komen te staan. Het is nu ‘een algemeen
aanvaarde regel van internationaal recht dat geen enkele staat het recht heeft zijn
eigen burgers te terroriseren’. Is die regel werkelijk algemeen aanvaard? Ook door
Rusland en door China?
Ook de aarzeling van Zuidoost-Aziatische landen om mee te doen aan de operatie
in Oost-Timor wijst erop dat de bewering: ‘Dit zal geen pro-Westers of
anti-Derde-Werelddebat zijn’ nogal boud is. Wat de Aziaten zien, is dat Australische,
dus blanke, soldaten orde proberen te scheppen in een Aziatisch land. Daarmee is
de operatie nog niet veroordeeld, maar waarop is het optimisme dat de MvT hier
tentoonspreidt, gebaseerd?
Bij wijze van voorschot heeft minister Van Aartsen deze woorden ook gebezigd
in een rede die hij op 9 september - dus twaalf dagen vóór Prinsjesdag - heeft
gehouden, maar hij liet erop volgen: ‘Gisteren was het Kosovo, vandaag is het
Oost-Timor, en wie weet wat morgen in het verschiet ligt?’
Inderdaad, en moet het Westen - want daar komt het in de praktijk op neer - daar
dan overal humanitair interveniëren, ook als andere volken het laten afweten?
Nederland kan dat, misschien op goede gronden, bepleiten, maar dan moet het ook
zijn middelen aan zijn wensen aanpassen. Anders gaat zo'n exposé van buitenlands
beleid nog meer op een lijstje van vrome wensen, in plaats van prioriteiten, lijken.
NRC Handelsblad van 01-10-1999, pagina 7

Allemaal retoriek?
Iemand die zich een idealist noemt, kan in Nederland bij voorbaat op sympathie
rekenen. Ten onrechte. Immers, eerst moeten we weten welke idealen hij koestert.
Er zijn deze eeuw miljoenen geofferd en gesneuveld voor idealen die, op z'n best,
dwaalleren bleken te zijn. Maar ook edele, menslievende idealen waarborgen nog
geen goed gedrag of beleid.
Aangenomen mag worden dat het Nederlandse buitenlands beleid edele en
menslievende idealen koestert, maar wanneer de Memorie van Toelichting van de
ministers Van Aartsen en Herfkens zegt dat hun beleid ‘idealistisch’ (zij het ‘zonder
illusies’) is, zegt dat helemaal niets. Ook edele idealen kunnen naar de afgrond voeren.
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Zo is het helemaal niet zeker dat de ‘verschuiving van de balans’ van ‘respect voor
de nationale soevereiniteit’ naar ‘mensenrechten en fundamentele vrijheden’ - een
verschuiving die beide ministers toejuichen - de wereld niet naar nog grotere chaos,
althans op doodlopende wegen, zal leiden.
Die verschuiving heeft zich het eerst in de operatie om Kosovo, dit voorjaar,
gemanifesteerd. De motieven voor deze operatie waren onberispelijk: ‘geen enkele
soevereine staat (zo zegt de MvT het) heeft het recht zijn eigen burgers te terroriseren’.
Dus werden de Kosovaren van de Servische terreur bevrijd. Maar wat gebeurt er nu?
De Servische minderheid wordt door de Kosovaren geterroriseerd. Van het ideaal
van een multi-etnische samenleving is in elk geval niets terechtgekomen.
Dat is trouwens niet het enige - ongewilde - resultaat van een onberispelijke intentie.
Zo is de economie van Roemenië en Bulgarije, die de NAVO in haar actie om Kosovo
terwille zijn geweest, als gevolg van die operatie nog meer achterop geraakt dan zij
al was, en van enige bereidheid tot beloning van die landen is nog niet gebleken (het
is waar: de MvT pleit voor een snel begin van onderhandelingen met beide landen
over toetreding tot de EU).
Resultaat is ook dat de aanwezigheid van de NAVO-troepen in Kosovo van
onbepaalde duur zal zijn. Immers, zouden ze worden teruggetrokken, dan zou Servië
onmiddellijk opnieuw gebruikmaken van zijn plaatselijke overmacht. Maar het kan
toch niet de bedoeling zijn dat overal waar minderheden geterroriseerd worden,
vreemde troepen tot Sint Juttemis de orde blijven handhaven?
Oost-Timor is van hetzelfde laken een pak. Ook daar was het motief voor de voornamelijk Australische - interventie onberispelijk, ontsproten aan een nobele
ingeving: de plaatselijke bevolking bevrijden van de Indonesische terreur. Het is nog
te vroeg om vast te stellen dat de interventie militair geslaagd is, maar ook hier doemt
de vraag op naar de duur van de interventie - een interventie die gemakkelijk als een
neokoloniale operatie geïnterpreteerd kan worden.
Ook in dit geval is de interventie daarmee nog niet veroordeeld, maar ook hier
kan zij niet als model dienen voor optreden tegen iedere misstand in de wereld - al
was het slechts omdat er gewoon niet genoeg troepen, politiekrachten en bestuurlijk
personeel beschikbaar zijn om overal de orde te herstellen en - voor hoe lang? - te
handhaven.
En zeker moeten we voorzichtig zijn aan deze interventies - hoe onvermijdelijk,
moreel gerechtvaardigd en aan edele motieven ontsproten ze, althans in onze ogen,
ook mogen zijn - algemene nieuwe beginselen, laat staan een nieuwe
internationaal-rechtelijke leer, te ontlenen. Zolang de middelen ontbreken die trouw
aan die beginselen kunnen waarborgen, kunnen zulke interventies beter ad hoc blijven.
Zeker, zo'n pragmatisme of, zo men wil, realisme, stuit vele Nederlanders tegen
de borst. Zij willen dat, vooral als het om de internationale samenleving gaat, alles
door idealen gemotiveerd en door beginselen gedekt is. Eerlijk gezegd verbaast het
enigszins dat minister Van Aartsen daarin meegaat. De geestverwant van Bolkestein
herkennen we daarin niet. Of is het allemaal retoriek?
De operatie om Kosovo zet ook een vraagteken achter iets anders wat de MvT
met grote stelligheid beweert: ‘De tegenstelling tussen “Atlantici” en “Europeanen”
is achterhaald’, en: ‘De angst dat onze transatlantische relatie wordt verzwakt zodra
Europa bereid is meer eigen verantwoordelijkheid te dragen, is ongegrond.’
Het wordt immers allengs duidelijk dat er tijdens de operatie om Kosovo veel
meer spanningen zijn geweest tussen Amerikanen en Europeanen - zelfs tussen de
Amerikaanse opperbevelhebber en de Britse commandant te velde - dan op het
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ogenblik zelf bleek. Ook de conclusies die de Amerikanen uit die operatie trekken,
worden niet door alle Europeanen gedeeld - zeker niet wanneer zij de Europese
portemonnees raken.
Geen wonder dat de Amerikanen op z'n minst sceptisch staan tegenover de Europese
wens ‘meer eigen verantwoordelijkheid te dragen’. Maar het is meer dan scepsis:
zodra de Europeanen werk lijken te maken van die eigen verantwoordelijkheid,
vrezen de Amerikanen dat de NAVO aangetast wordt. Deze onderhuidse tegenstelling
wordt periodiek door communiqués overgeplakt, maar hoe lang die pleisters het
houden, blijft de vraag. Overigens zijn de Europeanen het onderling ook allerminst
eens.
Dat de MvT zich met deze vragen niet bezighoudt, is heel begrijpelijk: geen enkel
Nederlands belang is ermee gediend die tegenstellingen, zolang zij niet uitgebroken
zijn, in een officieel stuk als mogelijkheden te signaleren. Dat te doen is het voorrecht
van de vrijblijvende waarnemer.
NRC Handelsblad van 05-10-1999, pagina 9

Eén, twee, vele nationalismes
Een paar jaar geleden maakte Thijs Wöltgens, eens voorzitter van de PvdA-fractie
in de Tweede Kamer en nu burgemeester van Kerkrade, de mensen aan het schrikken
met de volgende suggestie: Nederland zou meer invloed in Europa hebben als het
een deelstaat van Duitsland zou worden dan het nu heeft als onafhankelijke staat.
Immers, zo was zijn redenering, de Duitse regering moet meer rekening houden
met de wensen van deelstaten als Noordrijn-Westfalen en Beieren dan met die van
Nederland. Als Nederland deelstaat zou worden, zou zijn invloed op het beleid van
de Bondsrepubliek op z'n minst even groot, zo niet groter, zijn als die van die twee
Länder, en aangezien de Bondsrepubliek Europa's grootste mogendheid is, zou
Nederlands indirecte invloed op Europa dan groter zijn dan zijn directe invloed nu.
De reacties op deze half-speelse gedachte waren unaniem afwijzend. Volgens de
historicus prof. J.Th. Leerssen maakten zij één ding duidelijk: ‘Veel Nederlanders
hechtten eerder uit gevoelsmatige dan uit pragmatische overwegingen aan de
vaderlandse soevereiniteit’. Voor hen was de staat er in de eerste plaats voor ‘om
iets te belichamen dat men gevoeglijk de gezamenlijke identiteit, traditie of
“nationaliteit” zou kunnen noemen’.
Prof. Leerssen, die wetenschappelijk directeur van het interuniversitaire
Huizinga-instituut voor cultuurgeschiedenis in Amsterdam is, komt tot die conclusie
in een bespreking in het laatste nummer van het kwartaalschrift Bijdragen en
Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
Je zou Leerssens conclusie ook anders kunnen formuleren: geconfronteerd met
de mogelijkheid van verlies van nationale zelfstandigheid, reageren veel Nederlanders
afwijzend. Ongetwijfeld bevonden zich onder degenen die afwijzend reageerden op
Wöltgens' gedachte, overtuigde ‘Europeanen’, maar die ‘Europeanen’ verkiezen dan
nationale zelfstandigheid boven de mogelijkheid grotere, zij het indirecte, invloed
op de Europese Unie uit te oefenen.
Natuurlijk: het is vooral de gedachte deel uit te maken van een andere natie, en
dan nog wel juist de Duitse, die afstotend werkt, maar dat versterkt slechts de
conclusie dat het nationalisme in Nederland springlevend is - in zijn typisch
Nederlandse vorm welteverstaan, want dat nationalisme kan, bij dezelfde persoon,
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samengaan met een ‘Europese’ gezindheid. Het Nederlandse nationalisme is zijn
internationalisme, zei de historicus Boogman al jaren geleden.
Anderen weten dat al lang. Zo vertelt de Amerikaanse historicus James Kennedy
in het jaarboek The Low Countries (uitgave van de Stichting Ons Erfdeel) dat, toen
hij eens voor een Amerikaanse universiteit in een lezing betoogd had dat de
Nederlanders het nationalisme hadden afgezworen, er een Vlaamse vakgenoot naar
hem toe was gekomen en hem had gezegd: ‘De Nederlanders zijn nog altijd
buitengewoon nationalistisch: zij blijven er nog altijd even van overtuigd dat zij meer
gelijk hebben dan iemand anders.’
Ook dat is een soort nationalisme, hoewel door de Nederlanders niet als zodanig
ervaren. Is de overtuiging: ‘Wij zijn progressiever dan jullie’ misschien nu niet meer
zo sterk als 25 jaar geleden, het gevoel gidsland te zijn bleef volgens Kennedy bestaan
- totdat Srebrenica een eind maakte aan die illusie. (Is dat zo? In de jongste Memorie
van Toelichting van Buitenlandse Zaken, met haar kwalificatie van eigen beleid als
‘idealistisch’ - impliciet: hoogstaander dan dat van anderen -, merk je daar niet veel
van.)
Op het gebied van zaken als homoseksualiteit, drugs en euthanasie menen, aldus
Kennedy, de Nederlanders in elk geval nog steeds beter te zijn dan de anderen. Zij
zijn ervan overtuigd dat, als het buitenland eenmaal werkelijk zou inzien hoe
intelligent, humaan en progressief ons beleid is, het als een blad aan een boom zou
omslaan. Hier is ons humanisme een soort nationalisme.
Ook prof. Leerssen bleek Vlamingen onder zijn gehoor te hebben toen hij onlangs
sprak over de afwijzende reactie van veel Nederlanders op Wöltgens' idee om van
Nederland een Duitse deelstaat te maken. Een van die Vlamingen merkte op ‘dat de
gedachte België “af te schaffen” voor hen helemaal niet zo'n onthutsende werking
had’ [...], en dat er zoiets als ‘België’ zou moeten voortbestaan teneinde de
gezamenlijke nationale of culturele identiteit te incorporeren’ allerminst
vanzelfsprekend was - integendeel zelfs.
Leerssen vergelijkt dan de Nederlandse ervaring met die van andere oude,
gevestigde natiestaten, zoals Frankrijk, Engeland en Spanje, waar de ‘sinds eeuwen
bestaande staat een ideële meerwaarde gekregen’ heeft, terwijl België, wat dat betreft,
beter te vergelijken is met jonge staten als Finland, Polen of Ierland. Die laatste
vergelijking gaat niet helemaal op: jonge staten zijn immers meestal zeer
nationalistisch, en een Belgisch nationalisme bestaat nauwelijks.
Hoe dat ook zij, terugkomend op de Vlaamse reactie op het idee van de afschaffing
van de eigen staat - een reactie die zo anders is dan de Nederlandse - zegt Leerssen
dat het duidelijk is ‘hoe fundamenteel andersoortig de Vlaamse historische en politieke
ervaringswereld is geweest dan de Nederlandse’ - een anderssoortigheid ‘die zich
onder de oppervlakkige gemeenschappelijkheid van de taal verbergt’. Het is ook
duidelijk ‘dat men de Vlaamse situatie niet met hollandocentrische maatstaven en
referentiekaders tegemoet kan treden’.
Maar niet alleen de Vlaamse situatie, geen enkele situatie kan men zo tegemoet
treden. Iedere situatie heeft haar eigen historische, culturele en sociale achtergronden
en kenmerken. Wij Nederlanders zijn geneigd al die situaties te meten met de maat
die wij gewend zijn.
Maar zijn de Nederlanders daar alleen in? Nee. Er zijn ‘Eén, twee, vele
nationalismes’ - om de titel aan te halen van een hoofdstuk in een onlangs verschenen
boek van dezelfde Leerssen (Nationaal denken in Europa: een cultuurhistorische
schets). Vele nationalismes - en alle verschillend van elkaar.
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Fascisme met een menselijk gezicht?
Wie moeten we volgen? Woensdag stonden er in één en hetzelfde nummer van de
Volkskrant twee beschouwingen over het succes van Jörg Haider bij de Oostenrijkse
verkiezingen - beide van leden van de redactie van die krant. Zonder dat ze elkaar
direct tegenspraken, ademden ze toch niet dezelfde atmosfeer.
Anet Bleich sprak van een ‘nachtmerrie’, die haar emotioneel raakte (haar joodse
moeder kwam uit Wenen). Weliswaar was Haider ‘geen nieuwe uitgave van Hitler’,
maar zijn vreemdelingenhaat was onacceptabel. Als hij ooit in de regering zou komen
en aanstalten zou maken zijn programma uit te voeren, was het voor de EU een ‘harde
noodzaak’ Oostenrijk uit te stoten.
Twee pagina's eerder uitte Arie Elshout zich nuchterder. Volgens hem mocht het
verschijnsel Haider niet door de bril van het verleden bekeken worden. Integendeel,
hij was ‘gevaarlijk modern’. De ‘grote depolitisering’ die we tegenwoordig beleven,
liet ‘ruimte voor politici als Haider’. Daarbij kwam dat het kartel dat sinds 1945
vrijwel ononderbroken aan de macht is in Oostenrijk, als 't ware zo'n man in het leven
roept.
Welke lijn moet de gewone Volkskrantlezer volgen: die van Bleich of die van
Elshout? Of wil hij juist die diversiteit van meningen, waaruit hij dan zelf, volwassen
burger, kan kiezen, waarbij hij dan ook nog het ongesigneerde hoofdartikel van de
dag tevoren in zijn overwegingen kan betrekken? Of wil hij liever dat de krant hem
één mening voorzet, waar hij het dan al dan niet mee eens kan zijn?
Het is de vraag die ook andere kranten zich kunnen stellen, want het Amsterdamse
ochtendblad is niet de enige journalistieke supermarkt die de lezer met een embarras
du choix confronteert. Ik weet: als onafhankelijk columnist ondermijn ik, met het
stellen van die vraag, mijn eigen positie. Bij de Volkskrant gaat het zelfs om leden
van dezelfde redactie die verschillende meningen waren toegedaan.
Maar laten we deze journalistieke kwestie - als het een kwestie is - voor wat zij is
en ons met de zaak zelf, het succes van Haider, bezighouden. Is Haider een spook
uit een onverwerkt, typisch Oostenrijks verleden of is zijn succes van meer dan lokale
betekenis: het product van een samenleving waarin het politieke discours aan zijn
eind is gekomen?
Zeker, hij heeft acht jaar geleden eens Hitlers werkgelegenheidspolitiek geprezen
en is toen onmiddellijk voor een neo-nazi uitgemaakt. Maar heeft Sebastian Haffner
dat in zijn meesterwerk Anmerkungen zu Hitler niet ook gedaan? Niemand heeft
hem daarom een apologeet van het nationaal-socialisme genoemd.
Maar Haider is geen historicus en had met die opmerking een ander oogmerk dan
de waarheid. Hij is een politicus, sterker: een demagoog. Dat is bedenkelijk, maar
maakt iemand nog niet tot een nazi. Zijn lof voor de moed van de Waffen-SS'ers
moet in het hetzelfde licht gezien worden. Er zijn meer politici wie alles goed is, als
het maar stemmen opbrengt.
Nee, het nationaal-socialisme is ‘een historische categorie en geen verklaringsmodel
voor de toekomst’, zoals de hoofdredacteur van Die Zeit in het laatste nummer van
dat Duitse weekblad schrijft (overigens niet naar aanleiding van Haider). Het is als
toekomstverschijnsel dat we Haider moeten beoordelen, en dan blijft er genoeg
onrustbarends over.
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Hij heeft geen ideologie. Integendeel, hij is een product van het postideologische
tijdperk. De grote tegenstellingen die deze eeuw hebben verdeeld, zijn verdwenen.
Socialisten prijzen het kapitalisme en zijn dus geen tegenstanders van het liberalisme
meer. Resultaat: de grote verveling die Fukuyama tien jaar geleden voorspelde, is
ingetreden.
In dit vacuüm krijgen mensen als Haider een kans, wanneer zij op handige manier
gebruik kunnen maken van het onbehagen dat altijd in een samenleving sluimert.
Immers, welvaart - en met Oostenrijk gaat het de laatste jaren heel goed - is geen
waarborg tegen onbehagen.
Integendeel. Ook in het Frankrijk van 1968 heerste welvaart. Niettemin brak daar
in mei de revolutie uit - de revolutie, niet van de verschoppelingen en misdeelden
der samenleving, maar van de burgerzonen en -dochters. La France s'ennuie, had Le
Monde aan de vooravond geschreven, en dáárom brak de revolutie uit.
Dat was nog een revolutie die door een ideologie gedreven werd - weliswaar een
romantische (de communisten moesten er dan ook niets van hebben), maar de
revolutionairen geloofden erin. In die ideologie van '68 gelooft nu niemand meer,
en in dit ideologisch niets stappen mensen als Haider - mensen die uiterlijk niet te
onderscheiden zijn van anderen, zoals Hitler en Mussolini dat wèl waren, en daarom
des te gevaarlijker. Als Haider een fascist is, dan is hij een fascist met een menselijk,
al te menselijk gezicht.
Verontrustend voor het oude links moet het zijn dat ook de arbeiders in scharen
op Haider gestemd hebben: 48 procent, terwijl 31 procent de sociaal-democraten
trouw bleven. Ook de jeugd bracht in meerderheid haar stem op hem uit. De oude
mythes - die altijd mythes geweest zijn - storten ineen. De arbeider (bestaat die nog?)
is niet per definitie links, de jeugd niet per definitie vooruitstrevend.
Natuurlijk heeft de typisch Oostenrijkse situatie ook bijgedragen aan Haiders
succes. Het Proporzsystem, waaronder beide grote partijen alle baantjes onder elkaar
verdeelden, moest op een goed ogenblik een reactie uitlokken. Maar ieder land heeft
zijn eigen misstanden. Er hoeft maar een man als Haider te zijn om het onbehagen
daarover te activeren, en die is er gelukkig niet altijd (maar daarmee zijn de
misstanden nog niet uit de wereld).
De vergelijking is in vele opzichten onbillijk, maar in september 1998 was Schröder
eigenlijk de Duitse Haider - in die zin dat hij het onbehagen dat over zestien jaren
Helmut Kohl heerste wist te activeren, en dat kon hij alleen maar omdat hij er
nauwelijks een ideologie op nahield. Het was niet de SPD die de verkiezingen won,
maar Schröder. De ouderwetse sociaal-democraat Lafontaine zou het waarschijnlijk
niet gelukt zijn.
Als regerings- en partijleider heeft Schröder tot dusver gefaald. Gebrek aan
ideologie is dus geen waarborg voor succes. Ook Haider kan, eenmaal aan de macht,
een ‘schertsfiguur’ blijken, zoals de Berlijnse correspondent van De Standaard
Schröder noemt. Het postideologische tijdperk zit vol onberekenbaarheden.
NRC Handelsblad van 12-10-1999, pagina 9

Integratie in Newspeak
In de opleiding van onze toekomstige diplomaten zal voortaan minder aandacht
besteed worden aan het bijbrengen van kennis dan aan dat van praktische
vaardigheden, zo is onlangs bekendgemaakt. Kennis van de taal van hun eigen
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bewindslieden zal toch altijd wel nodig blijven, mogen we aannemen. Of is dat ook
eerder een kwestie van vaardigheid?
Die vraag kwam bij mij op bij het lezen van een artikel van staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken D.A. Benschop in Het Financieele Dagblad van 8 oktober. Hierin
schetst hij de ‘contouren van een nieuwe wijze van (Europese) integratie’, want de
‘klassieke modellen’, waaronder het federalistische, zijn ‘ruimschoots ingehaald
door de tijd’.
Dat laatste is begrijpelijk. Niemand spreekt meer over een Europese federatie als
een doel waarnaar gestreefd moet worden, hoewel er misschien wel even aan herinnerd
mag worden dat, toen Bolkestein in 1991 tot die conclusie was gekomen en deze
luid uitsprak, het huis te klein was. Het was alsof hij in de kerk gevloekt had. Nu
zegt Benschop hetzelfde tussen neus en lippen door, en geen protest wordt gehoord.
Maar wat is er nu in de plaats gekomen van het achterhaalde federalistische model?
Wat is die ‘nieuwe wijze van integratie’? Die komt volgens Benschop neer op
‘uitdagen en vergelijken’. ‘We moeten meer inzetten op wederzijdse beïnvloeding
en sturing door middel van “benchmarking”, “score boards” en “peer review”.’ Dat
zijn de ‘moderne technieken’ die op de integratie worden losgelaten.
Voor wie dit niet dadelijk helemaal duidelijk is, preciseert hij: ‘De “integratie
nieuwe stijl” vormt een samenspel van instrumenten om elkaar uit te dagen maximale
prestaties te leveren. Een formeel en informeel spel van bench marking, peer pressures
en best practices.’ De aanhalingstekens zijn nu weggelaten. Blijkbaar behoren die
woorden nu tot het Nederlands, voor iedereen begrijpelijk.
Dat ‘mondialisering, informatisering en wereldwijd zakendoen tot een andere
samenleving geleid’ hebben en de oude integratiemodellen uit de jaren '50 ongeschikt
hebben gemaakt, is duidelijk. In zijn Fin de la démocratie kwam Jean-Marie Guéhenno
al in 1993 tot die conclusie. Maar die ‘nieuwe stijl van integratie’ van staatssecretaris
Benschop blijft nog wazig - althans voor degeen die zijn taal niet kent.
Wie de nieuwe mogelijkheden van die ‘andere samenleving’ van de mondialisering
wil benutten, is, aldus Benschop, ‘in eerste instantie op zoek naar zekerheid, identiteit
en geborgenheid. Alleen als daarop kan worden teruggevallen, bestaat de bereidheid
om de competitie op wereldschaal aan te gaan en de bijbehorende risico's te
aanvaarden. Daar ligt een taak voor de overheid.’
Als Benschop hiermee bedoelt te zeggen dat de mensen alleen bereid zullen zijn
de risico's van de mondialisering te aanvaarden, als ze verzekerd zijn van het behoud
van eigen identiteit en geborgenheid en dat het de taak van de nationale overheden
is daarvoor te zorgen, dan kunnen we met hem akkoord gaan. Maar dat staat er niet.
‘Burgers willen ook dat Europa een rol speelt.’ Is dat werkelijk zo? De opkomst
bij de Europese verkiezingen lijkt dat niet te bevestigen. ‘Europese samenwerking
kan ons krachtiger positioneren in een globaliserende wereld.’ Oppervlakkig
beschouwd, is dat zo (even in het midden gelaten wie met ons bedoeld is), maar
maakt een ‘globaliserende wereld’ niet, behalve de integratiemodellen van de jaren
'50, ook het hele concept van Europese integratie, al dan niet nieuwe stijl, tot een
achterhaald concept? Dàt is de grote vraag.
Maar goed, laten we aannemen dat ‘Europa ons’ (daar heb je weer dat ons)
‘competitiever maken’ kan in een ‘globaliserende wereld.’ Hoe kan het dat? ‘Door
uit onderlinge vergelijking lering te trekken’, zegt Benschop. ‘Binnen Europa komt
[...] één “binnenlandse ruimte” tot stand, waarbinnen we onderling kunnen afmeten
welke beleidsideeën en -ervaringen de beste zijn. Zo ontstaat een nieuwe stijl van
integratie, gericht op samenwerking en competitiviteit tegelijk.’
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Dat is dan blijkbaar dat ‘formele en informele spel van bench marking, peer
pressures en best practices’ dat de ‘integratie nieuwe stijl’ uitmaakt, maar in feite
zijn we, wat duidelijkheid betreft, even ver van huis. Wanneer hij besluit: ‘Europese
integratie blijkt minder eenduidig, meer hybride’, dan kunnen we het dan ook, op
zijn woorden afgaand, van harte met hem eens zijn.
Hij noemt het ook ‘een Derde Weg op Europees niveau’ - kennelijk zinspelend
op de ideeën die in de Europese sociaal-democratie in omloop zijn sinds het oude
model van staatsinmenging gefaald heeft, in elk geval niet houdbaar blijkt in een
door het marktdenken beheerste wereld. Maar die ideeën blijven, ook als ze
geconcretiseerd zijn zoals in het papier dat Tony Blair en Gerhard Schröder hebben
geproduceerd, eveneens rijkelijk vaag.
‘Daadwerkelijke integratie moet voorop staan, in plaats van oude institutionele
debatten’, zo luidt Benschops finale. Uitstekend, maar op die oude institutionele
debatten had de democratie tenminste nog enige greep. Met het hybridische proces
dat Benschop schetst, zal dat veel moeilijker zijn. Het is dan ook opmerkelijk dat hij
de kwestie van de democratische verantwoording onbesproken laat. Is de democratie
ook achterhaald?
In elk geval lijkt het onvermijdelijk dat, als de burgers de problemen van de
Europese integratie voorgeschoteld krijgen in het Newspeak van staatssecretaris
Benschop, hun vervreemding en onverschilligheid alleen maar groter zullen worden.
NRC Handelsblad van 15-10-1999, pagina 9

Einde van een periode
Op 19 maart 1920 verwierp de Amerikaanse Senaat het verdrag van Versailles, dat
een eind maakte aan de Eerste Wereldoorlog, en het handvest van de Volkenbond,
het geesteskind van president Woodrow Wilson. Hiermee veroordeelde de Senaat
de Verenigde Staten, in de woorden van de historici Allen Nevins en Henry Steele
Commager, tot jaren van ‘steriel en onheroïsch isolationisme’.
Het is niet overdreven hiermee het besluit te vergelijken waarmee de Senaat op
13 oktober 1999 het kernstopverdrag verwierp. De betekenis van dit besluit overtreft
verre de op zichzelf al kwalijke gevolgen die dit zal hebben voor de verspreiding
van kernwapens. Vele landen is hiermee immers het groene licht gegeven hun eigen
nucleaire arsenaal te perfectioneren.
Maar dit is slechts het directe gevolg van het Senaatsbesluit. Historisch gezien,
hebben de Verenigde Staten een waterscheiding bereikt in hun verhouding tot de rest
van de wereld. Zij dreigen terug te keren tot de jaren na 1920, toen zij die rest van
de wereld de rug toekeerden. Aan die jaren kwam een eind in 1941, toen de Verenigde
Staten de Tweede Wereldoorlog intraden.
Daarna vervielen zij niet in de fout van 1920. Integendeel, aan hun interventies is
de vorm die de wereld gedurende de afgelopen halve eeuw heeft aangenomen,
grotendeels toe te schrijven, en al waren niet al die interventies gelukkig, het resultaat
was toch dat er in 1989 een eind kwam aan de Koude Oorlog. Aan die periode van
Amerikaans engagement lijkt nu een einde gekomen te zijn.
Nu zal de breuk van 1999 niet zo abrupt zijn als die van 1920. De talloze verdragen
die de Verenigde Staten in die periode van engagement hebben gesloten, maken dat
alleen al onmogelijk. Maar verdragen zijn lege hulzen als de belangrijkste
verdragsgenoot een soort stille vennoot wordt. Op de Amerikaanse inspiratie die de
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laatste vijftig jaar heeft getekend, zullen we niet al te veel meer kunnen rekenen, en
er is geen mogendheid die, wat dat betreft, die functie kan overnemen. Ook Europa
niet - dat eerst nog moet ontstaan.
Betekent dit een terugkeer tot het Amerikaanse isolationisme van tussen de twee
wereldoorlogen? President Clinton heeft dit woord gebruikt in zijn reactie op het
Senaatsbesluit, en in vele andere reacties duikt het voortdurend op. Toch is dit een
te oppervlakkig woord om aan te duiden wat er nu - en eigenlijk al sinds het einde
van de Koude Oorlog - gaande is in de Verenigde Staten.
Zeker, er was altijd, ook in de jaren van engagement, een onderstroming van
heimwee naar de tijden dat de Amerikanen zich niets van de rest van de wereld
hoefden aan te trekken. George Washington, de vader des vaderlands, waarschuwde
in zijn afscheidsrede al voor ‘buitenlandse verstrikkingen’, en dat woord is in het
collectieve onderbewustzijn blijven hangen.
Maar er is één groot verschil tussen nu en 1920. Toen keerden de Verenigde Staten
niet alleen terug tot een politiek van isolationisme, maar deden ze ook grotendeels
afstand van de militaire middelen die hun superioriteit of hegemonie hadden kunnen
vestigen. Nu zijn zij 's werelds sterkste militaire macht, en de weigering van de Senaat
af te zien van kernproeven, bewijst dat de Amerikanen niet van plan zijn die
superioriteit op te geven.
Waar machtsmiddelen aanwezig zijn, bestaat ook altijd de verleiding er, zo nodig,
gebruik van te maken - al was het slechts politiek gebruik. Daarom is met het woord
isolationisme de toestand van vandaag niet afdoende beschreven. Een beter woord
is unilateralisme, de neiging om alleen, zonder overleg met de bondgenoten, op te
treden waar het Amerikaanse belang dat, in de ogen van Witte Huis en Congres,
vergt.
Die neiging was al lang bespeurbaar. De noodzaak tot bondgenootschappelijke
solidariteit waartoe de Koude Oorlog had gedwongen, was na het einde daarvan
afgenomen - een gevolg dat bijna natuurlijk, in elk geval te voorzien was. Weliswaar
zijn er sindsdien geallieerde acties geweest, maar de Amerikaanse leiding ervan werd
steeds duidelijker, ja onverbloemder.
Dat Amerikaanse unilateralisme is nu in het Senaatsbesluit van vorige week 't
meest onverbloemd naar voren getreden. Van de regering-Clinton, die nog maar iets
meer dan een jaar heeft te gaan, kan niet verwacht worden dat zij er voldoende
weerstand aan zal bieden. Daarvoor is de nederlaag die zij met dit besluit geleden
heeft te groot. En daarvoor is de president zelf misschien ook te opportunistisch.
De rest van de wereld, en de bondgenoten in de eerste plaats, zal daar rekening
mee moeten houden. De Europees-Amerikaanse betrekkingen gaan ‘turbulente tijden’
tegemoet, zei de Duits-Amerikaanse historicus Fritz Stern zondag bij de uitreiking
van de Vredesprijs van de Duitse boekhandel in Frankfurt.
Kortom, de zorgeloosheid waarmee minister Van Aartsen in zijn Memorie van
Toelichting over de transatlantische relatie spreekt, lijkt nu al achterhaald. Niet dat
hij er nu dadelijk bezorgde uitspraken over moet doen - dat zou het proces van
transatlantische vervreemding slechts bespoedigen - maar hij kan wel zijn ambtenaren
alvast de opdracht geven zich op de nieuwe situatie te bezinnen. Maar zoals president
Clinton met een Congres zit dat hem tegenwerkt, zo niet vleugellam maakt, heeft
Van Aartsen in de Tweede Kamer te maken met partijgenoten die blijkbaar van
mening zijn dat er niets aan de hand is en Nederland, zoals het altijd gedaan heeft,
wat zijn veiligheidsbeleid betreft alles op de kaart van de Verenigde Staten kan
blijven zetten.
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Maar die tijden zijn voorbij.
NRC Handelsblad van 19-10-1999, pagina 7

Twee werkelijkheden
Ruim zeventien jaar geleden stuurde een lezer een artikel naar een krant waarin hij,
op grond van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, aantoonde dat
Nederland, bij ongewijzigd beleid, met een groeiende minderheid van Turken en
Marokkanen zou komen te zitten, die, omdat zij nooit aanraking had gehad met de
Nederlandse cultuur, zich nog moeilijker zou laten integreren dan Surinamers of
Ambonezen.
De schrijver besprak vervolgens verscheidene mogelijkheden dit probleem aan te
pakken, zonder er zelf een keuze uit te doen. Het was hem alleen maar te doen om
het probleem te signaleren. De redactie van de krant nam zijn artikel niet op, omdat
het, zo liet zij hem weten, ‘niet past binnen de filosofie en de liberale traditie van
deze krant’. Een merkwaardige opvatting van liberalisme.
Aan dit voorval werd ik herinnerd toen ik in de krant van 14 oktober het artikel
las van prof. Karel van Wolferen, die jarenlang correspondent in Japan is geweest.
Daar had hij ondervonden dat de ‘officiële werkelijkheid, de dingen zoals ze behoren
te zijn’, tegenovergesteld is aan de ‘substantiële werkelijkheid’, en dat de laatste niet
onthuld kan worden dan op straffe van ineenstorting van de hele maatschappij.
Maar wat in Japan regel is, is hier langzamerhand ook geen uitzondering meer,
zegt Van Wolferen: zo zou je ‘kunnen oproepen wat je juist wilt vermijden door op
de gevaren te wijzen die de grote influx van immigranten met zich brengt. En deel
integreert, maar waarschijnlijk meer dan de helft heeft problemen, die met elke
generatie groter worden, omdat hun eigen cultuur verdwijnt en er geen
maatschappelijke binding voor in de plaats komt’.
Maar het probleem wordt doodgezwegen, uit angst dat het anders nog groter wordt,
maar ook uit angst dat de façade van de multiculturele, tolerante samenleving een
mythe blijkt te zijn, wat zou kunnen uitlopen op de ineenstorting van, zo niet de
samenleving, dan toch het nationale zelfbeeld. Niemand durft dat aan. In een bijschrift
bij Van Wolferens artikel schrijft de redactie: ‘[...] politici en beleidsmakers voelen
zich niet altijd geroepen de kenbare waarheid te verkondigen, uit angst voor
maatschappelijke schade’. Het voorval van zeventien jaar geleden waarmee dit artikel
begon, toont aan dat het niet alleen politici en beleidsmakers zijn die er zo over
denken. Ook media maken zich daaraan schuldig.
Natuurlijk wordt deze huiver de werkelijkheid onder ogen te zien en kenbaar te
maken, bedekt door de vlag van een fraai beginsel. In 1982 diende een curieuze
interpretatie van het liberalisme daarvoor. Tegenwoordig - nu het probleem een
omvang heeft bereikt waarvan de schrijver van toen zich nauwelijks een voorstelling
had kunnen maken - is het 't antiracisme dat de erkenning van de werkelijkheid
blokkeert.
Antiracisme is een hoog beginsel. In ons land is het erfenis van de bezettingstijd,
waarmee ons nationale zelfbeeld innig is verbonden. Het aan te tasten zou alleen al
om die reden neerkomen op een soort zelfmoord. Maar moet het ons de ogen doen
sluiten dat onder andere rassen en culturen - die twee begrippen worden trouwens
vaak door elkaar gehaald - op z'n minst evenveel schavuiten rondlopen als in de
autochtone samenleving?
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En geeft antiracisme ons het recht mensen die zich bedreigd voelen door de komst
of aanwezigheid van andere groepen in hun directe omgeving, voor racist uit te
maken? Waarschijnlijk zouden de Kollummers of Zwaagwesteinders zich evenzeer
bedreigd voelen als er zich plotseling een paar honderd berooide Groningers - of,
erger nog, Duitsers of Vlamingen - in hun buurt zouden komen vestigen.
En hebben de Kollummers helemaal ongelijk wanneer zij zich om de tuin geleid
voelen door het besluitvormingsproces dat zich, ook alweer uit angst, grotendeels in
het geheim heeft voltrokken? De media die anders steeds op de bres staan wanneer
het om de geringste inbreuk op de democratie gaat, vonden het in dit geval blijkbaar
doodnormaal. En, als om de verontruste Kollummers nog een trap na te geven, werd
nog overwogen na te gaan of de protesteerders zich ook aan racistische opmerkingen
schuldig hadden gemaakt en deswege voor de rechter gesleept zouden kunnen worden.
In Nederland wordt van alles en nog wat gedoogd, maar dát niet! In Nederland
worden criminelen begeleid door sociale werkers en reclasseerders, maar voor alles
wat maar even - terecht of onterecht - als racisme geconstrueerd kan worden, gelden
geen verzachtende omstandigheden. De machten in deze staat, incluis de media,
lijken versteend door angst voor racist uitgemaakt en dus uit de natie gebannen te
worden.
Het is allemaal wel verklaarbaar: het is naoorlogs verzet. Wie in de oorlog niet
‘goed’ kon zijn (bijvoorbeeld omdat hij toen nog niet geboren was), is het nu dubbel
en dwars. Ook anti-Duits gedrag of uitlatingen bij de jeugd kunnen daarop grotendeels
teruggevoerd worden. Daar komt het schuldgevoel bij van een natie die beseft tijdens
de Tweede Wereldoorlog tekortgeschoten te zijn in de hulp aan het vervolgde joodse
volksdeel en dit tekort goed wil maken door overal racisme te ruiken. Wie daar
aarzelingen over heeft, is zelf racist. Zo wordt een beginsel dat geboren is uit verzet
tegen vervolging, zelf een instrument van vervolging.
Maar is het wel de natie die zo reageert? Of is het eerder 't spraakmakende deel
ervan - dat meestal eerder binnen de grachtengordel of op de Gooise matras woont
dan in de buurt van een asielzoekerscentrum? Als dat zo is, dan kunnen we nog wat
beleven wanneer, om Van Wolferens woorden te gebruiken, de ‘substantiële’
werkelijkheid zich niet langer laat dekken door de ‘officiële’ werkelijkheid.
NRC Handelsblad van 22-10-1999, pagina 7

Hopen op een beurskrach?
‘De ideologieën die de negentiende eeuw heeft voortgebracht, hadden intellectuele
kracht. Nu zijn die ideologieën uitgeput. Er zijn nog weinig serieuze mensen die
geloven dat door blauwdrukken en “social engineering” er een nieuw Utopia van
sociale harmonie kan ontstaan.
Tegelijkertijd hebben ook de oudere “tegenideologieën” hun intellectuele kracht
verloren. Er zijn nog maar weinig “klassieke” liberalen die willen dat de staat geen
enkele rol in de economie speelt, en weinig serieuze conservatieven die geloven dat
de verzorgingsstaat “de weg naar slavernij” is.
Als gevolg daarvan is er in het Westen thans een globale consensus onder
intellectuelen over politieke kwesties: aanvaarding van de verzorgingsstaat,
wenselijkheid van gedecentraliseerde macht, een stelsel van gemengde economie en
politiek pluralisme. Ook in dit opzicht is het tijdperk van de ideologieën tot zijn eind
gekomen.’
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Van wie zijn deze woorden? Van Wim Kok, voor wie in 1995 het ‘afschudden
van ideologische veren’ een ‘bevrijdende ervaring’ was? Van Francis Fukuyama,
die in 1989 een einde aan de geschiedenis gekomen zag omdat er na de val van het
communisme niets meer was om het met elkaar fundamenteel oneens over te zijn?
Nee, het was de Amerikaan Daniel Bell die dit in 1960 - dus veertig jaar geleden schreef in zijn boek The End of Ideology. Zijn die tussenliggende veertig jaar dus,
intellectueel gesproken, voor niets geweest? Was de ‘revolutie’ van de jaren '60 en
'70 alleen maar bellenblazerij? Heeft zij - alweer: intellectueel gesproken - niets van
waarde achtergelaten?
Dat laatste is zeker zo. De generatie die in die jaren de macht overnam - het
kabinet-Den Uyl (1973-1977) was daar een exponent van - werd minder door een
ideologie gedreven dan door een romantisch gevoel, een heimwee naar de echte
revoluties van het verleden.
Slechts in één, zij het zeer belangrijk, opzicht heeft zij vernieuwend gewerkt: met
haar kwam de seksuele revolutie, die er mede oorzaak van was dat de
zuilenmaatschappij ineenstortte. Maar dat was geen ideologisch, eerder een sociaal,
zo niet biologisch, proces. Nieuwe ideeën zijn er niet uit voortgekomen.
Daniel Bell heeft dat in 1960 min of meer voorzien, want hij schreef ook: ‘De
nieuwe generatie, die geen zinvolle herinnering heeft aan die oude debatten, is op
zoek naar nieuwe doelen. In die zoektocht wordt zij gedreven door een diepe,
wanhopige, bijna aandoenlijke woede. De jonge intellectueel is ongelukkig omdat
de “middenweg” iets is voor mensen van middelbare leeftijd, niet voor hem; die weg
is zonder hartstocht en versuffend.’
Dus The End of Ideology zou niet nieuwe ideologieën voortbrengen, maar slechts
een diep onbehagen, en het is door dat onbehagen dat de ‘revolutie’ van de jaren '60
en '70 gekentekend is geweest. Maar onbehagen op zichzelf is geen voldoende
voedingsbodem voor ideeën die beklijven. Wat dat betreft, hebben de afgelopen
veertig jaar inderdaad niets voortgebracht.
Dat onbehagen van de ‘revolutionairen’ van de jaren '60 en '70 heeft te maken met
de welvaart die toen - althans tot 1973 - heerste. Welvaart kweekt verveling, en
verveling onbehagen. Op dit ogenblik beleven we weer een periode van welvaart,
en weer duikt onbehagen op. Het twintigste jaarboek voor het democratisch
socialisme, dat gewijd is aan Hedendaags kapitalisme, is daar een uiting van (uitg.
De Arbeiderspers 1999).
De mondialisering van de economie langs neoliberale lijnen - een proces waarvan
de sociaal-democraten niet slechts getuigen, maar waarbij ze ook medespelers zijn
- roept een onbehagen bij hen op. In dit jaarboek geven acht hunner daar blijk van,
maar daar willen ze het niet bij laten: ze bieden tevens ‘intellectuele bronnen voor
een nieuw programma voor de sociaal-democratie’. Het is ondoenlijk deze acht
bijdragen stuk voor stuk te bespreken in dit kort bestek. Daarom bepaal ik mij hier
tot enkele kanttekeningen. De sociaal-democratie heeft, aldus Paul Kalma, directeur
van de Wiardi Beckman Stichting (de denktank van de PvdA), een ‘smal sociaal
compromis’ met het kapitalisme bereikt. Maar dat voldoet niet meer. Wat dan?
Het kapitalisme zoals zich dit heeft ontwikkeld, dwingt tot ‘nieuwe (deels:
internationale) vormen van democratische beïnvloeding en controle en tot inperking
van het bereik van het marktmechanisme’. Een ‘rechtvaardige verdeling van welvaart
en vrijheid op wereldschaal en een (soms pijnlijke) verzoening van ecologie en
economie’ zouden een ‘veel hogere plaats op de sociaal-democratische agenda’
moeten krijgen.
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Je hoeft niet per se sociaal-democraat te zijn om deze uitspraak, in algemene zin,
te kunnen onderschrijven. De grote vraag is inderdaad hoe onze democratie greep
kan krijgen op het alle grenzen overschrijdende Internetproces, met zijn
instant-beslissingen. Het is de negentiende eeuw tegen de 21ste.
Kalma zegt: dit proces dwingt tot ‘nieuwe (deels internationale) vormen van
democratische beïnvloeding en controle’. Deels internationale vormen van
democratische beïnvloeding en controle op een proces dat bij uitstek internationaal
is? Overschat de sociaal-democratie hier niet weer het nationale vermogen tot
beheersing van zo'n proces?
En de internationale vormen van democratische beïnvloeding en controle die
Kalma dan nog wél (deels!) toelaat - is er enige kans op dat die tot stand komen? En,
zo ja, moeten zij dan Europees dan wel universeel zijn? Het gaat immers om een
proces dat ook de grenzen van Europa verre overschrijdt.
Is Kalma nog vrij optimistisch over de mogelijkheden de mondialisering te
beheersen, Arie van der Zwan lijkt de hoop te hebben opgegeven dat dit langs lijnen
van geleidelijkheid kan: ‘Pas een beurskrach zal het einde inluiden van het nu
overheersende paradigma, aangezien winnaars dan ook verliezers blijken te kunnen
zijn en de maatschappelijke steun aan het paradigma komt te ontvallen.’
Dan zullen de verliezers, zo voorziet Van der Zwan, ‘zich waarschijnlijk weer als
begeesterde maatschappijcritici ontpoppen, zoals we in de jaren '70 ook gezien
hebben’. Dan zal ‘de dan ook te verwachten politisering’ de ondernemers ertoe
brengen zich ‘maatschappelijk te accommoderen’.
Tja, als de grote Kladderadatsch komt, krijgen we, inderdaad een volkomen ander
tableau. Maar is het zo zeker dat de ‘begeesterde maatschappijcritici’ dan weer een
kans krijgen? Was dat na de beurskrach van 1929 ook zo? Daar hebben vooral
communisme en fascisme van geprofiteerd. Het is waar: die waren ook, elk op eigen
manier, maatschappijkritisch, maar dié maatschapijkritiek zal Van der Zwan wel niet
bedoelen.
En zal de ‘politisering’ die hij dan verwacht, tot internationalisering - een oud
sociaal-democratisch ideaal! - leiden of veeleer, zoals na 1929, tot een sauve qui peut
in nationale noodmaatregelen? Hoe dan ook, Van der Zwan lijkt hier terug te grijpen
naar een negentiende-eeuws concept: Karl Marx' Verelendungstheorie.
Verantwoording. De aanhef van dit artikel is niet origineel. In een artikel van Ian
Davidson in de Financial Times van 23/24 oktober vond ik de passage uit Daniel
Bells The End of Ideology, waarmee dit artikel begon. Ja, zij bracht mij op het idee
van dit artikel. Ere wie ere toekomt.
NRC Handelsblad van 26-10-1999, pagina 9

Veiligheid en moraal
Wanneer een dominee die lid is geweest van de communistische partij en nu
GroenLinks, een vergaarbak van pacifisten, oud-communisten, radicalen en
evangelisten, in de Tweede Kamer vertegenwoordigt - wanneer zo'n man zich als
voorstander van de NAVO ontpopt, dan zijn twee reacties mogelijk.
De eerste reactie is blijdschap, zoals er, naar Lucas 15:7 ons leert, blijdschap in
de hemel is over één zondaar die zich bekeert; maar je kunt ook anders reageren en
concluderen dat, als zo iemand zich tot de NAVO bekeert, er blijkbaar iets mis is
met die organisatie.
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Over wie hebben we het? Over Ab Harrewijn, defensiewoordvoerder van de fractie
van GroenLinks in de Tweede Kamer, die in een vraaggesprek met Peter de Bruijn
in de krant van 26 oktober de nieuwe defensienota van zijn fractie toelicht. Die nota
nu ziet een positieve rol voor de NAVO bij toekomstige vredesoperaties (in het
verkiezingsprogramma van GroenLinks staat nog dat de NAVO zo snel mogelijk
moet worden opgeheven).
Harrewijns redenering is heel logisch: de OVSE (Organisatie voor veiligheid en
samenwerking in Europa), waar alle Europese landen lid van zijn, is een
‘buitengewoon log apparaat’, dat ‘niet binnen afzienbare tijd omgevormd kan worden
tot een organisatie voor effectieve vredesoperaties’.
En de Verenigde Naties? ‘Een staand leger voor de VN is op korte termijn ook
niet haalbaar. De VN wordt bovendien verlamd door het vetorecht van de leden van
de Veiligheidsraad. Je moet dan concluderen dat op dit moment de NAVO de enige
organisatie is die in staat is tot effectieve vredesoperaties, peace enforcement, in
Europa.’
Deze redenering klopt als een bus - als je tenminste niet behoort tot de pacifisten
pur sang (van wie er overigens nog velen zijn in GroenLinks), voor wie elk gewapend
optreden uit den boze is. Als je daar niet toe behoort, is er reden blij te zijn met de
bekering van de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks, die trouwens eerder dit jaar
in meerderheid het ingrijpen van de NAVO in Kosovo al steunde.
Toch zijn er ook bedenkingen tegen die bekering. Die vinden hun grond in het
motief dat Harrewijn opgeeft voor zijn bekering: ‘Voor mij was de oorlog in Bosnië
en de val van Srebrenica doorslaggevend. Toen is mij duidelijk geworden dat de VN
heel weinig konden doen, terwijl het moorden maar doorging.’
Onberispelijk motief! Maar een bij uitstek moreel motief. Het is het onophoudelijke
moorden in Bosnië dat bij Harrewijn de doorslag heeft gegeven, zoals bij heel veel
anderen, ook bij anderen die allerminst lid zijn van GroenLinks. Nogmaals: een
onberispelijk motief, maar de NAVO is een organisatie die opgezet is om de veiligheid
van haar leden te waarborgen, niet een organisatie die is bedoeld om rust en orde te
scheppen en handhaven in eigen, laat staan in ander gebied.
Dat laatste nu is de taak die zij op zich genomen heeft in Bosnië en Kosovo. Het
is een verheven taak, maar met de veiligheid van de lidstaten van de NAVO heeft
zij niets te maken. Op zichzelf zou daar niets tegen hoeven te zijn, ware het niet dat
een veiligheidstaak zeer nauw omschreven kan worden en een morele taak in beginsel
grenzeloos is. Bij agressie wordt een duidelijke grens overschreden; zo'n grens is bij
een vergrijp tegen de moraal veel moeilijker aan te geven - al was het alleen maar
omdat wat de een moreel nog toelaatbaar acht de ander volstrekt niet door de beugel
vindt gaan.
Naarmate de NAVO minder de verhindering van of verdediging tegen agressie en
meer de moraal als richtsnoer neemt of, zoals minister Van Aartsen wil, minder het
respect voor de nationale soevereiniteit en meer de mensenrechten en fundamentele
vrijheden, raakt zij in onzekerder vaarwater. Dat de NAVO nu acceptabeler wordt
voor GroenLinks, is dan ook een veeg teken.
Daarbij komt dat een door morele motieven ingegeven optreden vaak bedenkelijke
gevolgen kan hebben. Waarom kon Servië gestraft worden om Kosovo, en Rusland
niet om Tsjetsjenië? Omdat Rusland een nucleaire mogendheid is, en Servië niet.
Mogelijk gevolg: landen die niet graag het lot van Servië willen ondergaan, zullen
wellicht daaruit de conclusie trekken dat het verstandig is zichzelf van kernwapens
te voorzien.
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Trouwens (en het is hier al meermalen gezegd): de actie om Kosovo was bedoeld
om etnische zuivering te voorkomen (een moreel doel dus). Wat is het resultaat? Dat
niet de Kosovaren, maar de Serven weggezuiverd worden. Ander gevolg: economische
ontwrichting van de Balkan. (De gebombardeerde bruggen bij Novi Sad blijven
ongerepareerd in de Donau liggen en blokkeren aldus een groot deel van de handel
van Bulgarije en Roemenië met het Westen.)
Ten slotte: een door morele motieven ingegeven interventie tegen een ander land,
zal door de bevolking van dat land zelden ondervonden worden als een morele actie,
maar op z'n best als een vertoon van schijnheiligheid, zo zij er niet een bewijs van
neokolonialisme of imperialisme in ziet - vooral als zo'n actie ondernomen, althans
geleid, wordt door veel rijkere en machtiger landen. Gevolg: de haat wordt groter.
Volgens de Zwitserse historicus Jacob Burckhardt kan de staat de moraal - hij
spreekt van ‘het zedelijke’ - hier op aarde niet verwezenlijken. Dat kan alleen de
samenleving. Wél is de staat de behoeder van het recht, en het is ‘al heel wat dat hij
het conventionele recht handhaaft’. Meer te willen doen is een ‘ontaarding en
filosofisch-bureaucratische zelfverheffing’. Wat Burckhardt van de staat zegt, geldt
a fortiori voor een verzameling van staten, zoals de NAVO. Verantwoording. Het is
Konrad Adam die, in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 26 oktober schrijvend
over het dilemma waarin de Duitse Groenen zich bevinden ten aanzien van de NAVO,
mij op het spoor bracht van Burckhardts uitspraak. Die vond ik ten slotte in zijn
Weltgeschichtliche Betrachtungen.
NRC Handelsblad van 29-10-1999, pagina 7

Churchills of Hitlers eeuw?
‘Wie zijn de meest in het oog springende wereldburgers van de twintigste eeuw?
Wie hebben bij uitstek hun stempel gezet op het aanzien van onze planeet?’ Deze
vragen legde de redactie van de Volkskrant voor aan vier Nederlanders en een
Vlaamse: de schrijfster Kristien Hemmerechts, de bankier Alexander Rinnooy Kan,
oud-burgemeester en oud-minister Ed van Thijn, de historicus Doeko Bosscher en
een lid van haar eigen hoofdredactie, Paul Brill.
Nu dient eerst opgemerkt te worden dat de twee vragen elkaar niet volkomen
dekken. De meest in het oog springende wereldburgers hoeven nog niet bij uitstek
hun stempel op het aanzien van onze planeet gezet te hebben. En omgekeerd.
Trouwens, kunnen we in 1999 al zeggen wie bij uitstek zijn of haar stempel op
deze eeuw gezet heeft? Dat is, op z'n vroegst, pas over vijftig jaar mogelijk. Het
antwoord op die vragen hangt ook erg af van de optiek van de beantwoorder. Dat
lijkt een waarheid als een koe, maar een Aziaat, een Afrikaan of zelfs een Amerikaan
zal noodzakelijkerwijs tot een andere keus komen dan de bewoner van het kleine
stukje Europa dat Nederland en Vlaanderen beslaan. De optiek van een Fransman
of een Duitser zal al anders zijn. Het hangt grotendeels af van de geschiedenis en de
geografie van iemands land.
Wanneer we ons bepalen tot de politici die door de vijf zijn uitverkoren, dan valt
op dat op elk van de vijf lijstjes er drie staan: Winston Churchill, Nelson Mandela
en Martin Luther King (die overigens geen politicus in de eigenlijke zin was).
Opmerkelijk is ook dat Adolf Hitler op vier van de lijstjes staat, maar juist niet op
dat van de historicus.
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Waarom is dat opmerkelijk? Churchill was zeker een in het oog springende
wereldburger. Ja, meer dan dat: zijn moed heeft in 1940/41 gemaakt dat Hitler niet
de eindoverwinning heeft behaald. Maar draagt het aanzien van onze planeet nog
steeds zijn stempel? Dat moet betwijfeld worden. Hij was, geboren in 1874, eerder
een man van de vorige dan van deze eeuw.
Daarentegen moet helaas geconstateerd worden dat Hitler wel degelijk zijn stempel
op het aanzien van onze planeet heeft gezet. Hij is weliswaar al ruim een halve eeuw
dood, maar de wereld draagt nog zijn stempel - niet als voorbeeld, maar als
antivoorbeeld.
Nog steeds wordt immers gerefereerd aan de Tweede Wereldoorlog of, om bij ons
land te blijven, aan de bezettingsjaren. Die zijn zonder Hitler ondenkbaar en gelden
nog steeds als ons referentiepunt. Als geroepen wordt: ‘Dat nooit weer!’, als het
antiracisme een onaanraakbare ideologie is, dan komt dat doordat Hitler hier, in
Europa, gewoed heeft. In zoverre is zijn invloed, zij het in averechtse zin, nog altijd
voelbaar, anders dan die van bijvoorbeeld Churchill.
Maar ook in ander opzicht is zijn invloed beslissend geweest. Sinds de Verlichting,
dus bijna tweehonderd jaar lang, leefde de wereld - althans de Westerse wereld - in
het geloof dat de mens een redelijk wezen is. Sigmund Freud - die overigens ook op
alle lijstjes staat - heeft weliswaar dit geloof aan het wankelen gebracht, maar de
democratie bleef toch van die premisse uitgaan. Hitler heeft dat geloof een bijna
dodelijke slag toegebracht.
Het is immers gebleken dat miljoenen heel normale, min of meer beschaafde en
min of meer fatsoenlijke mensen zich door Hitler op sleeptouw hebben laten nemen
en zijn misdaden, zo zij er niet actief aan hebben deelgenomen, op z'n minst hebben
vergoelijkt of er hun ogen voor hebben gesloten. Het was een gedrag tegen de ratio,
en dat op massale schaal.
Laat niemand zich van een verklaring van dit verschijnsel afmaken door te zeggen
dat dit typisch Duits was. Weliswaar was de democratie vóór Hitler nog niet zo
geworteld in Duitsland als in de landen van West-Europa, maar dat verklaart op
zichzelf nog niet de medeplichtigheid van miljoenen aan de waanzin die van 1933
tot 1945 in Duitsland, en in het door Duitsland bezette Europa, tierde.
De waarheid moet onder ogen worden gezien dat, afhankelijk van de constellatie
waarin zij zich bevinden, ook andere Europese volken door zo'n waanzin bevangen
kunnen worden. Ook in hun democratische fase zijn zij trouwens vaak onderhevig
aan massapsychoses, die gelukkig minder moorddadig zijn dan in Duitsland, maar
niettemin niet het resultaat van de rede genoemd kunnen worden. Heel wat mensen
juichen dit laatste vaak juist toe, als het doel in hun ogen tenminste goed is. Ook
moeten we niet in de fout vervallen te menen dat de rede altijd een waarborg is tegen
irrationele massareacties. De rede heeft ook - het ligt in haar wezen - allerlei taboes
gesloopt en normen aangetast. Het is heel wel mogelijk dat die grotendeels uitingen
van bijgeloof waren, maar bij elkaar vormen zij het weefsel van een samenleving en
haar cultuur. Naarmate dat weefsel verzwakt, is de samenleving kwetsbaarder voor
irrationele verschijnselen.
Het kan ook anders gezegd worden: naarmate de religie - religie betekent binding
- aan invloed verliest, neemt de ontvankelijkheid voor pseudoreligies toe. Dit is geen
pleidooi voor herstel van de religie, slechts de constatering van een, zo niet bijna
dwangmatige, dan toch dialectische loop van de geschiedenis.
Hitler heeft, voor wie het wil zien, de kwetsbaarheid van ons op de rede berustende
maatschappelijke en culturele bestel aangetoond. In zoverre heeft hij een eind gemaakt
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aan het tijdperk van de rede en moet hij gelden als iemand die, meer dan wie ook,
in deze eeuw zijn stempel heeft gedrukt op het aanzien van onze planeet.
NRC Handelsblad van 02-11-1999, pagina 9

Antiquaria
Old men forget. Zo luidt de titel van de memoires van de Britse politicus-diplomaat
Duff Cooper. Maar als die titel waarheid bevatte, zou hij die memoires niet geschreven
hebben. De herinneringen van oude mannen zijn dan ook niet zozeer lacuneus als
wel foutief. Dat is trouwens een hebbelijkheid waaraan niet alleen oude mannen
lijden.
Van de zomer heb ik enkele artikelen geschreven met jeugdherinneringen. Sommige
van die herinneringen blijken niet te kloppen met de werkelijkheid, en aangezien ik
liever niet iets in de krant schrijf dat in strijd is met de feitelijkheid, voel ik mij in
zo'n geval verplicht tot correctie over te gaan, al is het geval nog zo onbelangrijk.
En ik waarschuw u: die gevallen zijn onbelangrijk.
Het eerste betreft een gebeurtenis uit mijn Leidse studententijd, waaraan ik werd
herinnerd toen ik in een krant een foto zag staan die de uitzinnige vreugde op Sociëteit
Minerva afbeeldde uitgelokt door het bericht dat in 1938 de dreigende oorlog niet
doorging, omdat Engeland en Frankrijk in München voor Hitler hadden gecapituleerd.
Op die foto meende ik, zo schreef ik hier op 31 augustus, ook Erik Hazelhoff
Roelfzema te herkennen, die later als ‘soldaat van Oranje’ een heldenrol zou spelen
in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een jaar tevoren, dus in 1937, in Leiden
aangekomen en had, zo schreef ik ook, een moeilijke groentijd gehad, omdat hij al
bekend was om een boek dat hij geschreven had over een reis door Amerika. Zo'n
heerschap zouden ze in Leiden wel eens klein krijgen.
Althans, dat was mijn herinnering. Maar zij klopte niet. Niet dat hij geen boek
over een Amerikaanse reis heeft geschreven. Dat heeft hij wel degelijk gedaan. Het
draagt de titel Rendez-vous in San Francisco. Maar...die reis heeft hij in 1938
ondernomen, dus niet voordat, maar nadat hij in Leiden was aangekomen. Als hij
een zware groentijd heeft gehad, dan kan dat niet vanwege dat boek zijn geweest.
De eerste druk van dat boek verscheen dan ook in 1939. Zo staat het in Brinkman's
Catalogus van Boeken en Tijdschriften 1936-1940, en in het boek zelf - dat ik niet
geraadpleegd had - vertelt Hazelhoff Roelfzema dat hij die reis in de zomer van 1938
heeft ondernomen. Ik was dus afgegaan op mijn gebrekkig geheugen.
Maar heeft hij dan in 1937 dan toch wel een zware groentijd gehad? Dat valt wel
mee, want in een interview met Bibeb in Vrij Nederland (17 oktober 1987) zegt hij:
‘Ik vond het belabberd, maar had het geluk de eerste dag een soepterrine naar m'n
kop te krijgen. Veel bloed en daarna een indrukwekkend verband; niemand mocht
mij meer aanraken.’ Ook hier was mijn herinnering foutief, want ik schreef dat hij
een glas bier naar zijn hoofd geslingerd had gekregen.
In hetzelfde interview vertelt hij ook dat hij, ‘net zeventien’, met een kolenboot
naar Zuid-Amerika was gegaan. Dat moet dus in 1934 zijn geweest (want hij is op
3 april 1917 geboren). Hij was dus al vóór zijn studententijd avontuurlijker dan de
meeste Leidse studenten waren, en misschien had dàt hem al een zekere faam bezorgd,
die afgestraft diende te worden.
Tweede correctie. Op 7 september schreef ik, naar aanleiding van de verhalen over
de Argentijnse vriendin van prins Willem-Alexander - over wie je nu niets meer
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hoort - dat zij waarschijnlijk behoorde tot die rijke Argentijnse families die vroeger
hun kinderen naar Franse of Zwitserse kostscholen plachten te sturen, waarover
Valéry Larbaud schrijft in zijn roman A.O. Barnabooth.
Dat laatste nu is onjuist. Larbaud schrijft wel over die families (althans over die
kinderen), maar niet in Barnabooth, maar in Fermina Marquez (1911), dat in 1935
bij A.A.M. Stols in Nederlandse vertaling (van E. du Perron) verscheen. Het boek
speelt in een Franse kostschool, waarin de elite gevormd werd door [...]
‘[...] zoons van reders uit Montevideo, van guanohandelaars uit Callao, of van
hoedenfabrikanten uit Ecuador’, die ‘zich, in heel hun persoon en op elk ogenblik
van hun leven, de nazaten der Conquistadors’ voelden. ‘De eerbied die zij betoonden
voor het Spaanse bloed - ook wanneer dit, als bij de meesten onder hen, een beetje
gemengd was met indianenbloed - was zo groot dat elke adellijke trots, dat elk
kastefanatisme kleinzielig leek, vergeleken bij dàt gevoel, bij die zekerheid boeren
van Castilië of Asturië tot voorvaders te hebben.’
Die passage was kennelijk in mijn hoofd blijven hangen na lezing van dat boek
in mijn jeugd, maar mijn herinnering was toch in zoverre verkeerd dat ik die passage
plaatste in een ander boek dan waar die passage in werkelijkheid staat. En: Argentijnen
komen in die passage helemaal niet voor... Die zijn, als ik goed ben ingelicht, nog
trotser dan die jongens uit Uruguay, Peru en Ecuador die Larbaud beschrijft. Een
goede Argentijn kijkt daar diep op neer.
Ten slotte. Op 20 augustus beschreef ik hoe ik de capitulatie van Nederland op 14
mei 1940 beleefde in Baambrugge, waar ik als militair ingekwartierd was in het
idyllische huis aan de Angstel waar de grafica Tine Baanders woonde met haar
vriendin, de Duitse schilderes Dora Castell. Ik vroeg mij af wat er met haar sindsdien
gebeurd was (Tine Baanders overleed in 1971).
Dat weet ik intussen. Zij is na de oorlog in de Dordogne gaan wonen en is, blijkens
een overlijdensannonce die mij toegestuurd werd, op 23 april 1972 in Maastricht
overleden, 74 jaar oud. Wat ik nu nog graag zou willen weten, is waar er nog
schilderijen van haar te zien zijn - behalve twee familieportretten uit 1937 die zich
in particulier bezit in Weert bevinden.
Overigens ben ik nog één keer in dat huis aan de Angstel geweest. Dat was enkele
maanden na de capitulatie, op een fietstocht die ik met een vriend in de buurt van
Amsterdam maakte. Tine Baanders ontving ons vriendelijk, maar Dora Castell liet
zich verontschuldigen: zij was aan het schilderen (een geldig excuus). In plaats van
haar ontmoetten wij in de theekoepel in de overtuin de in de vooroorlogse bohème
van Amsterdam bekende schrijver J.K. Rensburg.
In mijn, eveneens vooroorlogse, Winkler Prins staat dat hij toen al ‘weinig bekend
en zelfs miskend’ was, maar niettemin een ‘talentrijk kunstenaar’, ja een ‘man van
geniale gedachten’. Ik herinner mij hem van die ene keer inderdaad als een curieuze
figuur, maar mijn vriend had onmiddellijk contact met hem. Zij spraken over Dante,
die Rensburg had vertaald.
Rensburg is in Sobibor omgekomen. En mijn vriend? Die is in juli 1943
gefusilleerd. Hij was een begaafde, belezen jongen, student Arabisch en Perzisch.
Laat ik hier zijn naam aan de vergetelheid ontrukken: Robert Blaauw.
Rob was overigens een neef van een andere student die op die foto staat waarover
ik het in het begin van dit artikel had. Deze zou als SS'er aan het Oostfront sneuvelen,
evenals zijn jongere broer. Robs moeder, wier tweede zoon meer dood dan levend
uit een concentratiekamp zou komen (en in 1947 in Indonesië zou sneuvelen), zou
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de moeder van die twee gesneuvelde SS'ers, na haar internering, in huis opnemen.
Lotgevallen van een generatie.
Ik dank allen die mij, met hun brieven en hun speurwerk, geholpen hebben mijn
herinneringen te corrigeren.
NRC Handelsblad van 05-11-1999, pagina 9

Een samenloop van oorzaken
Moet er nog aan herinnerd worden dat vandaag tien jaar geleden de Muur viel? De
kranten staan vol van terugblikken op de ineenstorting van het communisme, en de
televisie wijdt er bijna dagelijks documentaires aan. Toch kan het nuttig zijn na te
gaan wat de oorzaken zijn geweest van deze waarlijk historische gebeurtenis, die de
afsluiting was van een periode, sommigen (zoals de Britse historicus Hobsbawm)
zeggen: van de 20ste eeuw, die in 1914 begonnen zou zijn. Als we de val van de
Muur - die geldt als metafoor voor de ineenstorting van het communisme beschouwen als een succes (en vanuit westers en democratisch oogpunt is het een
succes), dan moeten we niet vergeten dat het succes altijd vele vaders kent. Zo heeft
ook de ‘val van de Muur’ vele oorzaken - vele oorzaken die elkaar meestal versterkten
en tenslotte resulteerden in de gebeurtenissen van de jaren 1989/91.
Daar is in de eerste plaats het communistische systeem zelf, dat op een economische
mislukking is uitgelopen en in elk geval ver achterbleef bij de prestaties van het
kapitalisme. Dat laatste had zich soepel getoond en in staat tot aanpassing aan de
veranderende omstandigheden; het communisme totaal niet. In de loop van de jaren
'80 werd het duidelijk dat dit op den duur tot een implosie leiden moest - ook los van
de invloed van externe oorzaken.
Maar zonder die externe oorzaken zou zo'n implosie nog heel lang op zich hebben
laten wachten. Het voorbeeld van het vrije Westen, waar de welvaart steeds groter
werd, kon niet blijvend geheim blijven voor de bevolking - zeker niet naarmate de
communicatiemiddelen meer door het IJzeren Gordijn drongen en naarmate de
economieën meer afhankelijk raakten van kredieten en leveranties uit het Westen.
Er voltrok zich dus een geleidelijke ondermijning van het systeem - een
ondermijning die op zichzelf door het Westen niet in de eerste plaats als ondermijning
bedoeld was, maar voortvloeide uit het simpele feit dat die contacten nu eenmaal
krachtens hun aard niet geweerd konden worden en overigens onmisbaar waren,
gezien de belabberde toestand van de economieën in het Oostblok.
Natuurlijk was er ook bewuste ondermijning, ondermijning als beleid (zoals,
omgekeerd, ook het Oosten het Westen voortdurend heeft proberen te ondermijnen).
Het hameren op de mensenrechten kan als zodanig beschouwd worden. Zo gaf de
ook door de communistische regimes ondertekende Slotakte van Helsinki (1975) de
dissidenten in Oost-Europa een wapen in handen, ook al traden de regimes zelf de
in die akte vervatte plicht tot eerbiediging van de mensenrechten met de voeten. Al
deze ontwikkelingen verhaastten het interne proces van communistische
zelfvernietiging of, om een woord aan Karl Marx te ontlenen, versterkten de interne
tegenstellingen waaraan het communisme tenslotte te gronde zou gaan. Maar niet al
die ontwikkelingen waren vrij van oorlogsgevaar. De wapenwedloop heeft ook aan
de val van het communisme bijgedragen.
Die wapenwedloop heeft het Westen tenslotte gewonnen, moest het Westen
tenslotte winnen, omdat het economisch en technologisch sterker was. Voor de
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Sovjet-Unie en haar satellietstaten betekende die wedloop echter op den duur een
ondraagbare last. Toen president Reagan in 1983 de bouw van een antirakettenschild
(SDI) aankondigde, drong het besef door dat de Sovjet-Unie de Verenigde Staten
technologisch nooit zou kunnen inhalen; dat, integendeel, de kloof steeds groter zou
worden.
Die voortdurende wapenwedloop stuitte ook in West-Europa op steeds meer
bezwaren. Denken wij slechts aan de massabetogingen tegen het neutronenwapen
en de kruisraketten, die natuurlijk - welke ook de motieven mogen zijn geweest
waardoor de betogers bezield waren - door de Sovjet-Unie als een teken van zwakte
werden verwelkomd. Maar de regeringen hielden stand, en toen eenmaal besloten
was die raketten te plaatsen, was dat voor de Sovjet-Unie een teken te meer dat zij
het over een andere boeg moest gooien.
Zo komen we, in plaats van over ontwikkelingen, over personen te spreken, want
inzicht en doorzettingsvermogen hangen af van de mensen die op het kritieke ogenblik
de beslissingen moeten nemen. In het laatste decennium vóór de val van het
communisme waren dat in de eerste plaats Reagan en Gorbatsjov - waarbij, voor de
periode dat die val zich duidelijk aan het voltrekken was (1988/89), ook president
Bush en Helmut Kohl genoemd moeten worden.
Reagan was, om het zacht uit te drukken, geen groot denker, maar aan enkele
grondgedachten hield hij vast. Zo was hij ervan overtuigd dat de VS sterk genoeg
waren om de Sovjet-Unie er zonder oorlog onder te krijgen. Daarom hield hij vast
aan zijn SDI, dat minder ontsproten was aan zijn oorlogszuchtigheid dan juist aan
zijn - als men wil: primitieve - afkeer van kernwapens. Tegelijkertijd echter had hij
een - evenmin beredeneerd - gevoel voor het juiste ogenblik waarop hij concessies
kon doen. Heel wat houwdegens hebben bij hem vaak hun hart vastgehouden.
Gorbatsjov moet genoemd worden omdat hij, na Chroesjtsjov (1957-1964), de
eerste leider van de Sovjet-Unie was die inzag dat, als er geen einde zou komen aan
de Koude Oorlog, het communistisch systeem ten dode gedoemd was. Het moest
hervormd worden, en daarvoor had het een adempauze nodig. Helaas zag hij niet in
dat het systeem - Koude Oorlog of niet - niet hervormbaar was. Daarom bleef zijn
pogen lapwerk, maar intussen had hij, samen met Reagan, een einde aan de Koude
Oorlog gemaakt.
Zeker zijn er nog talloze andere oorzaken te noemen voor de ‘val van de Muur’.
De Poolse paus verdient in die rij een plaats - zeker meer dan een Thatcher of een
Mitterrand. En de ‘vredesbeweging’? Zij eist een plaats op vanwege haar contacten
met de dissidenten in Oost-Europa. Laten wij, wat dat betreft, het oordeel aan die
dissidenten. Dat haar protesten tegen de kernbewapening de afloop van de Koude
Oorlog eer vertraagd dan versneld hebben, is op z'n minst denkbaar. Die protesten
versterkten immers de hoop bij de Sovjet-Unie dat het Westen het tenslotte zou
opgeven.
Veel oorzaken zijn, ook na tien jaar, nog duister. (Waarom, bijvoorbeeld, heeft
het Rode Leger berust in het verlies van Midden-Europa en, sterker nog, in de
aansluiting van het verenigde Duitsland bij de NAVO?) Alleen al daarom is het
moeilijk aan de ene oorzaak meer beslissende waarde toe te kennen dan aan de andere.
Maar zonder de innerlijke zwakte van het communistische systeem zouden de andere
factoren geen resultaat hebben gehad.
NRC Handelsblad van 09-11-1999, pagina 9
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Op z'n hoogst bijdoel
Nederland dient ‘krachtig zijn stem te laten horen om de acties van het Russische
leger tegen de Tsjetsjeense burgerbevolking scherp te veroordelen en te proberen de
partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen’. Nederland dient ook ‘krachtig steun
te geven aan de pogingen van de nieuwe Indonesische regering afscheidsbewegingen
(sic) vreedzaam tegemoet te treden’. Bravo!
Deze klaroenstoten zijn van Peter Baehr, oud-hoogleraar rechten van de mens.
Trouw van eergisteren was het podium van waaraf ze klonken. Het is een sympathiek
geluid, maar toch rijzen er een paar vragen. In de eerste plaats: waar moet Nederland
dit geluid laten horen? In de Veiligheidsraad, waarvan het tot het eind van dit jaar
nog lid is; en in het ‘economisch en politiek machtige blok van de Europese Unie’,
zegt Baehr.
De Veiligheidsraad lijkt inderdaad het aangewezen lichaam, ware het niet dat het
Rusland dat scherp veroordeeld zou moeten worden, er het recht van veto heeft. Tot
zo'n veroordeling komt de Veiligheidsraad dus niet. Dat weten we van tevoren. Maar
kan de Veiligheidsraad dan tenminste proberen de partijen aan de onderhandelingstafel
te krijgen? Dat zal niet gemakkelijk gaan, nadat een van die partijen daar scherp
veroordeeld is geweest.
Wat Indonesië betreft, wil Baehr alleen maar dat Nederland krachtig steun geeft
aan de pogingen van de nieuwe regering afscheidingsbewegingen vreedzaam tegemoet
te treden. Ook dat klinkt sympathiek, maar dan moet Nederland eerst weten of het
eventueel op de koop toe neemt dat Indonesië uiteenvalt.
Immers, het recht op zelfbeschikking, dat Baehr een ‘belangrijk mensenrecht’
noemt, kan ook ad absurdum gevoerd worden. Onafhankelijkheid van het doodarme
Oost-Timor en straks misschien van Atjeh (en wie weet van welke gebieden nog
meer) is al een absurditeit. Of moet het devies van Nederland luiden: Fiat justitia, et
pereat mundus (het recht moet zijn loop hebben, al vergaat de wereld erbij)?
Het is de vraag of de Veiligheidsraad hier wél het juiste lichaam is om zo'n
eventuele waterval van afscheidingen in goede banen te leiden. En de Europese Unie,
die Baehr, ongetwijfeld tot sommiger verrassing, een ‘machtig politiek blok’ noemt?
Hier heeft elke lidstaat het recht van veto, maar in theorie kan de EU tot economische
dwangmaatregelen besluiten. Dat zal zij dan eerder geneigd zijn te doen tegenover
Indonesië dan tegenover Rusland, dat een nucleaire staat is.
Die gremia waar Nederland zijn stem kan doen horen, en dan liefst krachtig, nemen
hun besluiten zelden op grond van de merites van de onderhavige zaak - in dit geval:
mensenrechten - maar eerder op grond van een compromis tussen de belangen van
de lidstaten. Die compromissen - als ze tot stand komen - zijn zelden bevredigend.
Vandaar misschien dat Baehrs enige concrete suggestie is: ‘Een Nederlands initiatief
tot herstel van de ontwikkelingsrelatie met Indonesië, gekoppeld aan een bezoek van
mevrouw Herfkens aan dat land’. Maar dat is een eenzijdige stap, buiten de gremia
om. Voor Rusland heeft Baehr niet zo'n aas in petto.
Zover was ik gekomen met dit artikel toen in mijn brievenbus een envelop gleed
van de Stichting Praemium Erasmianum, en daarin een boekje getiteld Whose
Universal Values? The Crisis in Human Rights van Michael Ignatieff, geschreven
in opdracht van de Stichting als aanzet voor een discussie die op 9 november in
Amsterdam heeft plaatsgevonden. Ik citeer hieruit:
‘Wij interveniëren als nooit tevoren in de naam van mensenrechten, maar onze
interventies maken de zaak soms erger dan zij al was; soms kunnen ze alleen maar
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een grotere ramp afwenden. De overwegende moeilijkheid blijft politiek: hoe steun
te geven aan de eisen van een bevolking binnen een staat zonder tegelijkertijd de
stabiliteit van het statenstelsel in gevaar te brengen. Omdat wij deze moeilijkheid
niet opgelost hebben, zijn onze interventies, in plaats dat ze de mensenrechten
versterken, bezig hun legitimiteit als universele basis voor een buitenlands beleid
langzaam te vernietigen.’
Deze conclusie volgt - het zal niemand verbazen - op een analyse van de interventie
in Kosovo. Ignatieff hekelt ‘het ingewikkelde mengsel van schijnheiligheid, bluf en
manipulatie die de mensenrechtenretoriek uitmaakte in één enkele internationale
interventie. De westerse bondgenoten zeiden dat ze een oorlog voerden terwille van
de mensenrechten. In werkelijkheid werden ze in een oorlog gesleept door een
onderdrukte etnische minderheid, die zelf mensenrechten schond. Eenmaal in die
oorlog gesleept, bleek het Westen niet in staat de vloed van schendingen van
mensenrechten te stoppen die ontketend was als reactie op die interventie.’
En als slot van zijn boekje: ‘De komende vijftig jaar kunnen wij verwachten dat
de morele consensus die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (in
1948 aanvaard door de Verenigde Naties) mogelijk maakte, nog verder zal
versplinteren. Ondanks alle retoriek over gemeenschappelijke waarden, wordt de
kloof tussen Amerika en Europa - zoals over abortus en doodstraf - groter, zoals ook
de kloof tussen het Westen en de rest van de wereld onvermijdelijk groter wordt.’
Mensenrechten ‘zijn niet het universele credo van een wereldomspannende
samenleving, niet een seculaire religie, maar iets veel beperkter en toch even
waardevol: de gemeenschappelijke grond waarop het debat kan beginnen, en het
gemeenschappelijke minimum dat ons in staat stelt de strijd om menselijk te zijn vol
te houden.’
Hoewel Ignatieff Canadees is, is zijn Engels niet altijd glashelder. De vertaling is
dus navenant. Niettemin is duidelijk dat mensenrechten een begrip is waarvan de
gemene deler te smal is om die rechten anders dan slechts een bijdoel van politiek
te laten zijn.
Een andere vraag die ook onder ogen gezien moet worden alvorens we
mensenrechten tot hoofddoel van politiek proclameren is: zijn we bereid onze soldaten
ervoor te laten sneuvelen (zoals we bereid zijn - of waren - hen voor onze eigen
vrijheid te laten sneuvelen)? In Kosovo bleek die bereidheid er niet te zijn: de
slachtoffers vielen, dankzij de wapens die aan Westerse zijde werden ingezet, niet
aan eigen kant, en grondtroepen werden niet ingezet, juist uit vrees voor slachtoffers
aan eigen kant.
NRC Handelsblad van 12-11-1999, pagina 7

Een ongelukkig precedent
Over de Nederlandse buitenlandse politiek tussen de twee wereldoorlogen wordt
meestal nogal smalend geoordeeld. Zij wordt òf laf, farizeïsch en benepen òf
moralistisch dan wel legalistisch genoemd. Remco van Diepen toont in zijn
Amsterdamse dissertatie, Voor Volkenbond en vrede: Nederland en het streven naar
een nieuwe wereldorde 1919-1946, aan dat die politiek daarentegen pragmatisch was
en zeker actiever dan het passieve beleid van vóór 1914.
Over dat beleid zelf wil ik het hier niet verder hebben. Dat is al genoegzaam gedaan
door J.M. Bik in zijn bespreking van die dissertatie in de krant van 8 oktober jl. Over
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die kritiek valt evenwel nog wel het een en ander te zeggen, vooral wanneer zij
voortspruit uit idealen die nu nog levend zijn.
Waarom zou dat beleid in het interbellum laf, farizeïsch en benepen zijn geweest?
Vooral omdat het, volgens de critici, niet moedig was tegenover het Duitsland van
Hitler. Zeker had dat beleid misschien hier en daar moediger kunnen zijn geweest
(en dan denken we vooral aan het uitleveren aan Duitsland van politieke vluchtelingen,
waarvan Willy Brandt bijna het slachtoffer is geworden), maar afgezien daarvan had
Nederland weinig keus.
Immers, Nederland was klein en zwak bewapend (vrijzinnig- en sociaal-democraten
waren tot diep in de jaren '30 voorstanders van nationale, dus eenzijdige ontwapening).
Het was crisistijd met honderdduizenden werklozen, en Nederland was economisch
grotendeels afhankelijk van zijn achterland: Duitsland. Tenslotte: de grote Europese
mogendheden Frankrijk en Engeland toonden zich ook niet veel dapperder tegenover
Hitler. Ook de Scandinavische landen waren, onder sociaal-democratisch bewind,
niet veel heldhaftiger dan het conservatieve Nederland. Kortom, die kritiek is nogal
goedkoop.
En die andere kritiek: dat het Nederlands beleid moralistisch en legalistisch zou
zijn geweest? Van Diepen toont aan dat het buitenlands beleid over 't algemeen nogal
realistisch was. Die kritiek geldt dan ook niet zozeer dat beleid als wel de openbare
mening, die wèl - ook alweer: over 't algemeen - idealistisch was en geneigd
Nederlands internationale invloed te overschatten. Nu moeten we wèl beseffen dat
de openbare mening de mening was van een kleine, maar spraakmakende minderheid.
Het gros van het publiek interesseerde zich niet voor de internationale, dus ook niet
voor de buitenlandse politiek. Een grote invloed op die kleine minderheid oefenden
de gedachten van de Leidse volkenrechtgeleerde C. van Vollenhoven (1874-1933)
uit, die al in 1913 - dus vóór de Eerste Wereldoorlog - de oprichting van een
Volkerenbond bepleit had, waartoe Nederland, als de Jeanne d'Arc onder de volken,
het initiatief moest nemen.
Na de Eerste Wereldoorlog, toen de Volkenbond inderdaad ontstond, kreeg deze
in Nederland veel aanhang - vooral onder intellectuelen. Een Vereniging voor
Volkenbond en Vrede werd opgericht, die een soort pressiegroep was. Een krant als
de Nieuwe Rotterdamsche Courant was geheel voor die gedachten gewonnen. Van
Vollenhoven (studievriend van de hoofdredacteur) schreef er hoofdartikelen in, en
de vermaarde journalist dr. M. van Blankenstein was eveneens een fervente
Volkenbondsidealist.
De ontnuchtering kwam in 1936, toen de sancties tegen Italië, dat Ethiopië was
binnengevallen, geen effect bleken te hebben en verscherping ervan niet mogelijk
bleek. Het stelsel van de collectieve veiligheid was op een mislukking uitgelopen,
en Nederland, dat de sancties strikt had toegepast, besloot terug te keren naar de
vooroorlogse neutraliteitspolitiek, zoals ook de Scandinavische landen.
Op de opiniemakers had deze ontwikkeling een ontmoedigend effect. B.M. Telders
(die volkenrecht doceerde in Leiden) schreef in 1936: ‘Als instrument voor
rechtshandhaving is de Bond een mislukking.’ En ook Van Blankenstein moest
toegeven dat de Volkenbond ‘de karaktertrekken van een krakenden wagen’
vertoonde. De appeasers kregen nu de overhand, ook in de regering. Foei, zeggen
we nu; maar alweer: kon Nederland anders? Engeland en Frankrijk deden niet anders
dan appeasen, met München 1938 als triest dieptepunt.
Deze ervaring - en de naoorlogse VN hebben het niet veel beter gedaan dan de
Volkenbond - weerhoudt echter velen in Nederland niet van de ‘gedachte dat er in
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Europa een “collectieve organisatie” zou moeten worden gesticht’. Die gedachte
steekt volgens Van Diepen de laatste jaren de kop weer op, waarbij opvallend is ‘dat
veel van de huidige voorstanders van “collectieve veiligheid” weinig oog lijken te
hebben voor de ervaringen van de jaren twintig en dertig’.
Het is ongebruikelijk in een historische dissertatie dat uit het verleden lessen
worden getrokken voor het heden, maar door zich van deze traditie niets aan te
trekken geeft Van Diepen aan het huidige discours tenminste de historische dimensie
die het maar al te zeer ontbeert. Daarom hier nog een paar citaten uit Van Diepens
laatste hoofdstuk, dat de titel ‘Conclusie’ draagt.
‘Vooruitgangsdenkers [...] maken de fout niet in te zien dat het in de internationale
politiek altijd gaat om een strijd tussen de belangen van individuele staten. [...] Iedere
nieuwe poging een collectief veiligheidsstelsel te creëren zal eveneens op een echec
uitlopen. Sterker nog: een dergelijke poging zou catastrofale gevolgen kunnen hebben.
Het uitgangspunt van ieder collectief uitgangspunt is de gedachte dat vrede ondeelbaar
is, hetgeen in wezen inhoudt dat oorlog ook ondeelbaar is.’
Van Diepen gaat nog verder: ‘Maar zelfs indien de agressor werkelijk kwade
bedoelingen heeft, is het mogelijk dat een strafexpeditie tegen deze staat meer nadan voordelen met zich brengt.’ Zo dreef de Volkenbond, door Italië wegens zijn
agressie tegen Ethiopië te straffen met sancties, dit land in de armen van Duitsland,
dat de werkelijke bedreiging van de vrede vormde.
En dan vraagt hij zich af: ‘Zal Nederland bereid zijn “zijn jongens” in de bergen
van de Balkan - bijvoorbeeld die van Kosovo - te laten sneuvelen? Nederland heeft
niet zo lang geleden al ervaring opgedaan met militair optreden op de Balkan, en
aangenaam was deze niet. Bovendien zou in het huidige tijdsgewricht, waarin nogal
wat staten de beschikking hebben over massavernietigingswapens, de stichting van
een collectief veiligheidsstelsel nog veel gevaarlijker consequenties kunnen hebben
dan in de jaren twintig en dertig.’
Het is misschien niet erg politiek correct wat Van Diepen hier zegt, maar het
politieke discours kan slechts gediend zijn met de herinnering aan - niet zeer gelukkige
- precedenten en met de waarschuwing tegen het aangaan van oeverloze en daarom
moeilijk inlosbare verplichtingen.
Maar zijn de operaties tegen Noord-Korea (1950-1953), Irak (1991) en Servië
(1999) geen voorbeelden van collectieve en min of meer succesrijke interventie? Ja,
maar die waren zonder de feitelijke leiding van de Verenigde Staten niet mogelijk
geweest, en dat land keert zich nu juist steeds meer af van de collectiviteitsgedachte.
Kan Europa dan niet in dat gat springen? Geen Europees land accepteert van een
ander Europees land die onmisbare leidersrol, die ze wel van de VS accepteren.
NRC Handelsblad van 16-11-1999, pagina 9

Het onbetrouwbare geheugen
‘Fracties die herhaaldelijk laten zien geen politiek geheugen te hebben, geen idee
hebben van hun standpunten van enkele jaren eerder of stilzwijgend hun eigen
verkiezingsprogramma negeren, lopen het gevaar hun geloofwaardigheid aan te
tasten.’ De politicoloog Philip van Praag schrijft dit in de Volkskrant van 16 november
naar aanleiding van het feit dat de fractie van D66 in de Tweede Kamer in het debat
over gaswinning in de Waddenzee ‘op verbazingwekkende manier afstand heeft
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genomen van haar eigen verkiezingsprogramma’, waarin een ‘uiterst genuanceerd
standpunt’ over die gaswinning werd ingenomen.
Inderdaad, het politieke geheugen is vaak kort - tenzij in dit geval van kras cynisme
moet worden gesproken of van speculeren op het korte geheugen van anderen. Is het
laatste het geval, dan loopt D66 minder gevaar dat die anderen haar geloofwaardigheid
zullen aantasten.
Maar meestal heeft het korte geheugen niets te maken met kwade trouw, maar met
gebrekkige kennis - misschien heeft de fractie van D66 het eigen
verkiezingsprogramma nooit gelezen - of met zelfbegoocheling: hoeveel mensen
geloven niet oprecht in hun eigen onwaarheden? Kortom, een betrouwbaar iemand
hoeft nog geen betrouwbaar geheugen te hebben.
Zo hoeft er niet getwijfeld te worden aan de goede trouw van de redacteur van het
weekblad HN Magazine (het vroegere Hervormd Nederland) die in het nummer van
9 november schreef: ‘Het zijn de internationale oecumenische contacten geweest die
de voedingsbodem hebben gelegd voor de ineenstorting van de boeren- en
arbeidersstaat’ (bedoeld wordt de DDR).
Werkelijk? Is er geen enkele andere factor geweest die ook aan die ineenstorting
heeft bijgedragen? De DDR zelf bijvoorbeeld? In Der Spiegel van 15 november
wordt eraan herinnerd dat de baas van de Oost-Duitse economie, Günter Mittag, twee
jaar na de Wende in een vraaggesprek zei: ‘De economische ineenstorting van de
DDR tekende zich al in 1981 af en werd in 1983 onmiskenbaar.’ Toen bedroeg haar
schuld aan het buitenland al 24 miljard DM. (Volgens Mittag was de Sovjet-Unie al
in 1980 bankroet.)
Er kan van mening worden verschild over de bijdrage die de kerkelijke
vredesbeweging heeft geleverd aan de ineenstorting van de DDR, maar dat haar
bijdrage de belangrijkste of zelfs de enige was, zoals in de aangehaalde zin staat, is
een kras staaltje van Hineininterpretierung - en dat zo kort na de gebeurtenis zelf!
Maar als je eenmaal op die lijn zit, dan ga je ook andere feiten in een ander daglicht
zien dan waarin ze in werkelijkheid hebben gestaan. Zo wordt als voorbeeld van die
contacten die dan de ineenstorting van de DDR zouden hebben veroorzaakt, de
contacten van de oecumenische (Nederlandse) gemeente in Berlijn en de zogenaamde
Praagse Vredesconferentie genoemd.
Maar die waren praktisch werktuigen van de DDR of van Moskou. De voorgangster
van die Berlijnse gemeente, ds. Bé Ruys, was IM (inoffizielle Mitarbeiterin) van de
Stasi en betreurde onlangs nog in een vraaggesprek de ineenstorting van de DDR.
En van de Praagse Vredesconferentie bleef, na het vertrek in 1968 (Russische inval
in Tsjechoslowakije) van mensen als de pacifist prof. J. (Hannes) de Graaf en de
Tsjechische theoloog Hromadka, een stelletje goedgelovigen en collaborateurs (onder
wie prof. A.J. Rasker en ds. Ruys) over. Er komt nog een ander voorbeeld van slecht
geheugen in dat artikel voor. Herinnerd wordt aan de ‘befaamde’ uitspraak van de
hervormde synode van 1962, ‘die zich onomwonden tegen de kernbewapening
uitsprak’. Maar dat deed zij niet. Zij sprak zich tegen het gebruik van kernwapens
uit. De problemen ‘verbonden aan het nu eenmaal voorhanden zijn’ van die wapens,
vond zij ‘te ingewikkeld’ om te kunnen volstaan met de ‘simpele constatering’ dat
ze eenvoudig konden worden afgeschaft.
Nu is het misschien te veel gevergd te verwachten dat iemand precies weet wat er
in een rapport uit 1962 staat, maar dan moet je dat rapport zelf maar even uit de kast
halen en raadplegen. De synode heeft weliswaar vijftien jaar later ook het bezit van
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kernwapens veroordeeld, maar in het artikel in HN wordt uitsluitend naar het rapport
van 1962 verwezen.
Dit artikel bevat tevens uitspraken van Laurens Hogebrink, bestuurslid van het
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), en het merkwaardige is nu dat die uitspraken,
zoals ze in dat artikel aangehaald worden, helemaal niet de uitspraak lijken te
bevestigen dat het de internationale oecumenische contacten zijn geweest die de
voedingsbodem voor de ineenstorting van de DDR hebben gelegd.
Eerder het tegendeel. Hogebrink lanceert in de passages waarin hij wordt geciteerd,
een felle aanval op de Wereldraad van Kerken: ‘We (!) hebben op het officiële vlak
schromelijk gefaald in het ondersteunen van dissidenten. [...] De Wereldraad van
Kerken heeft geen enkele visie op Europa ontwikkeld. De Wereldraad heeft de
oecumene ongeloofwaardig gemaakt.’ Voor kerkelijke vertegenwoordigers in
Oost-Europa is oecumene ‘nog steeds een vies woord, omdat ze het vereenzelvigen
met communisme’.
Maar als kerkelijke vertegenwoordigers in Oost-Europa oecumene nog steeds
vereenzelvigen met communisme, hoe klopt dat dan met de bewering dat het de
internationale oecumenische contacten geweest zijn die de voedingsbodem hebben
gelegd voor de ineenstorting van, althans, de DDR? Dan zijn die kerkelijke
vertegenwoordigers blijkbaar niet op de hoogte van de bijdrage die de oecumenische
contacten hebben geleverd aan de val van het communisme.
Of moeten we aannemen dat er een tegenstelling bestond tussen de oecumene van
de Wereldraad (het ‘officiële vlak’), die het communisme met fluwelen handschoenen
aanpakte, en de onofficiële oecumene van afzonderlijke, bijvoorbeeld Nederlandse
en Oost-Duitse, kerken, die daarentegen een dodelijke luis in de communistische
pels zouden zijn geweest?
De stelling van het artikel in HN wordt nog minder overtuigend als we kijken naar
de foto die erbij staat. Die toont een door het IKV georganiseerde massademonstratie
tegen kernwapens uit het begin van de jaren '80. Een foto van zo'n demonstratie tegen
de schending van de mensenrechten in Oost-Europa - of tegen de Wereldraad - zou,
gezien de these van het artikel, meer voor de hand hebben gelegen. Of bestaan zulke
foto's niet? Of zijn zulke massademonstraties er nooit geweest?
NRC Handelsblad van 19-11-1999, pagina 9

Niet wereldschokkend, maar toch...
Terwijl ik er een punt van maak om, zo enigszins mogelijk elke week, te kijken naar
het literaire programma Bouillon de culture van Bernard Pivot op TV5 en ook, als
ik tenminste het uur van uitzending weet, naar het Literarisches Quartett onder leiding
van Marcel Reich-Ranicki op de Duitse televisie, moet ik bekennen dat ik een minder
trouwe kijker ben van hun Nederlandse equivalenten. Hoe komt dat? Is het snobisme?
Behoor ik tot degenen die liever buitenlandse dan Nederlandse boeken lezen, ja voor
de laatste hun neus een beetje ophalen? Dat geloof ik niet. De Nederlandse cultuur
gaat mij, over 't algemeen, meer ter harte dan andere culturen.
Erover nadenkende, ben ik geneigd te geloven dat het meer ligt aan de kwaliteiten
van de gespreksleider in die programma's. Pivot is van een aanstekelijk, soms bijna
kinderlijk enthousiasme. Hij beantwoordt helemaal niet aan het beeld dat wij hebben
van de arrogante Fransman. Reich-Ranicki is ongeëvenaard in zijn bijtend sarcasme.
Het is net een duiveltje, een soort trol. Zulke mensen hebben we niet in Nederland.
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Althans, ik heb ze nog niet gezien. Afgaande op wat ik van hem gezien heb - en dat
is niet zo veel - vind ik Michaël Zeeman in Zeeman met boeken een redelijke, billijke
gespreksleider (zo'n beetje als Bernard Rapp, die een tijdje Bernard Pivot vervangen
heeft, maar spoedig weer van het scherm is weggehaald). Zijn programma is de
moeite van het kijken waard, maar, zoals gezegd, ik ben er niet aan verslaafd.
Zaterdagmiddag - een uur waarop ik meestal niet voor de televisie ga zitten - viel
ik er toevallig in. En ik bleef ernaar kijken, vooral omdat aangekondigd was dat er
een boek in besproken zou worden dat ik net zelf gelezen had: De eeuw van mijn
vader van Geert Mak, waarin de auteur het leven van zijn vader, die in 1899 geboren
is en in 1980 overleed, beschrijft tegen de achtergrond van de geschiedenis van deze
eeuw.
Michaël Zeemans drie gasten, eveneens literaire critici, waren nogal vernietigend
over dat boek: nergens had de wereldgeschiedenis zich weerspiegeld in het leven
van die brave gereformeerde dominee die Maks vader was geweest - behalve toen
hij als gevangene van de Jappen ruim drie jaar aan de Birmaspoorweg moest werken.
Daarna hervatte dat leven zijn bijna rimpelloze gang.
Er zit wel wat in die kritiek, maar we moeten niet vergeten dat voor Nederland,
zoals de historicus M.C. Brands heeft betoogd in zijn bijdrage aan het boekje Het
belang van de Tweede Wereldoorlog, de twintigste eeuw eigenlijk pas in 1940 is
begonnen. Anders dan de meeste landen om ons heen, had het in 1914-1918, toen
het buiten de oorlog bleef, ‘zijn onschuld en naïveteit niet verloren’. En ook na 1945
bleef het nog lange tijd naar die onschuld terugverlangen. Een biografie van een
Nederlander die tachtig jaar van die eeuw heeft meegemaakt, is alleen al daarom
minder wereldschokkend.
Mijn kritiek op Maks boek is dus milder, maar ook om een andere reden: ik ben
nu eenmaal verzot op levensbeschrijvingen, en dan vooral van mensen die, om zo te
zeggen, naast mij gewoond hebben, maar tot een milieu behoorden waarmee het
mijne niet of nauwelijks contact had. En dat was, in dit geval, het gereformeerde
milieu. Daarom heb ik het boek soms zelfs gefascineerd gelezen.
Geert Mak lardeert de levensbeschrijving van zijn vader (en zijn moeder, moet ik
erbij zeggen) met grote stukken vaderlandse en wereldgeschiedenis, teneinde een
schets te geven van de grote achtergronden waartegen die levens zich afspeelden.
Die stukken heb ik met minder belangstelling gelezen, maar dat komt omdat ik die
achtergronden wel ken. Toch heb ik daarin ook wel eens een vondst gedaan.
Zo refereert Mak op een goed ogenblik aan de mij nog onbekende theorie van de
Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman, die de verklaring voor de holocaust niet
uitsluitend zoekt in het antisemitisme. Nee, de holocaust draagt, door zijn
grootschaligheid, ook de ‘vingerafdrukken van de moderniteit, van de maakbare
maatschappij, van de perfecte bureaucratie’. Volgens Bauman is de holocaust ‘in
verregaande mate door (een) rationele maatschappij voortgebracht’. Dus verre van
een restant van de Middeleeuwen te zijn, was het een modern verschijnsel.
Ik moet bekennen dat, toen ik dat gelezen had, ik iets meer begrip begon te krijgen
voor een uitspraak die Jean-Paul Sartre in een vraaggesprek had gedaan (Le Nouvel
Observateur, 7 juli 1975): ‘[...] dacht u dat de farao's niet graag vijftig miljoen
vijanden hadden vermoord! Ze deden dat alleen niet omdat ze het niet konden. Het
feit dan men dat vandaag wel kan, zou bijna een reden kunnen vormen voor
optimisme, want het is een aanwijzing dat er op een bepaald niveau vooruitgang is.’
Of dat nu een teken van vooruitgang genoemd moet worden is de vraag; maar een
teken van moderniteit is het wel. Wat zou Harry Mulisch van deze uitspraak van
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Sartre vinden? In zijn dankwoord bij de aanvaarding van de Prix Jean Monnet de
Littérature Européenne zei hij zaterdag dat hij bij elke historische gebeurtenis (zoals
de val van de Muur of de oorlog in de Balkan) denkt: wat zou Sartre ervan denken?
Nu, Sartre heeft altijd de verkeerde politieke keuzes gemaakt. Sommigen wisten dat
toen al. Nu is daar geen twijfel meer over mogelijk.
In Maks tableaus van de wereldgeschiedenis staan wel een paar onnodige foutjes.
Zo schrijft hij dat gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer na de
capitulatie in 1942 naar Australië vluchtte. Dat is niet waar. Hij bleef ruim drie jaar,
met zijn vrouw (dat wil zeggen: niet samen met zijn vrouw), gevangene van de
Japanners. Wel stuurde hij zijn luitenant-g.g., H.J. van Mook, naar Australië.
De eerste Nederlandse fascist heette niet Jan van Baars, zoals Mak schrijft, maar
Jan Baars. Victor Klemperer, wiens oorlogsdagboek een paar jaar geleden uitkwam,
was niet hoogleraar filosofie in Dresden, maar hoogleraar (aan een technische
hogeschool) filologie. Raymond Westerling was niet een ‘Indische jongen’, maar in
Turkije geboren, in een familie die daar al drie generaties woonde. En dat koning
Christiaan X tijdens de Duitse bezetting met een jodenster op door de straten van
Kopenhagen reed, is, geloof ik, een fabel.
Deze foutjes kunnen gemakkelijk rechtgezet worden in een volgende druk, die ik
het boek, ondanks de bezwaren van de literaire critici, toewens.
NRC Handelsblad van 23-11-1999, pagina 9

Socialisme en kolonialisme
Het siert een partij wanneer zij in staat tot zelfkritiek blijkt. Maar kan het artikel van
de socioloog J.A.A. van Doorn over ‘De sociaal-democratie en het koloniale
vraagstuk’, dat in het laatste nummer van Socialisme en Democratie (11/1999) staat,
eigenlijk wel als een vorm van zelfkritiek beschouwd worden? Van Doorn is immers
geen sociaal-democraat?
Niettemin: zelfs het toelaten van kritiek van anderen in eigen kring mag tot een
soort zelfkritiek gerekend en daarom geprezen worden. Het genoemde maandblad
is immers een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, en die is weer de denktank
van de PvdA. Dus: hulde.
Van Doorn toont aan dat de sociaal-democratie het kolonialisme in feite pas radicaal
heeft veroordeeld toen het al passé was. Daarvóór stond zij er dubbelzinnig tegenover,
zeker niet revolutionair, en voor zover zij in de ban van Marx stond - wat in Nederland
nauwelijks het geval was - vond zij dat de koloniën eerst door een kapitalistische
fase heen moesten gaan alvorens socialistisch te kunnen worden. Dekolonisatie lag
dus, in die visie, in een ver verschiet.
Maar voor de Nederlandse sociaal-democratie was de koloniale kwestie überhaupt
een kwestie die bijkomstig was. Voor zover er discussies over werden gevoerd,
werden die overgelaten aan ‘een handvol specialisten’, meestal ‘progressieve
oud-gasten’. Pas wanneer de koloniale kwestie een militair aspect kreeg, werd een
gevoelige snaar geraakt: de oorlog in Atjeh, de Vlootwet (1923), de bom op de kruiser
‘De Zeven Provinciën’ (1933).
Voor de rest was het niet de koloniale kwestie die de sociaal-democratie bezighield,
maar de welstand in eigen land, vooral de welstand van de arbeiders. En die welstand
werd nu juist grotendeels afhankelijk geacht van het bezit van koloniën. Vandaar dat
de koloniale kwestie nooit een principiële kwestie werd. ‘Als socialisten gebiologeerd
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door het economisch proces, beoordeelden ze de koloniën primair als gebieden die
om hun natuurlijke rijkdommen onmisbaar waren voor de wereldhuishouding,
secundair als door vreemde mogendheden overheerste volken’, schrijft Van Doorn.
En hij citeert enkele sociaal-democraten. H.H. van Kol in 1904: ‘Koloniën zijn
eenvoudig onmisbaar voor de economie van de aardbol; vele grondstoffen zouden
worden gemist, vele industrieën kwijnen, heel wat voedings- en genotmiddelen ons
ontbreken, wanneer die tropische gewesten in handen van primitieve rassen eenvoudig
braak werden gelaten.’
D.M.G. Koch acht in 1919 kolonialisme ‘an sich niet te veroordelen’, en Ch.G.
Cramer (die vier jaar later de opstand op ‘De Zeven Provinciën’ zou toejuichen)
schreef in 1929 ‘dat het koloniale kapitalisme noodwendig, ongewild, medewerkt
tot de opheffing van de koloniale overheersching’. Of J.E. Stokvis in 1930: waar een
‘vrij kapitalisme’ bestaat, ‘groeit ook een vrij socialisme’.
De economische crisis van de jaren '30 maakte het besef afhankelijk te zijn van
de inkomsten uit de koloniën alleen maar groter. Tinbergen had uitgerekend dat het
verlies ervan 150.000 werklozen zou betekenen. Tinbergens vooroorlogse
berekeningen zouden na de oorlog een bijna magische betekenis krijgen: het berooide
Nederland kon zich eenvoudig het verlies van Indonesië niet veroorloven, en dat
geloof leidde in 1947 en 1948 tot twee militaire acties - mede onder
sociaal-democratische verantwoordelijkheid.
Natuurlijk waren de sociaal-democraten allerminst de enigen die er zo over dachten,
maar hun ‘klempositie’ (zoals Van Doorn dat noemt) was bijzonder pregnant: ‘een
antikoloniale beweging waarvan de massa van de aanhangers belang had bij
voortzetting van de koloniale situatie’ - in welke staatkundige vorm die zich ook
moest presenteren.
In feite was dus het ‘kolonialisme’ van de sociaal-democratie economisch bepaald.
Dat van de andere partijen had daarnaast ook andere, niet-economische motieven:
zending, missie (zowel in engere als wijdere zin: ‘Daar werd wat groots verricht...’),
nationalisme, imperialisme - hoewel die vaak dienden als vlaggen op de modderschuit
van het economische motief. Per slot van rekening was de oorsprong van onze
koloniale expansie winzucht geweest.
Er is daarom veel voor te zeggen de koloniale politiek, niet alleen die van de
sociaal-democraten, te zien als een afgeleide van de binnenlandse, en dan vooral van
de economische, politiek. Zo dwong het Cultuurstelsel, dat in 1830 werd ingevoerd,
de inlander tot verbouwing van voor de Europese markt geschikte producten. Continue
voorziening met die producten was nodig. Daarvóór had de behoefte daaraan slechts
een incidenteel karakter gedragen.
Gevolg was dat stelselmatige bemoeienis met het interne bewind in de koloniën
nodig was. Productie en haar organisatie konden niet langer aan inheemse vorsten
overgelaten worden, maar moesten door het koloniale bewind zelf ter hand worden
genomen. Daar ligt dan ook de eigenlijke wortel van het binnenlands bestuur. Verdere
stappen op die weg waren pacificatie en afronding van het koloniale gezag (minder
uit imperialistische overwegingen dan om te voorkomen dat andere mogendheden
zich in niet onder Nederlands gezag gebrachte gebieden zouden vestigen).
Zo kan de koloniale politiek, in haar hele geschiedenis en haar telkens
vernieuwende vormen alsook in haar aanpassingsprocessen, beschouwd worden als
een bijproduct van de economische ontwikkeling in Europa. En ook het eind van de
koloniale periode moet men niet uitsluitend zien als gevolg van de opstand der
gekoloniseerde volken, maar ook als consequentie van het afzwakken van de behoefte
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aan een koloniale verhouding in de kring van de Westerse economieën.
Langzamerhand raakten die economieën in staat de koloniale producten op andere
wijze te verschaffen.
Op het ogenblik zelf werd dit niet of nauwelijks beseft. Anders zou Nederland
niet vier jaar lang, van 1945 tot 1949, oorlog in Indonesië hebben gevoerd. Het beste
bewijs dat die oorlog eigenlijk onnodig was, werd geleverd door de naoorloogse
welvaart die in Nederland op ongeveer hetzelfde ogenblik van start ging dat het
Indonesië kwijt raakte.
Opmerking: de laatste overwegingen heb ik niet ontleend aan het artikel van prof.
Van Doorn, maar aan het boekje Nederland, Europa en de wereld: ons buitenlands
beleid in discussie (1970). De discussie waarvan dit boekje de neerslag is, is, wat de
koloniale politiek betreft, nog altijd actueel. En dan denk ik vooral aan de bijdragen
van L. Metzemaekers aan die discussie.
NRC Handelsblad van 26-11-1999, pagina 7

In een groen, groen knollenland
Met een zekere verwarring volgt de buitenstaander - en misschien ook menige
binnenstaander - de discussie binnen en tussen de sociaal-democratische partijen
over hun plaats en opdracht in een wereld die door de vrije markt beheerst wordt.
Allerlei modellen, zoals de ‘Derde Weg’, de ‘Neue Mitte’ en het poldermodel, worden
aangeprezen en aangevochten.
De indruk bestaat dat die modellen sterk zijn toegesneden op de politieke,
economische en zelfs socio-culturele toestand in elk afzonderlijk land en dus weinig
algemene gelding hebben. Wanneer twee of meer sociaal-democratische partijen tot
een gemeenschappelijke verklaring komen, zoals de Britse en Duitse dit voorjaar
deden, munt zo'n verklaring bijna noodzakelijkerwijs uit door algemeenheden.
Maar er is nog iets anders: sociaal-democraten zijn politici, en politici is het in de
eerste plaats om de macht te doen: macht in eigen land, maar ook macht in eigen
partij. Wanneer die op het spel staat, zullen zij - niet omdat zij sociaal-democraten,
maar omdat zij politici zijn - ieder model aan hun laars lappen, zoals bondskanselier
Schröder vorige week deed, toen hij de bankroete bouwgigant Holzmann redde.
Tegen elke economische rede in, maar ja, er staan een partijcongres en verkiezingen
voor de deur.
In het Nederlandse poldermodel begint het nu ook te kraken, en alsof de verwarring
niet al groot genoeg is, blijkt er nu ook een groen poldermodel te bestaan. Althans,
dat lees ik in een artikel van mr. F.W.R. Evers, hoofddirecteur van de Vereniging
Natuurmonumenten, in de krant van 23 november. Daar worden een paar dingen
gezegd die mij, zacht gesproken, niet helemaal duidelijk zijn.
Aan dat groene poldermodel ontbreekt, zo blijkt al dadelijk in het begin van dat
artikel, een ‘onmisbare schakel’, en wel een ‘gezamenlijke en gedeelde basis van
normen en waarden over het land waarin wij willen leven’. Tja, als er geen consensus
is, dan is een model - welk dan ook - weinig waard. Het huidige groene poldermodel
werkt dan ook onvoldoende, merkt Evers op.
Wat daaraan te doen? Er moet over onderhandeld worden, en aan die
onderhandelingen moeten maatschappelijke organisaties - ik neem aan dat Evers
daarbij ook aan zijn eigen vereniging denkt - meedoen. Die maatschappelijke
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organisaties willen ook onderhandelen, maar - en nu komt het - ‘niet over de normen
en waarden waarvoor zij staan’. Die zijn ‘niet onderhandelbaar’.
Sterker nog: ‘Voor een werkelijk functionerend groen poldermodel moeten deze
normen en waarden [...] de gemeenschappelijke basis vormen voor het overleg.’
Maar als dat de eis is, wat heeft overleg, behalve over kwesties van uitvoering, dan
nog voor zin? Mooie consensus, die op die manier bereikt wordt!
In de rest van zijn artikel heeft Evers het dan ook niet meer over ‘normen en
waarden’, maar over ‘gemeenschappelijke normen en waarden’ of ‘gemeenschappelijk
gevoelde normen en waarden’. Stilzwijgend zijn de normen en waarden van
maatschappelijke organisaties dus gemeenschappelijk geworden. Niet alleen is dit
een merkwaardige wijze van argumenteren, maar ook wordt er blijkbaar van uitgegaan
dat alle maatschappelijke organisaties die aan een onderhandeling deelnemen, er
dezelfde normen en waarden op na houden - wat verwonderlijk zou zijn.
De verwarring wordt nog groter. Evers constateert dat ‘in het groene poldermodel
een gemeenschappelijk beeld van het land waarin wij willen leven ontbreekt’. Zijn
de normen en waarden van de maatschappelijke organisaties, met andere woorden
achteraf toch geen gemeenschappelijke normen en waarden?
Maar zijn, als een ‘gemeenschappelijk beeld’ ontbreekt, onderhandelingen
inderdaad ‘gedoemd te mislukken’? In Nederland is er altijd geregeerd op grond van
een geven en nemen tussen verschillende levensbeschouwingen. Op die manier
ontstaat een consensus. Maar als één partij al dadelijk niet onderhandelbare eisen
stelt, is consensus, en dus regeren, niet mogelijk.
Nog is de verwarring niet ten einde. Nadat Evers heeft geconstateerd dat ‘in het
groene poldermodel een gemeenschappelijk beeld van het land waarin wij willen
leven ontbreekt’, dus dat er geen gemeenschappelijke normen en waarden zijn, begint
hij weer over ‘gemeenschappelijk gevoelde normen en waarden uit’ (let wel: niet
van) ‘de samenleving’. Die werden volgens hem ‘ingeruild tegen individuele belangen
van bedrijven’. (Die staan dan blijkbaar tegenover de gemeenschappelijke normen
en waarden, waarvan Evers constateert dat ze niet bestaan.)
Evers' conclusie luidt dat het goed zou zijn ‘als het kabinet zich niet langer
verschuilt achter het politieke primaat’. Komt daar een aap uit de mouw? In de politiek
heerst het politieke primaat altijd, en hoort het dit te doen, ook wanneer een kabinet,
zoals Evers wil, ‘zich in gaat zetten voor het vormgeven van dat gemeenschappelijke
beeld van het land waarin wij willen leven’.
Sprak Evers eerst van ‘een gemeenschappelijk beeld’, nu heeft hij het plotseling
over ‘dat gemeenschappelijk beeld’, zonder te zeggen hoe het eruit ziet. Trouwens,
als er nog vorm aan gegeven moet worden, is dat ook moeilijk. Maar Evers weet het
al: het moet beantwoorden aan de normen en waarden van - ook al niet nader
genoemde - maatschappelijke organisaties, want die zijn ‘niet onderhandelbaar’. De
dwingelandij van het goede.
NRC Handelsblad van 30-11-1999, pagina 9

Koninklijke borrelpraat?
‘De pers liegt.’ De eerste, en tot voor kort enige, keer dat ik zo'n bewering hoorde
uiten, was in het najaar van 1960. Plaats: ergens in Oisterwijk. Gelegenheid: een
conferentie over China. Aanleiding: geruchten in de pers dat er in China hongersnood
heerste als gevolg van de mislukking van Mao's ‘grote sprong voorwaarts’.
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Wie was het die die beschuldiging aan het adres van de pers lanceerde?
Oud-minister-president W. Schermerhorn, die toen weer teruggekeerd was tot het
vak waarin hij excelleerde: luchtkartering. Schermerhorn maakte die opmerking min
of meer bij wijze van grap. Niettemin vond ik die generalisering kwalijk. Later bleek
trouwens dat die geruchten op waarheid berustten.
Koningin Beatrix heeft haar opmerkingen die zij zaterdag over de pers, en tegenover
de pers, maakte zeker niet als grap bedoeld. Bovendien specificeerde zij het feit dat
haar aanleiding gaf tot de opmerking: ‘De leugen regeert’, niet nader dan met een
verwijzing naar wat iemand uit haar kennissenkring was overkomen. Komend uit de
mond van een ander, zou deze opmerking als borrelpraat gekwalificeerd en afgedaan
worden.
Maar van het staatshoofd wordt geen borrelpraat verwacht. Zij is er dan ook zelf
kennelijk van geschrokken, want de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst haastte
zich te zeggen dat zij ‘daarmee uitdrukkelijk niet de gehele journalistiek’ bedoeld
had. Nou, als je van iets zegt dat het regeert, dan beslaat die constatering een heel
wat wijder terrein dan één specifiek geval. De pers is wel vaker onderwerp van
veralgemening. Maar als één bankier fraudeert, dan wordt toch ook niet het hele
bankwezen van fraude beschuldigd (behalve door socialisten van de oude stempel,
die er niet meer zijn)? Ook minder oorbare handelingen van een lid van een koninklijk
huis worden de andere leden toch ook niet aangewreven? Het tegendeel is eerder
waar, zoals we in 1976 bij de Lockheedaffaire hebben gezien. Waarom is het dan
wel de pers die liegt, sensatiebelust is enzovoort? Zoveel kranten, zoveel stijlen.
Was het vroeger allemaal zoveel beter, zoals de koningin meent? Schrijver dezes
zit sinds 1945 in de journalistiek, en hij moet zeggen dat ze, vooral de laatste twintig
à dertig jaar, veel professioneler geworden is. Vroeger waren journalisten veelal, op
z'n best, min of meer erudiete dilettanten. Er zijn tegenwoordig misschien wel meer
spelfouten en andere slordigheden en het historische geheugen is misschien korter,
hoewel ik zelfs deze bewering wel eens wetenschappelijk onderbouwd zou willen
zien.
Ja, de journalistiek was vroeger wel onderdaniger tegenover de gezagsdragers of
- beter gezegd - maakte meer deel uit van het establishment (maar dan wel behorend
tot de lagere regionen erin). De zaak-Greet Hofmans moest in 1956 door de
buitenlandse pers aan het licht gebracht worden, en dan nog duurde het een tijdje
voordat de Nederlandse burger er, via zijn krant, lucht van kreeg.
Maar niettemin is het moeilijk voorstelbaar dat zelfs toen, zoals de koningin zei,
het paleis maar even hoefde te klagen over ‘verkeerde’ berichtgeving, of de
hoofdredacteuren stelden desgewenst een halve pagina ter beschikking voor een
rechtzetting. Een rechtzetting plaatsen is, indien nodig, altijd correct beleid, maar
een halve pagina? Het zou prettig zijn geweest als de koningin voorbeelden had
gegeven.
Ook als zij over de hele linie gelijk zou hebben gehad met haar verwijten aan de
pers, dan nog is het de vraag of zij er verstandig aan heeft gedaan lucht te geven aan
haar emoties. Het tekent in elk geval de spagaat waarin de monarchie in een moderne
democratie zich bevindt: enerzijds is zij gediend met publiciteit en zoekt zij die soms
zelfs; anderzijds haat zij die.
Misschien zou een andere persoonlijkheid dan koningin Beatrix er beter mee
kunnen omgaan. Al als prinses kon zij met haar opmerkingen mensen bevriezen: zo
een Kamerlid van de toenmalige Katholieke Volkspartij, tegen wie zij opmerkte dat
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zij niet kon begrijpen dat iemand rooms-katholiek kon zijn; of een Britse ambassadeur
die moest horen dat zijn land een tweederangsmogendheid was geworden.
Het zijn eigenschappen die de toenmalige fractieleider van de PvdA in de Tweede
Kamer, G.M. Nederhorst, zich medio jaren '60 in een brief (die natuurlijk uitlekte)
deden afvragen of zij wel de juiste figuur was om haar moeder te zijner tijd op te
volgen.
Toen die tijd eenmaal daar was, bleek die twijfel spoedig ongegrond. Weliswaar
had zij een geheel andere stijl dan haar moeder, maar haar deskundigheid, werkkracht,
intelligentie en managereigenschappen dwongen al gauw ieders bewondering af. In
veel opzichten was haar regime een verademing na de dierbare, maar soms ook wel
grillige koppigheid van Juliana.
Dat zij zaterdag voor het eerst uit haar rol is gevallen - ‘Het raakt mij en het
emotioneert mij. Dat merkt u wel’ - is menselijk en daarom toch wel weer sympathiek.
Maar constitutioneel vorst te zijn is nu eenmaal een bijna onmenselijke opdracht,
waarvan de lusten niet opwegen tegen de lasten. Dat moet ook verdisconteerd worden
in het eindoordeel.
NRC Handelsblad van 03-12-1999, pagina 7

Door de bocht?
Veel jongeren mochten willen dat hun historische geheugen zo goed is als dat van
jhr. mr. M. van der Goes van Naters, die deze maand 99 jaar oud wordt. In de krant
van zaterdag 27 november heeft hij weer eens het bewijs geleverd dat zijn geest nog
even alert is als toen hij, een halve eeuw geleden, een belangrijke rol speelde in de
Nederlandse politiek.
In een brief aan de redactie herinnert hij, die fractievoorzitter van de PvdA in de
Tweede Kamer en vice-president van het Europese Parlement is geweest, eraan dat
ten minste vijf landen van de Europese Unie, waaronder Nederland, nog steeds
gebonden zijn aan het verdrag voor een Europese Defensiegemeenschap (EDG), dat
in 1952 gesloten werd.
Weliswaar wil het spraakgebruik dat de Franse Nationale Assemblee dit verdrag,
waartoe Frankrijk zelf in 1950 het initiatief genomen had, in 1954 heeft verworpen,
maar dat is niet zo: de Assemblee besloot toen het niet in behandeling te nemen.
Technisch bestaat het dus nog altijd of ligt het, zoals de heer Van der Goes schrijft,
in een la.
Nu is er in de 45 jaar sinds dat Franse votum veel water door de Rijn gelopen. De
EU omvat aanzienlijk meer leden dan de oorspronkelijke zes van de EDG. Sommigen
van hen, zoals Finland, Oostenrijk en Zweden, zijn neutraal. En tussen die leden
hebben zich intussen belangrijke machtsverschuivingen voltrokken, bijv. als gevolg
van de Duitse hereniging. En tenslotte: de Umwelt is, na de ineenstorting van het
sovjetrijk (de grote vijand van toen), geheel verschillend van die in de jaren '50.
Gewoon weer de la openen waarin de EDG al die jaren rust, zoals de heer Van
der Goes oppert, is dus een te gemakkelijke oplossing voor het vraagstuk van de
Europese defensie. Want dat vraagstuk bestaat nog altijd - zelfs in versterkte mate
na de oorlog om Kosovo, waarin de Europese bijdrage in het niet viel vergeleken bij
de Amerikaanse.
Sindsdien is er ook wel enig schot in de zaak gekomen, vooral doordat de Britten,
die tot dusver altijd heel terughoudend, zo niet afwijzend, waren tegenover enigerlei
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Europese defensie, samen met de Fransen het initiatief voor een Europese
interventiemacht van ongeveer 60.000 man hebben genomen. Duitsland en Italië
hebben zich bij dit initiatief aangesloten.
Het is de bedoeling dat de EU autonoom, dus los van de NAVO, zal kunnen
beslissen over het lanceren van militaire operaties in internationale crisissituaties en
ter ondersteuning van haar gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek.
Dit plan zal voorgelegd worden aan de Europese top die eind deze week in Helsinki
bijeenkomt.
Het klinkt bemoedigend, maar een echt autonoom optreden vergt ook de
beschikking over eigen wapens. Het ogenblik evenwel waarop de EU kan beschikken
over eigen transportvliegtuigen, satellieten, precisiewapens en al het andere materiaal
van een moderne oorlog, ligt nog ver in het verschiet - al was het slechts omdat de
bereidheid om daarvoor de nodige gelden uit te trekken bij de meeste landen miniem,
zo niet totaal afwezig, is.
Zelfs aan een operatie als in Kosovo kan voorlopig niet gedacht worden, en dan
rijst al gauw de vraag: welke kleinere crises komen dan wèl in aanmerking voor een
eventueel autonoom Europees optreden, dat ook weer niet zó autonoom mag zijn dat
de Amerikanen er hun handen van af zouden trekken? Want in dat geval zouden
anderen zich misschien met die crisis gaan bemoeien en zou zij de Europeanen boven
het hoofd kunnen gaan groeien.
De houding die de Amerikanen tegenover een Europese defensie aannemen, is
dubbelzinnig. Enerzijds moedigen zij de Europese bondgenoten aan hun krachten te
bundelen, maar anderzijds fronsen ze hun wenkbrauwen zodra zo'n bundeling zich
maar even aftekent. Eén ding willen ze zeker niet: meegesleept worden door een
crisis die zij niet van het begin af hebben kunnen beheersen.
Op het eerste gezicht lijkt dus alles te pleiten voor de afwijzende houding die de
fractie van de VVD in de Tweede Kamer tot dusver heeft aangenomen tegenover
plannen voor een Europese defensie, los van de NAVO. Maar dezelfde gesignaleerde
omstandigheden kunnen ook tot een tegenovergestelde conclusie leiden.
De kans dat er binnen afzienbare tijd iets van die plannen terecht komt is klein niet alleen om de genoemde redenen, maar ook omdat zij een eenheid van buitenlandsen veiligheidsbeleid vooronderstellen die in de verste verte niet bespeurbaar is. Dit
zo zijnde, kan Nederland rustig aan die plannen meedoen. Het is denkbaar dat het
dan nog enigszins kan remmen of bijsturen. Die mogelijkheid is er niet als er bij
voorbaat nee gezegd wordt.
En wat de vrees betreft dat een Europese defensie kan leiden tot een breuk in de
NAVO tussen Europeanen en Amerikanen: het feit dat Groot-Brittannië het initiatief
genomen heeft voor een Europese strijdmacht, is de beste waarborg dat dit niet zal
gebeuren. De Britten zullen het nooit tot zo'n breuk laten komen. Wat dat betreft,
kan Nederland rustig de Britse lijn volgen.
De ministers Van Aartsen en De Grave hebben er dus verstandig aan gedaan
eindelijk door de bocht te gaan. Laten we hopen dat het niet te laat is om nog enige
invloed op de besluitvorming te kunnen oefenen. De Nederlandse diplomatie is
weleens vaker door te lang volgehouden koppigheid tussen de stoelen komen te
vallen.
NRC Handelsblad van 07-12-1999, pagina 9

De Luddites van 1999?
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‘Ramp in Seattle’, ‘De overwinning van Seattle’: twee koppen boven het hoofdartikel
in twee verschillende kranten op de dag na het mislukken van de
Wereldhandelsconferentie in Seattle. Twee radicaal verschillende meningen dus.
Volgens de ene krant hebben de tegenstanders van de Wereldhandelsorganisatie ‘een
grote stap genomen in de richting van wat sommigen hunner lijken te willen: de
vervanging van een rechtsorde in de wereld door de wet van de jungle’.
Volgens de andere krant heeft in Seattle een ‘nieuwe gedachte gezegevierd: de
wereld is niet te koop’. Het zijn die ‘nieuwe internationalisten’ die de ‘stem van de
mondiale publieke opinie’ hebben laten horen.
Die twee kranten zijn de Financial Times en Le Monde. Ik laat het aan de lezer
over te raden in welke krant welke mening verkondigd werd. Zelf zal deze rubriek
zich niet wagen aan een beoordeling van de mislukking van de conferentie. Dat
hebben bevoegderen elders in de krant al genoegzaam gedaan.
Toch één opmerking: kunnen we spreken van ‘de mondiale publieke opinie’, zoals
een van die twee kranten deed? Daarvoor waren de demonstranten die Seattle enkele
dagen onveilig maakten, toch te verscheiden van oorsprong en gezindheid? Het enige
dat hen bond was dat ze tegen de Wereldhandelsconferentie waren.
Er waren boeren, vakbonden, protectionisten, nationalisten, anarchisten,
geitenwollensokkendragers en andere idealisten, en ten slotte gewone relschoppers
onder. En dan is het nog de vraag of de mislukking aan dit ratjetoe toegeschreven
moet worden dan wel veeleer gezocht moet worden in tegenstellingen tussen de 135
deelnemers aan de conferentie zelf.
Daarmee wil niet gezegd worden dat de betekenis van het protest buiten de
conferentie onderschat mag worden. Het kan inderdaad de voorbode zijn van een
beweging die de mondialisatie, met de daarmee gepaard gaande liberalisatie en
modernisatie, stopzet. In elk geval moet het gewaardeerd worden als een reactie op
iets wat alle oude zekerheden of schijnzekerheden over de hele wereld aantast.
Elke actie roept reactie op. Het is maar de vraag of de reactie zo sterk is dat de
actie niet doorzet. De hele geschiedenis van de mensheid kan in het licht van deze
wisselwerking beschouwd worden. Vandaar dat de reactie in Seattle de herinnering
wakker roept aan vroegere reacties van soortgelijke aard.
In het begin van de negentiende eeuw waren er in Engeland groepen van
ambachtslieden die textielmachines verwoestten, omdat deze hun handwerk overbodig
maakten. Ze werden de Luddites genoemd, naar hun (legendarische?) aanvoerder
King Ludd. Het was het eerste protest tegen de industriële revolutie, die in Engeland
een aanvang had genomen en zich weldra over heel Europa zou verspreiden.
Er waren ook meer intellectuele of ideologische reacties op dit nieuwe verschijnsel,
dat oude zekerheden op losse schroeven zette. J.W.H. Oerlemans wijdde er in 1966
zijn proefschrift aan: Autoriteit en vrijheid 1800-1914: een cultuurhistorisch onderzoek
naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij.
Tegenover het egoïsme dat door de industriële revolutie werd gestimuleerd, ‘stelde
men de generositeit, tegenover de rivaliteit de saamhorigheid, tegenover de
ideologische twijfel een min of meer bovenaardse zekerheid.
Deze soms rijk stromende verbeeldingskracht sloeg vaak collectivistische wegen
in en werd een belangrijke energiebron zowel voor het romantisch nationalisme als
voor bepaalde soorten katholicisme, zowel voor het utopisch socialisme als voor een
mystiek sociologisme.’ Oerlemans vat deze geheel verschillende reacties samen in
het begrip ‘illusionisme’.
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Voor de nationalistische reactie staan mannen als Maurice Barrès en Charles
Maurras model en, in Duitsland, Houston Stewart Chamberlain en Heinrich
Treitschke; voor de katholieke: J.-K. Huysmans, Charles Péguy, Paul Claudel en ook
weer Maurras en, in Engeland, Hilaire Belloc en G.K. Chesterton; voor de
utopisch-socialistische: August Strindberg, Emile Zola, William Morris; voor de
sociologische: Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Léon Bourgeois.
Karl Marx kan niet gerekend worden tot de utopische socialisten. Hij aanvaardde
het kapitalisme dat in de industriële revolutie ontstaan was, als een noodzakelijke
doorgangsfase, en de rokende schoorstenen van die revolutie bleven lange tijd in dit
socialisme symbolisch voor de vooruitgang.
Waren sommigen van de genoemden wegbereiders van fascisme en
nationaal-socialisme? Van Houston Stewart Chamberlain kan dat wel gezegd worden,
en van Maurras ook. De bloed-en-bodem-romantiek van het nationaal-socialisme
oefende een zekere aantrekkingskracht uit op conservatieve geesten die naar een
heile Welt terugverlangden, maar eenmaal aan de macht dacht Hitler er niet aan een
halt toe te roepen aan de industriële en technologische vooruitgang.
Wat deze illusionisten tussen 1800 en 1914 gemeen hadden, was dat hun illusies
‘even zovele ontkenningen van het burgerlijk individualisme’ waren. ‘Men wilde de
vrijheid vernietigen, zich onderschikken aan een gemeenschap, zich prijsgeven,
betrokken zijn, maar men kon door de situatie waarin men leefde, geen stap buiten
zichzelf doen.’ Hun reactie haalde dan ook niets uit. De industriële en technologische
vooruitgang was onstuitbaar.
Nu leven we niet meer in een industriële, maar een post-industriële maatschappij:
de maatschappij van het Internet, dat alle vertrouwde grenzen negeert, de wereld tot
één dorp maakt en nieuwe onzekerheden schept. Zal het protest daartegen, dat zich
het luidst in Seattle deed horen, die vooruitgang - het woord wordt in neutrale zin
gebruikt - wèl weten op te houden? Zo ja, dan zou de wereld vervallen in talloze
nationalismes en protectionismes. Zoals in de jaren '30. Alleen waarschijnlijk erger.
NRC Handelsblad van 10-12-1999, pagina 7

De gevolgen van idealisme
Sinds, ruim twee maanden geleden, de ministers Van Aartsen en Herfkens hun
Memorie van Toelichting aan de Tweede Kamer voorlegden, heeft deze rubriek
meermalen een vraagteken gezet achter de mogelijke gevolgen van hun - door henzelf
in die memorie als ‘idealistisch’ gekwalificeerde - beleid.
Een van de gevolgen van dat idealisme is dat in dat beleid de balans verschuift
van ‘respect voor de nationale soevereiniteit’ naar ‘mensenrechten en fundamentele
vrijheden’. Omdat ‘geen enkele soevereine staat het recht heeft zijn eigen burgers te
terroriseren’, heeft de internationale gemeenschap het recht tegen die terreur op te
treden. Als de VN dat niet kunnen, moet de NAVO dat doen. Humanitaire interventie
heet dat.
Het klinkt heel mooi, maar de eerste actie die de NAVO krachtens dat beginsel
heeft ondernomen - die tegen Servië, dat Kosovo terroriseerde - is niet bepaald een
succes geworden. Ja, militair wél (zij het dat zelfs dit succes veel meer tijd vergde
dan was verwacht), maar politiek heeft zij eerder een averechts resultaat bereikt: in
plaats van Servische terreur is er Kosovaarse terreur gekomen.
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Het is ook een actie met een open einde: niemand weet wanneer de interventie
afgelopen zal zijn. Het vertrek van de NAVO-troepen zou onmiddellijk nieuwe exen implosies in de Balkan ontketenen. Trouwens, de misère van sommige
Balkanlanden, zoals Bulgarije en Roemenië, is al als gevolg van de actie eerder groter
dan kleiner geworden.
De eerste humanitaire interventie van de NAVO lijkt dus nauwelijks voor herhaling
vatbaar. Sterkere landen dan Servië zijn sowieso buiten schot, zeker als ze kernwapens
hebben. Tegen Rusland, dat Tsjetsjenië terroriseert, wordt dan ook niet opgetreden.
Heel begrijpelijk, maar laten wij dan niet over beginselen of nieuwe volkenrechtelijke
regels praten. Kortom, er moet diep nagedacht worden alvorens humanitaire
interventie tot beginsel verheven wordt, dat voorrang heeft boven nationale
soevereiniteit.
Dat waren, in korte trekken, mijn bezwaren tegen het ‘idealisme’ van de ministers
Van Aartsen en Herfkens. Veel van die bezwaren vind ik, tot mijn voldoening, terug
in het artikel van Paul Scheffer op deze pagina in de krant van 11 december. ‘Het
gebruik van militaire dwang ten behoeve van de mensenrechten maakt de wereld
niet veiliger en leidt tot verzwakking van de internationale rechtsorde’, luidt de
redelijke samenvatting van dat artikel, waarvoor Scheffer ongeveer een halve pagina
ruimte heeft gekregen (terecht). Laten we hopen dat dit artikel een begin is van een
discussie over de wenselijkheid van humanitaire gewapende interventie. Te vaak
blijft in Nederland het debat beperkt tot de uitvoering van bepaalde beginselen, die
zelf buiten de discussie blijven. De Europese integratie is daar een voorbeeld van,
het asielbeleid een ander. Laat humanitaire interventie niet weer zo'n voorbeeld
worden.
Gelukkig lijkt het niet minister Van Aartsens bedoeling te zijn dat zo'n principiële
discussie uitblijft. In een essay in Wordt Vervolgd (december 1999), het orgaan van
Amnesty International, vraagt hij om een ‘discussie tussen politici, juristen en
mensenrechtenorganisaties - om maar een paar spelers te noemen’, en aan zijn
adviesraden (inzake volkenrechtelijke vraagstukken en internationale vraagstukken)
heeft hij al advies gevraagd over militair ingrijpen zonder machtiging van de
Veiligheidsraad.
Ook heeft hij een ‘internationaal seminar van gelijkgezinde landen georganiseerd’
(dit laatste woord duidt aan dat het elk ogenblik kan beginnen), dat ‘gericht zal zijn
op de nadere definiëring van de criteria en beperkingen van humanitaire interventie’.
Zijn eigen voorkeur gaat duidelijk uit naar het beginsel van humanitaire interventie,
maar het belangrijke is op dit ogenblik dat hij tenminste discussie aanmoedigt.
Niettemin enkele kanttekeningen bij Van Aartsens ‘essay’ (geeft dat woord een
zekere vrijblijvendheid aan?). Hij spreekt van een ‘internationaal seminar van
gelijkgezinde landen’. Het kabinet-Den Uyl gebruikte die term ‘gelijkgezinde landen’
ook. Daarmee werden toen vooral landen bedoeld die onder een ‘progressieve’ of
als ‘progressief’ aangemerkte regering stonden. Het neutrale, ja, neutralistische
Zweden van Olof Palme was toen het meest gelijkgezinde.
Die term is niet zonder bezwaren. In de eerste plaats worden landen die niet tot
dit selecte gezelschap behoren, per definitie als niet-gelijkgezind gekwalificieerd,
wat, zacht gezegd, niet erg diplomatiek is - vooral niet wanneer Nederland via EU
of NAVO wél nauw verbonden is met die landen.
In de tweede plaats kan die term de verdenking oproepen dat de zaak waarom het
gaat, al bekokstoofd is. Zijn Van Aartsens gelijkgezinde landen landen van wie
verwacht kan worden dat zij hetzelfde standpunt inzake humanitaire interventie
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innemen als hijzelf? Als dat zo is, dan zal het resultaat van dat seminar voor anderen
minder overtuigend zijn.
Nog een kanttekening. Van Aartsen zegt: ‘Humanitaire interventie moet beperkt
worden tot gevallen waar ingrijpen objectief noodzakelijk is.’ Nu, als het ingrijpen
in Kosovo objectief noodzakelijk was, dan is zo'n ingrijpen in Tsjetsjenië dat niet
minder. Maar Van Aartsen zal dát ingrijpen wel niet bepleiten. Had hij niet beter
kunnen spreken van ingrijpen waar dat mogelijk is, in plaats van waar dat objectief
noodzakelijk is?
Laatste kanttekening. Van Aartsens essay is voortreffelijk geschreven: kort, korte
zinnen, helder in taal en opbouw. Zelden heeft een departement zo'n duidelijk,
onambtelijk proza afgescheiden. Ik hecht eraan dit te benadrukken omdat ik onlangs
de taal van een ander stuk van Van Aartsens departement onbegrijpelijke Newspeak
heb genoemd, dat de vervreemding en onverschilligheid bij de burgers alleen maar
groter zal maken. Als de burger ook onverschillig blijft ten opzichte van het vraagstuk
van humanitaire interventie, ligt dat in elk geval niet aan Van Aartsen - als hij zich
tenminste in dezelfde heldere taal blijft uitdrukken als in dit essay in Wordt Vervolgd.
NRC Handelsblad van 14-12-1999, pagina 9

Europa, waarheen?
‘Frankrijk zegt nee’, en daarmee ‘schendt het openlijk het Europese recht.’ Wie zegt
dit? Een Nederlander, behept met een atavistisch wantrouwen jegens Frankrijk? Nee,
het is het Parijse dagblad Le Monde, dat dit constateert in zijn hoofdartikel van 10
december.
Nu is nee zeggen door de eigen regering voor velen eerder een reden voor lof dan
voor blaam. Minister Luns was nooit zo populair als toen hij, in de jaren '60, nee zei
tegen De Gaulle en Soekarno. En op het ogenblik loopt in Parijs, voor volle zalen,
een toneelstuk Celui qui a dit non, waarmee dezelfde De Gaulle wordt bedoeld.
Het besluit van de Franse regering om, hoewel de Europese Commissie het
exportverbod op Brits rundvlees had opgeheven, toch het embargo te handhaven, zal
dus geen verontwaardigde reacties bij eigen publiek wekken - ook als zij daarmee,
zoals Le Monde zegt, het Europese recht openlijk schendt.
Zij beroept zich op het advies van een door haarzelf ingesteld lichaam, dat tot de
conclusie kwam dat het Britse rundvlees nog ‘elementen van waarschijnlijke, maar
niet kwantificeerbare risico's’ bevatte. Geen sterk argument: iedere deelnemer aan
het verkeer loopt zulke risico's op.
Maar toch is het Franse besluit begrijpelijk. Het gaat om de volksgezondheid een onderwerp dat bij het publiek, zoals dat heet, zeer gevoelig ligt -, en de Franse
polici zijn nog steeds getraumatiseerd door het schandaal met het besmette bloed,
dat honderden het leven heeft gekost en - voor hen misschien nog belangrijker - de
carrière van enkele politici heeft geruïneerd.
Het is evenwel juist die begrijpelijkheid van het Franse nee dat het een betekenis
geeft die verre uitstijgt boven die van de kwestie waarom het gaat. Immers, iedere
regering kan, als het haar zo uitkomt, zich beroepen op soortgelijke dwangpositie.
Wat Frankrijk vandaag doet naar aanleiding van het Britse rundvlees, kan een ander
land - of misschien Frankrijk zelf - morgen doen als het bijvoorbeeld de regels van
het Stabiliteitspact dat de euro moet beschermen, niet langer kan volgen.
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Met andere woorden: in noodsituaties - en of er een noodsituatie is, bepaalt ieder
land afzonderlijk - kan een land zich gedwongen voelen Europese regels openlijk te
schenden. Een rebellie in eigen land tegen die regels of het bedreigde voortbestaan
van een regering kan al als een noodsituatie aangemerkt worden. Ook in het
integrerende Europa primeert dus nog steeds de nationale politiek.
Hoe dan ook - Frankrijk geeft een buitengewoon ongelukkig voorbeeld aan al die
Europese landen die, krachtens het besluit van de Europese top in Helsinki,
gekwalificeerd zijn als kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie. Weliswaar
zijn die landen in de zwakke positie van vragende partij, maar juist het feit dat in
Europa kennelijk sommige landen ‘gelijker zijn dan andere’, zal de sfeer niet
verbeteren.
Deze Franse Alleingang onderstreept nog eens het contrast tussen enerzijds de
zwakheid van de interne cohesie van de EU en anderzijds haar aantrekkingskracht.
Enerzijds wil bijna iedereen lid worden van die club, anderzijds is zijn innerlijke
kracht wankel. Het besluit van Helsinki om het aantal kandidaat-leden uit te breiden
lijkt op een vlucht naar voren, gezien het onvermogen om, door hervorming van de
eigen instellingen, de besluitvorming aan te passen aan de pretenties van één machtig
Europa.
Immers, niemand ontkent dat de procedures die de besluitvorming in een EU van
vijftien leden al zo moeizaam maken, een EU van 27 of 28 leden tot bijna volledige
stagnatie zouden doemen. Het lijkt wel alsof in Helsinki zij die Europa een ‘Europa
der staten’ willen laten, hun zin hebben gekregen. Zo ja, dan staat dat in scherpe
tegenstelling tot de euforie die tegelijkertijd het besluit tot vorming van een Europese
interventiemacht wekt. Zonder snelle besluitvorming blijft zo'n macht een lege huls.
Toch was het besluit van Helsinki tot uitbreiding van de EU onvermijdelijk. Politiek
bestond er geen reden naties die het communisme van zich afgeschud en zich tot min of meer goed werkende - democratieën ontwikkeld hadden, de toegang tot de
EU te ontzeggen. Die landen langer in hun sop laten gaarkoken zou zelfs gevaarlijk
kunnen zijn.
Maar het is te hopen dat het besluit wèl genomen is in het volle besef van de
consequenties ervan. Over het gevaar van een stagnerende besluitvorming binnen
de EU is al gesproken. Daarnaast is er het feit dat sommige van die landen economisch
in de verste verte niet voldoen aan de voorwaarden tot toetreding. Roemenië en
Bulgarije zijn daar de meest krasse voorbeelden van, maar die twee landen moeten
juist politiek beloond worden voor de steun die zij het Westen in de oorlog tegen
Servië gegeven hebben.
En dan is er nog de precedentwerking. Als landen als Roemenië en Bulgarije
kandidaat kunnen worden, op welke gronden kunnen dan straks Moldavië, Oekraïne,
Wit-Rusland, ja Rusland zelf geweigerd worden? Zeker, er zullen nog jaren overheen
gaan alvorens zelfs sommige van de in Helsinki als kandidaat erkenden werkelijk
lid zullen worden, maar zo'n onvermijdelijk uitstel kan ook tot ontgoocheling en
wrok leiden - wat politiek weer niet wenselijk is.
Kortom, in Helsinki is een stap genomen die inderdaad historisch genoemd kan
worden, maar die historiciteit ligt deze keer, anders dan het cliché meestal wil, hierin
dat een richting is ingeslagen waarvan niemand weet waarheen die leiden zal, tenzij
die stap spoedig gevolgd wordt door een radicale hervorming van de instellingen
van de EU, maar is die waarschijnlijk?
NRC Handelsblad van 17-12-1999, pagina 7
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De ruiters van de apocalypse
In de voorlaatste Huizingalezing van deze eeuw, waarvan een bekorte versie in de
krant van zaterdag j.l. stond, herinnerde Jorge Semprun er niet aan dat hij een deel
van zijn jeugd heeft doorgebracht in Den Haag, waar zijn vader, tijdens de Spaanse
burgeroorlog (1936-1939), de diplomatieke vertegenwoordiger van de Spaanse
republiek was.
Toch heeft hij wel, zoals uit eerdere geschriften blijkt, herinneringen aan de
Nederlandse fase van zijn leven, maar zij werden overspoeld door die aan latere
ervaringen: schooltijd in Parijs, verzet tegen de Duitse bezetter, overleven in een
concentratiekamp, opnieuw verzet (maar nu tegen Franco) en tenslotte minister in
de regering van Felipe Gonzalez.
Daarbij vergeleken vallen de jaren in het vooroorlogse Den Haag, dat toch al niet
een centrum van bruisend intellectueel leven was (hoewel: Menno ter Braak woonde
er), natuurlijk in het niet. Trouwens, Semprun was toen nog een kleine jongen. De
enige toespeling die hij in zijn lezing op Nederland maakte, bood het gesprek dat
twee Oostenrijkers, Sigmund Freud en Gustav Mahler, in 1910 in Leiden hadden,
tijdens een urenlange wandeling door de stad.
Maar een derde Oostenrijker neemt een grotere plaats in zijn lezing in: Adolf
Hitler. Terecht, want als wij een terugblik werpen op de twintigste eeuw, dan doemt
Hitler op als de personificatie van het kwaad waartoe de mens, zelfs de beschaafde
mens, in staat blijkt te zijn. Zelfs de beschaafde mens? Misschien juist de beschaafde
mens, want Semprun toont aan dat de uitroeiing van de Europese joden het ‘unieke
kenmerk van industriële, rationele systematisering’ heeft.
Helemaal origineel is die opmerking niet. De Pools-Britse socioloog Zygmunt
Bauman heeft al eerder opgemerkt dat de holocaust, juist doordat hij ‘de
vingerafdrukken van de moderniteit, van de maakbare maatschappij, van de perfecte
bureaucratie’ draagt, een modern verschijnsel is. Jean-Paul Sartre zag er zelfs in
zekere, perverse zin een teken van vooruitgang in: vroegere massamoordenaars
hadden de middelen niet om miljoenen te vermoorden.
Semprun knoopt daar een interessante waarneming aan vast: het aantal doden
veroorzaakt door de pestepidemieën in de Middeleeuwen of door de Dertigjarige
Oorlog in de zeventiende eeuw, was oneindig kleiner dan de aantallen die het gevolg
waren van de wereldoorlogen in de twintigste eeuw. Niettemin was, ondanks het
enorme kwantitatieve verschil, de demografische invloed van de laatste kleiner: in
1930 leefden er twee miljard mensen op onze planeet, nu zes miljard. De verleiding
bestaat om, bij deze vergelijking, te denken aan een vierde Oostenrijker, de econoom
Joseph Schumpeter, die het begrip van de ‘creatieve destructie’ formuleerde, maar
dit toe te passen op de holocausten van de twintigste eeuw zou neerkomen op een
hypertrofiëring van dit begrip, waartoe Schumpeters werk geen enkele aanleiding
geeft. Semprun laat het gelukkig bij de feitelijke waarneming.
Sprekend over deze eeuw (die overigens nog een jaar te gaan heeft), ontkomt
Semprun er niet aan, een vergelijking te trekken tussen de twee antidemocratische
bewegingen die haar hebben gekenmerkt: het nationaal-socialisme (Semprun zegt:
nazisme) en het communisme. De verschillen en overeenkomsten tussen beide zijn
al vaker onderwerp van debat geweest. Daaraan voegt Semprun niet veel
oorspronkelijks toe.
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Dat geldt misschien ook voor enkele opmerkingen die hij hierover en passant
maakt, maar zij zijn toch belangrijk omdat er nog steeds misverstanden bestaan. In
de eerste plaats: het nationaal-socialisme toont een ‘weliswaar monstrueuze, maar
toch ondubbelzinnige coherentie tussen discours en praktijk’, terwijl het communisme
in de praktijk een ‘permanente ontkenning’, een ‘constante loochening’ van zijn
verheven doeleinden was. Wat dat betreft, was het nationaal-socialisme dus radicaler.
In de tweede plaats: nationaal-socialisme en communisme waren het ‘massale en
volkse’ antwoord op het falen van de democratie. Dus ook het eerste was massaal
en volks. Dat verdient nog eens onderstreping, want het wordt nog steeds vaak als
een samenzwering van conservatieven en reactionairen gezien, wat een ernstige
onderschatting van het verschijnsel is.
Bovendien: als het, zoals Semprun zegt, een reactie op de democratie is, dan
betekent dit dat het eruit voortgekomen is. Het nationaal-socialisme is dus, meer nog
dan het communisme, zonder de voorgaande democratie, die intussen volkspartijen
had voortgebracht, niet denkbaar. Dat horen we al op z'n minst sinds Jacques de
Kadts Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1939) te weten.
Belangrijk is ook dat Semprun niet spreekt over fascisme, maar over
nationaal-socialisme. Terecht, want het fascisme was een typisch Italiaanse beweging,
die, vergeleken met het radicale, ja onmenselijke nationaal-socialisme, bijna een
operette was. Wiesenthal heeft dan ook eens gezegd: het nationaal-socialisme fascisme
te noemen komt neer op een goedpraten (eine Verharmlosung) ervan.
Tenslotte wijst Semprun erop dat de wederopbouw van de democratie
gemakkelijker was na de nederlaag van het nationaal-socialisme dan na de
ineenstorting van het communisme. Het eerste had namelijk de markt grotendeels
onverlet gelaten, en de markt vormt ‘de basis van de burgerlijke samenleving’. In
dít opzicht was dus het communisme radicaler. Maar we moeten niet vergeten dat
de opbouw van de democratie in de voormalig communistische landen ook dáárom
moeilijker is doordat de meeste hunner nauwelijks op een democratisch verleden
konden terugvallen.
Maar Semprun noemt deze eeuw niet alleen die van vernietiging, maar ook die
van bevrijding - hoewel hij in zijn lezing aan dat aspect veel minder aandacht besteedt.
Niettemin: deze eeuw wordt tevens gekenmerkt door dekolonisatie, emancipatie van
de vrouw, deconfessionalisering, bevrijding van de arbeid van vervreemdende
omstandigheden. Hij besluit dan met het woord van de Britse historicus Eric
Hobsbawm: ‘Een soort die de twintigste eeuw heeft overleefd, zal niet verdwijnen.’
Nu, dat is een nogal demagogische uitspraak, want de menselijke soort is in deze
eeuw niet bedreigd geweest (behalve misschien door het kernwapen, maar dat noemt
Semprun nergens). Iets anders is dat de soort door de ‘bliksemsnelle vooruitgang
van de biotechnische wetenschap’ veranderd kan worden.
Deze mogelijkheid heeft Francis Fukuyama (die evenmin genoemd wordt) ertoe
gebracht zijn theorie van het ‘einde van de geschiedenis’ te herzien: een
postmenselijke geschiedenis is mogelijk. Semprun komt niet verder dan te zeggen
dat we ons daarop ‘in moreel opzicht dringend moeten voorbereiden’. Amen.
NRC Handelsblad van 21-12-1999, pagina 9

De linker- en de rechterhand
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Meer dan gewone belangstelling hebben bij ons thuis de verhalen in de pers gewekt
als zouden de gelden die het Foster Parents Plan krijgt, niet of nauwelijks ten goede
komen aan de pleegkinderen die donateurs in Nederland via die organisatie
toegewezen krijgen. Er is al een Vereniging van Verontruste Foster Parents opgericht,
die 600 leden zou hebben.
Waarom die meer dan gewone belangstelling bij ons? Welnu, wij zijn ook, al ruim
tien jaar, pleegouders van zo'n kind. Het onze woont in India, en geregeld krijgen
wij verslagen van of over hem. Eerlijk gezegd hebben wij, anders dan die verontruste
pleegouders, nooit de moeite genomen om ter plaatse te gaan kijken of die verslagen
wel kloppen.
Daarvoor ontbrak het ons, zo moeten we van onszelf bekennen, aan de juiste
motivatie. De reden waarom wij indertijd zo'n kind hebben aangenomen en sindsdien
jaarlijks een bepaald bedrag op de rekening van FPP storten, is eigenlijk geen andere
dan dat wij vonden dat wij iets van onze rijkdom moesten afstaan ten gunste van
minder bedeelden. Afkopen van ons slechte geweten dus. Daarmee deden wij, zo is
mij langzamerhand duidelijk geworden, niet anders dan wat ik de politiek zo vaak
verweten heb: geld aan Ontwikkelingssamenwerking geven en er verder niet zo
geïnteresseerd in zijn hoe dat geld besteed wordt. Het verschil is misschien alleen
dat de politiek met haar vrijgevigheid te koop loopt. Dat Nederland, per hoofd van
de bevolking, meer uitgeeft aan Ontwikkelingssamenwerking, vervult haar van trots.
Hoe dit ook zij - omdat we de juiste motivatie missen, kunnen we ook niet de
verhalen dat de FPP de donaties onjuist of oneigenlijk zou aanwenden, bevestigen
of bestrijden. Wèl lijken de argumenten waarmee FPP zich tegen die aantijgingen
verweert, niet altijd even sterk.
FPP zegt dat het nooit de bedoeling is geweest dat de gegeven gelden altijd het
desbetreffende kind direct ten goede zouden komen. Vaak (meestal?) gaat het om
verbetering van zijn omgeving, zoals het opzetten van een gezondheidsdienst of het
bouwen van klaslokalen in het dorp of het district waar dat kind woont. Volgens FPP
wordt in samenspraak met de dorpsoudste of de gemeenschapsleider een lijst van
projecten en prioriteiten opgesteld, die dan met de plaatselijke bevolking worden
uitgevoerd. Ook wordt wel - dat is dan directere hulp - de woning van het pleegkind
verbeterd. Dat klinkt redelijk, en of dat ook allemaal klopt, daar heb ik, zoals gezegd,
geen oordeel over.
Eén donatrice heeft dat wèl. Zij is herhaaldelijk haar pleegkinderen in Guatemala
gaan bezoeken en vond toen dat er van alles mis was. Tijdens haar laatste bezoek in
juli heeft zij zelf geld gegeven voor het repareren van het dak van hun huis. ‘Met
golfplaat is het waterdicht gemaakt. Pas in oktober, toen het niet meer nodig was,
liet FPP bij de familie tien planken en acht balken brengen’, vertelt ze in Het Parool
van 11 december.
Het is hier dat het verweer van FPP meer vragen oproept dan beantwoordt. Volgens
de woordvoerder vlotte het herstel van het dak niet omdat de grootvader niet
meewerkte. Het is, zo zegt hij tegen Het Parool, vaak moeilijk de bevolking in
ontwikkelingslanden in beweging te krijgen. En verder woordelijk geciteerd: ‘Mensen
in de Derde Wereld denken anders dan wij in het Westen. Ze ervan bewust maken
dat ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, is vaak al een project op
zichzelf.’
Dit is een onthullende reactie. Als de bevolking zelf er niet geïnteresseerd in is
haar eigen levensomstandigheden te verbeteren, waarom moeten wij haar dan die
verbetering opdringen? Als een cultuur het begrip ‘ontwikkeling’ niet kent, wordt
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haar dan geen geweld aangedaan door de introductie van dat begrip uit een andere
cultuur?
Ook in de koloniale tijd werd, soms met de beste bedoelingen, de plaatselijke
bevolking een vreemde cultuur of levensstijl opgedrongen. Dat veroordelen wij nu,
maar doen wij met ontwikkelingssamenwerking - een eufemisme, trouwens - in
wezen iets anders? Ja, iets voor niets krijgen, wil iedereen wel (niet alleen in
ontwikkelingslanden), maar hier gaat het om ingrijpende veranderingen die beoogd
worden, en dan wordt de weerstand groter.
Zou het niet beter zijn als de behoefte aan ontwikkeling of verandering uit de
bevolking zelf zou voortkomen, zoals in Japan of China? Dan is zij geïntegreerd in
de eigen cultuur. Gebeurt dat niet, dan moet gevreesd worden dat alle bijdragen uit
het Westen niet meer bewerkstelligen dan wat Hella Haasse eens zei van het resultaat
van drie eeuwen Nederlands bewind in Indonesië: ‘krassen op de rots’.
Maar hoe staat het intussen met ons pleegkind in India, dat ons trouw gunstige
berichten stuurt? Hij moet nu ongeveer achttien jaar oud zijn en draagt, volgens de
foto's, het begin van een snor. Drie jaar geleden stelde hij ons enigszins teleur door
te melden dat hij de school verlaten had, omdat hij niet langer geïnteresseerd was in
de studie. En nu werkt hij in een bar en restaurant. Ongetwijfeld een eerzaam beroep,
maar je vraagt je wèl af: is dàt wat we beoogd hebben met onze donaties? Maar dat
is weer een typisch westerse reactie. Het is ook een niet erg christelijke reactie, want:
laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet.
NRC Handelsblad van 24-12-1999, pagina 7

Twee kerstredes
Onlangs heeft de minister-president bekend gemaakt dat in kleine kring, waar hijzelf
wel deel van zal uitmaken, nagedacht wordt over de modernisering van ons
koningschap. Nu de dames en heren daar toch mee bezig zijn, kunnen ze misschien
ook eens hun gedachten laten gaan over functie en vorm van de jaarlijkse kerstrede
van ons staatshoofd.
Is er wel eens onderzoek gedaan naar de luisterdichtheid en het effect ervan? 's
Middags eerste kerstdag, om 1 uur, na nieuws en reclame, lijkt niet hèt uur waarop
heel veel mensen de gezelligheid zullen onderbreken om op Radio 1 af te stemmen.
En wordt er wel rekening mee gehouden dat vijf à tien minuten geconcentreerd
luisteren meer is dan de meeste mensen kunnen opbrengen?
Want de taal waarin de koningin haar gedachten formuleert, vergt geconcentreerd
luisteren - vooral wanneer haar positie haar ertoe dwingt eerder op gebeurtenissen
te zinspelen dan man en paard te noemen. Zeker, we kunnen het twee dagen later in
de krant nalezen, maar hoeveel mensen nemen die moeite? Maartje van Weegen
moest dan ook na het nieuws van dezelfde avond als exegete optreden om ons uit te
leggen wat de koningin bedoeld had of zeker niet bedoeld had met bepaalde
uitspraken. Dat betrof dan vooral haar uitspraak over de vraag naar meer openheid,
die volgens haar ‘gerechtvaardigd’ is.
Laten we dat eens vergelijken met de kerstrede die koning Albert van België op
dezelfde dag uitsprak, een rede die minder dan de helft besloeg van de rede van onze
koningin. Dat noodzaakte hem tot beknoptheid en duidelijkheid. Goethes woord ‘In
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister' (in de zelfbeperking blijkt pas het
meesterschap) werd weer eens bewaarheid.
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Hij bepaalde zich hoofdzakelijk tot twee thema's. In de eerste plaats sprak hij niet
over openheid, maar betrachtte hij die, en wel toen hij de crisis in zijn huwelijk, nu
dertig jaar geleden, te berde bracht. Impliciet gaf hij ook toe dat de verhalen die
daarover de laatste tijd weer de ronde deden, op waarheid berustten. Blijkbaar regeert
in België de leugen nog niet.
Het tweede thema dat hij aansneed, was de “versnelde globalisatie van de
economie”. In één zin sprak hij de hoop uit dat zij gepaard zou gaan met “meer
sociale rechtvaardigheid op het internationale vlak” en met “groter respect voor het
milieu” en voor de “culturele verscheidenheid“. Meer hoefde hier niet over gezegd
te worden.
Ook koningin Beatrix raakte dit onderwerp aan, toen zij sprak over de
“ongebreidelde toepassing van informatie- en communicatietechnologie”. Haar zorg
was dat de “menselijke interactie” uit het oog zou worden verloren. Naar wat zij
daarmee precies bedoelde kan, ook na lezing van de tekst, slechts worden gegist.
Daarna kwamen nog andere onderwerpen aan de orde: de politieke integratie van
Europa, waarvan de “belangrijkste uitdaging ligt in oostelijke richting” (waarom niet
gewoon: Oost-Europa?); de “ernstige bedreiging van de draagkracht van de aarde”
als gevolg van de “voortdurende toename van materiële productie“; de
individualisering, die het gevaar van “verschraling van het groepsgevoel”, maar ook
de behoefte aan “nieuwe vormen van menselijke verbondenheid en saamhorigheid”
kan meebrengen.
Ongetwijfeld zijn dit alle uiterst belangrijke zaken, maar het is te veel om door de
simpele luisteraar in tien minuten verwerkt te kunnen worden. Hij heeft nauwelijks
kunnen nadenken over het ene probleem, of hij wordt alweer met het andere
geconfronteerd. Dat is op den duur onbevredigend, tenzij hij zich laat wiegen door
het gevoel dat hier mooie dingen gezegd worden.
Eén zaak heeft kennelijk de bijzondere aandacht van de koningin: het bewustzijn
dat machtsuitoefening niet alleen tussen staten, maar ook binnen landen “moet worden
getoetst aan de internationale rechtsorde”. Was aanvankelijk nationale soevereiniteit
een onaantastbaar begrip, nu winnen internationaal aanvaarde normen meer en meer
aan gewicht.’ Zij vindt dit ‘een van de meest hoopgevende ontwikkelingen in onze
tijd’.
Hier spreekt duidelijk de regering (=staatshoofd èn kabinet), want zulke geluiden
heeft minister Van Aartsen ook herhaaldelijk laten horen. Maar de tekst van de
koningin laat toch enkele vragen onbeantwoord. Hoe kan, bijvoorbeeld,
machtsuitoefening binnen landen - hier had toch Kosovo genoemd moeten worden,
al was het maar om de luisteraar bij de les te houden - getoetst worden aan de
internationale rechtsorde, wanneer die rechtsorde nog steeds uitgaat van de nationale
soevereiniteit? Of is het de bedoeling dat de internationale rechtsorde veranderd
wordt?
Andere vraag: zijn die normen die ‘meer en meer aan gewicht’ winnen tegen de
nationale soevereiniteit, werkelijk ‘internationaal aanvaarde normen’? Ook door
landen als Rusland, China, Turkije (en zo kunnen we nog talloze andere landen
noemen)? Nederland moet ervoor oppassen dat het niet die nieuwe normen met
dezelfde gretigheid aanvaardt als waarmee de Kamer een paar jaar geleden
lichtbewapende soldaten naar het onverdedigbare Srebrenica stuurde. Of is ons devies:
‘Fiat justitia, et pereat mundus’ (het recht moet zijn loop hebben, al vergaat de wereld
erbij)?
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Deze kritische vragen mogen ook naar aanleiding van een rede van het staatshoofd
worden gesteld. Immers: ‘Eenieder die voor het voetlicht treedt, zal op zijn prestaties
worden beoordeeld. De kritische houding waarmee waarheid wordt onderzocht en
geloofwaardigheid getoetst, is zeker positief.’ Ook dat heeft de koningin in haar
kerstrede gezegd.
NRC Handelsblad van 28-12-1999, pagina 7

Millenniumgekte
Onlangs heb ik hier tussen neus en lippen door me laten ontvallen dat de twintigste
eeuw na vandaag nog een jaar te gaan heeft. Daar heb ik heel wat brieven op gekregen,
waarin mij haarfijn uitgelegd werd dat ik het bij het verkeerde eind had. Nu is
tijdrekenkunde nooit mijn sterkste vak geweest, dus ik was onder de indruk.
Ik had gedacht dat ik met simpele logica had kunnen volstaan: als een decennium
loopt van 1 tot en met 10, waarom zou een eeuw of een millennium dan plotseling
beginnen met 0 en eindigen met 99? Maar zo gemakkelijk is het dus blijkbaar niet.
Ik was bijna bereid mij gewonnen te geven.
Maar toen las ik in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van eergisteren een artikel
van Hubert Markl, die, eveneens tussen neus en lippen door, schrijft dat de ‘werkelijke
eeuwwisseling’ een jaar na de jaarwisseling 1999/2000 volgt. Hij beargumenteert
dit niet, maar zijn artikel gaat dan ook niet over deze kwestie.
Voor mij was dit evenwel voldoende om te gaan twijfelen aan het gelijk van mijn
opponenten. Niet dat ik weet wie Hubert Markl is, maar ik weet wel wat hij is, want
dat stond onder dat artikel. Hij is voorzitter van de Max-Planck-Gesellschaft, het
topje dus van de Duitse wetenschap. Zo'n man zal toch wel weten waar hij over praat?
Is dus die hele millenniumgekte alleen maar een hype? Zo ja, dan is die ontstaan
door iets wat een werkelijk probleem is of was: het feit dat de computers over de
hele wereld niet op 2000 waren afgesteld, maar op 00, zodat ze, bij die cijfers
aangekomen, weer bij de 1900 zouden beginnen te rekenen. Als daar niets aan gedaan
zou worden, zou de chaos losbreken. Dat werd het millenniumprobleem genoemd.
(Waarom niet het centenniumprobleem, is mij een raadsel.)
Hoe dan ook, de meest gerenommeerde bladen gaan er - tegen beter weten in? van uit dat morgen de eenentwintigste eeuw begint. Alles staat in het teken van het
millennium. Ook de zeer serieuze Times Litterary Supplement doet er aan mee. Aan
een kleine vijftig schrijvers, meest Engelstaligen, heeft het gevraagd wat zij de
belangrijkste boeken van het jaar 1999 en van het tweede millennium vonden. In het
nummer van 3 december stonden de antwoorden.
Die zijn gepubliceerd onder de kop ‘International books of the year - and the
millennium’. Er staat geen vraagstelling bij, zodat we moeten aannemen dat de
beantwoorders vrij gelaten werden te beslissen of het hier ging om boeken die de
meeste indruk op hen gemaakt hadden dan wel om boeken die zij, objectief gesproken,
het belangrijkst vonden.
Wat de boeken van 1999 betreft, wil ik alleen maar zeggen dat ik de grootste
bewondering heb voor mensen die met antwoorden komen. Als je één boek het
belangrijkste vindt, dan mag je aannemen dat dat een keuze is uit vele dit jaar gelezen
boeken. Waar vinden die mensen, die meestal een drukke werkkring hebben, in
godsnaam de tijd om al die boeken te lezen?
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Dat geldt natuurlijk ook voor het belangrijkste boek van het millennium, maar om
tot die keus te komen, hebben de beantwoorders een heel leven gehad. Niettemin
vind ik het een belachelijke vraag. De eerste vier, vijf eeuwen immers konden de
meeste mensen niet lezen en waren er dus ook maar weinig schrijvers. (Er worden
in de antwoorden drie genoemd: Beowulf, Dante en Hildegard von Bingen.)
Toch geven die antwoorden, met alle beperkingen en bezwaren die ze aankleven,
toch wel een aardig beeld - niet van het tweede millennium, maar van de smaak of
perceptie van de beantwoorders. Die is heel sterk angelsaksisch bepaald. Van de
ongeveer 25 uitverkorenen zijn er elf Engelstalig.
Zes komen uit Frankrijk (Montaigne, Descartes, Rousseau, Diderot, Proust en
Lucien Febvre), drie uit Italië (Dante, Vico en Primo Levi), twee uit Rusland
(Dostojevski en Toergenjev), een uit Spanje (Cervantes), een uit Duitsland (Hildegard
von Bingen) en een uit Nederland (Spinoza).
Opmerkelijk is de geringe oogst uit het Land der Dichter und Denker. Zelfs het
Universalgenie Goethe wordt niet genoemd. Ongetwijfeld zou een soortgelijke
enquête in Duitsland een heel ander resultaat opleveren. Trouwens, in elk land zou
de uitslag verschillend zijn en eveneens sterk nationaal bepaald - hoewel ik me
afvraag of zo'n enquête, in Nederland gehouden, Spinoza zou produceren (niet dat
hij dat niet zou verdienen).
Natuurlijk zijn er schrijvers die door meer dan één beantwoorder als de grootste
van het millennium worden genoemd. Vijf kozen er Shakespeare, vier Dante, drie
Darwin, drie Proust, twee Cervantes, twee Beowulf en twee de King James' Bible
(de in opdracht van Jacobus I van Engeland en Schotland vervaardigde bijbelvertaling
van 1611).
Komen er dus meer Engelstaligen dan anderen op de lijst voor, dat wil niet zeggen
dat, behalve Shakespeare, dezen ook met de meeste prijzen pronken. Wat dat betreft,
zijn smaak en perceptie vrij cosmopolitisch, hoewel alweer de afwezigheid van
Duitsland opvalt. We mogen overigens wel aannemen dat Darwin en de bijbelvertaling
van Jacobus zijn gekozen op grond van hun invloed op resp. wetenschap en taal,
eerder dan wegens hun intrinsieke schoonheid.
Wat zou mijn keuze zijn als mij de vraag gesteld zou zijn naar het belangrijkste
boek van het millennium. Mij beperkend tot de Nederlandse letterkunde, zou ik dan
uitkomen op de Statenbijbel, die de Nederlandse taal heeft gevormd (samen met P.C.
Hooft, die trouwens ook heel mooie gedichten heeft geschreven).
NRC Handelsblad van 31-12-1999, pagina 9

2000
Geen reden voor een warm gevoel
Aan het begin van een nieuw jaar worden we verwacht vooruit te kijken; het oude
jaar is geschiedenis. Niettemin laat het oude jaar ons veel onopgeloste - soms
onuitgesproken - vragen na, losse draden die afgehecht moeten worden (zo luidt de
technische term, zo verzekert mij degene met wie ik het leven deel). Daarom kom
ik nog even terug op wat ik hier op 21 december schreef over de Huizingalezing van
Jorge Semprun. Daarin zei hij o.a.:
‘Hoe pijnlijk het voor sommigen ook kan zijn, er moet discussie worden gevoerd
over het identiek zijn of anders zijn van de twee totalitaire systemen die zo'n
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vooraanstaande rol in deze eeuw hebben gespeeld.’ Vervolgens voegde hij de daad
bij het woord en trok hij een vergelijking tussen nationaal-socialisme en communisme.
Voor wie zou zo'n vergelijking pijnlijk zijn? Voor sommige ex-communisten, die
vergelijking verwarren met gelijkstelling en, van die denkfout uitgaande, vrezen zich
de laatste rechtvaardiging van hun vroeger geloof ontnomen te zullen zien. Maar
Semprun, zelf ex-communist, toonde in zijn lezing aan dat zo'n vergelijking juist
heel verhelderend kan zijn.
Zo zei hij dat, terwijl het nationaal-socialisme uit zijn geloof aan de superioriteit
van het arische ras ‘alle consequenties voor de organisatie van de samenleving’ trok
en ‘daarmee een coherentie tussen discours en praktijk’ vestigde, de praktijk van het
communisme daarentegen ‘de permanente ontkenning van de verkondigde doelen’
was, doordat die praktijk ‘uitmondde in een versteende samenleving, waarin de
indeling in kasten en de verdeling van privileges meer dan waar ook uitgesproken’
was.
Ex-communisten kunnen hieruit eventueel nog de troost putten dat, al was dan de
praktijk van het communisme misschien afschuwelijk, zijn theorie of ideologie (de
doelen, het discours), anders dan bij het nationaal-socialisme, tenminste menselijk,
ja verheven was. Een ex-communist die niet voor die verleiding bezwijkt, is André
Roelofs, columnist van de Volkskrant.
Weliswaar is het, zo schrijft hij in zijn artikel van 24 december voor ‘mensen die
ooit met de beste bedoelingen communist waren’, wel ‘prettig’ te horen dat de theorie
van het communisme tenminste ongeschonden is gebleven, maar hij betwijfelt of
‘historici in de volgende eeuw er ook nog zo over zullen denken’. (Die ‘beste
bedoelingen’ waarop ex-communisten zich vaak beroepen, is overigens een
overbodige toevoeging: daar gaan we vanuit, anders is geen discussie mogelijk.)
Waarom zet Roelofs nu niet alleen een vraagteken achter de praktijk, maar ook
achter de theorie van het communisme? Omdat er volgens hem ‘een ijzeren en logisch
verband tussen de marxistische opvattingen van Stalin en zijn moorddadige praktijken’
bestaat. Stalin zelf was ‘een consequente, ja radicale Jacobijnse marxist, die als
verbeten vijand van het oude stelsel met niets ontziend geweld doorzette wat de oude
Marx voor historisch noodzakelijk en onvermijdelijk had gehouden’.
In Roelofs' opvatting was er bij het communisme dus wèl coherentie tussen discours
en praktijk en verschilde het dus, in dit opzicht, niet van het nationaal-socialisme.
Wat er van die opvatting waar moge zijn - zij geeft er in elk geval blijk van dat
Roelofs zijn eigen communistische verleden zonder enige sentimentaliteit onder ogen
ziet. Bij hem kennelijk geen ‘warm gevoel’ wanneer hij aan die dagen denkt.
Wat er van die opvatting ook waar moge zijn - dit voorbehoud moet gemaakt
worden. Maar als zij juist is, dan houdt dat in dat er van een ‘communisme met een
menselijk gezicht’ geen sprake kan zijn; dat ook de Praagse lente van 1968 ten dode
gedoemd zou zijn geweest, ook als de Sovjet-Unie er niet met geweld een eind aan
zou hebben gemaakt. Roelofs zegt dan ook dat na Stalins dood het communisme een
‘slap aftreksel’ werd. Het echte communisme zal ‘niet losgemaakt kunnen worden
van Stalin’.
Toch kan dit nog niet met stelligheid beweerd worden, want daarvoor weten we
nog te weinig van Stalin af. Terwijl er over Hitler duizenden boeken geschreven zijn,
is er over Stalin betrekkelijk weinig bekend. Hij heeft geen Mein Kampf geschreven,
en van hem zijn geen Tischgespräche overgeleverd. Nog steeds zijn de Russische
archieven minder toegankelijk dan de Duitse. En dan te bedenken dat, ondanks die
Duitse overvloed, de beste biografen erkennen het raadsel Hitler nog steeds niet
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opgelost te hebben! Hoeveel te meer geldt dit niet voor Stalin? Eén ding is echter
duidelijk: Hitlers agressie richtte zich - met één uitzondering: de zuivering van 30
juni 1934, waarbij enkele honderden (meest partijgenoten) omkwamen - bijna
uitsluitend tegen externe vijanden (werkelijke en gewaande); Stalins woede vooral
tegen interne vijanden (alweer werkelijke en gewaande), en hij liet ze bij miljoenen
vermoorden, van wie velen trouwe communisten waren.
Wat is de oorzaak van deze naar binnen gerichte haat, die zich bij Mao's ‘grote
culturele revolutie’ van de jaren '60 zou herhalen? Moet die uitsluitend gezocht
worden in de persoonlijkheid van de twee grote communistische leiders? Of biedt
onzekerheid over de steun die zij bij de bevolking genoten (waarover Hitler zich
geen zorgen hoefde te maken) een verklaring? Of is ten slotte die bijna permanente
zuivering van vooral eigen gelederen een bewijs dat Stalin en Mao hun ideologie
werkelijk serieus namen?
In de Frankfurter Allgemeine van 21 december probeert de historicus Gerd Koenen
ook tot een verklaring te komen. Hij komt tot de slotsom: ‘Het was niet Stalins
karakter dat het regime stempelde, het was het karakter van het regime dat zijn
persoon stempelde.’ Laat dat waar zijn - waaraan ontleende dan dat regime zijn
karakter: aan de ideologie die het wilde belichamen of aan de omgeving waarin het
tot stand was gekomen: Rusland?
Tegen dat laatste pleit dat ook buiten Rusland, ja ook buiten de machtssfeer van
de Sovjet-Unie, er miljoenen waren die onvoorwaardelijk in Stalin geloofden. En
het waren niet uitsluitend de domsten die dat deden. Daaruit zou afgeleid kunnen
worden dat niet alleen de behoefte aan persoonsverheerlijking, maar ook de
communistische ideologie zelf tot die volgzaamheid leidde.
NRC Handelsblad van 04-01-2000, pagina 9

Wapens en moraal
Deze week vierde deze rubriek in alle stilte haar veertigste verjaardag. Het grootste
deel van dat tijdvak heeft zij zich intens beziggehouden met de Koude Oorlog - die
oorlog overigens eerder beschouwend als een machtsstrijd dan als een ideologische
wedstrijd (in 1960 had het sovjetcommunisme zijn aantrekkingskracht al grotendeels
verloren).
Die Koude Oorlog is nu voorbij, maar het debat erover niet. Dat is niets bijzonders,
want de geschiedenis, waartoe de Koude Oorlog nu behoort, is een debat zonder
einde, zoals de historicus Pieter Geyl zei. Evenmin voorbij is het debat over de
oorzaken die het einde van die oorlog bewerkstelligd hebben.
In een artikel dat verscheen op de tiende verjaardag van de val van de Berlijnse
muur (9 november), sprak ik van ‘een samenloop van oorzaken’. Aan deze uitspraak
kon ik me geen buil vallen, want slechts weinige gebeurtenissen in de geschiedenis
zijn monocausaal. Behalve de innerlijke zwakte van het communistische stelsel,
noemde ik als oorzaak o.a. de wapenwedloop, die de Sovjet-Unie op den duur niet
meer aankon (wat ook een teken van die zwakte was). Een lezer in de provincie
Groningen schreef mij daarop dat hij enkele jaren geleden op de Norddeutscher
Rundfunk (een zender die niet in mijn ‘basispakket’ is opgenomen) gesprekken had
gevolgd van oud-bondskanselier Helmut Schmidt met Michail Gorbatsjov en Jimmy
Carter, die van 1977 tot 1981 president van de Verenigde Staten was. Daarin was
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ook de wapenwedloop als factor in de afloop van de Koude Oorlog ter sprake
gekomen.
Wat mijn Groningse lezer zich van die gesprekken wist te herinneren maakte mij
nieuwsgierig, en dus vroeg ik een transcript aan. Uit Helmut Schmidts
getranscribeerde gesprekken met twee verschillende personen - en de gespreksleider
deed ook menig duit in het zakje - komt, zoals meestal met zulke gesprekken het
geval is, geen afgerond beeld naar voren. Niettemin konden er, verspreid over het
geheel, een paar interessante uitspraken genoteerd worden. In de eerste plaats blijkt
Schmidt er nog steeds van overtuigd dat het besluit van de NAVO in de jaren '80 om
middellange-afstandsraketten in West-Europa te plaatsen in antwoord op de Russische
SS20's (het zogenaamde dubbelbesluit), niet alleen heeft geleid tot het verdrag met
de Sovjet-Unie om die wapens over en weer niet te plaatsen, resp. af te schaffen,
maar ook tot het Umdenkungsprozess in Moskou dat met Gorbatsjov verbonden
wordt, en zo tot de ontspanning.
Hij verwijst daarbij naar wat Gorbatsjov hem eens had verteld: op een dag waren
de commandanten van de rakettentroepen om Moskou bij hem gekomen om hem te
zeggen dat er tegen de Pershing 2 - dat was een type middellange-afstandsraket dat
in West-Europa geplaatst zou worden - geen verdediging bestond, waaruit zij de
conclusie trokken dat, om die Pershing 2's weg te krijgen, de Sovjet-Unie eerst de
SS20's moest wegnemen. Wat tenslotte ook geschiedde.
In een eerdere fase - dat moet in de jaren '70 zijn geweest - had minister-president
Kosigin geweigerd in te gaan op een voorstel van Schmidt om geen nieuwe raketten
te bouwen in de plaats van de bestaande, die aan het verouderen waren. Dat bevestigde
Gorbatsjov in zijn gesprek met Schmidt: ‘Het nieuwe rakettenprogramma werd als
een heel gewone operatie verkocht.’ Het ‘juiste ogenblik om in te stemmen met de
voorstellen van het Westen’ liet men toen voorbijgaan, waarop de NAVO zich
gedwongen zag het dubbelbesluit te nemen.
Hieruit blijkt dat, ook volgens Gorbatsjov, dat dubbelbesluit een grote, zo niet
beslissende, rol heeft gespeeld in de beëindiging van de Koude Oorlog. Als we
bedenken dat tegen dat dubbelbesluit destijds honderdduizenden Nederlanders in
massale demonstraties hebben geprotesteerd, dan moeten we concluderen dat dezen
het, achteraf gezien, niet bij het rechte eind hebben gehad. Ja, als zij hun zin hadden
gekregen, had de Koude Oorlog waarschijnlijk nog langer geduurd.
En als we vervolgens bedenken dat zich onder die protesteerders van toen een niet
onaanzienlijk deel van het huidige en de twee vorige kabinetten (plus trouwens van
de huidige Duitse regering) bevond, moeten we ons geen illusies maken omtrent het
inzicht van degenen die over ons gesteld zijn. Misschien hadden ze de moraal aan
hun kant (daar beriepen ze zich althans op), maar dat bewijst eens te meer dat een
‘morele’ politiek niet per definitie een goede politiek is.
Wat ‘morele’ politiek betreft, is een discussie tussen Helmut Schmidt en Jimmy
Carter interessant. Sprekend over de verhouding tot de Sovjet-Unie, zegt Carter op
een goed ogenblik: ‘Als president van een supermogendheid beschouwde ik de
gebeurtenissen uit een ander perspectief. West-Europa - het spijt me dat in Duitsland
te zeggen - stond niet helemaal bovenaan mijn lijst.’
Wat stond er dan voor hem dan wèl bovenaan? ‘Ik was veel meer geëngageerd in
Latijns-Amerika, ik normaliseerde de betrekkingen tot China, ik had
vredesonderhandelingen in het Nabije Oosten, en natuurlijk onderhandelde ik ook
met de Sovjet-Unie, en wij engageerden ons over de hele wereld voor de
mensenrechten.’ Schmidt dacht daar als bondskanselier anders over, maar ‘ik maakte
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een andere politiek, een veel meer openbare politiek, omdat ik de mensenrechten tot
een belangrijk brandpunt wilde maken’.
Hieruit kunnen twee conclusies getrokken worden. De eerste: niet iedere president
van de Verenigde Staten beschouwt de betrekkingen met Europa als topprioriteit.
De tweede conclusie is meer een vraag: zouden de prioriteiten van Carter iets te
maken hebben met het betrekkelijk geringe succes van zijn buitenlandse politiek?
Na de Russische inval in Afghanistan moest hij zelfs een draai van 180 graden maken
en de Amerikaanse bewapening sterk opschroeven.
NRC Handelsblad van 07-01-2000, pagina 7

Arrogantie van de macht
‘Duitsland is Europeser geworden...’, maar het is evenzeer waar dat er in Duitsland
‘meer aandacht is gekomen voor nationaal bewustzijn, nationale belangen en nationale
identiteit’. Beide uitspraken komen voor in Frits Botermans boek Terug naar Berlijn:
Duitsland na de val van de Muur. De recensent van de Volkskrant, Jan Luijten, die
lang correspondent in Bonn was, ziet een tegenspraak tussen beide stellingen (7
januari).
Maar is er wel een tegenspraak? Er zou alleen een tegenspraak zijn als er in andere
landen van Europa geen of minder aandacht zou zijn voor nationale belangen,
bewustzijn en identiteit, en dat is duidelijk niet het geval. We hoeven alleen maar
naar Duitslands naaste Europese partner, Frankrijk, te kijken om te zien dat dit niet
zo is. Ja, dat nauwe partnerschap met Frankrijk zou Duitsland wel eens een lesje
kunnen hebben geleerd in aandacht voor eigen nationale belangen.
Maar laten we niet aan het in Nederland geliefde spel meedoen anderen van
nationalisme te betichten. Wij weten daar zelf ook wat van. Het is niet langer politiek
incorrect over nationale identiteit te spreken, en het kabinet-Kok II heeft de
behartiging van nationale belangen verheven tot een legitiem doel van beleid (en
daarmee een eind gemaakt aan een jarenlange schijnheiligheid).
Met andere woorden: juist door meer aandacht te hebben voor nationaal bewustzijn,
nationale belangen en nationale identiteit, toont Duitsland dat het Europeser is
geworden. Of we dat nu al dan niet moeten toejuichen, is een tweede; maar het zou
een ongezonde anomalie zijn als alle Europese landen mochten denken aan hun
nationale belangen, alleen Duitsland niet.
Ja, we zouden ook de illegale praktijken van oud-bondskanselier Helmut Kohl ter
verrijking van zijn partijkas kunnen zien als een teken dat Duitsland zich aanpast
aan het Europese patroon. Immers, zulke praktijken zijn in andere Europese landen
- en alweer hoeven we alleen maar aan Frankrijk te denken - altijd schering en inslag
geweest.
Maar ook hier mogen we Nederland niet zien als de enige met schone handen: al
in 1910 kwam oud-minister-president Abraham Kuyper in opspraak door de
zogenaamde lintjeskwestie. Hij zou hebben bevorderd dat een zakenman die
aanzienlijke sommen in de kas van de Anti-Revolutionaire Partij had gestort, een
ridderorde kreeg. Evenals Kohl bekende Kuyper schuld. Hij sprak de beroemde
woorden: ‘Het boetekleed ontsiert den man niet.’
Deze relativering van het schandaal waarin Kohl verwikkeld is en waarin hij zijn
partij meegesleept heeft, dient niet ter verschoning van deze staatsman. Nee, met
zijn veronachtzaming van de grondwet en van een wet die hij overigens zelf, na een
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soortgelijke affaire, had laten aannemen, heeft hij niet alleen zijn eigen partij, maar
ook de zaak van de democratie in Duitsland ernstige schade berokkend. Algemeen
cynisme jegens de praktijk van de democratie kan slechts het gevolg zijn.
In de oude Bondsrepubliek, die al ruim een halve eeuw over 't algemeen gunstige
ervaring heeft met de democratie - langer dan Duitsland ooit gehad heeft - kan die
democratie wel tegen een stootje. Anders is dat in Oost-Duitsland, dat 55 jaar dictatuur
nog niet verwerkt heeft. Het is dan ook niet toevallig dat drie Oost-Duitse politici,
Angela Merkel, secretaris-generaal van de CDU (en vroegere protégee van Kohl),
Michael Luther, vice-voorzitter van die partij, en Wolfgang Thierse, voorzitter van
de Bondsdag, zwaar aan die zaak tillen.
Dit in tegenstelling tot Kohl zelf, die, al heeft hij dan het boetekleed aangetrokken,
de indruk maakt de kwestie te bagatelliseren, op z'n minst in zoverre als hij haar in
het niet vindt vallen bij de onbetwiste verdiensten die hij heeft gehad voor de zaak
van de Duitse en van de Europese eenheid. Hier kunnen we rustig van de arrogantie
van de macht spreken, die we ook wel bij andere politici, zoals president Nixon,
aantreffen.
Bij Kohl werd die arrogantie erger naarmate zijn ambtsperiode langer duurde:
zestien jaar bondskanselier, 25 jaar voorzitter van zijn partij. Het geloof in eigen
onmisbaarheid en het gevoel boven de wet te staan groeien dan bijna onvermijdelijk.
Daarom heeft het geval-Kohl een meer dan lokale betekenis. Het kan overal gebeuren.
Is het daarom van onze eigen minister-president wel verstandig een derde termijn
niet uit te sluiten? Zijn Duitse collega, Gerhard Schröder, denkt erover een beperking
van het bondskanselierschap tot acht jaar in een wet te laten vastleggen.
Er is nog een andere reden waarom de betekenis van het schandaal niet onderschat
mag worden. Zou het tenslotte leiden tot een breuk in de CDU tussen degenen die
schoon schip willen maken en hen die Kohl, ondanks alles, trouw willen blijven, dan
zou er een reusachtig gat in de Duitse partijenscala kunnen vallen, dat niet uitsluitend
door de andere partijen opgevuld zou kunnen worden. Door wie dan wel? Labiliteit
zou dan weer haar intrede in de Duitse politiek doen, met gevolgen die zich ook
buiten Duitsland zouden laten voelen.
Het buitenland mag dan ook het drama van de vergruizing van het monument Kohl
met enige zorg volgen, maar van banvloeken moet het zich onthouden. Terecht is
dus de Rijksuniversiteit Groningen vooralsnog van plan de uitreiking van het
eredoctoraat dat zij hem toegekend heeft, gewoon door te laten gaan. Die eer krijgt
hij trouwens niet voor zijn verdiensten als binnenlands politicus, maar als historicus
die zich bij het nemen van zijn internationaal-politieke beslissingen door zijn
historisch inzicht heeft laten leiden.
De ironie van het lot wil dat zich in Israel op dit ogenblik een soortgelijk schandaal
voordoet. Hier wordt president Weizman ervan verdacht tussen 1988 en 1993 een
half miljoen dollar te hebben ontvangen van een bevriend zakenman. Het was, zegt
hij, om de verpleging van een zieke zoon te bekostigen. Als dat al een excuus is, na
1991 gold dat niet meer, want toen is die zoon overleden. In elk geval waren die
giften voor persoonlijk gebruik bestemd, terwijl die voor Kohl in de partijkas vloeiden.
NRC Handelsblad van 11-01-2000, pagina 7

Dekolonisatie dan pas voltooid?
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Vijf jaar geleden, toen het bekend werd dat koningin Beatrix een officieel bezoek
zou gaan brengen aan Indonesië, waarvan generaal Soeharto toen nog het staatshoofd
was, ontstond in Nederland een discussie over de vraag of de koningin bij deze
gelegenheid niet, namens het Nederlandse volk, verontschuldiging zou moeten vragen
voor wat de Nederlanders daar tijdens hun bewind van meer dan driehonderd jaar
misdaan hadden.
Let wel: het waren niet de Indonesiërs die dat van de koningin verwachtten. In de
45 jaar van hun onafhankelijk bestaan hadden zij al vaak genoeg laten blijken dat zij
ons dit verleden niet langer nadroegen. Alleen wanneer Nederland weer eens zijn
vingertje ophief tegen zaken in Indonesië die het verkeerd vond, kwamen nog wel
eens wrokgevoelens naar boven. Afgezien daarvan, was het onze eigen - protestantse?
- schuldcultuur die dat verleden oprakelde.
Tijdens die discussie is, voor zover bekend, niemand op het idee gekomen om op
die vraag naar de wenselijkheid van verontschuldigingen het antwoord te geven dat,
zo las ik in The Economist van 31 december, de Britse ambassadeur in Soedan gaf
toen hem op de honderdste verjaardag van de slag van Omdoerman, waarin duizenden
Mahdisten door een Brits-Egyptisch leger onder generaal Kitchener afgeslacht werden,
gevraagd werd of hij van plan was daarvoor verontschuldiging te vragen.
Dat antwoord luidde: ‘Waarom niet? Maar dan ook verontschuldigingen voor de
wegen, de ziekenhuizen, de scholen en de universiteit, ja voor het ontstaan van een
land dat Soedan heet.’ In een oud Engels geschiedenisboek staat dat Kitchener in
1898 Soedan ‘restored to civilization’. Dat is, gezien de prestaties van het Britse formeel: Brits-Egyptische - bewind, dat van 1899 tot 1956 heeft geduurd, niet
helemáál onwaar.
Wat die ambassadeur over het Britse bewind over Soedan zei, kan ook van het
Nederlands bewind over Indonesië gezegd worden. Tot de zwarte bladzijden behoren
de slachtingen in Atjeh, Lombok en elders; ja, de op z'n best neerbuigende houding
tegenover een beschaving die ouder en in vele opzichten fijnzinniger was dan de
Nederlandse; tot de witte de aanleg van een infrastructuur, voorwaarde voor
economische ontwikkeling, en schepping van een staatkundige eenheid die Nederlands
Oost-Indië en later Indonesië heette.
Van dat laatste vooral zijn de Indonesiërs zich bewust. Zonder die door de
Nederlanders gevestigde staatkundige eenheid - van Sabang tot Merauke - zou
Soekarno in de jaren '50 en '60 geen recht hebben kunnen doen gelden op
West-Nieuw-Guinea, dat in 1949 buiten de soevereiniteitsoverdracht was gebleven
en dat met de rest van Indonesië weinig meer gemeen heeft dan juist die staatkundige
achtergrond.
Dat de Indonesiërs zich van die achtergrond bewust zijn, is ook gebleken toen zij
een kleine twintig jaar geleden in Atjeh een monument oprichtten voor uitgerekend
generaal Van Heutsz. Die had immers, door de ‘pacificatie van Atjeh’, de eenmaking
van wat later Indonesië zou heten voltooid. Dat vonden zij blijkbaar meer het
gedenken waard dan de bloedbaden waarmee die pacificatie was uitgevoerd. (Of de
Atjehers zelf er ook zo over denken, is de vraag - evenals het een vraag is of dat
monument er nog staat.)
Nu is dit alles helemaal geen reden om ons op de nationale borst te slaan. Wat de
Nederlanders in Indonesië hebben achtergelaten is niet meer dan wat de erfenis is
van sommige vreemde overheersers bij ons - te beginnen met de Romeinen en te
eindigen met de Fransen, aan wie wij ons rechtsstelsel, heel wat instellingen en,
tenslotte, ons staatswezen grotendeels te danken hebben. Toch zullen wij niet gauw
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monumenten ter ere van de Franse bezetter oprichten, zelfs niet ter ere van Lodewijk
Napoleon, die toch veel goeds heeft gedaan.
Dat Indonesiës staatkundige eenheid het zo lang heeft volgehouden, is eigenlijk
nauwelijks minder dan een wonder. De archipel, die zich uitstrekt over een lengte
als tussen Lissabon en de Oeral, bevat talloze volken, veelal met eigen talen, en telt
veertienduizend eilanden. Deze samengesteldheid vraagt als 't ware om desintegratie.
Maar die heeft zich, in de vijftig jaar van Indonesiës onafhankelijk bestaan, niet
voorgedaan.
Dit moet ongetwijfeld de bestuurders van het onafhankelijke Indonesië als
verdienste aangerekend worden, en onder hen moet in de eerste plaats, ondanks al
zijn fouten en zwakheden, de eerste president, Soekarno, genoemd worden. Het is
in belangrijke mate aan hem te danken dat er zoiets als een Indonesische natie is
ontstaan. Maar ook hier geldt: zonder het werk van de Nederlanders (dat niet gericht
was op het ontstaan van zo'n natie) zou het niet zijn gebeurd.
Maar nu, na vijftig jaar onafhankelijkheid, staat de eenheid van Indonesië onder
grote druk. Overal zijn er verschijnselen van desintegratie. Oost-Timor kon het
centrale gezag nog, zij het met moeite, vrijgeven. Het had - behalve gedurende enkele
maanden in 1941/42, toen het door Nederlandse troepen bezet werd - nooit onder
Nederlands gezag gestaan, zodat voor dit ex-Portugees gebied de mythe ‘van Sabang
tot Merauke’ niet gold.
Dat is anders met andere gebieden of eilanden die nu autonomie of zelfs
onafhankelijkheid eisen. Als één van hen - Atjeh bijvoorbeeld - onafhankelijk zou
worden, zouden andere ongetwijfeld dat voorbeeld willen volgen. En dan zou het
eilandenrijk, zo niet uiteenvallen, dan toch ondergaan in talloze burgeroorlogen. Dan
pas zou de Nederlandse erfenis van de staatkundige eenheid verloren gaan, wat in
zekere zin betekent dat dan pas de dekolonisatie voltooid zou zijn.
Natuurlijk zou dit een dramatische ontwikkeling zijn, maar niet zonder historisch
precedent. In de vóór-Nederlandse tijd is er ook een rijk geweest, dat van Madjapahit,
dat in de veertiende eeuw vanuit Java korte tijd ongeveer hetzelfde gebied beheerste
als nu het onafhankelijke Indonesië beslaat. Maar ‘op deze luister is een snel verval
gevolgd, ingeleid door burgeroorlog en voltooid door de neiging tot onafhankelijkheid
van de regenten der buitenprovincies en het geleidelijk veldwinnen van de Islam’
(aldus prof. dr. N.J. Krom in de vijfde druk van de Winkler Prins). Er was toen geen
minister Van Aartsen die aanbood de helpende hand te bieden.
NRC Handelsblad van 14-01-2000, pagina 7

Zich kwetsbaar opstellen? Bah!
‘Een in het oog springende eigenschap van nieuwkomers in de journalistiek is hun
onvermogen zich te realiseren dat over veel onderwerpen al veel geschreven is’,
schreef Anna Visser op 6 januari in de wekelijkse tijdschriftenrubriek van deze krant.
‘Niet zelden blijkt dat wat als “nieuws” wordt gebracht [...] in casu geen nieuws is.’
Dat is waar, maar ik vraag me af of dit onvermogen aan journalisten en, meer in
het bijzonder, aan nieuwkomers in de journalistiek voorbehouden is. Zo was ik me
zelf er nauwelijks meer van bewust dat ik, zoals zij even later schreef, de afgelopen
tien jaar talloze columns over ‘intellectuelen in de politiek’ had geschreven.
En bij het citaat uit februari 1990 dat zij daarbij geeft ter illustratie - ‘de politicus
wiens partij niet slechts een Gideonsbende wil blijven, (zal) niet aan een zekere
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simplificatie van zijn waarheden kunnen ontkomen’ - kreeg ik zelfs geen schokje
van herkenning.
Niet dat ik dat niet wel eens geschreven zal hebben, maar in verband met wat of
wie? Al sla je me dood. Bolkestein, die algemeen als voorbeeld geldt voor ‘de
intellectueel in de politiek’, zou pas een paar maanden later fractievoorzitter van de
VVD in de Tweede Kamer worden, en hij ontkende trouwens altijd bij hoog en bij
laag dat hij een intellectueel was.
Daar had hij niet helemaal ongelijk in, want hoewel hij waarschijnlijk meer had
gelezen en geschreven dan enig ander Kamerlid (en dat zou blijven doen), kon hij
als politicus, die in de eerste plaats de zaak van zijn partij moest dienen, niet die mate
van onafhankelijkheid handhaven die voor de intellectueel essentieel is.
Anna Visser schreef de opmerking waarmee dit artikel begint, naar aanleiding van
een artikel in HN Magazine van 8 januari over intellectuelen in de politiek. Zij vond
dit artikel ‘nogal mager’, en toen ik daarin las dat het in 1980 overleden
Eerste-Kamerlid Harm van Riel daarin als intellectueel wordt voorgesteld, moest ik
haar gelijk geven. De raspoliticus Van Riel immers was wel heel erudiet (of misschien
beter: een omgevallen boekenkast), maar dat maakt iemand nog niet tot intellectueel.
Dat is het oude misverstand: iedereen die wel eens een boek heeft gelezen of
sterker: iedereen die een academische titel draagt, wordt tot intellectueel
gebombardeerd. Zeker, een intellectueel moet wel veel gelezen en liefst veel
gestudeerd hebben (hoewel niet noodzakelijkerwijs aan een universiteit), maar zijn
kenmerk is toch in de eerste plaats zijn onafhankelijkheid.
Voor die onafhankelijkheid nu heeft de politiek slechts in heel beperkte mate
emplooi. De politicus immers dient - het is al gezegd - in de eerste plaats zijn partij,
en die partij heeft tot doel: de macht (teneinde haar beginselen te kunnen
verwezenlijken, mogen we aannemen). Daar is helemaal niets op tegen. Integendeel,
het is zelfs onmisbaar voor het democratische spel, maar het laat zich niet met
volstrekte onafhankelijkheid verenigen.
Daarom is de intellectueel die intellectueel, dat wil zeggen: onafhankelijk, wil
blijven, ongeschikt voor de politiek. Althans: hij zal het er nooit ver in brengen. En
Den Uyl dan, jarenlang leider van de PvdA en minister-president van 1973 tot 1977?
Inderdaad kon hij intellectueel genoemd worden, maar ook hij stelde de doeleinden
van zijn partij, terwille waarvan hij naar macht streefde, voorop. En terecht.
En wanneer hij, als politicus, de intellectueel wilde zijn, faalde hij meestal. Ik
herinner mij een grote programmatische rede van hem - ik meen: in de Rotterdamse
Rivièrahal gehouden - die intellectueel aan alle kanten rammelde. Maar zijn
partijgenoten vonden het prachtig. Die vroegen niet naar een logisch opgebouwd en
sluitend verhaal, maar naar visie. En die had Den Uyl volop.
Nee, dan zijn we met Kok beter af. Die is geen intellectueel en pretendeert dat ook
niet te zijn. Het is waar: veel visie heeft hij ook niet, maar dat is geen bezwaar.
Immers, visie op zichzelf is geen aanbeveling. Eerst moeten we weten welke lading
die visie dekt. De slotwoorden van Den Uyls regeringsverklaring van 28 mei 1973
- ‘Waar visie ontbreekt komt het volk om’ - was dan ook een zinledige kreet (hoewel
aan de Bijbel ontleend). In de 23 jaar na de visionaire Den Uyl is het volk nog niet
omgekomen.
Toch is Kok mij onlangs tegengevallen. Op zijn wekelijkse persconferentie nam
hij het vrijdag jongstleden op voor staatssecretaris Adelmund, die de afgelopen weken
van het ene standpunt naar het tegenovergestelde had gezwalkt. Niet dat hij het voor
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haar opnam viel mij tegen, maar de manier waarop. ‘Het siert de staatssecretaris dat
ze zich kwetsbaar heeft willen opstellen’, zei hij.
Als één uitdrukking mij onpasselijk maakt, is het wel dat ‘zich kwetsbaar opstellen’.
In de eerste plaats is ‘zich opstellen’, in plaats van ‘een standpunt innemen’, ‘zich
gedragen’ of gewoon ‘zijn’, niets anders dan gewichtigdoenerij. Maar veel erger nog
is het als opzettelijke kwetsbaarheid in de politiek als deugd wordt aangeprezen.
Dat is pure hypocrisie. Immers, nogmaals: in de politiek gaat het om de macht, en
die krijg je niet door je ‘kwetsbaar op te stellen’. Daar maakt de tegenstander terecht
meedogenloos gebruik van. Een pleidooi voor of een beroep op zo'n ‘kwetsbare
opstelling’ is een verdoezeling van de harde werkelijkheid. Goed, medelijden mag
dan wel eens politiek profijtelijk zijn, vooral als het om een vrouw gaat, maar al te
ver komt men er zelfs in ons land van dominees en sociale werkers niet mee.
Per slot van rekening hebben vrouwelijke politici als Netelenbos en Jorritsma en niet te spreken van Thatcher - zich ook nooit ‘kwetsbaar opgesteld’. En Kok zelf
zou met zo'n ‘opstelling’ het nooit van eenvoudige jongen uit Bergambacht tot
minister-president hebben geschopt.
NRC Handelsblad van 18-01-2000, pagina 7

Door Russische ogen
Rusland is, ondanks de belabberde toestand waarin het zich bevindt, nog altijd een
grote mogendheid. Zijn grondgebied beslaat een groot deel der aarde. Het is rijk aan
grondstoffen. Zijn bevolking is, over 't algemeen, behoorlijk geschoold en trots op
zijn verleden. Het barst van de kernwapens. Kortom, de wereld moet nog wel degelijk
rekening houden met wat daar gebeurt.
Daarom kan een verandering in het strategische denken van de Russische regering
niemand helemaal onverschillig zijn - hoe weinig kans er ook op bestaat dat Rusland
binnen afzienbare tijd de reële status van de oude Sovjet-Unie zal herwinnen. Zo'n
verandering geeft althans een indicatie van de richting waarin de Russische politiek
zich wil ontwikkelen.
De laatste indicaties zijn niet bemoedigend. Onlangs heeft waarnemend president
Poetin een decreet ondertekend dat Ruslands strategische doeleinden formuleert. Die
doeleinden wijken in enkele wezenlijke opzichten af van de doeleinden geformuleerd
in een eerder decreet, van 1997.
Drie jaar geleden werd nog het ontstaan van een multipolaire wereld verwacht;
nu wordt daarnaast ook een tegengestelde tendentie gesignaleerd: een streven van
een ‘reeks van landen’ om, onder Amerikaanse leiding, een wereld tot stand te brengen
waarin zij overheersen en besluiten nemen, gebaseerd op militaire kracht en met
voorbijgaan van het internationale recht. In overeenstemming met deze analytische
correctie wordt niet langer over ‘partnerschap’ met het Westen gesproken, maar
slechts over ‘samenwerking’.
Uit het vroegere document kon de conclusie worden getrokken dat een externe
bedreiging van Rusland niet langer een serieuze mogelijkheid werd geacht, maar nu
wordt gezegd dat ‘peil en omvang van de dreiging in de militaire sfeer aan het
toenemen zijn’. Meer in het bijzonder wordt gewezen op het gebruik van geweld
door de NAVO buiten haar grenzen en zonder toestemming van de Verenigde Naties
(lees: Kosovo). Dit wordt gezien als een destabilisering van de hele strategische
situatie in de wereld.
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Daartegenover wordt de aandacht gevestigd op Ruslands
wetenschappelijktechnische achterstand, evenals op de operatieve vermogens van
de Russische troepen, die een kritiek laag peil hebben bereikt (zie Tsjetsjenië). Daarom
moet de bewapening versterkt worden en krijgt het atoomwapen weer meer nadruk:
werd in 1997 het gebruik van atoomwapens pas gerechtvaardigd ingeval Ruslands
bestaan als soevereine staat bedreigd zou worden, nu wordt een gewapende agressie,
‘wanneer alle andere middelen ter oplossing van een conflict uitgeput of niet langer
effectief zijn’, voldoende geacht.
Er is natuurlijk ook een andere reden dan de toeneming van de gepercipieerde
externe dreiging om het atoomwapen weer grotere betekenis toe te kennen: de
deplorabele staat waarin de conventionele strijdkrachten zich bevinden dwingt Rusland
als 't ware ertoe de atoomdrempel te verlagen. Het verband tussen het ‘kritiek lage
peil’ van die troepen en de opwaardering van het atoomwapen is zo duidelijk dat het
document het niet eens hoeft te noemen.
Het zou onjuist zijn deze visie uitsluitend te beschouwen als de uiting van paranoïde
bedreigingswaan. Ruslands bezorgdheid over een machtsverschuiving aan zijn grenzen
kan ook redelijke motieven hebben. Wanneer een grote mogendheid, zoals in dit
geval Rusland, binnen tien jaar een cordon van bondgenoten ziet overlopen naar de
tegenstander, dan is er een ongewone soepelheid van geest nodig om dit te verwerken.
De uitbreiding van de NAVO over Midden- en Oost-Europa is dus voor Rusland
op z'n minst een vernedering, ook al is dat door de overwinnaars van de Koude Oorlog
niet zo bedoeld. En niet iedereen in Rusland zal, na gedurende een halve eeuw het
Westen als de grote vijand gezien te hebben, voetstoots geloven in de vreedzame
bedoelingen van die uitbreiding. De oorlog in Kosovo zal deze scepsis alleen maar
hebben vergroot.
Die oorlog moet de Russen een gevoel van volstrekte machteloosheid hebben
gegeven. Wanneer zelfs landen als Roemenië en Bulgarije zich sterk genoeg voelen
om een overvlucht of tussenlanding van Russische vliegtuigen op weg naar Kosovo
te weigeren, dan is het wel heel erg gesteld met de oude supermogendheid. De
oorlogvoering zelf, met haar elektronische middelen, moet de Russen het besef van
achterstand nog eens extra ingeprent hebben - hoezeer ook die oorlogvoering niet
helemaal aan de Westerse verwachtingen mag hebben beantwoord.
Natuurlijk kan het Westen zijn koers niet laten bepalen door Russische percepties
en angsten. Ook maken deze de motieven van de oorlog om Kosovo niet plotseling,
en met terugwerkende kracht, ongeldig - hoewel het wel merkwaardig is dat een
oorlog die om humanitaire redenen gevoerd is, mede tot effect heeft dat Rusland zijn
atoomdrempel verlaagt. Zou iemand als Mient Jan Faber, voorstander van die oorlog
èn tegenstander van atoomwapens, daar de ironie van inzien?
NRC Handelsblad van 21-01-2000, pagina 7

Hoeden en petten
Wie weet nog dat VARA een afkorting is van Vereeniging van
Arbeiders-radioamateurs? En VPRO van Vrijzinnig-protestantsche Radio-omroep?
De namen hebben zich volkomen losgezongen van hun oorspronkelijke betekenis.
Ze dekken nu een andere lading en dienen andere doelen. Verlating van het publieke
omroepbestel zou slechts een verdere fase in deze ontwikkeling zijn.
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Maar heeft de VARA ooit beantwoord aan haar naam? Is zij ooit een
arbeidersomroep geweest? Die vraag kwam bij mij op toen ik in de Volkskrant van
zaterdag een foto bekeek die volgens het onderschrift een ‘bijeenkomst van de
groeiende VARA-familie, jaren dertig’ afbeeldde. Een - op de foto althans onafzienbare mensenzee zie je daar.
Maar waren dat wel arbeiders die daar hun aanhankelijkheid aan de VARA kwamen
betuigen? Wat opvalt is dat de overgrote meerderheid van de mannen (er zijn ook
enkele vrouwen bij, over wie later) hoeden dragen. Er zijn slechts enkele petten te
ontwaren, en arbeiders droegen in die jaren toch petten en geen hoeden?
De Sociaal-democratische arbeiderspartij, de vooroorlogse voorloper van de PvdA,
met wie de VARA nauw verbonden was, was dan ook niet uitsluitend een partij van
arbeiders, maar ook - zo niet vooral - van kantoorbedienden, onderwijzers, leraren
en ambtenaren, en die droegen toen hoeden. Als je goed kijkt, zie je op die foto zelfs
een enkele bolhoed, die bijna het symbool van de kapitalist is. Nu kan het zijn dat,
als die foto inderdaad in de jaren dertig is genomen, vele arbeiders gewoonweg niet
de middelen bezaten om aan zo'n demonstratie mee te doen, waarvoor ze trein- en
buskosten moesten betalen. Het was immers de tijd van de grote werkloosheid? Maar
die werkloosheid sloeg ook hard toe onder de hoedendragers, van wie er vele op de
foto te zien zijn.
Overigens vraag ik mij, bij nader inzien, af of die foto wel van de jaren dertig
dateert. De weinige vrouwen erop dragen namelijk cloches. Dat zijn klokvormige
hoeden die nauw om het hoofd passen, als een soort badmuts. Die hoeden behoren
tot de flapper age, en die valt samen met de jaren twintig, dus vóór de grote crisis
van de jaren dertig.
De mensen op de foto zien er dan ook over 't algemeen monter uit, in
overeenstemming met het optimisme dat dat decennium kenmerkte: na het verdrag
van Locarno (1925) was duurzame vrede in het zicht, heel Europa herstelde zich ook
economisch snel van de oorlogsellende, allerlei nieuwigheden woeien uit Amerika
over.
Niet dat er in de jaren dertig, zelfs toen de werkloosheid opklom van onder de
honderdduizend in 1931 tot bijna vijfhonderdduizend in 1936 (op een bevolking van
ongeveer acht miljoen), niet ook vrolijkheid heerste. Het wordt wel eens vergeten
dat de mensen die toen wèl werk hadden - en dat was toch nog altijd de meerderheid
- vrij goed leefden.
Het waren in elk geval de jaren van de Uiver- en Pelikaanvluchten, van ‘we gaan
naar Rome’, van Louis Davids en Lou Bandy, van de bonte-dinsdagavondtrein evenementen waarmee honderdduizenden meeleefden, als ze er al niet aan meededen.
En in september 1936 - de werkloosheid begon net weer wat te dalen - barstte de
feestvreugde om de verloving van prinses Juliana uit.
Het is omstreeks die tijd dat de sociaal-democraten zich besloten aan te passen
aan de gevoelens van de main stream: het koningshuis werd aanvaard, evenals de
noodzaak van een nationale strijdmacht. Zo maakten zij zich langzamerhand
aanvaardbaar als regeringspartij, wat ze dan ook in augustus 1939 - aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog - eindelijk werden.
Maar cultureel waren de arbeiders al veel langer onderdeel van burgerlijk
Nederland. Bioscoop, radio en sport hadden barrières tussen hen en de burgerlijke
cultuur weggenomen. Ook in de wijken waar het werkloosheidspercentage rond de
40 lag, hadden bijna alle gezinnen een radio en gingen velen geregeld naar de

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

bioscoop. Luisterend naar de bonte-dinsdagavondtrein en naar de voetbalverslagen
van Han Hollander, hadden zij dus deel aan die cultuur.
In zoverre ligt een commercialisering van de Vereeniging van
Arbeiders-radioamateurs dus in de lijn van een ontwikkeling - of dat nu al dan niet
toegejuicht moet worden. Na een kunstmatige opleving van het arbeiderisme
(overigens niet bij de arbeiders zelf) in de jaren zestig en zeventig zet de
homogenisering van de cultuur zich voort.
Zelf heb ik nog persoonlijke herinneringen aan de VARA van de vooroorlogse
jaren. Een tante van mij, bij wie ik wel eens logeerde, woonde aan de Hilversumse
Heuvellaan, schuin tegenover de studio van de VARA. (Ik geloof zelfs dat die studio
het verbouwde huis was waar zij had gewoond voordat zij weduwe was geworden.)
Hoe dit ook zij - ik herinner me dat er 's zomers toogdagen van de VARA waren,
waarbij eindeloze stoeten van leden door de Heuvellaan liepen om de studio te
bewonderen. Ze kwamen dan langs het huis van mijn tante. Meestal was het erg
warm en waren de mensen, vaak met kinderen, moe en bezweet. Ze vroegen dan of
ze water mochten drinken van de tuinkraan die in de voortuin stond. Mijn tante vond
dat goed, en dat vonden haar buren weer niet goed, want die moesten niets van die
rojen hebben (mijn tante ook niet, maar ze had een goed hart).
Velen kwamen ook per fiets langs, en op een keer hadden tegenstanders 's nachts
kopspijkertjes gestrooid. Gevolg: vele lekke banden. Dat was het werk van NSB'ers,
werd gezegd. Zo ja, dan moet dat na 1931 zijn gebeurd, want in december van dat
jaar is die partij opgericht.
Overigens heeft de arbeiderspartij niet veel geprofiteerd van crisis en opkomend
fascisme. Bij de verkiezingen van 1929, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was,
behaalde de SDAP haar hoogtepunt (23,8 procent). Vier jaar later - het jaar waarin
Hitler in Duitsland aan de macht kwam - viel zij terug op 21,5 procent. Teleurstelling
hierover zal er ook wel toe hebben bijgedragen dat de SDAP zich niet lang daarna
aangesloten heeft bij de nationale consensus, waarvan zij sindsdien, zij het onder
andere naam, deel uitmaakt. Daarmee wordt de wijsheid, zij het misschien niet de
ethische hoogheid, bevestigd van het Amerikaanse gezegde: ‘If you can't lick them,
join them.’
NRC Handelsblad van 25-01-2000, pagina 7

Een andere dimensie
Over de motieven die bondskanselier Helmut Kohl ertoe gebracht hebben om, in
strijd met de wet, gelden van anonymi aan te nemen ter spekking van de partijkas,
is veel gespeculeerd. Intussen is bekend geworden dat zijn laatste minister van
Binnenlandse Zaken, Manfred Kanther, in een vorige functie (minister-president van
Hessen) hetzelfde heeft gedaan, maar op nog veel grotere schaal.
Hier is gesproken (11 januari) van ‘arrogantie van de macht’. Wie zestien jaar
bondskanselier is geweest en 25 jaar voorzitter van zijn partij, gaat langzamerhand
in eigen onmisbaarheid en onschendbaarheid geloven: alles wat hij doet, ook al is
het illegaal, is per definitie in het belang van het land en daarom gerechtvaardigd.
Dat is een verschijnsel dat zich niet alleen in Duitsland voordoet. President Nixon
toonde soortgelijk, aan paranoia grenzend gedrag, en president Mitterrand meende
ook vaak boven de wet te staan, daarin aangemoedigd door de politieke zeden van
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zijn land, die wat dat betreft nogal lankmoedig zijn. Over andere landen zullen we
maar zwijgen.
Maar zijn er ook specifiek Duitse motieven te noemen? Zijn er in Duitsland
bepaalde omstandigheden of tradities die, hoewel de Duitsers eerder wettisch zijn,
toch een verklaring kunnen geven van Kohls handelwijze? In de Frankfurter
Allgemeine Zeitung (een krant die over 't algemeen Kohl steunde, maar in dit geval
niet) hebben er onlangs een paar beschouwingen gestaan die aanwijzingen in die
richting geven.
Op 24 januari wijst Patrick Bahners in die krant op wat hij noemt de ‘schizofrenie
van de burgerlijke ziel’: de CDU, een bij uitstek burgerlijke partij, heeft de naoorlogse
rechtsstaat die de Bondsrepubliek is, gesticht. Zij beschouwt de staat dus min of meer
als haar eigendom, waar zij, wanneer zij aan de macht is, mee mag doen wat zij wil.
Dit verklaart ook het applaus dat Kohl nog steeds - of misschien juist nu - krijgt in
bijeenkomsten van notabelen, die niet van populisme verdacht kunnen worden.
Toch is dit niet helemaal een uitsluitend Duits fenomeen. Een kleine kwarteeuw
geleden waren er in Nederland velen die allerlei redenen wisten aan te voeren waarom
prins Bernhards laakbare optreden in de Lockheed-affaire hetzij verzwegen hetzij
door de vingers gezien moest worden: hij was zo'n loyale vriend of: hij was zo goed
in de oorlog geweest. Alsof het een iets met het andere te maken had.
En ook hier speelde de vrees mee voor het verval van de gevestigde orde, dat in
Duitsland velen vereenzelvigden met het monument Kohl, in Nederland met de
monarchie. Terwille daarvan moest 's prinsen onloochenbaar onjuist gedrag maar
voor lief genomen worden. Zelfs het linkse kabinet-Den Uyl ging een eind met dat
denken mee, in zoverre als de prins van strafvervolging verschoond bleef.
Voor dit soort mensen dient, aldus Bahners, het recht niet zozeer ter
zelfdisciplinering, als wel teneinde anderen in toom te houden. Dit verschijnsel baart
minder zorgen in Nederland dan in Duitsland, waar het Obrigkeitsdenken, van Luther
af aan, steeds veel sterker is geweest dan in ons land. Daar zijn de sociaal-democraten
voor de burgerij nog veelal de ‘vaterlandslose Gesellen’ waarvoor keizer Wilhelm
II hen uitmaakte, en dienen zij nog als Bürgerschreck, waartegen vrijwel alle middelen
geoorloofd zijn.
Er is nóg een typisch Duitse kant aan deze zaak. Daar wijst Konrad Adam in de
FAZ van 26 januari op. ‘Vijftig jaar lang hadden de Duitsers, teleurgesteld in hun
neiging tot leiderscultus en staatsvergoding, bescherming bij de grondwet gezocht
en gevonden’, zozeer dat in Duitsland het patriottisme, dat niet kon terugvallen op
de oude, gediscrediteerde symbolen, een Verfassungspatriotismus werd. En nu komt
de man die langer dan wie ook het land geregeerd heeft, hun vertellen dat die grondwet
voor hen, maar niet voor hem en zijn geldschieters geldt.
‘Wat kan dat anders zijn dan een maatschappijcrisis?’, luidt Adams retorische
vraag. Het woord is te zwak: het is op z'n minst een crisis van de Duitse democratie.
Daarom moeten de tegenstanders van de CDU er even bezorgd over zijn als die partij.
Als gerespecteerde politici als Kohl en Kanther zich jarenlang schuldig hebben
gemaakt aan illegale praktijken, dan keldert natuurlijk het geloof in alle politici - te
meer wanneer zou blijken dat zelfs de onkreukbaar geachte bondspresident, de
sociaal-democraat Johannes Rau, zich als minister-president van Rijnland-Westfalen
vele gratis vliegreisjes liet welgevallen.
Als zulke dingen als bijna dagelijks in Duitsland naar buiten komen, zich in landen
als Frankrijk en Italië voordoen, is de buitenwereld geneigd geamuseerd toe te kijken.
Niemand acht daarom de Franse of Italiaanse democratie in gevaar. De Duitse hoeft
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dat ook nog niet te zijn, maar al wat in dat land gebeurt heeft, om redenen van historie
en geografie, altijd een andere dimensie. Het kan niemand onverschillig zijn.
NRC Handelsblad van 28-01-2000, pagina 7

Meer waard dan duizend excuses
Toen minister-president Kok vorige week in Stockholm, waar hij deelnam aan het
holocaustcongres, gevraagd werd of zijn regering de joodse gemeenschap haar excuses
zou aanbieden voor de kille en slordige wijze waarop na de oorlog het rechtsherstel
van de overlevende joden is verlopen, was zijn reactie zuiver: ‘Ik zou eerder zeggen:
het is te betreuren, dan: het spijt ons.’
Hij maakte dus een onderscheid tussen iets betreuren en ergens spijt over hebben.
Wij kunnen iets betreuren of zelfs veroordelen waar we zelf part noch deel aan hebben
gehad, bijvoorbeeld: een aardbeving die duizenden slachtoffers heeft veroorzaakt of
een volkenmoord zoals in Rwanda. Spijt kunnen we daar niet over hebben, want we
zijn daar niet verantwoordelijk voor. We kunnen er daarom ook geen excuses voor
maken.
Is het kabinet-Kok verantwoordelijk voor wat een voorganger in de jaren '40 heeft
gedaan? Nee, dat kan het op z'n hoogst veroordelen, en dan kan het daaruit de
conclusie trekken dat de fout van toen geredresseerd zou worden. Maar spijt hebben?
Dat kan het alleen hebben voor wat het zelf gedaan of nagelaten heeft, bijvoorbeeld
voor het feit dat het niet eerder gereageerd heeft.
Maar Kok is door de pomp gegaan en heeft, na zijn terugkeer uit Stockholm, alsnog
zijn spijt betuigd ‘dat de Nederlandse samenleving, soms ook de mensen die in de
Nederlandse overheid werkzaam waren, te slordig zijn omgegaan met de positie van
mensen die terugkeerden na de oorlog’. Met deze reculade is hij aan de wens van
velen tegemoetgekomen, maar hij heeft er de zuiverheid van begripsbepaling geen
dienst mee bewezen.
Onder degenen die aandrongen op het aanbieden van verontschuldigingen bevonden
zich vele parlementariërs. ‘Kamer eist excuses Kok aan joden’, luidde de kop boven
een bericht waarmee een krant vrijdag haar voorpagina opende. Dat is natuurlijk een
politiek feit, waar de politicus Kok rekening mee heeft te houden, maar eigenlijk
was die eis van de Kamer, althans van de betrokken parlementariërs, een gotspe.
Immers, zoals Kok heel juist zei: de slordigheid waarmee in 1945 en volgende
jaren omgegaan is met de positie van de overlevende joden, was niet uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de toenmalige overheid, maar ook van de samenleving.
Heel wat joden kunnen, voorzover ze nog leven, verhalen vertellen over de kille,
soms vijandige ontvangst bij hun terugkeer, vooral van de kant van mensen die
intussen hun verlaten woningen hadden betrokken of zich anderszins over hun
goederen hadden ontfermd.
Kok heeft dus niet, zoals R. Naftaniël, directeur van het Centrum Informatie en
Documentatie Israël (CIDI), zegt, de verantwoordelijkheid een beetje op de
samenleving afgeschoven, maar de feiten van toen in hun juiste maatschappelijke
kader geplaatst. Ook de samenleving draagt verantwoordelijkheid. Zij kan niet
aangesproken worden, maar haar eerste vertegenwoordiger, de Kamer, wèl. Daarom
ligt het eerder op de weg van de Kamer dan van het kabinet om, als zij daar de
behoefte toe voelt, excuses uit te spreken.
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Overigens moet zij er dan zorg voor dragen dat zulke excuses niet een leeg,
goedkoop gebaar blijven. De Kamer heeft er een handje van standpunten in te nemen
en dan de gevolgen ervan te vergeten: ontwikkelingshulp geven en nauwelijks
geïnteresseerd zijn in de besteding ervan: aandringen op het sturen van soldaten naar
Srebrenica en dan, als het misloopt, het kabinet daar verantwoordelijk voor stellen,
zonder eigen verantwoordelijkheid erbij te betrekken.
Het maken van excuses kan op die manier zo gemakkelijk verworden tot een
afkoop van eigen slecht geweten, als het al niet een soort fopspeen wordt die de
gekrenkte partij toegeworpen wordt. Ook Jörg Haider heeft zich onlangs
verontschuldigd voor zijn uitspraken over het nationaal-socialisme, die ‘niet
overeenstemden met de persoonlijke waarden van tolerantie en menselijkheid die de
basis van mijn politiek vormen’. Is hij door dat excuus geloofwaardiger geworden?
En dan was het nog een excuus voor eigen daden, en dat is altijd moeilijker dan een
excuus voor de daden van anderen.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat, als ruim vijftig jaar geleden teruggekeerde
joden onrecht is gedaan - al was het slechts door een te bureaucratische toepassing
van de wet - dat onrecht niet ongedaan gemaakt zou moeten worden, zo dat nog
mogelijk is, en dat daarvoor dan niet diep in de buidel getast zou moeten worden.
Zo'n rechtsherstel is, ook als gebaar, meer waard dan duizend excuses.
NRC Handelsblad van 01-02-2000, pagina 9

Schijnheilige kippen zonder kop
In 1970 sloot de sociaal-democraat Bruno Kreisky een pact met de Oostenrijkse
vrijheidspartij (FPÖ), die toen onder leiding stond van een zekere Friedrich Peter,
die een hoge SS'er was geweest. Dat pact maakte het de sociaal-democratische partij
(SPÖ) mogelijk van 1971 tot 1983 als minderheidsregering aan de macht te blijven.
In Kreisky's kabinet zaten vier partijgenoten van hem die vroeger nationaal-socialist
waren geweest.
Daarna - van 1983 tot 1986 - regeerde de SPÖ nog drie jaar samen met de FPÖ.
Bruno Kreisky, die als jood de oorlogsjaren in het neutrale Zweden had doorgebracht,
genoot groot aanzien in Europa. Hij was een vriend van Willy Brandt, Olof Palme
en Yasser Arafat, en zeker zal Joop den Uyl ook graag in zijn gezelschap vertoefd
hebben.
Met andere woorden: er werden toen geen protesten gehoord tegen Kreisky's
dubieuze bondgenoten, die echte nazi's waren geweest (die nu óf dood óf heel oud
zijn, dus nauwelijks meer een rol in de FPÖ van vandaag kunnen spelen). Niettemin
waren die jaren de jaren van protest. Den Uyl zelf klom als minister-president nog
eens op het dak van een auto om te protesteren tegen de terechtstelling van opponenten
door generaal Franco.
Tegen dat stilzwijgen van toen steekt de golf van protesten schril af, nu de
conservatieve volkspartij (ÖVP) in zee dreigt te gaan met de FPÖ. Hoe is dat verschil
te verklaren? Werd van de jood Kreisky gedoogd wat dertig jaar later van een
conservatief niet geduld wordt? Of vrijwaarde Kreisky's lidmaatschap van een
sociaal-democratische partij hem voor vervolging en boycot? Kennen de protesteerders
van vandaag deze achtergrond? Of behoort wat twintig à dertig jaar geleden gebeurd
is tot het verleden, is het dus geschiedenis geworden, die wij - eveneens sinds de
jaren zeventig - niet meer hoeven te kennen, als zijnde irrelevant voor het heden?
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Maar in de beoordeling van het Oostenrijk van vandaag speelt het verleden - althans
een bepaald beeld daarvan - wel degelijk een rol.
Hoe is het zo gelopen? Het is begonnen met een initiatief van de nieuwe Belgische
regering, die links en rechts internationale initiatieven ontplooit (onder andere in de
zaak-Pinochet). Zij trok aan de bel bij de tegenwoordige voorzitter van de Europese
Unie, de Portugees Guterres: de EU - althans de regeringen van de EU - moesten
iets doen tegen het dreigende gevaar in Oostenrijk.
Nu, dat liet president Chirac niet op zich zitten. In de eerste plaats vindt hij dat
aan Frankrijk het godgegeven recht toekomt leiding te geven aan de buitenlandse
politiek van Europa. En in de tweede plaats is hij in een permanente
verkiezingscampagne tegen zijn eigen minister-president, de sociaal-democraat
Jospin, verwikkeld. Die ving hij graag een vlieg af. Dus hij ging ook tot actie over.
Zo kwam de zaak aan het rollen. Niemand wilde achterblijven in vertoon van
afkeer jegens racisme en fascisme, en in zo'n wedstrijd kwam de waarheid omtrent
de toedracht in Oostenrijk, evenals de zorg om een goede afloop, gauw op het tweede
plan. Het ging om het gebaar, niet om het succes ervan. Andere motieven waren in
het spel, meestal motieven van binnenlandse politiek.
Dat gebeurde niet alleen op internationaal niveau, maar ook in ieder afzonderlijk
land. Dat hebben we maandag op deze pagina kunnen zien. Daar vond de politieke
leider van de regeringspartij die achteraan bengelt in de kiezersgunst, dat Nederland
voorop moest lopen in de strijd tegen ‘totalitarisme, nationalisme en aantasting van
vrijheidsrechten’ in Oostenrijk. (Of hij daarmee die gunst zal terugwinnen, is de
vraag.)
Maar in zijn haast voorop te lopen vergat hij zijn eigen wijze advies: ‘Elke regering
moet worden beoordeeld op haar daden. Het regeringsprogramma van ÖVP en FPÖ
is daarvoor maatstaf.’ Heel juist, maar op het ogenblik dat zijn artikel verscheen,
was dat regeringsprogramma nog niet klaar, om maar te zwijgen van de daden van
die nog niet bestaande regering, en toch begon hij alvast zijn banbliksems te slingeren.
Als de gemeenschappelijke buitenlandse politiek van de EU op die manier - om
zo te zeggen: op het marktplein - tot stand moet komen, kunnen we slechts ons hart
vasthouden. Het eerste effect in de onderhavige zaak is natuurlijk dat Haider
aanzienlijk aan populariteit in eigen land zal winnen en straks misschien wel
minister-president wordt. Maar zoals gezegd: het was niemand om het succes van
de actie te doen. En dat is allemaal besloten met voorbijgaan aan de Europese
Commisie.
Maar wat is die boeman Haider, om wie het allemaal te doen is, eigenlijk? Is hij
een rechts-extremist, waarvoor hij, zonder nader onderzoek, door bijna alle media
en politici wordt uitgekreten? In de eerste plaats: niemand betwist dat hij op correcte
wijze de verkiezingen van 3 oktober heeft gewonnen, waarbij de sociaal-democraten
elf procent van haar kiezers aan hem verloren. (21 procent van de vakbondsleden
stemde op hem).
Dan kan hij nog wel een rechts-extremist zijn, want zelfs arbeiders zijn niet immuun
voor dit virus. Maar volgens de Oostenrijkse onderzoeker Peter Ulram is hij dat niet:
‘Hij is een politieke kameleon, geen rechts-extremist, maar een rechtse populist, die,
wat het wegzuigen van arbeiders van de SPÖ bewijst, soms links populisme bedrijft.’
Geen fris heerschap dus, maar zulke demagogen kun je beter zelf hun nek laten
breken dan hun wind in de zeilen te blazen door hun land, om hen, te isoleren. Maar
‘een isolement is niet aan de orde’, zei minister-president Kok dinsdag in de Tweede
Kamer. O, nee? Hoe noemt hij het besluit van veertien EU-staten dan om de contacten
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met Oostenrijk te beperken tot het minimum dat nodig is om de EU te laten
functioneren? Blijkbaar weten de Europese beleidsmakers zelf niet waartoe hun
beleid leidt.
En schijnheilig zijn ze ook nog daarbij. Tegen een Italiaanse regering waarin leden
zaten van de Nationale Alliantie, een zogenaamd neofascistische partij, werd niet
opgetreden. Maar ja, Italië is een groter land dan Oostenrijk. En Turkije, waarin
schendingen van mensenrechten en folteringen (waaraan Haider zich nog niet schuldig
heeft gemaakt) aan de orde van de dag zijn, mag lid van de EU worden.
Kortom, in hun eerste serieuze poging tot een gemeenschappelijk politiek optreden
handelen de staten van de EU als schijnheilige kippen zonder kop. Het zou interessant
zijn te weten wat hun in Wenen geaccrediteerde diplomaten - hun eerste adviseurs
wat Oostenrijk betreft, zou je zeggen - van deze actie vinden. Maar als andere
overwegingen primeren wordt naar die adviseurs niet geluisterd.
NRC Handelsblad van 04-02-2000, pagina 7

Een touwtje?
‘Wie vindt het touwtje waarmee we onszelf uit het moeras kunnen trekken?’ Aldus
wordt in Het Financieele Dagblad van vrijdag een Brusselse diplomaat geciteerd,
nadat veertien lidstaten van de Europese Unie besloten hadden het vijftiende lid,
Oostenrijk, in quarantaine te plaatsen wegens de toen nog dreigende, maar inmiddels
verwerkelijkte toetreding van een hun onwelgevallige partij tot de regering in Wenen.
Is dat touwtje inmiddels gevonden? Hebben de Weense boosdoeners het de
Europese inquisiteurs misschien zelf aangereikt, en wel in de vorm van een preambule
op het regeringsprogramma van de nieuwe Oostenrijkse regering - een preambule
die donderdag, daags vóór haar beëdiging, door de leiders van beide regeringspartijen,
Schüssel en Haider, is ondertekend?
Zaterdag heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, die
preambule aangevoerd als bewijs dat de gemeenschappelijke actie tegen Wenen
succes had gehad. Die preambule staat namelijk vol van uitingen van een
onberispelijke gezindheid en van voornemens waar niemand bezwaar tegen kan
maken. Laten we er een paar noemen:
‘De bondsregering bevestigt haar onwrikbare verbondenheid met de geestelijke
en zedelijke waarden die de gemeenschappelijke erfenis zijn van de volkeren van
Europa en ten grondslag liggen aan de persoonlijke vrijheid, de politieke vrijheid en
de heerschappij van het recht, waarop iedere ware democratie berust.
De bondsregering komt op voor eerbied, begrip en tolerantie voor alle mensen,
ongeacht hun herkomst, godsdienst of wereldbeschouwing. Zij veroordeelt en bestrijdt
met nadruk elke vorm van discriminatie, intolerantie en Verhetzung op elk gebied.
Zij streeft naar een samenleving die gestempeld is door de geest van het humanisme
en de tolerantie jegens de leden van alle maatschappelijke groepen.
De bondsregering werkt voor een Oostenrijk waar vreemdelingenhaat,
antisemitisme en racisme geen plaats vinden. (...) Oostenrijk is bereid zijn deel te
aanvaarden in de verantwoordelijkheid voor de noodlottige geschiedenis van de
twintigste eeuw en de vreselijke misdaden van het nationaal-socialistische regime.
[...]’
Dit zijn slechts enkele passages uit de preambule. Maar wat wil men nog meer?
Nu kan wel gezegd worden dat een door Haider ondertekende verklaring het papier
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niet waard is waarop zij geschreven is, maar dat moet dan wel eerst bewezen worden.
(Het is natuurlijk politiek incorrect te vragen waarom wij van communisten die van
de dwalingen huns weegs zijn teruggekomen, voetstoots de oprechtheid van hun
bekering zouden moeten aannemen, en van Haider niet.)
Blijkbaar is de Franse minister van Buitenlandse Zaken ook minder sceptisch:
anders zou hij in die preambule niet de juistheid van de actie van de veertien bevestigd
zien. Of misschien was het bij hem geen goedgelovigheid - dat zou bij een Franse
diplomaat verrassen - maar eerder de mening hier een mogelijke uitweg uit de impasse
te zien.
Anderen zullen misschien zeggen dat preambules altijd bol staan van mooie
woorden en intenties, waarop de ondertekenaars niet aangesproken kunnen worden.
Het komt aan op wat er na de preambule komt, in dit geval het regeringsprogramma
zelf, dat nog niet bekend is. Daar zit iets in, maar zou het dan niet beter zijn dit
programma - of beter nog: de regeringsdaden - af te wachten alvorens actie te
ondernemen?
Van een ervaren diplomaat als Védrine is kan niet verwacht worden dat hij zich
blij maakt met een dooie mus. Daarom ligt de conclusie inderdaad voor de hand dat
hij in de preambule - wat ook haar werkelijke betekenis mag zijn - het touwtje ziet
waaruit de veertien zich uit het door henzelf geschapen moeras kunnen trekken. Als
de veertien de preambule daarvoor inderdaad gebruiken, dan hebben zij, achteraf
gezien, een kanon gebruikt om een vlieg te raken.
En als dat zo is, dan hebben zij een nieuwe vorm van diplomatie geïntroduceerd.
Diplomatie was vroeger immers synoniem met tact, discretie, geduld. Zeker, zo'n
diplomatie kan niet zonder macht, maar moet liever niet gepaard gaan met
machtsvertoon. Het besef bij de ander dat die macht bestaat is vaak voldoende. Deze
keer is een andere methode beproefd. Zonder ook maar met Oostenrijk te overleggen
werd diplomatie met de luidspreker bedreven. En terwijl de Europese staten er meestal
maanden over doen om tot een gemeenschappelijk besluit te komen, was het nu een
kwestie van op z'n hoogst een paar dagen.
Of deze methode het gewenste succes zal hebben? Waarin zal dat succes dan
moeten bestaan: in een verdwijning van de FPÖ uit de Oostenrijkse regering? Of is
die preambule al genoeg? Het eerste zal niet zo gauw gebeuren. En het tweede zou
op een reusachtige anticlimax neerkomen. Dan valt te vrezen dat Oostenrijk nog
eerder uit het moeras kruipt dan de veertien, die lange tijd met een kater blijven zitten
Hoe is het zover kunnen komen? België heeft de zaak aan het rollen gebracht,
maar regeringskringen erkennen dat vrees dat Haiders deelneming aan een
Oostenrijkse regering ook het Vlaamse Blok regierungsfähig zou maken, het motief
is geweest. Een legitiem motief, maar zorg om de Oostenrijkse democratie stond dus
niet op de eerste plaats.
Wat de andere regeringen betreft, is aan te nemen dat zij zich niet zozeer door
eigen emoties hebben laten leiden als wel door emoties bij hun publieke opinie - of
beter: bij politiek relevante delen daarvan. Die emoties zijn vaak begrijpelijk, ook
als zij, zoals in dit geval, veelal berusten op vertekeningen van de werkelijkheid en
gevoed worden door o.a. al te gemakkelijke politieke prenten (zoals helaas ook op
deze pagina).
Laten we ons herinneren wat de nu bijna vergeten B.V.A. Röling, die nog eens
lid van het bestuur van de PvdA is geweest, schreef in zijn boek Over oorlog en
vrede: ‘De publieke opinie is geneigd tot een zeer eenvoudig, simplistisch patroon,
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zonder veel nuance. Dat leidt tot een gemakkelijke zwartwittekening van de wereld,
die de werkelijkheid geweld aandoet.’
En: ‘In de democratie is niet de redelijkheid van beslissende betekenis, maar de
emotie, de mythe, het symbool bepalen de houding. Er is de duidelijke moraliserende
houding, die de neiging heeft belangenkwesties te formuleren in termen van goed
en kwaad. De democratie heeft daarom iets onverzoenlijks.’ Maar aangezien in een
democratie de regering moet luisteren naar de publieke opinie, is volgens Röling dit
vaak het gevolg: ‘De binnenlandse politiek heeft de voorrang boven de buitenlandse
politiek. Erger nog: de buitenlandse politiek wordt vaak ondergeschikt gemaakt aan
de binnenlandse politiek.’ Dat hij deze gedachten ontleend heeft aan de conservatieve
denker Alexis de Tocqueville, maakt ze niet minder waar.
NRC Handelsblad van 08-02-2000, pagina 7

Europees bilateralisme
Daar hebben we tien jaar op gewacht. Begin 1990 hield de toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken voor een besloten gezelschap een rede over Nederlands
buitenlandse politiek. Het was een historisch ogenblik, want de afgelopen maanden
was er het een en ander in Europa gebeurd, in de eerste plaats de val van de Muur,
die de implosie van het Sovjetimperium symboliseerde en de Duitse hereniging
onvermijdelijk maakte.
Zouden deze gebeurtenissen geen gevolgen hebben voor Nederlands positie en
politiek? Immers, het ontstaan van een herenigd Duitsland zou toch het krachtenveld
in Europa, hoe dan ook, veranderen, en als er, met de val van het Sovjetimperium,
een eind zou komen aan de Koude Oorlog, zou dat toch ook de relatie tussen de
Verenigde Staten en Europa veranderen?
Hiervan bleek niets in 's ministers rede, en toen hij daarnaar gevraagd werd, kwam
zijn antwoord neer op: niets aan de hand, Europese Unie en NAVO blijven de pijlers
van Nederlands politiek. Ja, natuurlijk, maar dat was het punt niet. Het punt was dat
binnen die pijlers er zich machtsverhoudingen konden voltrekken die hun invloed
op Nederlands positie zouden hebben. Maar nee, niets aan de hand. De weigering
van minister Van den Broek zich in bespiegelingen omtrent Nederlands naaste
toekomst te begeven, kon toegeschreven worden aan hetzij een algemene weerzin
jegens intellectuele gedachte-oefeningen, hetzij een aarzeling om, zelfs in besloten
gezelschap het achterste van zijn tong te laten zien. Het laatste zou een geldig motief
zijn geweest.
Tien jaar later was de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Dick Benschop,
minder huiverig. Woensdag schetste hij, in een rede voor het Nederlands Genootschap
voor Internationale Zaken, een vrijmoedig beeld van Nederlands positie, dus
Nederlands politiek, in een veranderd Europees krachtenveld. Het zal sommigen
misschien teleurstellen, maar daar gaat het niet om. We weten nu tenminste hoe de
Nederlandse regering erover denkt.
Niet alleen de Duitse hereniging heeft het krachtenveld veranderd, maar met de
regering-Schröder is er ook een ‘nieuwe dimensie’ in de Duitse buitenlandse politiek
gekomen. Denk bijvoorbeeld aan het militaire optreden van Duitsland in Kosovo (en
dat nog wel onder een rood-groene regering, zeg ik erbij).
Dat heeft gevolgen voor de Frans-Duitse samenwerking, tot dusver de motor van
de Europese integratie. Dat ‘vanzelfsprekende bondgenootschap’, waarbij Frankrijk
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het politieke voortouw nam, is er niet meer. ‘Daarbij komt dat Berlijn zich niet
exclusief op Parijs wil richten.’
‘Dat is een interessante ontwikkeling, ook voor de Nederlandse buitenlandse
politiek. [...] Door de transformatie van de Frans-Duitse as wordt het Europese palet
namelijk gevarieerder’, wat ‘nu soms verrassende mogelijkheden voor Nederland’
biedt ‘bij het zoeken van bondgenootschappen binnen Europa’.
Benschop constateert dus een ‘toenemend bilateralisme in de besluitvorming
binnen de EU’, een bilateralisme dat parallel loopt met de ‘op dit moment hard
voortschrijdende’ Europese integratie. De beslissingen vallen niet meer uitsluitend
in de ministerraden van de EU. Door op dit toenemende bilateralisme in te spelen,
heeft Nederland voor een belangrijk deel zijn ‘relatieve succes’ op de Europese top
in Berlijn te danken.
Voor de staatssecretaris heeft het communautaire model kennelijk zijn grenzen
bereikt. Hij spreekt van Europa ‘als een netwerk’. Dat is wel even slikken voor al
degenen die nog altijd aan het eerste concept hangen, dat ongeveer veertig jaar heeft
gegolden. Is Benschops Europa niet veeleer een moderne versie van het ‘Europa der
staten’ van de Gaulle, dat nog altijd als vloek geldt in de Nederlandse discussie?
Ongetwijfeld is Benschops concept meer op de werkelijkheid gebaseerd, maar
toch rijzen er vragen. Dat de Europese besluitvorming veelal buiten de Brusselse
fora geschiedt - daarvan is de actie tegen Oostenrijk het laatste voorbeeld (overigens
zeer terloops door Benschop genoemd). Daar zijn de Europese Commissie en zelfs
de pas aangestelde Hoge Vertegenwoordiger voor een gemeenschappelijke
buitenlandse politiek volstrekt buiten gelaten.
Sommigen zijn euforisch over die actie. Zo oud-minister Van den Broek, intussen
ook oud-lid van de Europese Commissie, die er blijkens zijn artikel in de krant van
gisteren, geen bezwaar tegen heeft dat die Commissie bij die actie straal genegeerd
is geweest (het is trouwens geen actie van de EU, maar van veertien van haar leden).
Het Franse dagblad Le Monde betitelde zijn daaraan gewijde hoofdartikel aldus:
‘Het politieke Europa bestaat’. Is dat wel zo? Is de uitleg die de verschillende
Europese landen aan hun besluit geven wel dezelfde?
Daar kan aan getwijfeld worden. Minister-president Kok zei verleden week dat
een isolering van Oostenrijk ‘niet aan de orde’ is - vond hij het daarom goed dat de
koningin naar Oostenrijk ging of heeft hij die formule bedacht om die koninklijke
vakantie mogelijk te maken? -, terwijl de regering van Benelux-partner België wel
degelijk sprak van isolering (premier Verhofstadt is intussen enigszins teruggekrabbeld
van de militante taal van zijn minister van Buitenlandse Zaken).
Zo had ieder land zijn eigen motieven om aan die actie tegen Oostenrijk mee te
doen, en die verscheidenheid van motieven zal ongetwijfeld haar weerslag hebben
op interpretatie en vervolg die de verscheidene landen aan die actie geven of zullen
geven. Het is dus de vraag of het toenemende bilateralisme in de besluitvorming,
hoe onvermijdelijk dit ook is, zal bijdragen aan de overtuigingskracht en
slagvaardigheid van een gemeenschappelijk Europees beleid.
NRC Handelsblad van 11-02-2000, pagina 7

Een Belgisch strovuur?
Eens noemde Nederland zich gidsland, en nog zijn er velen die vinden dat dit de
roeping van ons land is. Veertien dagen geleden riep de politieke leider van D66,
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Thom de Graaf, ons land op voorop te lopen in de actie tegen Oostenrijk. Helaas, hij
was te laat: België had hem de loef afgestoken.
België? Ja, sinds dit land een nieuwe regering heeft - de eerste sinds vele jaren
waarin de christen-democraten niet vertegenwoordigd zijn - heeft het een opmerkelijke
activiteit op buitenlands-politiek gebied ontwikkeld. Ook inzake Oostenrijk heeft
het het voortouw genomen (hoewel Frankrijk beweert de motor achter die actie te
zijn).
Maar Oostenrijk is niet het enige doelwit van de nieuwe Belgische activiteit. Eerder
had de regering-Verhofstadt al de aandacht getrokken door zich te mengen in de
Britse rechtsgang in de zaak tegen generaal Pinochet en door de ambitie opnieuw
een rol te spelen in de Afrikaanse gebieden die vroeger onder Belgisch gezag stonden.
Het is vooral de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de Waalse liberaal Louis
Michel, aan wie die activiteit te danken is. Zijn minister-president geeft hem daarvoor
de ruimte, zoals zijn voorganger die niet gaf aan zijn minister van Buitenlandse
Zaken. Dehaene bedisselde alles zelf, zeker wat de Europese en Afrikaanse dossiers
betreft.
Een andere oud-premier, Leo Tindemans, verklaart dit aldus in De Standaard van
12 februari: ‘We zitten met een regering van zes partijen, dat is moeilijk werken.
Iedereen moet zijn beurt krijgen. Dus ik stel me voor dat Verhofstadt best blij was
met de zaak-Pinochet. Hij kon Michel een mediasuccesje gunnen, en het kostte nog
niets ook.’ Binnenlandse politiek zit er dus achter.
Michel zelf ziet dat, publiekelijk althans, natuurlijk anders. Eveneens in De
Standaard (20 januari) ontvouwde hij zijn denkbeelden die achter zijn activiteit
scholen. Het ging toen voornamelijk over Afrika (Oostenrijk was nog niet op het
toneel). Hij had, zei hij, initiatieven genomen ‘om Europa, maar ook de internationale
instellingen er bewust van te maken dat er iéts moest gebeuren rond Afrika. Het
begint te werken.’
En zijn gedachten daarachter? ‘Wij hebben er onze eer verloren. Wij hebben er
ons moreel gezicht verloren op internationaal vlak.’ Vroeger was België, dank zij
zijn bezit van Kongo, Rwanda en Burundi, ‘een partner, op dezelfde voet als de
grootste landen. Dat kan ook nu nog, als wij dat willen. Het is een manier voor België
om te bestaan op internationaal niveau.’
Ook hier dus binnenlands-politieke, ja bijna existentiële overwegingen. België,
welks prestige aanzienlijk was aangetast door de zaak-Dutroux, de Agusta- en
dioxine-schandalen, ja welks voortbestaan als één staat velen onzeker achten, kon
met zo'n actieve politiek bewijzen dat het nog bestond.
Natuurlijk worden deze motieven niet uitgebazuind. Naar buiten toe noemt Michel
andere: ‘België moet zich tonen zoals het is: klein, moedig, barmhartig, open, met
een eigen stijl en opinie - niet gewoonweg de anderen volgend.’ Er hoeft niet
getwijfeld te worden aan de oprechtheid van die motieven.
Opmerkelijk is overigens dat Michel spreekt van België als een klein land, terwijl
de Nederlandse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Dick Benschop, vorige
week nog Nederland een ‘middelgrote’ mogendheid noemde. Die Nederlandse
pretentie maakt ons niet populair bij onze Beneluxpartners en andere kleinere staten.
In laatste - ja, zelfs in vrij vroege - aanleg is het niet het land zelf dat uitmaakt wat
zijn status is, maar anderen. Een heilzaam bewijs konden we lezen in het gesprek
dat Kees Versteegh en Michèle de Waard hadden met drie vooraanstaande Duitsers
over Europa (Z, 12 februari). De afwezigheid van grote staatslieden werd betreurd.
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En Kok dan?, vroegen de Nederlanders, waarop het Bondsdaglid Karl Lamers zei:
‘Nee, het spijt me, maar we praten hier echt over een heel andere orde van grootte.’
Maar terug naar België en, meer in het bijzonder, zijn nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken (die, het zij tussen haakjes gezegd, vlot en vlekkeloos Nederlands
spreekt, wat niet van iedere Waal, zelfs niet van ieder lid van het Belgisch koninklijk
huis, gezegd kan worden). Ons interesseert natuurlijk wat hij van de samenwerking
met Nederland vindt.
De interviewers van De Standaard vragen hem op een goed ogenblik: ‘U bent als
Waals politicus gewonnen voor een versterking van de Beneluxsamenwerking?’
Michels antwoord luidt: ‘Ja, natuurlijk. Heel sterk.’ Om daar later aan toe te voegen:
‘De Vlamingen houden van de Benelux. De Franstaligen hielden daar minder van
(grinnikt). Ik, ik hou daar erg van.’
Hij verklaart die liefde nader: ‘De kleine landen hebben er belang bij om geregeld
in te breken in de groep van de groten. We moeten occasionele coalities sluiten. Dat
maakt een versterking van de Benelux zo interessant.’ Dit sluit aan bij wat Benschop
vorige week zei over het toenemende bilateralisme in Europa, dat ‘soms verrassende
mogelijkheden voor Nederland’ biedt ‘bij het zoeken van bondgenootschappen binnen
Europa’. Maar let wel: Benschop sprak van mogelijkheden voor Nederland, niet van
de Benelux.
Dat brengt ons weer op het thema Oostenrijk. Heeft Michel, met al zijn liefde voor
de Benelux, Nederland geraadpleegd voordat hij het voortouw nam bij de actie tegen
dat land? In elk geval was het België, en niet de Benelux, die bij de Portugese
voorzitter van de Europese Unie daarover aan de bel trok. Ook in de uitleg die aan
die actie gegeven moet worden, verschilt hij van Nederland. Hij sprak van ‘isolering’
van Oostenrijk en noemde een skivakantie in dat land zelfs ‘immoreel’, terwijl onze
minister-president verkondigde dat isoleren van Oostenrijk ‘niet aan de orde’ was
en het staatshoofd met skivakantie in Oostenrijk liet gaan.
En in Lissabon hebben vorige week de Belgische ministers Onkelinx en
Vandenbroucke (resp. een Waalse en een Vlaamse socialist) een verzetsdaad verricht
door de zaal te verlaten toen hun Oostenrijkse collega, een partijgenote van Haider,
het woord nam, terwijl minister De Vries (PvdA) bleef zitten, wat hem naderhand
de gelegenheid gaf de rede van de Oostenrijkse ‘inhoudelijk heel sterk’ te noemen.
Wie er gelijk had blijve in het midden, maar in Lissabon trok de Benelux kennelijk
niet één lijn.
Maar trekt de Belgische regering die wèl? Premier Verhofstadt (evenals Michel
liberaal) zei vorige week: ‘Wij zullen afwachten welk beleid de Oostenrijkse regering
voert en ons oordeel daarop baseren’, wat afwijkt van Michels militante standpunt,
en de voorzitter van de Vlaamse socialisten (tot wie minister Vandenbroucke behoort)
noemde dat standpunt ‘te snel genomen en te weinig doordacht’. Een boycot van
Oostenrijk zou ‘een te groot geschenk zijn voor het Vlaamse Blok en Haider’. Zou
het Belgische activisme een strovuur zijn, gedoofd door interne Belgische
onenigheden?
NRC Handelsblad van 15-02-2000, pagina 9

Tussen Frankrijk en Nederland
Predikanten, zo heb ik me laten vertellen, halen wel eens een oude preek uit de kast
en houden hem dan opnieuw. Zo zijn, althans waren, er professoren die elk jaar
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hetzelfde college opdreunden. Daarom mag ik wel een anekdote vertellen die ik al
eens eerder heb gedebiteerd.
Zo'n twintig jaar geleden kreeg ik bezoek van de pas aangekomen raad bij de
Franse ambassade. Ik dacht dat hij kwam kennismaken. Dat was ook wel zo, maar
zijn boodschap was kennelijk een andere. Hij viel vrijwel met de deur in huis: ‘Wordt
er in Nederland wel gedacht over de gevolgen van een eventueel uiteenvallen van
België?’
Het was duidelijk dat hij die vraag in opdracht van de Quai d'Orsay stelde. Mijn
antwoord was ongeveer hetzelfde als dat wat de benoemde dr. Samuel Johnson gaf
aan een Zweed die hem vroeg: ‘Meneer, wat denken de Engelsen van de Zweden?’:
‘Meneer, de Engelsen denken nooit aan de Zweden.’ Zo denken de Nederlanders
zelden aan de Belgen.
Dit was, zo haast ik mij eraan toe te voegen, voordat minister Kooijmans, tijdens
zijn anderhalf jaar durende bewind (1993-1994), de opdracht had gegeven een studie
te maken van de ontwikkelingen in België. Deze resulteerde in een voortreffelijke
nota, maar het was weer kenmerkend dat, zodra die nota was afgescheiden, de
betrokken ambtenaar op iets anders werd gezet. Zo veroudert de expertise op een
departement natuurlijk snel.
Te oordelen naar de vraag die die Franse diplomaat mij stelde, volgt Frankrijk de
ontwikkelingen in zijn buurland wel nauw. Nederland zou dit ook moeten doen, want
België is ook ons buurland, en een uiteenvallen van dat land zou, hoe dan ook,
gevolgen hebben voor de machts- en stemverhoudingen in de Europese Unie, om
niet te spreken van de gevolgen voor de buurlanden.
Maar is een uiteenvallen van België niet iets wat al jarenlang dreigt en nooit
gebeurt? Als we mogen geloven wat Guido Fonteyn in een vraaggesprek in het
maandblad Meervoud (januari 2000) zegt, wordt het nu toch langzamerhand een
mogelijkheid die ernstig genomen moet worden. En Fonteyn zelf moet ernstig
genomen worden als de deskundige inzake Wallonië van De Standaard.
Fonteyn gaat uit van het gegeven dat de Walen zelf zijn gaan inzien ‘dat de
economie in Wallonië er zo slecht aan toe is dat een aparte Waalse natie helemaal
niet leefbaar is’. ‘Iedere samenhang in de Waalse economie is verdwenen. De
industriële onderbouw is volledig teloorgegaan.’ Er bestaat ook geen economisch
centrum zoals Vlaanderen dat kent in de ‘gouden ruit’
Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven.
Aan een leefbaar Waals regionalisme is dus iedere onderbouw ontvallen. Dat
betekent dat het debat in Wallonië in feite gaat tussen degenen die Wallonië's heil
zien in het behoud van België (een België, welteverstaan, waarin de Walen een
onevenredig grote invloed hebben) en degenen die in aansluiting bij Frankrijk de
enige mogelijkheid zien: tussen belgicisten en rattachisten (die r in rattachisme is
oneigenlijk want Wallonië heeft, behalve tussen 1794 en 1813, nooit deel van
Frankrijk uitgemaakt).
Op het ogenblik lijken de belgicisten in opgang te zijn. De senior commentator
van De Standaard, Manu Ruys, wijst erop dat zij in de regering-Verhofstadt de
sleutelministeries in handen hebben: Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken,
Financiën en Defensie, met daarnaast de leiding van de Nationale Bank.
‘Het lijdt geen twijfel’, schrijft Ruys, ‘dat deze toestanden, gekleurd door
francofone arrogantie [...], de Vlaamse kritiek op de bestaande verhoudingen en
instellingen nog aanscherpen.’ Met andere woorden: een Waals belgicisme zou zijn
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eigen graf wel eens kunnen graven door de Vlamingen nog verder van België te
vervreemden.
Dat zou dan wind in de zeilen geven van de rattachisten, de voorstanders van
aansluiting bij Frankrijk. Guido Fonteyn meent dan ook dat het, op lange termijn
bekeken, logischer lijkt ‘dat Wallonië aansluiting zoekt bij Frankrijk’. En dan rijst
de vraag: ‘Als België uit elkaar zou vallen, moeten we (hij bedoelt de Vlamingen)
dan geen aansluiting zoeken bij Nederland?’
Immers, het is de vraag ‘of ons Vlaams grondgebied groot genoeg is om als aparte
natie te overleven’. Voor hem is het geenszins zeker ‘dat we naar een autonome staat
Vlaanderen moeten streven’. ‘Binnen de mondiale ontwikkelingen kan een volk zich
niet krampachtig vasthouden aan zijn territorium.’ Hij spreekt zelfs van de
mogelijkheid van een Groot-Nederland - een concept uit de jaren twintig.
Maar wat zullen de reacties van de zuider- en noorderburen zijn? Is het wel zo
zeker dat Frankrijk happig is zich te ontfermen over het achteropgeraakte en armlastige
Wallonië en de last van de subsidies die nu uit Vlaanderen daarheen vloeien, over
te nemen? Bijna zeker is wel dat de Walen als tweederangsburgers - de Ossies van
Frankrijk - op den duur ongelukkig zullen zijn in la mère patrie.
En Nederland? Het concept Groot-Nederland is er nooit aangeslagen, en wat er
aan sympathie en bewondering voor Vlaanderen is - bewondering voor de geslaagde
emancipatie van een gekoeioneerd volk tot een van de welvarendste regio's van
Europa - zou waarschijnlijk verdwijnen als Vlaanderen deel van het Nederlandse
staatsbestel zou worden. De verschillen in politieke cultuur zijn te groot voor een
vreedzame integratie.
En is Vlaanderen werkelijk te klein om als aparte natie te overleven? Luxemburg,
Estland en Slovenië zijn nog kleiner, en hun overlevingskansen staan er niet slecht
voor.
NRC Handelsblad van 18-02-2000, pagina 7

Hoe en wanneer wordt een tijd rijp?
Prof. Stuurman heeft gelijk wanneer hij, in de krant van zaterdag j.l., schrijft dat veel
reacties op het Europese optreden tegen Oostenrijk voornamelijk gaan over kwesties
van tactiek, maar niet over de vraag of het in beginsel legitiem is dat Oostenrijk
sancties opgelegd krijgt. Inderdaad, maar dat komt doordat niemand de legitimiteit
van die sancties betwist. Vandaar dat daarover geen debat is. De vraag waarover het
ging is: zijn die sancties tactisch juist? Minder gelijk heeft prof. Stuurman, meen ik,
wanneer hij het heeft over het optreden en de sancties van de Europese Unie. Het is
niet de EU als zodanig die die sancties heeft opgelegd, maar veertien lidstaten van
de EU. De instellingen van de EU zijn daar volkomen buiten gelaten. Zelfs de Hoge
Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid,
Solana, is niet geconsulteerd geweest. Het was een puur intergouvernementele actie.
In zijn artikel in de krant van 10 februari laat ook Hans van den Broek na daarop
te wijzen. Ook hij spreekt van een actie van de EU. Dit is des te merkwaardiger
omdat hij, als oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-lid van de Europese
Commissie, het onderscheid tussen een communautaire en een intergouvernementele
actie zou moeten kennen.
Dat onderscheid is niet puur formeel. Dat blijkt al hieruit dat er onder de veertien
lidstaten die Oostenrijk in de ban hebben gedaan, helemaal geen eenstemmigheid
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bestaat omtrent de uitleg die aan hun besluit gegeven moet worden. Moeten de
ministers hun Oostenrijkse collega's een hand geven of de zaal uitlopen wanneer die
het woord nemen? De verschillende ministers handelen verschillend, zoals tien dagen
geleden in Lissabon bleek, toen onze minister De Vries bleef zitten en zijn Belgische
en Franse collega's de zaal verlieten. Maar die eenstemmigheid bestaat ook niet
binnen iedere regering afzonderlijk, ja zelfs niet binnen één en hetzelfde departement,
zoals we vorige week hebben kunnen zien aan het gênante verschil van mening tussen
minister Van Aartsen en zijn staatssecretaris over de vraag of Kok wel of niet de
telefoon zal opnemen wanneer zijn Oostenrijkse collega hem opbelt (Van Aartsen:
ja; Benschop eerst: nee, daarna: ja).
Eén van de veertien, Denemarken, is door die actie tegen Oostenrijk helemaal in
een moeilijk parket gekomen. Immers, daar voert de regering van de sociaal-democraat
Rasmussen al lang een immigratiebeleid uit dat Haider slechts nog maar predikt.
Zelfs in zijn retoriek verschilt Rasmussen niet zo veel van hem. In zijn
nieuwjaarstoespraak zei hij dat de Denen zich niet ‘als vreemdelingen in eigen land’
zouden moeten voelen en dat er in Denemarken nooit een multi-etnische samenleving
zou komen (hoewel het aantal allochtone scholieren 8,3, in Kopenhagen zelfs ruim
20, procent bedraagt). Maar geen Europese haan kraaide. Omdat Rasmussen
sociaal-democraat is?
Denemarken is ook daarom een interessant voorbeeld omdat het onderwerp er tien
jaar geleden nog volstrekt taboe was. Toen een vorige regering - zonder
sociaal-democraten - een onderzoek liet verrichten naar het aantal allochtone
scholieren dat in de toekomst verwacht zou kunnen worden en naar de consequenties
die daaruit getrokken zouden moeten worden, werd de enkele verrichting van dat
onderzoek al als uiting van vreemdelingenhaat gebrandmerkt.
Is Denemarken ons gidsland? Ook in Nederland is het onderwerp slechts langzaam
uit de taboesfeer gekomen. Toen de VVD'er Bolkestein het een jaar of tien geleden
openlijk aansneed, vielen andere partijen over hem heen over die taboeschending,
als hij al niet direct van racisme werd beticht. Nu kan de PvdA'er Paul Scheffer
vrijmoedig zijn bezorgdheid over het ‘multiculturele drama’ uiten en volgt er een
zinnige discussie - en straks misschien nog wel meer.
Het zou overigens op zichzelf een studie waard zijn na te gaan hoe die kentering
in de loop van de tijd zich heeft voltrokken. Meestal wordt volstaan met de
gemeenplaats dat de tijd er rijp voor was, c.q. er nog niet rijp voor was, maar dat lost
de vraag niet op. Wanneer en hoe wordt een tijd rijp? Dat is überhaupt een interessante
vraag, maar nu stellen we haar aan de hand van het actuele vreemdelingenvraagstuk.
Maar terug naar Oostenrijk, en meer in het bijzonder prof. Stuurmans artikel erover.
Het gezag van dat artikel wordt enigszins aangetast door het feit dat de auteur, hoewel
hoogleraar Europese geschiedenis, niet helemaal op de hoogte blijkt van die
geschiedenis. Immers, hij schrijft aan generaal De Gaulle de uitdrukking Europe des
patries toe, terwijl De Gaulle meermalen openlijk heeft ontkend die hem steeds in
de mond gelegde term ooit te hebben gebruikt.
Ook dit is niet een puur formele kwestie. Immers, ook het supranationale Europa,
waar De Gaulle zich tegen keerde, zou een Europa der vaderlanden zijn, zoals in
Nederland Friezen nog steeds een Fries en Limburgers nog steeds een Limburgs
vaderland hebben. Nee, tegenover het supranationale Europa stelde De Gaulle het
Europa der staten, volgens hem de enige elementen die ‘valabel, legitiem en in staat’
zijn om Europa ‘op te bouwen’ (persconferentie van 15 mei 1962).
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Als prof. Stuurman niet over die en andere bewijsplaatsen beschikte, had hij, met
even nadenken, toch ook tot de conclusie kunnen komen dat De Gaulle, vanuit zijn
conceptie, het ‘Europa der vaderlanden’ niet tegen het supranationale Europa had
kunnen stellen. Een hoogleraar Europese geschiedenis die De Gaulles conceptie niet
begrijpt - arme studenten! (Ten overvloede: je hoeft het niet met een conceptie eens
te zijn om haar toch te kunnen begrijpen.)
Ook tegen Van den Broeks betoog heb ik, behalve inhoudelijke bezwaren, één
specifieke bedenking. Dat hij fulmineert tegen het standpunt dat André Spoor en
ikzelf in de Oostenrijkse kwestie hebben ingenomen - waarbij Spoors opvatting hier
zwaarder weegt, omdat hij in de jaren '90 ruim zes jaar in Wenen heeft gewoond is Van den Broeks goed recht (al deel ik zijn mening - inderdaad: op tactische gronden
- niet).
Maar wanneer Van den Broek schrijft: ‘Laten opiniemakers de politiek liever
helpen dan hinderen in het nimmer eindigende gevecht tegen het virus van het
nationalisme’, dan toont zich hier, ten voeten uit, de bewindsman die opiniemakers
eigenlijk alleen maar duldt wanneer zij het met hem eens zijn. Of is het de Hollandse
schoolmeester, als hoedanig zijn Duitse collega Genscher hem placht te betichten?
NRC Handelsblad van 22-02-2000, pagina 9

De psychologie van de betoger
Een onderwerp waar sociologen en psychologen zich eens over zouden moeten
buigen, is de psychologie van de betoger. Wat bezielt hem of haar? Is het de behoefte
uiting te geven aan primaire gevoelens van woede, vreugde, haat of wanhoop? Of is
het de wil een bepaalde toestand te veranderen? Of zijn er andere motieven in het
spel? En welke rol speelt de televisie daarin?
Het is als eenvoudige televisiekijker dat ik me dat vaak afvraag. Als ik op de buis
mensen zie die protesteren tegen de dreigende sluiting van hun bedrijf of
loonsverhoging eisen, en ze doen dat met gekke petjes op en met geestig bedoelde
leuzen-in-rijm, terwijl ze onderling veel plezier lijken te hebben en lachen en wuiven
zodra een camera op hen gericht wordt, dan denk ik: nu, hun staat het water kennelijk
nog niet tot de lippen.
Op mij heeft zo'n betoging dan kennelijk niet het beoogde effect. En op de
miljoenen andere kijkers? En op de ministers en Kamerleden (want veel van die
betogingen vinden plaats in Den Haag)? Ik waag het te betwijfelen. Het is in elk
geval heel wat anders dan wat negentiende-eeuwse schilderijen ons tonen van vroegere
betogingen: nobele arbeiders van wie de woede afstraalt, vaak vergezeld van afgetobde
vrouwen met kinderen aan de borst.
Zeker, die schilderijen geven de werkelijkheid ook niet weer, want als je foto's uit
die tijd bekijkt, zien die betogers er meestal ordelijk uit en staren ze allemaal geboeid
naar de camera (toen blijkbaar nog iets nieuws). Maar die schilderijen proberen
tenminste een beeld te geven van een werkelijkheid - niet die van de betoging, maar
van de gevoelens die er aanleiding toe gaven. Het schilderij is zelf een betoging.
De vraag naar het effect kwam ook bij mij op bij het kijken naar de betoging in
Wenen tegen Haider, waaraan vele buitenlanders meededen. Het was vooral die
buitenlandse deelneming die mij deed afvragen wat het effect daarvan zou zijn op
de Oostenrijkers, want die waren het toch op wie de betogers indruk wilden maken,
mogen we aannemen.
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En alweer nam ik mijzelf als voorbeeld. Wat zou mijn reactie zijn als buitenlanders
hier zouden komen protesteren tegen een Nederlandse Haider (van wie ik, bijna per
definitie, geen aanhanger zou zijn) - met leuzen in hun taal (Duits bijvoorbeeld)? Ik
vrees dat mijn reactie zou zijn: bemoeien jullie je met je eigen zaken; wij zullen zelf
dat varkentje wel wassen.
Toegegeven: een primitieve reactie, maar ik ben er niet zo zeker van dat er niet
anderen zouden zijn die nòg primitiever zouden reageren: nu gaan we lekker juist
wèl op onze eigen Haider stemmen. Een proteststem dus tegen die buitenlandse
bemoeiing. In dat geval zou zo'n betoging - en vooral de buitenlandse deelneming
eraan - een averechts effect hebben. Zou dat in Wenen ook niet het geval kunnen
zijn geweest?
In Wenen liepen er ook, zoals we op de televisie konden zien, punkers en andere
anarchisten mee in de betoging. Ook zag ik veel rode vlaggen en konterfeitsels van
Che Guevara. Prachtig, maar zijn die beelden nu juist geschikt om de Oostenrijkse
burger ervan te weerhouden op Haider te stemmen? Of was dat helemaal niet de
bedoeling van die betogers? Waren die alleen maar op een rel uit?
Op een rel waren de Nederlandse deelnemers aan die Weense betoging misschien
niet uit, maar gezelligheid was blijkbaar bij sommigen wèl een belangrijk nevenmotief
(het waren per slot van rekening Nederlanders). ‘Maar zo'n reis (naar Wenen) is
vooral ook heel gezellig’, zo wordt in het Algemeen Dagblad een zestienjarige
deelneemster aangehaald.
Maar de Nederlandse delegatie bevatte ook de nodige exhibitionisten (een slag
mensen dat altijd door zulke betogingen wordt aangetrokken). Zo was er de in
Amsterdam bekende travestiet Fabiola, die zichzelf een levend kunstwerk noemt en
in een lange rode jurk rondloopt, op plateauzolen en met een reusachtige hoed op
het hoofd. Hoeveel Oostenrijkers hebben, bij het zien daarvan, besloten Haider hun
steun te onthouden?
Een van de Nederlandse deelnemers noemde niet ten onrechte de eigen delegatie
de ‘ijdelste’ van alle delegaties. ‘Al dat applaus’ - kennelijk van Oostenrijkers die
al bekeerd waren - ‘daar heb ik, eerlijk gezegd, wel van genoten’ (aldus het verslag
in Trouw). Bevrediging van eigen ijdelheid was blijkbaar ook een motief om naar
Wenen te gaan.
De Nederlandse delegatie was niet alleen de ijdelste, maar ook waarschijnlijk de
kleinste, volgens een eveneens door Trouw geciteerde organisatrice van de reis naar
Wenen. En van die delegatie, waar één bus genoeg voor was, bestond de helft uit
mensen die werken bij de groepen die de reis organiseerden of andere
antiracismeorganisaties, en een kwart uit journalisten.
Die journalisten hebben dan gezorgd voor uitvoerige reportages over die reis in
hun kranten. Daarmee hebben ze bijgedragen aan een sterke uitvergroting van de
werkelijkheid, want was de omvang van de Nederlandse delegatie werkelijk die
uitvoerigheid waard? Kortom, de lezer krijgt ook in zijn kranten de werkelijkheid
niet weerspiegeld.
Maar dat wisten we al sinds het ontstaan van de pers: als er tussen Amsterdam en
Haarlem een trein ontspoort, dan komt dat groot in de krant, terwijl er met geen
woord gerept wordt van de honderden treinen die dat traject dagelijks zonder
ongelukken afleggen.

Naschrift
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- Wat moeten wij denken van Haiders aftreden als voorzitter van de FPÖ? Een slimme
zet. Zijn invloed in eigen land wordt niet minder, eerder groter. Hij kan dit ‘offer’
immers aan zijn landgenoten verkopen als een tegemoetkoming aan Oostenrijks
Europese critici. Gaan die er hunnerzijds niet op in, dan zal dat veel Oostenrijkers
onredelijk voorkomen. Dus winst voor Haider. In elk geval zijn die critici nu aan
zet.
NRC Handelsblad van 29-02-2000, pagina 7

Niet Oostenrijk, maar Duitsland?
Waarom behoort juist Frankrijk tot de Europese landen die de spits afbijten in de
actie tegen Oostenrijk? President Chirac heeft in zijn vraaggesprek met Marc
Chavannes in Z van 26 februari, als antwoord op die vraag, vooral het argument
gebezigd dat Haider waarden als ‘humanisme, tolerantie en het respecteren van de
rechten van een ieder’ in gevaar bracht.
We hoeven de oprechtheid van deze verklaring geen ogenblik in twijfel te trekken
om toch te kunnen vaststellen dat zij meer past in het vocabularium van een socialist
als minister-president Jospin dan in dat van een voorman van het gaullisme, dat
immers eerder met Realpolitik geassocieerd wordt.
Sceptici zijn er dan ook vlug bij geweest om te beweren dat Chiracs eigenlijke
motief is geweest geen precedenten te dulden waarop partijgenoten van hem zich
zouden kunnen beroepen die zich wel eens ontvankelijk hebben getoond voor allianties
met het Front National. Maar dit argument is niet zo geloofwaardig meer sinds Le
Pens partij uiteengevallen is.
In de Weense Kronenzeitung was een ander argument te vinden: ‘Parijs is en blijft
vol wantrouwen: Frankrijk slaat het “fascisme in Oostenrijk” en bedoelt het “Duitse
gevaar”. Daarom wordt in Frankrijk de solidariteit van Beieren en delen van de CDU
met Oostenrijk erg verdacht gevonden.’
Nu is de Kronenzeitung wel een van de populairste, maar misschien niet een van
de meest gezaghebbende kranten van Oostenrijk. Ik zou aan deze analyse dan ook
geen aandacht hebben geschonken als ik niet in een vraaggesprek dat de Frankfurter
Allgemeine met de Franse socioloog Emmanuel Todd had, een soortgelijke redenering
had aangetroffen.
‘Tien jaar na de (Duitse) hereniging is met Haider de “Duitse kwestie” weer actueel.
Zij is weer open.’ Jammer genoeg vraagt Todds gesprekspartner hem niet deze stelling
te preciseren, maar uit het gesprek valt wel een rode draad te reconstrueren die op
die stelling uitloopt.
Todd meent dat de midden-rechtse partij die de CDU is, in korte tijd twee schokken
te absorberen heeft gekregen. De eerste is de hereniging, die Duitsland weer in
meerderheid protestants heeft gemaakt, en de Duitse protestanten zijn, volgens Todd,
altijd gevoeliger geweest voor nationalisme dan de katholieken. Het zijn vooral de
laatsten die Duitsland deel van Europa hebben gemaakt.
De tweede schrik is de crisis in de CDU. Die maakt het denkbaar dat er, rechts
van die partij, een nieuwe partij ontstaat die zich van Europa afwendt en
Duits-nationale doeleinden nastreeft. Todd is er niet gerust op dat Haiders voorbeeld
niet inspirerend op zo'n ontwikkeling zou kunnen werken. ‘Het is te vrezen dat de
Oostenrijkers de Duitsers zeggen dat er geen verleden meer is en alles weer mag.’
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Wat er van deze analyse juist mag zijn - het is niet ondenkbaar dat zij in Franse
regeringskringen wordt gedeeld. Per slot van rekening is Duitsland nog altijd
Frankrijks obsessie. ‘Voor de Fransen is eerst en vooral Duitsland van belang’, zegt
de historicus prof. H.L. Wesseling in een vraaggesprek met het Reformatorisch
Dagblad (26 februari). De vrees dat het aan de Europese greep zal ontsnappen is bij
de Fransen nog altijd levend - veel meer dan bij de Nederlanders.
Als deze vrees het eigenlijke motief is achter Frankrijks rol als spitsspeler in de
actie tegen Oostenrijk, dan is dit veel meer conform de gaullistische traditie dan de
zorg om een ‘fascistisch gevaar’ in een klein Europees land dat is. Het is in elk geval
een geloofwaardiger motief dan de redenen die meestal ervoor opgegeven worden.
Toch vallen er nog twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats heeft de uitslag
van de verkiezingen in Sleeswijk-Holstein aangetoond dat voor die vrees vooralsnog
weinig reden is. De CDU heeft zich, ondanks de crisis waarin zij zich bevindt, redelijk
goed gehandhaafd. Er is geen groot gat ontstaan dat partijen à la Haider hebben
gevuld. Daarbij was de opkomst behoorlijk. Kortom, van afkeer jegens de politiek
is weinig gebleken. Het politieke stelsel is stabiel gebleven.
In de tweede plaats: als vrees dat Duitsland besmet zou worden door het
Oostenrijkse voorbeeld, het werkelijke motief van de Franse politiek ten aanzien van
dat land is, dan verdient de methode waarmee gepoogd wordt dat voorbeeld de kop
in te drukken, daarmee nog niet de schoonheidsprijs.

Naschrift.
- Prof. S. Stuurman, die de conceptie van een Europe des patries aan De Gaulle
toeschreef (19 februari) - een toeschrijving die ik bestreed (22 februari) - stelt in zijn
weerwoord (28 februari) dat De Gaulle ‘de nationale identiteit van de staat (mijn
cursivering - J.L.H.) als zijn essentie beschouwt’. Inderdaad, en daarom ontkende
De Gaulle nadrukkelijk (in zijn persconferentie van 15 mei 1962 en in een interview
op 14 december 1965) dat hij ooit gesproken had van een Europe des patries. Prof.
Stuurman mag dan wel ‘vaderlanden en staten aan elkaar koppel’ (en), De Gaulle
deed dat niet in zijn oppositie tegen de conceptie van het supranationale Europa,
waarin immers de vaderlanden zouden blijven bestaan, maar de staten verdwijnen.
NRC Handelsblad van 03-03-2000, pagina 7

De revolutionaire bourgeoisie
Uit het artikel van René Cuperus op de Opiniepagina van 3 maart hebben
buitenstaanders kunnen opmaken dat er zich op het ogenblik binnen de
sociaal-democratie een ‘maatschappelijke diagnosenstrijd’ afspeelt tussen voorstanders
van de Derde Weg, tot wie in mindere of meerdere mate Kok, Blair, Schröder, zelfs
Jospin gerekend kunnen worden, en diegenen die menen ‘dat het negentiende-eeuwse
kapitalisme is teruggekeerd en dat de strijdbijl en het lijk van Karl Marx weer dienen
te worden opgegraven’.
Het zou nuttig zijn geweest als Cuperus een paar aanhangers van de laatste stroming
bij name zou hebben genoemd. Dat zou de gedachtebepaling hebben bevorderd van
juist die buitenstaanders, die tot geen van beide stromingen behoren, maar toch wel
geïnteresseerd zijn in wat er in sociaal-democratische kring omgaat. Aan wie moeten
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zij denken wanneer gesproken wordt van wat als een soort neomarxisme wordt
afgeschilderd? De meeste lezers van de Opiniepagina kunnen daar, vermoed ik, niet
zo gauw op komen.
Op het eerste gezicht heeft Cuperus gelijk wanneer hij tegen die ongenoemden
ten strijde trekt. Dat Karl Marx dood is weten de buitenstaanders al lang. Het nieuws
is blijkbaar nu ook in echt marxistische kring doorgedrongen, want in het Vlaams
marxistische tijdschrift (december 1999) verzucht redacteur Eric Corijn ‘hoe moeilijk
het is de wetmatigheden van de geschiedenis te doorgronden (als die al bestaan)’.
Nu, dat is vloeken in de kerk van Marx.
Laat ik daarom eens een goed woordje voor de doodverklaarde Marx doen. We
kennen allemaal de oproep waarmee het Communistisch manifest eindigt: ‘Proletariërs
aller landen, verenigt u!’ In deze oproep toonden de auteurs, Marx en Friedrich
Engels, zich als mannen die niet alleen de samenleving wilden analyseren, maar haar
ook wilden veranderen: politici dus.
Maar kennen we ook allemaal de passage waarin zij uiteenzetten hoe de proletariërs
aller landen hun doelen moeten bereiken? Deze luidt: ‘Ofschoon niet naar inhoud,
is de strijd van het proletariaat tegen de bourgeoisie naar de vorm voorlopig een
nationale strijd. Het proletariaat van elk land moet het natuurlijk eerst met zijn eigen
bourgeoisie klaarspelen.’
Als analyse is dit heel juist, maar zit in die analyse niet tegelijkertijd de kiem die
maakt dat de voorspelling van een internationale (communistische) samenleving
nooit bewaarheid zal worden? Immers, als in één land het proletariaat de macht heeft
overgenomen, dan is het eerste resultaat dat de staat alle macht tot zich trekt en - dat
ligt nu eenmaal in de aard van dat beest - die niet graag meer afstaat. Niet bepaald
de weg naar internationalisme, het ideaal van het communisme.
Dit is alleen te doorbreken als het communistische land met geweld het
communisme aan andere landen oplegt. Dat is wat dan ook in 1945 gebeurd is, toen
de Sovjet-Unie met geweld haar systeem aan de andere Oost- en Midden-Europese
landen oplegde. En zelfs dat eerste begin van een internationale communistische
samenleving is na nog geen vijftig jaar mislukt, uiteengevallen in de diverse nationale
componenten.
Maar voor dit probleem staan alle pogingen om tot een internationale samenleving
te komen - behalve dat de poging om dat via de markt te bereiken meer kans op
succes heeft dan de methode om eerst overal heilstaten op te bouwen, want die gaan
zich geheid tegen elkaar afschermen, als ze al niet met elkaar in conflict komen,
zoals we gezien hebben aan de verhouding tussen de Sovjet-Unie en Joegoslavië, de
Sovjet-Unie en China, China en Vietnam.
Met andere woorden: de Internationale heeft meer kans bereikt te worden met de
kapitalistische dan met de communistische methode. Dat erkent de reeds aangehaalde
schrijver in het Vlaams marxistisch tijdschrift ook: ‘Men kan in een (tussentijdse)
balans van de twintigste eeuw niet anders dan de “overwinning” van het kapitalisme
vaststellen en dus de nederlaag erkennen van de antikapitalistische alternatieven.’
Ook als analytici zijn dus Marx en Engels tekortgeschoten, hebben zij althans niet
diep genoeg geboord. Dit is, achteraf, te merkwaardiger omdat zij in hun manifest
een vlijmscherpe analyse van de bourgeoisie, draagster van het kapitalisme, hebben
gemaakt - een analyse die bijna neerkomt op een zang van mateloze bewondering.
Lees maar:
‘De bourgeoisie heeft in de geschiedenis een hoogst revolutionaire rol gespeeld.
De bourgeoisie heeft, waar zij tot heerschappij is gekomen, alle feodale,
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aartsvaderlijke, idyllische verhoudingen vernield. De bourgeoisie heeft alle tot nu
toe eerwaardige en met vroom ontzag beschouwde ambten van hun heilige schijn
ontdaan.
De bourgoisie heeft door haar exploitatie van de wereldmarkt de productie en
consumptie aller landen kosmopolitisch gemaakt. Zij heeft, tot groot verdriet der
reactionairen, aan de industrie de nationale bodem onder de voeten weggetrokken.
De bourgeoisie rukt door de snelle verbetering aller productiemiddelen, door het
oneindig gemakkelijker verkeer alle, ook de meest barbaarse volken in de kring der
beschaving.’ (In de vertaling van Herman Gorter staat in plaats van ‘oneindig’:
‘onnodig’, maar dat is kennelijk een zetfout, want de Duitse tekst heeft: ‘unendlich’.)
Kortom, een lofzang op de bourgeoisie en haar kapitalisme, een lofzang die,
anderhalve eeuw na het Communistisch Manifest, bijna woord voor woord nog geldt.
Als analytici van een samenleving - zij het een samenleving die zij bestreden - waren
Marx en Engels beter dan als politici die de samenleving wilden veranderen. De
bourgeoisie is revolutionairder gebleken dan Marx en Engels. In Nederland is Marx
dood, maar leeft zijn twintig jaar oudere tijdgenoot Thorbecke nog.
NRC Handelsblad van 07-03-2000, pagina 9

Een komma met gevolgen
Als mogelijk criterium voor ‘humanitaire interventie’, zoals die vorig jaar in Kosovo
en Oost-Timor werd gepraktiseerd, geldt volgens een recente diplomatieke notitie:
‘(Een onmiddellijk gevaar van) ernstige en grootscheepse schendingen van
fundamentele mensenrechten, die een bedreiging vormen van internationale vrede
en veiligheid.’
In deze notitie, die geen rechtskracht heeft, is de consensus samengevat die bereikt
werd op een seminar in november in Scheveningen, op Nederlands initiatief en onder
Nederlands voorzitterschap, werd gehouden en waaraan ambtenaren van een aantal
NAVO-landen deelnamen.
In mijn artikel van 25 februari wijdde ik voor de eerste keer aandacht aan dat
‘mogelijk criterium’, zoals hierboven aangehaald, en schreef ik dat de komma in die
zin kennelijk ten onrechte was geplaatst. Immers, met komma staat er dat alle ernstige
en grootscheepse schendingen van fundamentele mensenrechten een bedreiging
vormen van internationale vrede en veiligheid.
Ik kon mij niet voorstellen dat dat de bedoeling weergaf van de deelnemers aan
dat colloquium en meende dat bedoeld moest zijn dat alleen ernstige en grootscheepse
schendingen van fundamentele mensenrechten die een bedreiging vormen voor
internationale vrede en veiligheid, aanleiding konden vormen voor ‘humanitaire
interventie’.
Maar nee, in de krant van 3 maart schrijft de heer B. ter Haar, die als rapporteur
betrokken was bij dat seminar (en dus wel als auteur van die notitie beschouwd kan
worden), dat die komma ‘er niet per ongeluk’ staat. De komma betekent inderdaad,
schrijft hij, ‘dat extreme schendingen van de mensenrechten beschouwd moeten
worden als een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid’.
En voor het geval dat dit niet helemaal tot ons doorgedrongen mocht zijn herhaalt
hij: ‘Het is [...] realistisch om iedere extreme schending van de mensenrechten te
beschouwen als een potentiële bedreiging van de internationale vrede en veiligheid.’

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Het verschil tussen wat ik dacht dat de bedoeling van de notitie was en wat volgens
de auteur ervan de bedoeling is - het verschil tussen een weggelaten en een geplaatste
komma - is niet gering. We kunnen dat het beste aantonen door de aangehaalde zin
uit de sfeer van de semantiek te halen en toe te passen op concrete gevallen.
Nemen wij een geval dat onlangs weer actueel geworden is: het regime van generaal
Pinochet in Chili. Niemand zal kunnen ontkennen dat onder dat regime schendingen
van mensenrechten hebben plaatsgevonden, maar hebben deze ook maar één ogenblik
de internationale vrede en veiligheid bedreigd?
Volgens de notitie deden zij dat. Of zullen de opstellers van die notitie het argument
aanvoeren dat die schendingen niet ‘ernstig’, niet ‘grootscheeps’ of niet ‘extreem’
(dat is de kwalificatie die Ter Haar in zijn brief aan de krant invoert) zijn geweest?
De nabestaanden van Pinochets slachtoffers zullen er anders over denken. Overigens
kan het voorbeeld Pinochet met talloze andere voorbeelden aangevuld worden.
Als sommige van die andere gevallen van schending van mensenrechten niettemin
aanleiding gaven tot internationaal ingrijpen, dan niet omdat degenen die
verantwoordelijk waren voor die schendingen van de mensenrechten, de internationale
vrede en veiligheid bedreigden, maar omdat die schendingen om andere redenen niet
langer geduld werden.
Ingeval ‘extreme schendingen van de mensenrechten’ inderdaad de internationale
vrede en veiligheid bedreigen, dan is dat een goede en betrekkelijk heldere reden
voor ‘humanitaire interventie’. Doen ze dat niet, dan zijn er misschien nog wel goede
redenen voor zo'n interventie, maar wordt het veel moeilijker om een criterium te
vinden.
Rechtvaardigen uitsluitend ‘ernstige en grootscheepse’ of ‘extreme’ schendingen
van ‘fundamentele’ mensenrechten zo'n interventie? Zijn die schendingen echter niet
ernstig, niet grootscheeps of niet extreem en worden er wel mensenrechten, maar
geen ‘fundamentele’ mensenrechten door aangetast, wat dan? We raken dan verzeild
in een eindeloze casuïstiek. Daarentegen heeft het criterium van de bedreiging van
internationale vrede en veiligheid de charme van de betrekkelijke eenvoud. Helaas,
slaat dat meestal niet op de werkelijke stand van zaken, want meestal is er van zo'n
bedreiging geen sprake.
Daarom is er alles voor te zeggen ‘humanitaire interventie’ (waaronder de notitie
verstaat: ‘gewapende interventie in een andere staat zonder toestemming van die
staat, teneinde het hoofd te bieden aan (de bedreiging van) een humanitaire ramp’)
te beperken tot gevallen waarin schendingen van mensenrechten inderdaad een
bedreiging van de internationale vrede en veiligheid vormen.
Met andere woorden: als de komma in de aangehaalde zin ‘niet per ongeluk’
geplaatst is, dan wordt hiermee de sluis geopend voor oeverloze interventies van
bijna iedereen tegen iedereen, terwijl zonder komma ‘humanitaire interventie’ alleen
zou kunnen plaatsvinden in geval van bedreiging van de internationale vrede en
veiligheid. Het onderscheid is niet academisch en niet gering.
NRC Handelsblad van 10-03-2000, pagina 7

Het verschil tussen 1968 en 2000
In 1968 - evenals 2000 een jaar waarin de Amerikanen een nieuwe president kozen
- bepleitte een Nederlandse predikant die actief was in de toenmalige vredesbeweging,
dat Amerika's bondgenoten medezeggenschap zouden krijgen in die keuze.
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Immers, de Amerikaanse president besliste in belangrijke mate over veiligheid en
welzijn van de wereld. Dus was het alleen maar logisch dat althans de ‘vrije wereld’
wat te zeggen zou hebben over wie er de komende vier jaar het lot van de wereld
zou gaan bestemmen.
Er zat iets in die redenering. Hoewel zich bewust van het illusionaire van dit
voorstel besloot de Nieuwe Rotterdamse Courant - een van de voorlopers van deze
krant - alvast haar voorkeur uit te spreken voor één van de vele politici die een gooi
deden naar het presidentschap.
President Lyndon Johnson, moe van de uitzichtloze oorlog in Vietnam en van de
groeiende protesten daartegen, had net de handdoek in de ring gegooid. Hij zou geen
kandidaat zijn. Deze beslissing opende het veld voor anderen in de Democratische
partij: vice-president Hubert Humphrey, Eugene McCarthy en Robert Kennedy.
Bij de Republikeinen was het ook nog niet zeker wie tot officiële kandidaat gekozen
zou worden. Richard Nixon, die vice-president onder president Eisenhower
(1953-1961) was geweest, maakte de beste kans, maar Nelson Rockefeller, die als
‘liberaler’ werd beschouwd, dong ook naar de nominatie.
Hoe het ook zij - de oude NRC besloot haar toeschouwersrol te verlaten en sprak
zich uit voor Rockefeller. Wat haar motieven waren, doet er nu niet toe - te minder
omdat hij het toch niet haalde. Nixon werd de kandidaat van de Republikeinen en
won, een paar maanden later, de verkiezingen.
Wat er wél toe doet, is het feit dat 32 jaar geleden de feitelijke saamhorigheid van
Amerika en West-Europa als zo sterk werd ervaren, dat een Europese krant openlijk
partij trok in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Zou het waarschijnlijk zijn dat zoiets
zich nu, in 2000, zou herhalen?
Als ik mijzelf tot maatstaf mag nemen, dan merk ik bij mezelf dat ik de
verkiezingsstrijd van dit jaar minder nauwgezet en minder geïnteresseerd volg dan
toen. Zeker, zo'n Amerikaanse verkiezingsstrijd is altijd een spektakel. Er is altijd
ten minste één kleurrijke figuur bij die de spanning erin houdt. Dit jaar was het senator
McCain, die mijn sympathie had, hoewel het de vraag was of hij ooit een goede
president zou zijn geworden.
Maar verder leek het voor de wereld niet veel uit te maken of het nu Bush dan wel
Gore zou worden (Bradley, hoewel ook sympathiek, was toch te aarzelend). Als, bij
mij althans, de balans doorslaat naar Gore, dan is dat omdat Bush wel erg een product
is van het Republikeinse ‘establishment’. Zijn opvrijerij van religieus rechts deed de
deur dicht.
Gore is weliswaar eveneens product van een ‘establishment’, het Democratische,
en was evenmin kieskeurig in zijn strijdmethodes (tegen Bradley), maar daar staat
tegenover dat hij grote ervaring heeft in de nationale en internationale politiek. Geen
president heeft aan zijn vice-president meer verantwoordelijkheid gegeven dan
Clinton aan Gore. Bush mist die ervaring ten enen male.
Maar daarmee houdt mijn engagement wel zo ongeveer op. Hoe komt dat? Mijzelf
ondervragende, neig ik naar de conclusie dat dit te maken heeft met het einde van
de Koude Oorlog. Dat heeft tot onvermijdelijk gevolg gehad dat Amerika en Europa
elkaar minder nodig hebben, verder van elkaar zijn komen te liggen in wederzijdse
belangstelling.
Meer objectief gesproken, is het Amerikaanse presidentschap, met het einde van
de Koude Oorlog, überhaupt minder belangrijk geworden - ook in interne zaken.
Volgens sommigen is daarmee een trend omgebogen die begonnen was met het
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activistische presidentschap van Theodore Roosevelt (1901-1909). Maar dit speelt
in de Europese perceptie geen rol.
In de Europese perceptie is er na het einde van de Koude Oorlog een ontwikkeling
gaande waarbij Amerika, geheel los van de wil van de zittende president(en), afdrijft
van Europa. Het zou verkeerd zijn die ontwikkeling neo-isolationisme te noemen.
Integendeel, de neiging om overal in de wereld eenzijdig in te grijpen, is verre van
isolationistisch, maar is wél geschikt om bondgenoten te ergeren.
In Die Zeit van deze week schrijft David Gompert, president van RAND Europe
te Leiden (het is merkwaardig uit een Duits tijdschrift voor het eerst te moeten
vernemen van het bestaan van zo'n instituut, vlak naast de deur) over de ‘toenemend
duidelijk wordende conflicten’ tussen de Verenigde Staten en Europa ‘wat de doelen
van hun politiek betreft’.
Die conflicten wortelen volgens Gompert, die behoord heeft tot de staf van
president Bush sr., daarin dat ‘de strategische perspectieven van de Verenigde Staten
en de meerderheid van de Europese staten steeds sterker van elkaar afwijken’ (hier
spreekt Gompert niet van Europa, maar, terecht, van een ‘meerderheid van Europese
staten’, dus wat het Atlantische Nederland wil, doet er niet zo veel toe).
Anders gezegd: de discipline waartoe de Koude Oorlog de Amerikaans-Europese
samenwerking dwong, is na het einde van die oorlog afgenomen. Dat was
onvermijdelijk en voorzienbaar en brengt, even onvermijdelijk en voorzienbaar, een
mindere belangstelling voor de Amerikaanse verkiezingsstrijd met zich.
NRC Handelsblad van 14-03-2000, pagina 9

De paus doodgraver?
Vier en veertig jaar geleden gaf Nikita Chroesjtsjov, secretaris-generaal van de
Communistische partij der Sovjet-Unie, in een besloten vergadering van het 20ste
congres van die partij toe dat onder zijn voorganger Jozef Stalin, die van 1921 tot
1953 secretaris-generaal was geweest, verschrikkelijke fouten en misdaden waren
begaan, waaraan miljoenen ten slachtoffer waren gevallen.
Natuurlijk wist iedereen die niet willens en wetens oren en ogen sloot, al lang van
die misdaden, maar Chroesjtsjovs erkenning kwam toch voor velen als een reusachtige
schok. De partij had haar aura van onfeilbaarheid verloren, communisten konden
niet langer geloofwaardig verkondigen de wetten van de geschiedenis te kennen die
de wereld het heil zouden brengen.
Met zijn rede had Chroesjtsjov inderdaad een schokeffect willen bereiken - een
schokeffect waarmee hij hoopte de mensen ervan te kunnen overtuigen dat zij niet
langer leefden onder de loden last van het stalinisme en niet langer bang hoefden te
zijn dat ieder eigen initiatief gestraft zou worden met de dood of verbanning naar de
Goelag. Die ‘bevrijding’ was nodig om het communisme en de Sovjet-Unie te kunnen
laten concurreren met het kapitalisme en, vooral, de Verenigde Staten.
Maar wat Chroesjtsjov niet berekend had, was dat andere communistische landen
uit zijn rede conclusies zouden trekken die hij bepaald niet bedoeld had: bevrijding
van het sovjetjuk, waaronder zij al elf jaar gezucht hadden. Al in hetzelfde jaar, 1956,
braken er opstanden uit in Polen en Hongarije, waarvan de laatste zo uit de hand liep
dat de Sovjet-Unie met geweld de communistische orde moest herstellen.
Sindsdien is het eigenlijk nooit meer rustig geweest in de communistische wereld.
In 1960 brak China met de Sovjet-Unie, en de inval in Tsjechoslowakije in 1968 was
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een herhaling van het Hongaarse drama. Het bleek dat het communisme zich niet
kon hervormen zonder de macht te verliezen en in te storten. Dit proces heeft nog
lang geduurd, maar tien jaar geleden was het zo ver. Chroesjtsjov was de doodgraver
van het communisme, Gorbatsjov viel in dat graf. Zondag heeft Jan Paul II de fouten
en misdaden erkend die in naam van zijn kerk en bij de verdediging van haar waarheid
begaan zijn. Ook dat was een bijna revolutionaire daad, komende van het gezag dat
aanspraak maakt op onfeilbaarheid. Zal die daad soortgelijke gevolgen hebben als
Chroesjtsjovs destalinisatie?
Er zijn verschillen. De paus oefent geen wereldlijk gezag meer uit. Alleen al
daarom zijn de slachtoffers die de rooms-katholieke kerk in de tweeduizend jaar van
haar bestaan gemaakt heeft, veel geringer in aantal dan de miljoenen doden die Stalin,
Mao, Pol Pot en anderen sinds 1917 op hun geweten hebben. Maar dat is een verschil
in graad. Gemeten naar de evangelische boodschap van liefde, is elk slachtoffer er
één te veel.
Een verschil is ook dat de paus om vergeving heeft gevraagd voor die fouten en
misdaden. Dat heeft Chroesjtsjov indertijd niet gedaan. Overeenstemming is er echter
in die zin dat de paus nergens heeft gezegd dat die fouten en misdaden door de kerk
zijn begaan. Het waren altijd ‘christenen’ (of ‘de christenen’), ‘de mensen van de
kerk’, ‘de gelovigen’ enzovoort. Ook bij Chroesjtsjov bleef de partij zelf buiten schot;
het was Stalin die van de norm was afgeweken.
In beide gevallen was deze fictie nodig, want als de kerk of de partij zelf schuldig
was verklaard, zou zij haar morele recht hebben verloren, en dat te willen kon noch
van Chroesjtsjov noch van Jan Paul II verwacht worden. Intussen rijst wèl de vraag:
als de kerk zelf onschuldig is, wie is dan die ‘wij’ die, uit de mond van de paus, om
vergeving voor ‘onze schuld’ vraagt?
Opmerkelijk is ook dat het in beide gevallen om fouten en misdaden in het verleden
te doen was, in het Moskouse geval om een nog zeer recent verleden, in het Romeinse
om een verder liggend verleden. Maar over fouten en misdaden van vandaag werd
niet gesproken. Dat geeft aanleiding tot tegenstrijdigheden: zo wordt vergeving
gevraagd voor de vernedering en marginalisering waarvan de vrouw ‘te vaak’
slachtoffer is geweest, maar intussen blijft zij onwaardig het priesterambt te bekleden.
Daarom mag er wel een vraagteken gezet worden achter de intrinsieke betekenis
van het door de paus uitgesproken mea culpa. En de historische betekenis? Zoals pas
na 35 jaar gebleken is dat Chroesjtsjov eigenlijk de doodgraver van het communisme
was, zal het nog jaren duren alvorens blijkt of Jan Paul II, met zijn mea culpa, de
geloofwaardigheid van zijn kerk, en dus die kerk zelf, ondermijnd heeft.
NRC Handelsblad van 17-03-2000, pagina 9

De tekst is heilig
In het vooroorlogse Leiden deed deze anekdote, voor welker historiciteit ik niet insta,
de ronde. Een student deed zijn kandidaatsexamen rechten. Tegenover hem zaten,
achter de groene tafel, drie hoogleraren. Op een goed ogenblik kregen twee van hen
ruzie. De ene voegde de andere toe: ‘Meneer, u is geen heer’, waarop de andere
antwoordde: ‘En u is geen professor’. De derde, die in het midden zat, trachtte de
zaak te sussen. ‘De heren hebben allebei gelijk’, zei hij.
Die anekdote schoot mij te binnen toen ik in de krant van 14 maart de uitspraak
las die mr. R. Misset deed in het geschil tussen prof. S. Stuurman en mij over een

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

uitspraak van De Gaulle. Misset schrijft (met, zoals de Duitsers zeggen, umgekehrten
Vorzeichen en waarschijnlijk niet om de zaak te sussen): ‘Zij begrijpen het geen van
beiden.’
Om welke uitspraak van De Gaulle gaat het? Ik vrees dat ik de lezer weer zal
moeten vervelen, maar wanneer het om teksten gaat, kan iemand niet vervelend
genoeg zijn. Heeft De Gaulle nu al of niet de uitdrukking Europe des patries gebruikt?
Stuurman schreef haar aan hem toe (19 februari). Ik wees erop dat De Gaulle o.a. op
15 mei 1962 uitdrukkelijk had ontkend haar ooit gebruikt te hebben en betoogde dat
hij haar, gezien zijn conceptie, ook nooit gebruik had kunnen hebben (22 februari).
Volgens Misset nu ‘begrijpen de twee opponenten Frankrijk niet. In de Franse
opvatting is niet de staat soeverein, maar de natie. Deze is een afzonderlijke
rechtspersoon, onderscheiden van zowel “volk” als “staat”: Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la Nation (Verklaring van de rechten van
de mens en sindsdien in de Franse grondwet). De natie zelf kan echter niet handelen.
Dus de staat, met zijn staatsinstellingen, handelt namens de natie. Dat is precies wat
De Gaulle op 15 mei 1962 zei: alleen staten kunnen handelen.’
Inderdaad heeft De Gaulle dat laatste toen gezegd, maar nergens heeft hij bij die
gelegenheid over de natie gesproken (althans in de passage die over Europa gaat),
behalve één keer, wanneer hij Engeland een natie noemt die trouw aan zichzelf is.
De Gaulle noemde niet de naties, maar de vaderlanden naast (of tegenover) de staten.
Dat de staat namens de natie handelt, is overigens een zienswijze die niet aan de
Fransen voorbehouden is.
Aangezien het om een tekst te doen is, i.c. de tekst van De Gaulle's persconferentie
van 15 mei 1962, is het misschien nuttig die tekst hier nog eens letterlijk te citeren.
Wanneer eenmaal die tekst vaststaat, kunnen we daarna rustig bakkeleien over de
bedoeling ervan. Of om het woord van de bekende Engelse journalist C.P. Scott te
parafraseren: de tekst is heilig, de interpretatie is vrij. Hier volgt de tekst:
‘Ik zou à propos, nu ik er de gelegenheid toe heb, tegenover u willen opmerken,
mijne heren journalisten - en u zult zich er misschien over verbazen - dat ik nooit,
in enigerlei verklaring van mij, gesproken heb van ‘l'Europe des patries’, hoewel
men altijd beweert dat ik dat gedaan heb.
‘Niet dat ik mijn vaderland verloochen. Integendeel, ik ben er meer aan gehecht
dan ooit en ik geloof niet dat Europa enige levende werkelijkheid kan hebben als het
niet Frankrijk met zijn Fransen bevat, Duitsland met zijn Duitsers, Italië met zijn
Italianen enzovoort.
Dante, Goethe, Chateaubriand behoren aan heel Europa, in de mate dat zij
respectievelijk en bij uitstek Italiaans, Duits en Frans waren. Zij zouden Europa niet
erg van dienst zijn geweest als zij apatriden zouden zijn geweest en hadden gedacht
en geschreven in een of ander geïntegreerd Esperanto of Volapük. Maar hoewel het
vaderland een menselijk, gevoelsmatig element is, is het op elementen van actie,
gezag, verantwoordelijkheid dat men Europa kan bouwen. Welke elementen? Welnu,
de staten! Want slechts de staten zijn in dit opzicht valabel, legitiem en in staat iets
tot stand te brengen.
Ik heb het al gezegd, en ik herhaal het, dat op dit ogenblik er geen ander Europa
kan zijn dan dat van de staten - afgezien natuurlijk van het Europa der mythen, der
ficties, der parades.’
De Gaulle noemt in deze verklaring dus niet de naties in tegenstelling tot, of in
verband met de staten, maar de vaderlanden. Slechts de staten kunnen Europa bouwen;
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de vaderlanden, die slechts menselijke, gevoelsmatige elementen zijn, niet. De natie
noemt hij niet in deze passage.
Ten overvloede mag ik misschien hier ook herinneren aan de andere keer dat De
Gaulle ontkend heeft ooit van het Europe des patries gesproken te hebben. Dat was
in een televisie-interview op 14 december 1965:
‘Ik heb nooit gesproken van “l'Europe des patries” [...]. Ieder heeft zijn vaderland.
Wij hebben het onze, de Duitsers hebben het hunne, de Engelsen hebben het hunne
enzovoort. Ik heb gesproken van de samenwerking van de staten. Ja, dáár heb ik over
gesproken, en ik geloof dat dat onmisbaar is...’
In deze discussie is het mij in de eerste plaats te doen geweest om de tekst, en de
tekst zegt dat De Gaulle ontkent ooit van l'Europe des patries gesproken te hebben.
Die uitdrukking kan dus, hoe ook geïnterpreteerd, niet aan hem toegeschreven worden.
Wat de interpretatie betreft, ben ik het meer eens met die van Misset dan met die
van Stuurman. Vooral Missets eindopmerking onderschrijf ik: ‘de staten kunnen ook
handelen door niet de soevereiniteit, maar wel zekere bevoegdheden, over te dragen
aan bovenstatelijke instellingen. Dat is wat nu in Europa gebeurt.’
Met andere woorden: wij leven, vijftig jaar na het begin van de Europese integratie,
nog steeds in een Europa van de staten. De geschiedenis heeft tot dusver De Gaulle
meer gelijk gegegeven dan de supranationalisten. Weliswaar raken die staten steeds
meer uitgehold, maar meer ten gevolge van het Internet dan van Europa.
NRC Handelsblad van 21-03-2000, pagina 7

‘Een heuse openbaring’
‘Voor wie in de jaren zeventig politiek ontwaakte, leek het begrip “linkse
intellectueel” een pleonasme. Voor velen [...] gold Harry Mulisch’ uitspraak dat
rechts alleen belangen had, terwijl links de ideeën bezat, als een onaantastbare
waarheid.’Zo begint Rob Hartmans zijn zojuist verschenen boek Vaarwel dan!
Intellectuelen en hun illusies (uitg. Aspekt).
Hartmans, die schrijft in de linkse weekbladen De Groene Amsterdammer en HN
Magazine (vroeger: Hervormd Nederland), heeft het hier ook over zichzelf, maar
zijn ontdekking ‘dat er wel degelijk “rechtse” intellectuelen bestaan’ was voor hem
‘een heuse openbaring’. Zijn boek gaat over die denkers, ‘die de vinger legden op
tal van zere plekken die de gemiddelde linkse intellectueel het liefst met de mantel
der liefde zou bedekken. Blijkbaar had “rechts” wel degelijk ideeën’ (en is Mulisch
dus niet zo onfeilbaar als hij zelf denkt).
Maar onder de door Hartmans besproken intellectuelen zijn er maar weinig
Nederlanders. In dit hiaat lijkt het laatste nummer van het documentatieblad
Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland te voorzien, dat gewijd is ‘aan
Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940’. Het bevat de referaten die vorig jaar
gehouden zijn op een colloquium over dit onderwerp.
Wat bij het lezen van dit nummer opvalt, is dat van die zes referaten er eigenlijk
maar weinige over echte conservatieven gaan. Blijkbaar heeft Nederland, anders dan
andere landen, in die periode inderdaad slechts weinig interessante conservatieven
geproduceerd. Daar zijn wel verklaringen voor te geven.
Een van die verklaringen luidt: als Republiek kende Nederland geen sterke
agrarische en feodale tradities, maar bezat het al sinds de zestiende eeuw een relatief
welvarende kapitalistische burgerij. Dat was, in de wereld van toen, een progressief
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verschijnsel. Wie in de negentiende eeuw iets in Nederland wilde behouden, viel dus
terug op een model dat modern was. Dat is voor een conservatieve ideologie natuurlijk
geen vruchtbare bodem.
Als er in Nederland in die periode van conservatisme sprake was (en ik bedoel
daarmee niet het conservatisme als habitus, dat eenieder eigen is die aan iets gehecht
is, maar het conservatisme als denkrichting), dan uitte dit zich voornamelijk in verband
met de godsdienst. De eerste twee referaten gaan dan ook over het religieus
conservatisme, waarvan Bilderdijk de bekendste vertegenwoordiger is, en de
socratische wijsbegeerte van Ph.W. van Heusde (1798-1839), die een grote invloed
heeft gehad op de zogenaamde Groninger theologie. Natuurlijk heeft het religieuze
conservatisme ook, onmiddellijk of zijdelings, invloed gehad op het politieke denken.
We hoeven maar te verwijzen naar de protestantse opwekkingsbeweging het Réveil,
waarvan Bilderdijk (1756-1831) een voorloper was en waartoe de politicus G. Groen
van Prinsterer (1801-1876) behoorde, die nog altijd in gereformeerde kring vereerd
wordt.
Misschien is het niet overbodig er in het voorbijgaan aan te herinneren dat een
religieus conservatisme allerminst sociaal conservatisme hoeft te impliceren. Het
Réveil had voormannen die, voor hun tijd, sociaal progressief waren, en de
Antirevolutionaire partij was dat eveneens. Omgekeerd waren er conservatieven die
in religieus opzicht antiklerikaal waren. Zo Rijklof van Goens (1748-1810). Ph.W.
van Heusde propageerde een humanistisch conservatisme. Of hij een belangrijk
denker was kan betwijfeld worden. Thorbecke noemde zijn belangrijkste werk een
‘leuterachtig boek’. Niettemin had hij invloed, niet alleen op de Groninger school,
die bestreden werd door alles wat niet-humanistisch was (bijv. het Réveil), maar ook
op het zogenaamde Grootprotestantisme, dat in de jaren '50 kort gebloeid heeft als
reactie op het door Thorbecke toegelaten herstel van de bisschoppelijke hiërarchie.
Over conservatisme als uitsluitend politieke stroming handelt slechts één referaat,
dat nog wel het kortste is. Het gaat over de conservatieven en Thorbeckes ‘revolutie’
van 1848, en er blijkt uit dat zelfs deze conservatieven geen alternatief voor 1848
hebben ontwikkeld. Ook zij waren voor hervorming, zij het geleidelijker dan
Thorbecke wilde. Na 1870 verdween een conservatisme dat zichzelf conservatief
durfde noemen, uit de politiek.
Dat weerspiegelt zich in de drie laatste referaten. Die gaan over mannen die
nauwelijks conservatief genoemd kunnen worden: C. Gerretson (1884-1958), E.
Verviers (1886-1968) en J.H. Carp (1893-1979). Zij allen waren antidemocraat. Dat
maakt ze nog niet tot onbelangrijke denkers, maar ze vallen buiten het kader van de
rechtsstaat en zijn daarom minder relevant.
Gerretson is de bekendste. Een briljant, maar grillig man; hoogleraar in Utrecht
(maar zijn proefschrift heeft niemand ooit gezien). Vóór de oorlog speelde hij een
rol in de verschillende fascistische partijtjes die er vóór de NSB waren; na de oorlog
zat hij voor de ruimhartige Christelijk-Historische Unie in de Eerste Kamer, waar
hij eens een minister voor landverrader uitmaakte. Kleurrijk, maar als politiek denker
toch nauwelijks serieus te nemen.
Dat geldt ook voor de rooms-katholieke Verviers, wiens ‘zedelijk conservatisme’
de gedaante aannam van een militant lokaal patriottisme, dat een tegenwicht moest
bieden aan de ‘dwingelandij van Den Haag’. Hij eindigde in de NSB. De meest
serieuze van de drie was misschien Carp, wiens spinozistische geschiedbeschouwing
hem er ten slotte toe bracht ‘over te gaan in de levende concrete gemeenschapsvormen
der nationale volksverbondenheid’, die hij eveneens belichaamd zag in de NSB.
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Fascistische en nationaal-socialistische bewegingen zijn radicale, revolutionaire
bewegingen. Wie zich daarbij aansluit kan niet (meer) conservatief genoemd worden.
Gerretson, Verviers en Carp horen dus, hoewel curieuze figuren die op zichzelf een
verhandeling waard zijn, eigenlijk niet in een uitgave over conservatisme thuis.
Dan eerder Huizinga (1872-1945), met wie vergeleken de genoemde tijdgenoten
dwergen waren. Hij achtte het ‘volstrekt niet paradoxaal te beweren dat een cultuur
aan een zeer wezenlijke en onbetwijfelbare vooruitgang zeer wel te gronde kan gaan’
(in In de schaduwen van morgen (1935) - een titel die op zichzelf al bijna een
conservatieve geloofsbelijdenis is). Maar Huizinga wordt in de referaten zelfs niet
genoemd.
(Overigens sliep zelfs Huizinga wel eens: het is juist wél paradoxaal te beweren
dat een cultuur aan vooruitgang te gronde kan gaan, want een paradox is een
schijnbare tegenstelling, en daar gaat het hier om.)
NRC Handelsblad van 24-03-2000, pagina 9

Amerika inhalen?
Ongeveer veertig jaar geleden bevond de Sovjet-Unie zich in een staat van euforie.
Met de spoetnik en de eerste bemande ruimtevlucht had zij, dacht zij, haar superioriteit
bewezen, terwijl de Verenigde Staten niet eens in staat bleken een invasie van Cuba
tot een goed einde te brengen.
Dit optimisme vond zijn weerslag in het nieuwe programma van de communistische
partij, dat in die tijd aangenomen werd. Daarin stond dat de Sovjet-Unie omstreeks
1980 de Verenigde Staten, wat betreft staal- en landbouwproductie, zou inhalen. Nu,
we weten wat er van die grootspraak terechtgekomen is. De Sovjet-Unie bestaat niet
meer.
Voorzover de Europese staatshoofden en regeringsleiders die vorige week in
Lissabon bijeen waren, nog iets van dit recente stuk geschiedenis wisten, hebben zij
er blijkbaar geen waarschuwing in gezien. De Europese Unie moet, zo besloten zij
de ‘meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld’ worden.
De meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld - dat
betekent dus: de Verenigde Staten inhalen! En daarbij werden termijnen genoemd
die de helft (en korter) zijn van de twintig jaar die de Sovjet-Unie in 1960 dacht
nodig te hebben om dit doel te bereiken.
Er zijn genoeg redenen om sceptische kanttekeningen te plaatsen naast de
streefcijfers en deadlines van Lissabon - temeer nu de Amerikaanse economie zich,
tot verbazing van de eigen topeconomen, in een fase bevindt waarin de meest
optimistische verwachtingen verre overtroffen worden. Laten we er dus mee volstaan
te zeggen: Amerika inhalen? Geluk gewenst!
Dat geluk heeft Europa zeker nodig nu de bewindslieden in Lissabon nog eens
verzekerd hebben dat de kenniseconomie, die zij beschouwen als het geheim van het
Amerikaanse succes, in Europa tegelijkertijd ‘hechtere sociale samenhang’ moet
waarborgen. Een hele opdracht - en dat terwijl er in Amerika stemmen opgaan (die
van Edward Luttwak bijvoorbeeld) die een verband leggen tussen de vlucht die
Internet genomen heeft en de toeneming van de misdaad.
Wie, zoals de vijftien van Lissabon, het thema ‘sociale samenhang’ aanroert, roert
het thema ‘politieke stabiliteit’ aan. Met andere woorden: de grote veranderingen
die de Europese Unie in de Europese economie wil bevorderen, raken onmiddellijk
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de politieke stabiliteit in Europa. Is het mogelijk het ene te bereiken zonder het ander
in gevaar te brengen?
De ‘nieuwe economie’ zoals die zich op dit ogenblik in de Verenigde Staten
manifesteert, kenmerkt zich voorlopig door twee verschijnselen: het is volstrekt
onzeker waarheen zij zich beweegt (ook de economische goeroes weten dat niet), en
zij ontwikkelt zich in een razend snel tempo.
Nu zijn onzekerheid en snelle ontwikkeling twee factoren waarop politieke
instabiliteit gedijt. De meeste mensen willen zekerheid, en de meeste mensen zijn
huiverig voor snelle veranderingen. In Amerika, een reusachtig continent met één
beschaving en een zeer mobiele samenleving, is dit alles nog te verstouwen zonder
de politieke stabiliteit op het spel te zetten. Maar in Europa?
Anders dan de Amerikanen schuwen de Europeanen eerder snelle veranderingen,
zoals zij ook de smeltkroes schuwen die Amerika van het begin af aan is geweest.
De vele volken en de vele talen van Europa zijn evenvele remmen op die
veranderingen. Die veranderingen zijn weliswaar onvermijdelijk - zij stoppen niet
voor nationale grenzen - maar dat betekent niet dat zij geen politieke reacties zullen
wekken.
Eén voorbeeld: Duitsland heeft, wil het niet achterraken in de kenniseconomie,
20 à 30.000 nieuwe informatie- en computerdeskundigen nodig. In Duitsland zelf
zijn ze niet te vinden ondanks vier miljoen werklozen. Maar in India wél.
Bondskanselier Schröder wil dan ook de nodige aantallen deskundigen uit India en
andere landen toelaten.
Natuurlijk grote weerstand daartegen - in de eerste plaats bij de vakbonden (die
zich ook in Duitsland doen kennen als de conservatieve kracht van vandaag). Maar
ook de CDU blijft niet achter en heft de leus aan: Kinder statt Inder, het feit negerend
dat er een generatie voorbijgaat alvorens kinderen computerdeskundigen kunnen
worden, en de race in de kenniseconomie is al aan de gang.
De immigratie van hoogopgeleiden in zulke aantallen schept nog andere problemen.
Tot dusver konden gastarbeiders min of meer in getto's weggestopt worden. Dat kan
met hoogopgeleiden niet. Met andere woorden: de middenstandswijken zullen
geconfronteerd worden met de problemen waarmee de zogenoemde
achterstandswijken al jaren te maken hebben.
Laat niemand beweren dat deze problemen niet ook politieke gevolgen zullen
hebben. En laat niemand geloven dat het hier om een typisch Duits probleem gaat.
Misschien dat Duitsland bij de modernisering van zijn economie wat achter is bij
andere Europese landen, maar in beginsel zal ieder land dat niet wil achterblijven in
de vaart van de kenniseconomie, met dergelijke problemen te maken krijgen.
Met dergelijke problemen - want geen enkel Europees land is een kopie van een
ander. Elke nationale samenleving zal op haar manier reageren op de gevolgen van
de kenniseconomie. In zeker zin kan het verschijnsel Haider beschouwd worden als
een typisch Oostenrijkse reactie daarop. Zoals Bart Tromp schrijft in het laatste
nummer van Socialisme & Democratie:
Haider speelt in op ‘de wijd verbreide gevoelens van onzekerheid die voortvloeien
uit het wegvallen van grenzen, geografische, economische, culturele. Deze processen
van mondialisering hebben reële kosten, die onevenredig neerkomen op bepaalde
delen van de bevolking. De traditionele politieke partijen, niet alleen in Oostenrijk,
miskennen dit.’ Dus door Oostenrijk te straffen om Haider zijn de andere Europese
landen niet af van het probleem waarop hij een Oostenrijkse reactie is.
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Hoe anders reageren de Verenigde Staten, die Europa wil inhalen, op dit probleem!
Anders - omdat zij anders zijn. Vrijwel moeiteloos hebben zij talloze Aziaten
geabsorbeerd (die nu een groot deel uitmaken van de universitaire bevolking) en zijn
zij bezig met de absorptie van Latijns-Amerikanen. ‘Wettelijke immigratie is een
teken van nationaal succes’, zei onlangs de conservatieve presidentskandidaat George
Bush. Welke Europese politicus - conservatief of progressief - zegt hem dit na?
NRC Handelsblad van 28-03-2000, pagina 7

Halverwege achteraf
Op het ogenblik ben ik Achteraf aan het lezen. Dat is een bloemlezing uit de stukjes
die Karel van het Reve onder die titel tussen 1988 en 1996 in Het Parool schreef
(uitg. Van Oorschot). Ik lees die stukjes met buitengewoon veel plezier en een beetje
jaloezie. Ze zijn goed geschreven en behandelen bijna altijd interessante thema's (of
thema's die hij interessant weet te maken). Daarbij heeft hij een soort humor die mij
ligt, en ten slotte ben ik het bijna altijd met hem eens. Wat wil een schrijver nog
meer? Maar helaas is Van het Reve vorig jaar overleden.
Maar eerst: wie was Karel van het Reve? Er groeit een generatie op die dat
waarschijnlijk helemaal niet weet. Voor haar zijn die stukjes ook niet zo toegankelijk,
omdat ze veelal zinspelen op mensen en gebeurtenissen die velen vergeten hebben.
Welnu, Van het Reve is in 1921 geboren in een communistisch gezin en bleef zichzelf,
hoewel zijn vader omstreeks 1940 uit de partij was gezet, tot ongeveer 1948 als
communist beschouwen. Maar daarna taande ‘het geloof der kameraden’ (zo luidt
de titel van een boek van hem uit 1969).
Of dat door zijn studie kwam, weet ik niet. Hij ging namelijk Russische taal- en
letterkunde studeren. Daarin bracht hij het ten slotte tot professor. Tussendoor was
hij, in 1967/68, correspondent voor Het Parool in Moskou, waar hij vrienden maakte
onder dissidenten. Terug in Nederland bleef hij dezen, via de door hem opgerichte
Herzenstichting, steunen.
Zijn humor ligt mij, zei ik. Maar ik kan mij goed voorstellen dat anderen er razend
van werden. In de eerste plaats de gelovigen, en daarmee bedoel ik niet de christenen
(want hij deed niet mee aan het goedkope zich vrolijk maken over hun geloof) en
ook niet in de eerste plaats de communisten (want daar waren er toen al niet zoveel
meer van), maar vooral al diegenen die vonden - al was het alleen maar uit angst of
antiamerikanisme - dat we de Sovjet-Unie moesten ontzien. Ook in Gorbatsjov zag
hij niet veel, en dat was voor velen bijna heiligschennis.
De ergernis die hij kon wekken kwam natuurlijk ook doordat hij zo heerlijk kon
jennen. Daarbij hoefde hij niet eens namen te noemen, want - hij zou het zelf gezegd
kunnen hebben - nomina sunt odiosa. Wie zou hij bijvoorbeld met het volgende
bedoeld kunnen hebben: ‘Iedereen, hoe naïef en vriendelijk ook, die communist of
sympathisant is geweest, draagt een stukje verantwoordelijkheid voor de gruwelen
van 1917 tot 1953 in Rusland, om van de communistische gruwelen in andere landen
maar te zwijgen’?
Als Bolkestein dit gezegd zou hebben - misschien heeft hij zoiets wel gezegd zouden degenen wie de schoen past, geprotesteerd of zich beroepen hebben op hun
goede bedoelingen. Maar Van het Reve was zelf communist geweest, en dan is zo'n
protest natuurlijk moeilijker - hoewel hij niet de indruk maakt dat hijzelf, die al vroeg
met het communisme gebroken had, zwaar onder die morele verantwoordelijkheid
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leed. Belangrijker echter is: hij preekte niet, en preken kunnen veel van die
ex-communisten niet laten.
Van het Reve had op het Amsterdamse Vossiusgymnasium gezeten. Hij schrijft
daar nogal vaak over. Zelf bezocht ik ongeveer tezelfdertijd het Barlaeus (het andere
Amsterdamse gemeentegymnasium). Dat verklaart mede waarom ik zijn
jeugdherinneringen zo geboeid lees, hoewel beide scholen, voorzover ik mij herinner,
geen contact met elkaar hadden (althans de scholieren niet) en wij beiden in
verschillende buurten opgroeiden.
Hij is niet bang om, in een anti-elitaire tijd (en in Amsterdam!), op te geven van
die gymnasiale opvoeding. Hij doet dat weer op jennerige manier. Bijvoorbeeld
wanneer hij schrijft: ‘ik spreek nu tot de oudere lezers, die op de MULO of een andere
elitaire school nog vreemde talen geleerd hebben.’ Ook dat zou iemand beter niet
kunnen zeggen die niet zelf uit eenvoudig - maar, in zijn geval, belezen - milieu
kwam.
Dat brengt mij op een andere gedachte (en hier volg ik Van het Reves voorbeeld,
die vaak in zijn stukjes van de ene gedachte op de andere springt). Volgens mij is
een belangrijke oorzaak van de serieuze discussie die is gevolgd op Paul Scheffers
artikelen over het ‘multiculturele drama’, het feit dat hij als progressief bekendstaat.
Hij kon dus minder gemakkelijk voor racist uitgemaakt worden dan Bolkestein tien
jaar geleden.
Maar dat is niet de enige oorzaak. In de tien jaar tussen Bolkestein en Scheffer
zijn de door de eerste gesignaleerde toestanden alleen maar duidelijker geworden,
zodat het steeds moeilijker viel te doen alsof ze niet bestonden. Ik wil niet zeggen
dat zonder Bolkestein er geen Scheffer was geweest, maar wèl dat zonder Bolkestein
Scheffers alarmkreet niet zo'n serieuze aandacht had gekregen. Ik ben van mijn propos
afgedwaald, maar wil nog één ding over Scheffers artikelen zeggen: aanvankelijk
vond ik ze niet in een dagblad thuishoren, daarvoor waren ze te lang. Meer iets voor
een tijdschrift. Maar ik moet bekennen dat er blijkbaar toch genoeg lezers waren die
niet door de lengte ervan afgeschrikt waren, om een interessante discussie te doen
ontstaan. Dat valt weer mee.
Maar terug naar Van het Reve. Ik kreeg een schok der herkenning toen ik las dat
hij, net als ik, getroffen was geweest over het einde van een boek waarover ik hier
op 28 september jl. schreef. Het is het vrij onbekende Langs lijnen van geleidelijkheid
van Louis Couperus. Maar in tegenstelling tot mij verklapt hij dat einde niet. Dat
getuigt misschien van een betere smaak.
Misschien schrijf ik nog weleens over Achteraf. Want ik ben pas halverwege.
NRC Handelsblad van 31-03-2000, pagina 7

Een stoute koningin
Laten we het vandaag nu eens niet hebben over wereldschokkende zaken als het
multiculturele drama, humanitaire interventie, het Internet, Jörg Haider, Bram Peper,
Nina Brink, Maxima of koningin Beatrix, maar over koningin Hortense. Over wie?
Wie dat vraagt heeft niet in de Agenda van 30 maart gelezen dat aan deze vorstin
deze maand drie dagtochten in Haarlem zullen worden gewijd.
Er stond een mooi portret van Hortense bij, en er werd het een en ander over haar
verteld. Ze is weliswaar koningin van Holland geweest, maar of het genoeg is om
haar in het collectieve geheugen terug te brengen, is de vraag.
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Een gemouvementeerd leven heeft ze wèl gehad. Ze was stiefdochter en
schoonzuster tegelijk van Napoleon. Dat zat zo: haar moeder, Joséphine de
Beauharnais, was na de dood (onder de guillotine) van haar man getrouwd met
generaal Bonaparte. In dat huwelijk nam zij twee kinderen mee, Eugène en Hortense.
Napoleon was een grote huwelijksmakelaar. Zelf kon Joséphine geen kinderen
meer krijgen, en daarom ging hij op zoek naar andere vrouwen die het geslacht
Bonaparte zouden kunnen voortzetten. Zijn oog viel op zijn stiefdochter Hortense,
die hij koppelde aan zijn broer Louis.
Het was geen huwelijk uit liefde. Hortense had een afkeer van haar man, die syfilis
onder de leden had. Niettemin kwam er negen maanden later een zoontje. Het is
echter niet zeker dat Louis daar de vader van was. In het nest van intriges dat de
Corsicaanse familie Bonaparte was, werd het vaderschap aan Napoleon zelf
toegeschreven. Die was en bleef inderdaad dol op Hortense.
Ook van een tweede zoontje zou Napoleon de vader zijn, maar dat is minder
waarschijnlijk, want terwijl Louis zich niets aantrok van het eerste kind (daarmee
uiting gevend aan twijfel omtrent zíjn vaderschap), was hij idolaat van het tweede.
Twee jaar later maakte Napoleon hem koning van Holland, en zo werd Hortense niet
alleen de eerste, maar ook de enige koningin van Holland. Het tegenwoordige
koninkrijk, dat in 1815, na Napoleons val, werd uitgeroepen, heet immers anders.
Van de vier jaar dat het koninkrijk Holland heeft bestaan, van 1806 tot 1810, heeft
Hortense er maar acht maanden doorgebracht. Zij was, zacht gezegd, niet erg op het
land gesteld. En zo kwam het dat haar derde zoon, de latere keizer Napoleon III, in
het buitenland verwekt en geboren werd.
Ook van deze zoon wordt Louis' vaderschap in twijfel getrokken. Pierre de
Lacretelle rekent in zijn Secrets et malheurs de la reine Hortense (1936) aan de hand
van de kalender uit dat Louis niet de vader van dat kind kan zijn. Enkele mannen
komen volgens hem voor het vaderschap in aanmerking, van wie twee Nederlanders.
De bekendste is admiraal Ver Huell, die een trouwe aanhanger van Napoleon was
(een collaborateur, zouden we in een later, meer ideologisch tijdperk zeggen); de
tweede een graaf Van Bylandt-Palterscamp, hofmaarschalk van de koningin. Victor
Hugo, die later die zoon van Hortense zou ontmoeten toen hij het in 1849 tot president
van Frankrijk had gebracht, schrijft in zijn dagboek Choses vues dat deze een ‘froideur
hollandaise’ uitstraalde. Hij twijfelde er dus niet aan dat deze zoon een halve
Nederlander was.
Maar er zijn ook andere mogelijke vaders, want de romantische Hortense was
gevoelig voor manlijk schoon. Na haar scheiding (van tafel en bed) kreeg zij nog
een vierde zoon. Toen kon de fictie niet langer opgehouden worden. De vader was
generaal Flahaut, die zelf een natuurlijke zoon was van de beroemde Talleyrand (die
als bisschop begonnen was).
Deze laatste zoon zou als de hertog de Morny door het leven gaan en als minister
van Binnenlandse Zaken de staatsgreep van 2 december 1851 organiseren, waardoor
zijn halfbroer, de latere Napoleon III, aan de macht zou komen. Hij afficheerde zijn
afkomst openlijk door een wapen aan te nemen waarin een napoleontische adelaar
opstijgt uit een bed van hortensia's. Dat vond de keizer niet leuk.
Kan Hortense haar stoute levenswandel verweten worden? Nee, waarschijnlijk
niet - gezien het ongelukkige huwelijk dat zij gedwongen was aan te gaan. Ze is dan
ook de geschiedenis niet zozeer ingegaan als een frivole vrouw, maar eerder als
dichteres van romances, waarvan sommige, o.a. Partant pour la Syrie, nog geruime
tijd populair zijn geweest.
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Wie meer van haar en van de sfeer waarin zij leefde wil weten moet eens het
charmante kasteeltje Arenenberg bezoeken, waar zij de laatste vijftien jaar van haar
leven nog een soort hofstaat voerde. Het ligt aan de Zwitserse kant van het meer van
Konstanz, bij het dorp Ermatingen.
Veel meer valt er van haar niet te vertellen, en zeker heeft Nederland niet veel aan
die eerste koningin te danken. Dan meer aan haar echtgenoot, van wie we op school
niet veel meer leerden dan dat hij zich zo menslievend en behulpzaam had betoond
na de ontploffing van het kruitschip die in 1807 het centrum van Leiden in een
puinhoop veranderde.
Hoewel hij een grillig man was - hij veranderde elk ogenblik van residentie verdedigde hij de belangen van zijn nieuwe land, wat ten slotte tot zijn afzetting zou
leiden. Nederland heeft enkele nog bestaande instellingen aan hem te danken, zoals
de Academie van Wetenschappen en het Rijksmuseum.
Ook legde hij zich toe op het Nederlands, zoals dit briefje bewijst, dat hij aan zijn
secretaris van Staat W.F. baron Röell in 1807 schreef: ‘Goed dag mij waard Röell.
Waarom zijt gij niet hier bij mij? Zonder Hollands gesel ik con niet al den dagen less
nemen. Gelukig man! Gij gaat moë wrouen zien (Röell was op weg naar Parijs) en
die vie is moist en aimableste. Nu gij zal meer galant vorden, maar niet meer bevrindt
van uw wriende. Waar wal mij waart. Antwoorde mij in talen hollandsch.’
Hortense zal het waarschijnlijk niet eens zo ver in de taal van haar volk gebracht
hebben. Laten we hopen dat koningin Paola, die vandaag op bezoek komt, in
Nederland deze taal beter beheerst.
NRC Handelsblad van 04-04-2000, pagina 7

De dominee der wrake
Het verhaal gaat..., de bijbelvertaling van ds. Nico ter Linden, heb ik nooit gelezen
en ben ik ook niet van plan ooit te gaan lezen sinds ik gelezen heb dat hij ergens,
waarschijnlijk na een van de staaltjes van Gods liefde te hebben vermeld, schrijft:
‘Goed van God, hè?’ Dat deed voor mij de deur dicht. U ziet dus dat ik bevooroordeeld
ben jegens hem. Dat moet u weten, voordat ik iets anders over hem ga vertellen.
In het dagblad Trouw van 27 maart heeft hij een stuk over zijn bezoeken aan
Duitsland geschreven. Er is namelijk een Duitse vertaling van zijn vertaling
verschenen, en hij wordt vaak gevraagd om in boekhandels uit Es wird erzählt... voor
te lezen. Zijn Duits is, zegt hij, ‘bar en boos’, en daardoor ontstaan er telkens
misverstanden.
Tot zover is het een wel grappig stuk, maar dan gaat hij het over de oorlog - voor
hem: de Duitse bezetting van 1940 tot 1945 - hebben. Daar wordt hij voortdurend
aan herinnerd, hoewel hij niet ouder geweest kan zijn dan net vier jaar toen de oorlog
begon, want hij spreekt over zichzelf als ‘de 63-jarige Schriftsteller’.
Veel eigen herinneringen zal hij aan de bezettingsjaren dus wel niet hebben.
Wanneer hij schrijft dat hij nog de laarzen van de marcherende Duitse soldaten en
hun gezang: Wir fahren gegen England hoort, word ik achterdochtig. Dat lied hebben
de Duitse soldaten na september 1940 niet meer gezongen, want toen werd de invasie
van Engeland afgeblazen. Ter Linden was toen op z'n hoogst vier jaar. Maar dat is
tot daaraan toe. Iedereen meent wel eens zich iets te herinneren wat hij alleen maar
uit verhalen kan weten. Dominee Ter Linden kan echter ook venijniger worden. Zo
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wanneer hij zegt dat de treinen in Duitsland ‘keurig op tijd’ rijden: ‘Deden ze in
'40-'45 ook, heb ik me laten vertellen.’ Het verhaal gaat dus...
In dit geval is het verhaal juist, kennelijk een toespeling op de treinen naar
Auschwitz. Misschien mogen we dominee Ter Linden eraan herinneren dat het
vervoer tot Westerbork in elk geval door Nederlands personeel werd verzorgd. Maar
als hij door Nederland met de trein reist, wordt hij dááraan kennelijk niet herinnerd
(bij ons lopen de treinen dan ook niet altijd keurig op tijd, wat hij voor Nederland
schijnt te vinden pleiten).
Hij vindt die op tijd rijdende treinen zo mooi dat hij ze twee keer vermeldt. Maar
ook buiten de stations en de treinen gaat er ‘geen uur voorbij of ik moet aan de oorlog
denken. Bij oude mannen denk ik: jij was er ook bij, vader.’ Nu, dat heb ik ook wel
eens wanneer ik in Duitsland ben. Maar bij hem gaat het verder: ‘Bij jonge mannen
denk ik: je vader was erbij, vriend. En bij jongens denk ik: jouw grootvader
marcheerde door onze straat.’
Kennelijk gelooft dominee Ter Linden in de God van Exodus 20:5 en
Deuteronomium 5:9: ‘Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de
ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en vierde
geslacht...’ Dat is een andere God dan die der liefde, der barmhartigheid en der
verzoening, die hij ook wel eens zal verkondigen.
Die God staat blijkbaar niet aan zijn zijde wanneer hij voor een herenmodezaak
staat: ‘Zwarte overhemden. Bruine overhemden. Toe maar! Die kennen we nog!’
Maar zijn wraak is zoet: bij rood licht steekt hij rustig de straat over, want ‘ik heb
destijds lang genoeg gewacht, nu maak ik de dienst uit. En waar die gehoorzaamheid
van jullie’ - de Duitsers wachten namelijk netjes voor een rood licht - ‘toe kan leiden,
nou, dat hebben we gemerkt.’ Kortom, dominee Ter Linden is een echte verzetsheld.
Als Ter Linden nu een gewone man zou zijn, zou ik zijn geschrijf alleen maar
smakeloos, goedkoop hebben gevonden - te vergelijken met die analfabete jongen
van de VPRO die, als Hitler verkleed, de boel in Wenen op stelten zette. Wat ze
beiden in elk geval gemeen hebben, is dat ze zichzelf stilzwijgend verschrikkelijk
goed vinden, veel beter dan die domme Duitsers en Oostenrijkers. O God, ik dank
u dat ik niet zó ben als die mensen...
Maar Ter Linden is geen gewone man. Hij is een dominee, dat wil zeggen: een
voorganger, een herder. Maar hier speelt hij op gevoelens van wrok, wraak en, aan
eigen kant, zelfgenoegzaamheid. Zeker, hij zal wel lachers op zijn hand krijgen, zoals
elke demagoog die krijgt. Gelukkig stonden er in Trouw een paar brieven met rake
kritiek, onder andere van een oudere ambtgenoot, die de bezetting dus wèl bewust
heeft meegemaakt.
Maar het ergste komt nog. Op een zondag preekt hij in Bethel, de plaats van de
negentiende-eeuwse inwendige-zendingman von Bodelschwingh. En waar preekt
hij over? ‘Ik preek over de verloren zoon en over zijn broer en over hoe die twee
zich met elkaar zouden kunnen verzoenen. Ik merk dat die preek mij emotioneert.’
Die emotie (over eigen woorden!) en verzoeningsgezindheid komen wel heel
plompverloren na wat hij eerder schreef.
Zij duurden dan ook niet lang, want uit zijn artikel spreekt een heel andere emotie,
en van verzoeningsgezindheid is geen spoor te bekennen. Zijn artikel verschijnt in
de rubriek ‘Kostgangers’. Inderdaad, Onze Lieve Heer kent rare kostgangers.
NRC Handelsblad van 07-04-2000, pagina 5
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Een formule met consequenties
Wat hebben World Online, Microsoft, Nasdaq en koningin Beatrix gemeen? Hun
papieren zijn de laatste tijd gekelderd. De oorzaken van die baisses zijn niet zo
gemakkelijk aan te wijzen. Ze hebben vaak meer met indrukken dan met feiten te
maken. En met gelijk of ongelijk, schuld of onschuld hebben ze al heel weinig van
doen.
Zo wordt koningin Beatrix plotseling verweten dat ze haar wil tegenover de
ministers doordrijft. Als dat zo is, dan is dit niet haar schuld, maar die van de
betrokken ministers, die dan blijkbaar schijtlaarzen zijn. Nergens staat dat ze, in het
geheim beraad, niet haar mening kenbaar mag maken. Trouwens, de als lief bekend
staande koningin Juliana kon haar ministers, op haar manier, ook flink onder druk
zetten.
Er is slechts één recent feit dat koningin Beatrix verweten kan worden: haar
opmerking over de pers: ‘De leugen regeert.’ Die was onberaden - ook als ze juist
zou zijn geweest. Maar heeft die bijgedragen aan de daling van haar papieren? Het
is niet zo zeker dat het grote publiek het niet met die opmerking eens is. Dat vindt
ook dat politici zakkenvullers zijn.
Is de populariteit van de koningin dan ook wel zo gedaald als gesuggereerd wordt?
De enquête van het Historisch Nieuwsblad, die vaststelde dat slechts 1,3 procent van
de ondervraagden haar sympathiek noemt, is niet overtuigend: aan die enquête deden
slechts 152 mensen mee.
Dit percentage is ook al daarom ongeloofwaardig omdat in 1999 volgens een
opiniepeiling van de NIPO nog 78 procent de koningin sympathiek vond. Alles goed
en wel, maar je maakt mij niet wijs dat de populariteit van de koningin in één jaar
van 78 op 1,3 procent gedaald is. Zelfs voor de grootste monarchofoob is dat moeilijk
te geloven.
Geloofwaardiger is de enquête wanneer zij vaststelt dat bijna de helft van de
ondervraagden wil dat de koningin binnen nu en drie jaar, wanneer ze 65 wordt, met
pensioen gaat. Zo'n opvatting kan namelijk heel goed samengaan met een hoge
populariteit. Maar kan zij samengaan met de mythische functie van het koningschap?
Die vraag heb ik 23 jaar geleden ook in deze rubriek gesteld, toen de eerste
geruchten de ronde deden dat koningin Juliana vroegtijdig zou aftreden (wat dan ook
drie jaar later zou gebeuren). Naar mijn mening kon iemand die bij de gratie Gods
koning(in) is - en zo worden de wetten nog altijd afgekondigd - niet zo maar besluiten
dat die gratie afgelopen is. Dat kan God zelf alleen. Of zoals ik toen schreef:
Als de uitdrukking ‘bij de gratie Gods’ iets betekent, ‘dàn dat de gratie Gods zal
uitmaken hoe lang de Koning koning zal blijven. Als de Koningin koningin bij de
gratie Gods is, dan is het niet aan haar te beslissen wanneer het ogenblik van heengaan
is gekomen.’ Niet aan haar en - zo voeg ik er nu aan toe - niet aan anderen.
Dit standpunt kan heel wel verdedigd worden door mensen die zelf niet in God,
en dus in zijn gratie, geloven. ‘Maar of men erin gelooft of niet - de gratie Gods is
de enige legitimatie van een dynastie. De uitzonderlijkheid en de voorrechten van
een koningshuis kunnen geen andere rechtsgrond, geen andere titel hebben.’ Niet
alleen de voorrechten overigens, maar ook de ‘vaak onmenselijke lasten’ van het
koningschap.
Hierop heb ik toen de nodige - meestal zeer serieuze - kritiek gekregen. Zo werd
betoogd dat voor wie in God gelooft alles bij de gratie Gods is. Voor hen is de
oorsprong van het koningschap niet goddelijker dan van welke functie ook. Dat zou
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betekenen dat de Koning, net als een ander, zijn taak kan neerleggen wanneer hem
dat belieft. Mijn antwoord was (en is) dat, als dat zo is, het zinloos is die formule
speciaal aan de koningstitel toe te voegen.
Toevallig had mr. D.J. Veegens ongeveer tezelfdertijd over die formule gesproken
(tekst in het Nederlands Juristenblad van 5 maart 1977). Zijn stelling was dat de
formule discrimineert ‘tussen gelovigen enerzijds en de twijfelaars en de ongelovigen
anderzijds’. Zij kan dus niet langer dienen ‘als de noemer waaronder een overgrote
meerderheid van de rechtsgenoten kan worden gebracht’.
Akkoord, maar als de formule wordt afgeschaft, dan vervalt de legitimatie van de
uitzonderlijkheid van het koningschap, een uitzonderlijkheid die in de eerste plaats
in de erfelijkheid tot uitdrukking komt. In feite komt het hierop neer: zonder gratie
Gods - of die nu werkelijkheid dan wel fictie is - geen koningschap.
Veegens haalde ook - zij het niet met instemming - de eminente jurist Paul Scholten
(1875-1946) aan, die in 1936 had geschreven: ‘Een koning kàn geen afstand doen.
(...) een afstand (...) is met 't wezen van het koningschap in strijd. Koning is nu
eenmaal geen baantje, geen ambt; men kan niet - als voor iedere andere functie - het
voor en tegen van blijven en heengaan overwegen. Het koningschap is immers niet
opgedragen door het volk, het kan niet teruggegeven worden aan het volk. Men wordt
het niet door eigen wil - kan het dus ook niet zelf beëindigen.’
Nu was Scholten zelf gelovig. Hij geloofde dus in de gratie Gods. Voor
niet-gelovigen - langzamerhand de meerderheid van het Nederlandse volk - is zij
een fictie, maar een fictie die zij moeten aanvaarden als zij het koningschap willen
blijven aanvaarden. Maar ook als fictie betekent de formule dat de Koning(in) niet
eigenmachtig kan beslissen dat de gratie Gods niet meer werkt.
Artikel 37 van de Grondwet geeft hier de oplossing: als de Koning(in) er genoeg
van heeft, kan het koninklijk gezag uitgeoefend worden door een regent. Die hoeft
niet zonder invloed te zijn: het is koningin-regentes Emma die in de jaren tussen de
dood van de laatste koning en de beëdiging van koningin Wilhelmina (1890-1898)
de monarchie heeft gered.
Zo eindigt deze beschouwing dus toch nog met een beetje ‘oranjewarmte’, een
begrip dat het liberale Tweede Kamerlid Te Veldhuis eergisteren, in een discussie
in het televisieprogramma Buitenhof, tot een staatsrechtelijk beginsel verhief.
NRC Handelsblad van 11-04-2000, pagina 7

Ons soort mensen
Twee weken geleden schreef ik hier over de postuum, onder de titel Achteraf
uitgegeven bloemlezing uit de stukjes die Karel van het Reve tussen 1988 en 1996
in Het Parool geschreven had. Ik was toen halverwege die bundel. Intussen heb ik
het boek uit en ben ik er nog even verrukt van.
Deels heeft dat te maken met het feit dat ik het, zoals ik toen al schreef, bijna altijd
met Van het Reve eens ben, deels ook omdat Van het Reve, die nogal vaak over zijn
jeugd schrijft, evenals ik die jeugd in Amsterdam heeft doorgebracht, in ruwweg
dezelfde jaren. Voor mij was die lectuur dus ook een soort van weerzien.
Nu waren we weliswaar beiden Amsterdammer, maar we zaten op verschillende
scholen en woonden in verschillende wijken. We hebben dus geen gemeenschappelijke
herinneringen. Bovendien groeide Van het Reve op in een communistisch gezin,
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waar het beslist geen vetpot was, terwijl ik in een, laten we zeggen, andere omgeving
tot de jaren des onderscheids kwam.
Dat hoeft het op zichzelf niet vreemd te maken dat ik het bijna altijd met hem eens
ben, juist wat de politiek betreft. Wij hebben beiden bijgedragen aan een tegen de
antiraketten-campagne gerichte bundel, die in 1983 onder de (door Van het Reve
bedachte) titel Te beginnen bij Nederland bij Van Oorschot, die ook Achteraf uitgaf,
verscheen. Daar deden overigens ook andere onrechtse figuren als Renate Rubinstein
en Bart Tromp aan mee.
Merkwaardiger is het misschien dat Van het Reve, ondanks zijn, meestal ironische,
kritiek op de waanideeën van het modieuze links van die jaren, altijd beschouwd
werd als tot ‘links’ te behoren. Mijn reputatie conservatief te zijn - een kwalificatie
die voor mij geen scheldwoord is - is, wat dat betreft, minder merkwaardig.
Dat Van het Reve dat ook merkwaardig vond, blijkt uit een paar van zijn
gebundelde stukjes. Zo schrijft hij dat hij sinds ongeveer 1950 ‘vrij trouw op de PvdA
gestemd’ heeft. ‘Het ging niet altijd van harte. Menigmaal heb ik in het stemhokje
zwijgend uitgeroepen: “Joop, dit is onherroepelijk de laatste keer!”’ (Joop is Joop
den Uyl, jarenlang de leider van de PvdA, ‘die de vervelende neiging had tot het
doen van bevlogen uitspraken die eigenlijk niets betekenden’.)
Een van de keren dat hij niet op de PvdA gestemd heeft, is dan waarschijnlijk toen
het door de PvdA beheerste gemeentebestuur van Amsterdam Willem Frederik
Hermans tot persona non grata verklaarde omdat hij het Zuid-Afrika van de apartheid
had bezocht en toen het de vacature van rector van het Barlaeusgymnasium alleen
openstelde voor vrouwelijke kandidaten. Hierop was zijn kritiek bepaald niet ironisch.
Maar over 't algemeen verbaasde hij zich zelf over zijn keuze voor een partij
waarvan bestuurders ‘zich in de DDR lieten fêteren en zich bij thuiskomst geestdriftig
uitlieten over de Muur, die zij “historisch noodzakelijk” noemden’. Hij vraagt zichzelf
af waarom hij meestal toch op de PvdA bleef stemmen.
Op die vraag geeft hij dit tastende antwoord: ‘Eigenlijk zou ik op de VVD moeten
stemmen. Ik geloof dat ik het in welhaast alle opzichten met die partij eens ben. (...)
Toch heb ik niet op de VVD gestemd, maar op de soci's. Waarom? Ik weet het niet.
Uit een soort proletarisch instinct. Het Betondorpsyndroom.’ (Van het Reve heeft
daar als kind gewoond.) ‘Klassebewustzijn. Bekrompenheid. Hoe zal ik het zeggen?’
Het is een sympathiek antwoord. Hij probeert geen ideologische of politieke
verklaring van zijn stem te geven. Hij doet zoals velen dat doen: stemmen op een
partij uit gewoonte, uit trouw, om de nestgeur. Is dat eigenlijk anders dan het ‘ons
soort mensen’, dat de haute bourgeoisie of de adel zo kwalijk wordt genomen als zij
daarover praten?
Hier verschil ik van Van het Reve. Ik heb doorgaans wél VVD gestemd, maar
zeker niet uit loyaliteit of om de nestgeur. VVD'ers beschouw ik, over 't algemeen,
niet als ‘mijn soort mensen’. Ook heb ik wel op andere partijen gestemd - laatstelijk
op een partij waarvan de levensbeschouwelijke inspiratie de mijne niet is, maar die,
vind ik, gehonoreerd moest worden om haar voortreffelijke bijdragen aan het
parlementaire debat.
Op de PvdA heb ik nooit gestemd, maar ik sluit de mogelijkheid niet helemaal uit
dat ik het nog weleens zou doen. Het hangt van haar af - en van de andere partijen.
Men zij dus gewaarschuwd!
NRC Handelsblad van 14-04-2000, pagina 7
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De verveling slaat toe
We worden de laatste weken doodgegooid met staatsrechtelijke en politieke
beschouwingen over plaats en functie van het staatshoofd in ons constitutionele
bestel. Maar in al die beschouwingen heb ik niet gelezen dat sinds 1983 voor het
eerst in de Grondwet de ministerraad wordt genoemd - de ministerraad, die
‘beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid’ (art. 45).
Met andere woorden het is sindsdien uitsluitend de ministerraad die besluit over
het regeringsbeleid, niet de regering, die, volgens art. 42, ‘wordt gevormd door de
Koning en de ministers’. Deze wijziging van de Grondwet betekent dus een verdere
beperking van de macht van de Koning(in). Dit weinig of niet opgemerkte feit lijkt
veel van de voorstellen van Thom de Graaf en van de daarop volgende discussie
overbodig te hebben gemaakt.
Iets wat ik in die discussie ook niet behandeld heb gezien is een niet zozeer
staatsrechtelijke alswel politieke vraag: hoe komt het dat voor deze kwestie plotseling
zo'n enorme belangstelling is ontstaan - een belangstelling die de trekken van een
hype krijgt? De zaak zelf is immers niet nieuw?
Natuurlijk, we weten het: het is allemaal ontketend door opmerkingen die de
fractieleider van D66 in de Tweede Kamer, Thom de Graaf, een paar weken geleden
heeft gemaakt. Maar waarom hebben juist zijn opmerkingen, op dat ogenblik, die
vloed van reacties veroorzaakt? Hij had immers min of meer hetzelfde al in 1997 in
deze krant betoogd, zoals Mark Kranenburg vorige week (13 april) op deze plaats
ons in herinnering riep?
Alvorens een poging tot verklaring van dit verschijnsel te wagen, allereerst dit:
de opwinding blijft tot een kleine kring beperkt, voornamelijk bestaande uit politici,
wetenschappers en journalisten. De grote massa, die in een democratie niet helemaal
onbetekenend is, blijft onberoerd. Met deze vaststelling wordt de discussie niet
gebagatelliseerd, want het is altijd een spraakmakende gemeente die de zaken in
gang zet.
Maar nu de verklaring: zou die niet hierin te vinden zijn dat er nog maar zo weinig
problemen zijn waarover wij - dat wil zeggen: de spraakmakende gemeente - ons
kunnen opwinden? De meeste grote problemen die ons, laten we zeggen: sinds de
oliecrisis van 1973, hebben beziggehouden, zijn opgelost of, misschien beter gezegd,
hebben zich opgelost. De grote tegenstanders van weleer, socialisten (die zich weer
sociaal-democraten noemen) en liberalen, vormen sinds 1994 samen het kabinet.
Zeker, er zijn nog grote problemen, maar die zijn zo overweldigend dat we
daartegenover onze eigen machteloosheid moeten erkennen. De mondialisering van
de economie bijvoorbeeld, of onder welke andere naam dit verschijnsel over ons
heen spoelt. We worden erdoor meegesleept en laten ons erdoor meeslepen, vooral
wanneer het ons ook nog voordelen blijkt op te leveren.
Veel politieke en intellectuele discussie roept het verschijnsel in de politiek dus
niet op, hoewel het de nationale en zelfs de Europese zelfbeschikking op losse
schroeven zet. De hoop dat een beurskrach de oude orde zal herstellen, zoals Arie
van der Zwan die vorig jaar in een boekje over Hedendaags kapitalisme scheen te
koesteren, zal wel niet door iedereen worden gedeeld.
Een ander probleem dat ons in het gezicht staart, is het ‘multiculturele drama’.
Daar is onlangs wèl een discussie over ontbrand, maar het is kenmerkend dat die niet
door een politicus is ontketend, maar door de onafhankelijke schrijver Paul Scheffer
(nadat, dat is waar, de politicus Bolkestein tien jaar geleden daartoe een poging had
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gewaagd), maar ook Scheffers poging lijkt uit te doven - niet zozeer als gevolg van
de taboes die nog omtrent dit probleem bestaan, alswel doordat ook hier de politiek
haar machteloosheid lijkt te erkennen.
Als alle grote problemen schijnen te zijn opgelost dan wel onoplosbaar blijken,
dan slaat de verveling toe en gaat de spraakmakende gemeente op zoek naar minder
urgente problemen, zoals de positie van het staatshoofd. Dat is tenminste een probleem
dat we in Nederland kunnen klaren, en nog wel in volledige zelfbeschikking.
Daarmee is niet gezegd dat Thom de Graaf, toen hij zijn balletje aan het rollen
bracht, dit uitsluitend deed om de aandacht op zich en zijn partij te trekkken. (En
wat dan nog? Mag een politicus niet proberen zichzelf en zijn partij meer profiel te
geven?) De zaak die hij aansneed - de positie van het staatshoofd - is bovendien,
binnen de Nederlandse context, belangrijk.
Maar het is de vraag of zelfs deze zaak in staat zal zijn de algemene verveling
langer dan tijdelijk te doorbreken. De discussie die erover is ontstaan, begint op
zichzelf al vervelend te worden, en een verveling wordt niet verdreven door er een
andere voor in de plaats te stellen. Daarbij komt dat de meeste mensen wel tevreden
zijn met de huidige stand van zaken, ook wat het koningschap betreft.
Natuurlijk voelen linkse politici zich meer in verleiding gebracht door een discussie
over het koningschap dan rechtse (hoewel geen enkel beginsel een VVD'er verbiedt
republikein te zijn), maar waarom zouden zij, terwille van een theoretisch
republikanisme, de tevredenheid van de meerderheid willen verstoren? Het ziet er
dus naar uit dat deze discussie Reinkultur zal blijven en eveneens spoedig zal
uitpieteren.
NRC Handelsblad van 18-04-2000, pagina 7

Vlag en lading
Karel van het Reve vertelt in zijn postuum verschenen bundel Achteraf, die ik hier
al twee keer ter sprake bracht, dat hij op zijn oude dag opnieuw Homerus is gaan
lezen. In het begin kost hem dat moeite, maar elke dag gaat het beter. Natuurlijk leest
hij nu met andere ogen dan toen hij gymnasiast was.
Zo valt het hem nu op ‘dat die helden van Homerus eigenlijk een stelletje dieven
en moordenaars zijn. Als Odysseus wegvaart van Troje, blaast de wind hem naar het
land van de Kikonen. Daar verwoest hij zonder de minste aanleiding, zuiver uit
moordlust en roofzucht, een stad. De mannen vermoordt hij, de vrouwen neemt hij
mee. [...]
Hij vertelt dat later alsof het volkomen vanzelf spreekt [...]. Voor de helden van
Homerus is het stelen van runderen of schapen of vrouwen een volstrekt legitieme
bezigheid. [...] Bescheidenheid is bij Homerus afwezig. Iedereen schept op over zijn
rijkdom, zijn macht, zijn roem en het aantal steden dat hij uitgemoord heeft.’
En daar knoopt Van het Reve deze opmerking aan vast: ‘De huichelarij die sinds
de invoering van het christendom als een waas over de Europese literatuur hangt iedereen doet net of hij zich streng aan de tien geboden houdt - ontbreekt hier
helemaal.’
Let wel: Van het Reve wijt de huichelarij niet aan Christus, maar aan het
christendom, en dat is heel iets anders. De geschiedenis van het christendom is één
verloochening van Christus' boodschap geweest, wat niet wil zeggen dat niet ook
heidenen de neiging hebben hun eigen modderschuit een ethische vlag mee te geven.
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Het toeval wilde dat ik, kort nadat ik dit gelezen had, Homerus weer tegenkwam,
en wel in een bijdrage van de politieke filosoof A. Kinneging aan de publicatie Liberal
Thought and Practice (uitgave van de VVD en de Teldersstichting). In die bijdrage
de Romantiek besprekend, schrijft hij:
‘Zij (de Romantiek) neemt aan dat de mensen van nature goed zijn, wat natuurlijk
belachelijk naïef is. De mens is in wezen een woeste barbaar, die zonder wroeging
moordt en rooft. Men hoeft slechts Homerus te herlezen om dat in te zien.’De
‘goedheid’ van de mens is, volgens Kinneging, het resultaat van een lang
beschavingsproces.
De illusieloze Van het Reve zou het daar waarschijnlijk wel eens mee zijn geweest.
Ik ben dat trouwens ook. Vreemder is het de goedheid van de mens juist in een
liberale bundel een ‘belachelijk naïef’ geloof genoemd te zien. Dat geloof is immers
kenmerkend voor de achttiende-eeuwse Verlichting, waarvan het liberalisme, evenals
het socialisme, een vrucht is?
‘De oorspronkelijke liberale doctrines [...] verwijzen naar een optimistische
politieke grondhouding. Als antropologische voorwaarde gold dat het individu in
zijn eigenlijke wezen goed is en geroepen tot voortdurende emancipatie’, schrijft de
Brockhaus Enzyklopädie van 1970 onder het trefwoord ‘liberalisme’. Maar dat pure
geloof is in de loop der jaren wat getemperd. ‘De meeste liberalen leggen de nadruk
op de beperkingen van de mens, de menselijke zwakheden. Conflicten, machtsstrijd,
frustraties, angsten - die zijn alle, in de liberale visie, inherent aan het menselijk
bestaan’, schrijven twee andere auteurs in de bundel: P. Cliteur en G. van der List.
Als dat zo is, wat is dan het verschil tussen (hedendaags) liberalisme en
conservatisme? Dat zou ik nog wel eens uitgelegd willen zien, want conservatieven
hebben nooit in de goedheid van de mens geloofd. Heeft het liberalisme ten slotte
meer de invloed van de pragmatischere Britse denkers als Jeremy Bentham, Adam
Smith en David Hume ondergaan dan die van de Franse zoals Rousseau? Of is
hedendaags liberalisme ook slechts een vlag, die in dit geval conservatieve modder
dekt?
Mr. H. van Riel (1907-1980), die in de naoorlogse tijd een van de voormannen
van de VVD was, heeft het eens zo uitgedrukt: ‘Een bepaald optimisme, geloof in
de vervolmaakbaarheid van de mens, was het duidelijke kenmerk van de
negentiende-eeuwse Liberale Unie. Mijn ouders en grootouders geloofden daar vast
in. [...] Maar die opvattingen zijn, dunkt mij, binnen de VVD als algemeen aanvaarde
achtergrond snel aan het verdwijnen. [...]
Mag men daarom zeggen dat een partij of een individu dat niet beantwoordt aan
een op een bepaald moment in de geschiedenis relevant gedrags- en denkpatroon,
niet “liberaal” meer is? Dat is toch uitsluitend een kwestie van definitie en
uitgangspunt.’
De raspoliticus die Van Riel was stoorde het niet wanneer eenzelfde benaming
gebruikt bleef worden voor een intussen volkomen veranderde inhoud. Ik heb daar
meer moeite mee. Het leidt tot begripsverwarring en kameleontisme. De filosoof
Kinneging heeft een consequente houding aangenomen: wie, zoals hij, het geloof in
de goedheid van de mens ‘belachelijk naïef’ vindt, kan zich niet langer liberaal
noemen.
Althans, zo interpreteer ik zijn besluit uit de VVD te treden en zijn sympathie te
betuigen voor de kleine christelijke partijen, die de denkbeelden der Verlichting
bestrijden en voor wie het geloof in de goedheid van de mens een gruwel is. Dat zijn

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

bijdrage niettemin in een liberale bundel verscheen, is een bewijs van het liberalisme
van de uitgevers.
NRC Handelsblad van 21-04-2000, pagina 7

Onmenselijkheden
‘In Argentinië zijn enige pogingen gedaan om de wreedheden vast te leggen die
begaan zijn tijdens de militaire dictatuur. Zo is in het Colegio Nacional de Buenos
Aires een gedenkplaat opgehangen waarop simpelweg de namen vermeld staan van
de studenten die in die periode gekidnapt zijn, gemarteld en vermoord.
Daaronder zijn ook de namen van een groep studenten die eerst bewusteloos
gespoten werden en toen, aan elkaar geketend, uit een militair vliegtuig in een rivier
werden geworpen, waarna ze zijn verdronken. Geen gedenkplaat of monument kan
deze gebeurtenis weergeven. We moeten haar in onze gedachten houden zoals ze is;
er zijn geen bruikbare metaforen voor.
Het kwaad manifesteert zich in elk afzonderlijk geval op geheel eigen wijze. De
Holocaust, bijvoorbeeld, is zijn eigen paradigma; elk ander voorbeeld van kwaad het martelen van Argentijnse kinderen door het leger of de “etnische zuivering” in
Joegoslavië - is alleen gelijk aan zichzelf. We hoeven alle afzonderlijke gevallen niet
bij elkaar te voegen om de gestalte van het kwaad te krijgen. Het kwaad toont zich,
net als God, in de details.’
Deze passage uit een bijdrage van de Argentijnse schrijver Alberto Manguel aan
het laatste nummer van het tijdschrift Nexus (uitgave van het gelijknamige instituut
te Tilburg) drukt ons met de neus op een zaak waarin binnen afzienbare tijd, so oder
so, een beslissing genomen zal moeten worden - vooropgesteld tenminste dat onze
troonopvolger serieuze plannen heeft met een Argentijnse wier vader deel heeft
uitgemaakt van de dictatuur die deze - en vele andere - misdaden op haar geweten
heeft.
We hebben het over Jorge Zorreguieta, die als technocraat onderstaatssecretaris
en later staatssecretaris van Landbouw is geweest in de regering van generaal Videla,
die in 1975 door een staatsgreep aan de macht kwam. In die hoedanigheid heeft hij
waarschijnlijk niet persoonlijk de hand gehad in de terreurdaden van dit regime, maar
onwaarschijnlijk is het daarentegen dat hij er geen weet van heeft gehad.
In elk geval draagt hij er een morele verantwoordelijkheid voor. Als Karel van het
Reve, zelf ex-communist, zegt dat ‘iedereen, hoe naïef en vriendelijk ook, die
communist of sympathisant is geweest, een stukje verantwoordelijkheid draagt voor
de gruwelen van 1917 tot 1953 in Rusland, om van de communistische gruwelen in
andere landen maar te zwijgen’, dan draagt de vader van Máxima, als lid van de
regering-Videla, zeker medeverantwoordelijkheid voor de Argentijnse gruwelen.
Moet zo'n man, hoe beschaafd en vriendelijk overigens ook, zich straks naast het
staatshoofd door het Nederlandse volk laten toejuichen? Zelfs de grootste Realpolitiker
zal moeten toegeven dat zoiets moeilijk verenigbaar zou zijn met de rol van
voorvechter van de mensenrechten die Nederland zichzelf heeft toegemeten - een
rol die internationaal erkend is geworden door de vestiging in Den Haag van het
tribunaal dat de oorlogsmisdaden in Bosnië berecht.
We hoeven ons dus niet eens de onlusten in herinnering te roepen die in 1966 het
huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus en die in 1980 de inhuldiging van koningin
Beatrix hebben verstoord, om tot de conclusie te komen dat de aanwezigheid van

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Máxima's vader bij het huwelijk van zijn dochter met de Nederlandse kroonprins op
z'n minst ongewenst zou zijn.
Goed, er wordt gezegd dat de staatsgreep van 1976 voor heel veel Argentijnen
een bevrijding uit een onverdragelijke anarchie was. Laat dit zo zijn, dan rechtvaardigt
dit nog niet de gruwelen waaraan het regime dat door die staatsgreep aan de macht
is gekomen, zich schuldig heeft gemaakt. Ook kan het zijn dat er in Argentinië
lankmoediger wordt gedacht over die schuld. In dat geval hebben we te maken met
een verschil in politieke cultuur, en het is met de Nederlandse cultuur dat de regering
(dit is: koningin en ministers) heeft rekening te houden - zelfs als die cultuur ook
naar de smaak van sommige Nederlanders te moralistisch is.
Maar met de conclusie dat Máxima's vader geen persona grata kan zijn, zijn we
er nog niet. Hoe zal Máxima op een deballotage van haar vader reageren? Zelf kan
haar, gezien haar leeftijd, geen schuld aangewreven worden, maar het zou te begrijpen
zijn als zij - niet uit politieke solidariteit, maar uit liefde voor haar vader - zich niet
zou neerleggen bij zo'n banvonnis. Ja, zo'n weigering zou haar zelfs sieren.
Ook dan echter zou er nog geen punt achter het geval gezet kunnen worden. Hoe
zal prins Willem-Alexander dan reageren? Heeft hij niet eens gezegd dat, als hij voor
de keus zou staan tussen de vrouw van zijn hart en zijn plicht als troonopvolger, hij
het eerste alternatief zou kiezen? Ook hier zou, gegeven de afhankelijkheid waarin
het koningschap ten opzichte van de volksgunst is geraakt, een andere keus slechts
bij weinigen op begrip stuiten. De volksgunst zwelgt immers altijd in vorstelijke
romances?
Voor het kabinet lijkt de keus niet moeilijk. Voor de regering echter wél, want de
koningin maakt daar deel van uit. Zou zij de kans onder ogen moeten zien dat de
zoon die zij zo zorgvuldig tot haar opvolger heeft gekweekt, het besluit neemt die
taak niet langer op zich te nemen - en dat juist op een ogenblik dat hij zich begint te
ontplooien tot een man met een gezag dat hij niet uitsluitend aan zijn positie ontleent?
Dan zou zij een uiterste aan zelfbeheersing moeten opbrengen om niet, zoals onlangs
in het gezelschap van hoofdredacteuren, tekenen van verbittering te tonen. Het
koningschap is een onmenselijk zware taak.
NRC Handelsblad van 25-04-2000, pagina 7

De dictatuur van de middelmaat
Onder het begrip ‘het menselijk tekort’ kan veel verzameld worden, ja in feite: al
het doen en denken van de mens. Het laatste nummer van het tijdschrift Nexus, dat
aan dit begrip gewijd is, bevat dan ook bijdragen van zeer uiteenlopende aard. In
mijn vorige artikel (25 april) citeerde ik uit een beschouwing van de Argentijnse
schrijver Albert Manguel over de behoefte van de mens de herinnering vast te leggen
in monumenten.
Een andere bijdrage is van de Tsjech Ivan Klima over de twintigste eeuw: ‘een
eeuw van ideologieën’. Hij kan erover oordelen, want is zelf slachtoffer van het
nationaal-socialisme geweest en vervolgens, na eerst aanhanger van het communisme
te zijn geweest, eveneens slachtoffer van die ideologie.
Zijn stelling is dat ‘de ideologische bewegingen zich richtten tot de naïeve en
onbeduidende mensen. De eersten boden ze de visie van een andere en betere wereld,
waarin ofwel hun eer ofwel de algemene rechtvaardigheid hersteld zou worden; de
anderen beloofden ze te bevrijden uit hun deprimerende, wezenloze bestaan.’
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De eersten raakten vroeg of laat ontgoocheld, al deden ze in de Praagse Lente van
1968 nog een vergeefse poging hun idealen van hun jeugd te verwezenlijken (hetzelfde
hadden Poolse en Hongaarse communisten in 1956 geprobeerd - ook tevergeefs).
Het resultaat was dat het reële communisme kwam te steunen op mensen ‘wie de
laatste en enige mogelijkheid werd geboden te ontsnappen aan de eigen
onbeduidendheid’.
‘Wat een kans deed zich hier ineens voor aan onsuccesvolle wetenschappers,
kunstenaars, evenzogoed als aan luie en onsuccesvolle ambachtslui en ambtenaren!
Het volstond zich aan te sluiten bij de nieuwe ideologie; het was niet nodig in de
dwaze visies te geloven, het was nodig zich erbij aan te sluiten, aangenomen te
worden en zich aldus [...] boven hen te plaatsen die succesvoller, ijveriger en
bekwamer waren.’
Vooral de Tsjechische ervaring ‘toont heel duidelijk aan dat een ideologisch regime
alleen in zijn beginfase een ideologie nodig heeft. Visie is niet nodig zolang de kans
geboden wordt aan álle miskende, onsuccesvolle, onbekwame en luie mensen, alle
carrièristen, want daarvan zijn er in een maatschappij altijd meer dan genoeg.’
Op die manier zagen de ideologische regimes de tak door waarop ze zitten, zoals
tien jaar geleden wel gebleken is: de communistische regimes waren in welvaart en
technologisch vermogen hopeloos bij het Westen achtergeraakt en stortten in. Hun
middelmaat weerspiegelde zich in de opvolgers van Lenin en Stalin - met Chroesjtsjov
en Gorbatsjov als betrekkelijke uitzonderingen, die dan ook door hun eigen mensen
gedesavoueerd werden.
Maar is de middelmaat voorbehouden aan ideologische regimes? De Spanjaard
José Ortega y Gasset schreef zijn bekende boek La rebelión de las masas in de jaren
'20 (het verscheen in 1930). Vertalingen verschenen later (in Nederland in 1937), en
toen werd algemeen aangenomen dat Ortega met de ‘opstand der horden’ de
fascistische en communistische massabewegingen bedoelde. Maar dat was slechts
zeer gedeeltelijk waar.
Ortega zag dat de toenmalige Europese maatschappij, ook buiten het Rusland van
Stalin en het Italië van Mussolini (Hitler was toen nog niet eens aan de macht), het
stempel droeg van de massamens, dat is: de gemiddelde, middelmatige mens, die hij
ook onder intellectuelen, geleerden en specialisten ontwaarde.
Wèl meende hij dat de massamens, door zijn gebrek aan culturele bagage,
gemakkelijk de prooi van communistische of fascistische ideologieën kon worden,
maar zelf was die massamens volgens hem het product van de burgerlijke
maatschappij, waarin de elite het had laten afweten. Ortega had een geestverwant in
Huizinga, die in zijn In de schaduwen van morgen (1935) de ‘gemiddelde mens’,
hoewel ‘onderwezen over alles en nog wat’, ‘minder en minder aangewezen (zag)
op eigen denken en eigen uitdrukking’.
Beide denkers zijn daarom pessimisten genoemd - doemdenkers, zouden wij nu
zeggen. Maar Huizinga ontkende dit. ‘Ik ben een optimist’, schreef hij in de voorrede
van zijn boek met de pessimistische titel. Ortega was een soort vitalisme toegedaan,
dat hem evenwel niet naar het fascisme dreef.
Klima, geboren in 1931, heeft de burgerlijke maatschappij die Ortega en Huizinga
analyseerden, niet bewust meegemaakt (van 1939 tot 1945 was Tsjechoslowakije
onder Hitler, van 1948 tot 1989 onder Moskou). Hij heeft dus ook niet het
regeneratievermogen van die maatschappij beleefd.
Is het daarom dat hij zijn bijdrage aan Nexus uitgesproken pessimistisch eindigt?
Hij vreest dat ‘de voorwaarden waaruit ze (d.i. de ideologische bewegingen) zijn
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ontstaan en waardoor ze een tijdlang het denken van miljoenen mensen konden
beheersen, niet zijn verdwenen’. Immers, ‘onze beschaving vermeerdert het aantal
mensen wier lot onbeduidendheid is’.
Maar aangezien ‘de mens ernaar verlangt te ontkomen aan de hopeloosheid van
zijn bestaan, is het meer dan waarschijnlijk dat er een charismatische persoonlijkheid
zal verschijnen die een nieuwe boodschap brengt, een nieuw idee, en zo de mensen
weer hoop biedt en zin geeft aan hun handelen. Het is logisch te erkennen dat alles
kan uitmonden in een optreden nog waanzinniger dan wat we met ontzetting hebben
aangezien in de nu ten einde lopende eeuw.’
De ‘totalitaire verleiding’ heette een boek van Jean-François Revel uit 1976. Revels
pessimisme werd niet bewaarheid, maar dat wil niet zeggen dat die verleiding niet
weer eens haar kop kan opsteken. Er gevoelig voor te zijn is zeker een menselijk
tekort.
NRC Handelsblad van 28-04-2000, pagina 7

Afstand: wezen der monarchie
Afstandelijkheid - dat woord horen we vaak in de discussie over het koningschap
en, meer in het bijzonder, over de houding van koningin Beatrix. De laatste dagen
kwam ik het in beschouwingen driemaal tegen. Meestal wordt die eigenschap,
afstandelijkheid, negatief beoordeeld.
In het Algemeen Dagblad van 28 april schrijft Thijs Wöltgens, oud-fractievoorzitter
van de PvdA in de Tweede Kamer: ‘Nederland is een monarchie met republikeinse
onderdanen. Dat vergt evenwichtskunst van de koning(in). Al te grote afstandelijkheid
komt al snel over als arrogantie [...].’
In Trouw van 29 april heeft commentator Willem Breedveld het over de ‘Beatrix
bv’: ‘de bv moet in het laatste deel van haar regeerperiode iets meer van haar
beslotenheid prijsgeven. Ter wille van een gunstiger koers. De magie van de Beatrix
bv is uitgewerkt. Zakelijkheid wordt nu uitgelegd als afstandelijkheid [...].’
En in het hoofdartikel van de Haagsche Courant van dezelfde dag lezen we: ‘...sinds
Beatrix' inhuldiging in 1980 is Nederland [...] flink veranderd. Er is een nieuwe
politieke generatie aangetreden, die [...] zelfbewuster is dan ooit. Dat zou zo'n
probleem nog niet zijn als koningin Beatrix er niet zo'n afstandelijke, majesteitelijke
stijl op na had gehouden.’
We zien het: afstandelijkheid wordt negatief gewaardeerd. Soms is dat de mening
van de schrijver zelf, soms schrijft hij die mening de openbare mening toe. Maar wat
wil men? Moet de koningin nog minder afstandelijk worden dan zij zaterdag al in
de nauwe stegen van de Leidse binnenstad was, toen het publiek zich met allerlei
zelfgebakken moppen en oranjebitter aan haar opdrong?
Gelukkig zijn ons deze keer de gênante taferelen die zich vorig jaar in Houten op
Koninginnedag afgespeeld hebben, bespaard gebleven, maar over 't algemeen geldt:
hoe kleiner de afstand, des te meer vrijheden veroorlooft zich het publiek. En daarbij
kun je je nog afvragen of die familiariteiten geïnspireerd worden door echte
Oranjeliefde dan wel door de hoop zichzelf 's avonds op de televisie te zien en aan
vrienden en familieleden te tonen. Publiek exhibitionisme dus.
De spraakmakende gemeente heeft dat al lang door en spreekt al jaren met dédain
over het ‘koekhappen en zaklopen’ op Koninginnedag, maar het is diezelfde
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spraakmakende gemeente waaruit klachten over de afstandelijkheid van de koningin
opstijgen. 't Is ook nooit goed.
Beseffen degenen die om minder afstandelijkheid roepen, eigenlijk wel dat de
monarchie, die de meesten hunner beweren te willen handhaven, staat of valt met
een zekere afstandelijkheid? De eerbied die we geacht worden jegens het koningshuis
te koesteren, houdt die afstand in. Familiarity breeds contempt, luidt het Engelse
spreekwoord.
Ook is het niet zo dat uitvoering van de voorstellen ter beperking van de macht of
invloed van het staatshoofd die nu de ronde doen, die afstand zou verkleinen. Eerder
omgekeerd. Als lid van de regering en als degeen die de kabinetsformateur aanwijst,
heeft het staatshoofd meer voeling met de maatschappij dan het in de ceremoniële
functie zou hebben waartoe die voorstellen het willen relegeren. Daarom is het de
vraag of met de roep om minder afstandelijkheid niet bedoeld wordt dat de koningin
zich als persoon populairder moet gedragen. De huidige koningin zou zich dan moeten
forceren, wat onmiddellijk doorzien zou worden. Maar afgezien daarvan: zij zou zo'n
concessie aan de eisen van public relations waarschijnlijk zien als strijdig met het
koningschap, dat zij als een opdracht beschouwt en niet als een streven naar
populariteit.
Zeker, het is moeilijk in het televisietijdperk deze opvatting te handhaven. De
televisie is één grote wedstrijd om populariteit, en de televisie verkleint de afstand
die tot het wezen van de monarchie behoort. Om de dichter Gerrit Komrij aan te
halen: ‘Het sieraad der afstandelijkheid heeft plaatsgemaakt voor een vals soort
vertrouwelijkheid’ - hetzelfde soort vertrouwelijkheid als het uitbundig zoenen bij
begroetingen en het te pas en onpas noemen van voornamen suggereren.
Daarom is het de vraag of, als de monarchie inderdaad gedoemd zou zijn op den
duur te verdwijnen, dit niet eerder zou komen door al die valse vertrouwelingen en
exhibitionisten die haar nu toejuichen, dan door uitvoering van de voorstellen van
Thom de Graaf - hoe onnodig die op zichzelf ook mogen zijn.
NRC Handelsblad van 02-05-2000, pagina 9

De kloof tussen Calvijn en Oranje
‘Een echte calvinist is tegen de monarchie.’ Van zo'n uitspraak schrik je toch even,
vooral wanneer je die leest in een christelijke krant als het Nederlands Dagblad. De
calvinisten hadden immers, onder de kreet ‘God, vaderland en Oranje’, van de liefde
voor het koningshuis min of meer een monopolie gemaakt?
Ook Thijs Wöltgens, vroeger voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer
en nu burgemeester van Kerkrade, leeft nog in die illusie, blijkens een artikel van
hem in het Algemeen Dagblad (28 april), waarin hij schrijft dat, behalve de ‘bezittende
klasse’, alleen de ‘calvinistische kleine luyden’ oorspronkelijk geporteerd waren
voor het koningshuis.
Maar wat weet een Limburger van het calvinisme af? Evenveel waarschijnlijk als
een calvinist van Limburg. Hoe het ook zij, in het Nederlands Dagblad van 2 mei
legt Hans Vollaard, politicoloog aan de Universiteit Leiden en duo-raadslid voor de
ChristenUnie/SGP in Leiden, onder de uitspraak waarmee dit artikel begint, haarfijn
uit dat Calvijn ‘weinig op had met de monarchie’.
Voor een wereldlijke regering zag Calvijn ‘liever magistraten die elkaar kunnen
beheersen’, dan een monarch. Het waren volgens Vollaard ‘protestantse magistraten’
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die, na de afzwering van Philips II, de Republiek der zeven verenigde provinciën
uitriepen (maar wel nadat de soevereiniteit eerst aan de koning van Frankrijk en
vervolgens aan de koningin van Engeland was aangeboden!). ‘Ook calvinisten in
Engeland (met Oliver Cromwell) en de Verenigde Staten zouden later de republiek,
en dus niet de monarchie, uitroepen’, schrijft hij. Ook hier gaat Vollaard een beetje
kort door de bocht, want de Amerikaanse founding fathers waren heus niet allemaal
stoere calvinisten.
Maar het is mij er niet om te doen een historisch dispuut met hem te houden, maar
om te signaleren dat er ook onder de calvinisten mensen zijn die, laten we zeggen:
genuanceerd over de monarchie denken. Het eind van zijn artikel liegt er niet om:
‘Als de Nederlandse monarchie verwordt tot een feestpaleis met hossende vorsten
of een bron van tirannie, dan mogen onderdanen van Calvijn daartegen protest
aantekenen.’ (Let op dat onderdanen van Calvijn, niet van de koning dus!)
Toevallig - of eigenlijk helemaal niet toevallig - had de andere christelijke krant,
het Reformatorisch Dagblad, op 28 april een soortgelijk, zij het wat kalmer, artikel
over de monarchie geplaatst, van de hand van dr. C.S.L. Janse. Ook hij wijst erop
dat het volgens Calvijn zelden voorkwam ‘dat de koningen hun wil zo matigen dat
hun wil nooit van rechtvaardigheid en recht afwijkt’. En ook hij laat zich minder
lyrisch uit over het Oranjehuis. Hij citeert vervolgens een eerder artikel in het RD,
waarin gezegd wordt: ‘Prinses Wilhelmina was een aanhanger van Soendhar Singh.
Prinses Juliana heeft bijna alles geloofd. Koningin Beatrix bezocht, toen ze nog op
kasteel Drakensteyn woonde, regelmatig evangeliegemeente “In de Ruimte” te Soest
van voorganger Herman ter Welle. En Irene van Lippe-Biesterfeld praat tegen bomen’
(na eerst tot het rooms-katholicisme te zijn overgegaan, mogen we erbij zeggen).
Weliswaar distantieert Janse zich enigszins van de wel ‘zeer bonte kleuren’ waarin
hier het geloofsleven van de Oranjes werd geschilderd, maar toch kan hij niet nalaten
er nog aan toe te voegen dat prinses Margriet deel uitmaakt van een ‘huisgemeente
rond de vrijzinnige Anne van der Meiden’. En zijn facit liegt er evenmin om: ‘Zowel
qua leer als leven bestaat er een grote kloof tussen het vorstenhuis en de gereformeerde
gezindte.’
Die kloof, zij het misschien niet altijd even groot, heeft altijd bestaan - althans
sinds het Oranjehuis een koningshuis is geworden, dus sinds 1815. De eerste
gereformeerden, de Afgescheidenen, werden onder de eerste koning, Willem I,
vervolgd, en als het aan hun grote voorman, Abraham Kuyper, had gelegen, was
Nederland een republiek met Oranje gebleven. Toen hij minister-president was
(1901-1905), was zijn verhouding tot koningin Wilhelmina berucht slecht.
Pas onder de dreiging van het opkomende socialisme hebben de gereformeerden
zich onvoorwaardelijk rond de troon geschaard en is de kreet ‘God, vaderland en
Oranje’ ontstaan. Om dezelfde reden zijn ook de rooms-katholieken, op bevel van
hun bisschoppen, aanhangers van Oranje geworden. En tenslotte zijn de
sociaal-democraten gevolgd, zij het onder een andere bedreiging, die van Hitler.
En de liberalen? Toen hun invloed in het laatste kwart van de negentiende eeuw
begon af te nemen, zochten ook zij steun bij de monarchie. Zij, en niet de christelijken,
zijn zelfs de uitvinders van de Koninginnedag, zoals H. te Velde aantoont in zijn
boek over liberalisme en nationalisme in Nederland (Gemeenschapszin en plichtsbesef,
1992). Hierover misschien een volgende keer nader.
Hier nog een aardige opmerking van dr. Janse uit zijn artikel in het RD. Hij schrijft
‘dat de lagere klassen zich gemakkelijker laten imponeren door het sprookje van de
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monarchie (zoals het wel genoemd wordt) dan het meer intellectuele deel van de
bevolking [...]
Vandaar dat de PvdA, waarvan de kiezers in sociaal opzicht een dwarsdoorsnede
vormen van de bevolking, zich inzake de monarchie voorzichtiger opstelt dan D66.
Een arbeiderspartij als de CPN gaf in de naoorlogse jaren ook minder blijk van
antimonarchale gevoelens dan de PSP.’
Deze observatie voorspelt niet veel goeds voor de voorstellen van de D66'er Thom
de Graaf. Zijn leermeester aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, de hoogleraar
staatsrecht C. Kortmann, voorziet dan ook dat de door hem ontketende discussie over
de monarchie zal doodbloeden, ‘zeker in de Tweede Kamer’ (Het Parool, 29 april).
NRC Handelsblad van 05-05-2000, pagina 7

Kanttekeningen bij Kaplan
Ruim drie jaar geleden kwam de redactie van het Historisch Nieuwsblad op de
gedachte om een gesprek te organiseren tussen minister Pronk (toen nog van
Ontwikkelingssamenwerking), Henri Beunders, hoogleraar toegepaste
maatschappijgeschiedenis aan de EUR, en mijzelf. Het gesprek moest gaan over het
boek van Robert D. Kaplan Reis naar de einden der aarde, een boek dat, volgens de
redactie, ‘wereldwijd was ingeslagen als een bom’.
Het boek, dat ging over de burgeroorlogen, armoede en andere ellende in Afrika
en Azië, ben ik toen braaf gaan lezen, zodat ik enigszins beslagen ten ijs was toen
we op 26 maart 1997 minister Pronk ontmoetten. Een uitgebreid verslag van dit
gesprek verscheen vervolgens in de tweede aflevering van het HN van dat jaar.
In dat verslag is terug te vinden wat ik van dat boek vond: ‘Er is geen enkele
bewering in te vinden die niet rammelt, van analyse is geen sprake, en bovendien
verschuilt de schrijver zich voortdurend achter citaten van anderen.’ Kaplan had, ‘zij
het warrig en met veel drukte, nog eens op een rijtje gezet’ wat we al uit de krant
wisten.
Beunders was, zo mogelijk, nog genadelozer. Ook als reisverslag vond hij het
boek ‘onder de maat’. En Pronk? Die meende daarentegen dat Kaplan een ‘journalist
is met goede bedoelingen die een nuttig boek heeft geschreven’, dat weliswaar geen
wetenschappelijke, maar wel een journalistieke analyse bevatte. Zelfs dat laatste niet,
vonden Pronks gesprekspartners.
Hoe het ook zij - toen ik in de krant van zaterdag 6 mei zag dat een hele
opiniepagina in beslag genomen was door een ingekorte versie van een hoofdstuk
van het laatste boek van diezelfde Kaplan, Het anarchistisch pandemonium, zonk
mij de moed in de schoenen. Moest ik weer zo'n rotverhaal gaan lezen? Enfin, ik heb
het gedaan.
Aanvankelijk werd ik in mijn negatieve oordeel over Kaplan bevestigd toen ik,
heel in het begin, las over ‘een elitaire kliek van generaals en diplomaten’ die de
oorzaak van de Eerste Wereldoorlog zou zijn geweest. Is een oppervlakkigere analyse
denkbaar? Ik dacht dat de massa's - het ‘gepeupel’ noemt Kaplan ze elders - nogal
geestdriftig die oorlog ingingen.
Maar allengs veranderde ik van mening. Kaplans analyse bleef weliswaar
oppervlakkig, maar zijn stelling is niet onjuist, althans interessant. Ze komt hierop
neer: Vrede lijkt het hoogste goed op aarde, maar kan een samenleving zonder oorlog?
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Een langdurige vrede kweekt leiders zonder veel wijsheid. Wie daar meer over wil
weten, leze Kaplans artikel. Hier volsta ik met enkele kanttekeningen.
‘Veel sterker dan vrede stimuleert oorlog gelijkheid en maatschappelijke
verandering’, schrijft Kaplan. Dat is waar. Zo vernielde Hitlers ‘totale mobilisatie’
alle traditionele instellingen: kerken, universiteiten, adel, burgerdom, familie. Het
conservatieve verzet kwam op 20 juli 1944 daartegen in opstand. De liberale socioloog
Ralf Dahrendorf heeft daar als eerste op gewezen.
Andere opmerking: ‘De [...] Koude Oorlog stelde het Westen in staat de filosofische
voorwaarden voor zijn vrijheid en welvaart vast te stellen, dankzij onze tegenstanders:
want definities zijn onmogelijk zonder grenzen, en vaak nemen die de vorm aan van
vijanden.’
Nee, niet de grenzen nemen vaak de vorm van vijanden aan, maar wat er achter
ligt. Maar overigens is de opmerking juist. Tegenstand dwingt tot zelfdefinitie. Een
stap verder: we hebben een tegenstander nodig om tot definitie van onze doeleinden,
ja van onze reden van bestaan te komen. Nog een stap verder: voor haar
zelfhandhaving heeft een natie een vijand nodig, en als die er niet is, verzint ze er
een.
Nu Kaplan weer: ‘Om onheil te voorkomen is een besef van onheil vereist, en
daarvoor is historisch besef nodig. Vrede echter leidt tot een onderstreping van het
heden, een ontkenning van het verleden en een daaruit voortvloeiende minachting
voor de toekomst’ (van de laatste woorden zou ik wel graag de Engelse oertekst
willen zien, want de logica hiervan is mij niet dadelijk duidelijk).
Maar overigens is het juist wat Kaplan hier zegt. Onlangs zag ik dat uit een recente
enquête bleek dat zowat 90 procent van de scholieren niet weet wie Mussert was.
Maar ondertussen is die schooljeugd wèl anti-Duitser dan de generatie die de oorlog
heeft meegemaakt! Een reeks van naoorlogse ministers van Onderwijs heeft een
zware schuld op zich geladen door het vak geschiedenis vrijwel af te schaffen.
(Overigens wordt hier een bewijs geleverd voor de stelling dat een - eventueel
verzonnen - vijand nodig is voor zelfhandhaving.) Wat moet er, in het licht van deze
feiten, terechtkomen van een Europese eenheid? Kaplan spreekt van de ‘mythe van
een herenigd Europa’. Dat is inderdaad een mythe, want Europa is nooit één geweest
- integendeel: onenigheid is het kenmerk van zijn geschiedenis geweest - dus het kan
niet herenigd worden. Hij bedoelt waarschijnlijk de mythe van het verenigd Europa.
Maar als de eenheid van Europa al een mythe zou zijn (zeker als de Europese Unie
zich oostwaarts gaat uitbreiden), wat moeten we dan denken van een wereldeenheid?
Kaplan is hier niet slechts sceptisch over, maar ronduit vijandig. Hij spreekt van de
‘schandalige eensgezindheid’ en van het ‘zouteloze ideologische vacuüm van de
wereldorganisatie’. In de Koude Oorlog ging het tenminste nog ergens over. Du choc
des opinions jaillit la vérité. Daarom, zegt Kaplan, ‘moeten de Verenigde Naties een
instrument blijven van veranderende coalities en grote machtsconflicten, die op hun
beurt een bewijs zijn van de oprechte verschillen tussen mensen.’ Op Europese schaal
teruggebracht, lijkt dit beeld op het Europa dat staatssecretaris Benschop voor ogen
staat: Europa niet zozeer als gemeenschap alswel als ‘netwerk’.
Maar kan een netwerk ooit actie - als het moet: gewapende actie - ondernemen?
Wat de VN betreft, is volgens Kaplan zo'n actie alleen mogelijk als de Verenigde
Staten zich erachter stellen (lees: haar overnemen). Zie de Koreaanse oorlog en de
Golfoorlog. En wat Europa betreft? Welke mogendheid neemt daar het voortouw?
Of kan ook Europa niet zonder de Verenigde Staten tot actie komen? Zie Kosovo.
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Oranje en de regenten
Telkens wanneer de monarchie ter sprake komt, worden oude clichés uit de kast
gehaald. Zo zouden de calvinisten, onder de leus ‘God, vaderland en Oranje’, altijd
achter het koningshuis hebben gestaan. In mijn artikel van 5 mei heb ik, hoop ik,
enige nuances in deze voorstelling van zaken aangebracht. Een ander cliché is dat
over de tegenstelling tussen Oranje en de regenten. In de tijden van de Republiek
bestond er inderdaad zo'n tegenstelling. Toen zijn er zelfs twee periodes geweest dat
de regenten het wel zonder Oranje konden klaarspelen: de stadhouderloze tijdperken
(1650-1672 en 1702-1747). Gedurende het eerste van die twee tijdperken stond de
Republiek zelfs in het zenit van haar macht en roem.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de tegenstelling allengs minder
geprononceerd. In de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel waren de regenten
zelfs orangistisch. De opkomst van de patriotten, behorende tot de burgerij die niet
deelde in de voorrechten (en dus macht) van de regenten, dreef de laatsten trouwens
toch al meer naar Oranje toe.
Toen kwam de Franse tijd (1795-1813). Daarin deelden aanvankelijk de patriotten
de lakens uit (onder Frans oppertoezicht), maar langzamerhand accommodeerden
veel regentenfamilies zich aan het nieuwe regime. Dat was vooral het geval tijdens
de regering van koning Lodewijk Napoleon, die oude regenten in de adelstand begon
te verheffen.
Dat gebruik nam koning Willem I, na zijn terugkeer in 1813, over. De
vóórrepublikeinse adel was immers niet talrijk genoeg om een koninklijk hof mee
te stofferen. Er kon nu niet meer gesproken worden van een tegenstelling tussen
Oranje en de regenten. Als Willem I niet altijd overweg kon met Gijsbert Karel van
Hogendorp (die in 1815 tot graaf verheven werd), dan was dat niet omdat de laatste
tot een regentenfamilie behoorde, maar om verschil van inzicht.
Na 1848 kwam, met Thorbecke, een andere sociale laag aan de macht: de gezeten
liberale burgerij, meestal niet behorende tot de oude, al dan niet geadelde,
regentenfamilies. Deze nieuwe ‘regenten’ waren wel degelijk voortdurend in conflict
met koning Willem III, die eerder door de oude regenten werd gesteund. De schrijver
Jacob van Lennep, politiek conservatief en behorend tot wat een nazaat de ‘late
regenten’ zou noemen, verheerlijkte het ‘geliefd vorstenhuis’, zo hebben we in het
artikel van Kester Freriks in CS van 5 mei kunnen lezen. Maar wat eens rebels was
wordt, eenmaal aan de macht, geleidelijk conservatief en past zich aan de oude, min
of meer ontmantelde structuren van de macht aan. Zo ook de thorbeckiaanse liberalen.
Die raakten, na Thorbeckes dood (1872), verdeeld in progressieven en conservatieven.
De laatsten, oudliberalen genoemd, waren ‘de oud geworden erfgenamen van
Thorbecke’, zo schrijft H. te Velde in zijn bijdrage aan een bundel over het
regentschap van koningin Emma (1890-1898). ‘Deze groep’, zo vervolgt hij, ‘had
een grote, maar afbrokkelende invloed in het maatschappelijke en culturele leven en
zocht, onder invloed van sociaal-politieke spanningen, steun bij de monarchie om
de nationale eenheid te versterken.’ Koning Willem III, die nauwelijks
toerekeningsvatbaar was, kon moeilijk hun geestdrift wekken. Dat deed echter, na
's konings dood, zijn weduwe Emma wel. Zo ontstond de band tussen Oranje en de
nieuwe, maar intussen ook alweer oud geworden regenten.
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In een later boek toont Te Velde aan dat die toenadering van de kant van de
oudliberalen al vóór de dood van Willem III was begonnen. In 1885 - dus vijf jaar
vóór zijn overlijden - opperde een liberale krant het idee voor een nieuwe nationale
feestdag. Dat moest 31 augustus worden, de geboortedag van prinses Wilhelmina.
Op die dag zouden alle landgenoten zich kunnen herinneren dat ‘er althans één band
is die ons allen vereenigt’.
Dit idee werd door de oudliberalen met geestdrift overgenomen (minder door de
antirevolutionairen). Het motief van de liberale geestdrift was eerder defensief dan
offensief: ‘Elites zochten in de dynamische massasamenleving die zich begon te
ontwikkelen, naar bindmiddelen om desintegratie en revolutie te voorkomen’, zo
schrijft Te Velde. Dat verschijnsel deed zich overigens ook in andere Europese landen
voor.
Wie waren, na de aanpassing van de liberalen aan de monarchie, nu de
tegenstanders van Oranje? Dat waren de socialisten, maar die begonnen zich in de
loop van de jaren '30, onder de dreiging van Hitler, ook aan de monarchie aan te
passen. De SDAP, voorloper van de PvdA, wijzigde in 1937 haar programma in die
zin.
En in 1939 zijn de sociaal-democraten, op hun beurt, deelgenoot van de macht
geworden - na de oorlog zelfs in soms overwegende mate. Sindsdien zijn zij regent.
Is sindsdien ook de tegenstelling tussen Oranje en de (nieuwste) regenten weer
opgeleefd? Geen sprake van. De sociaal-democratische minister-presidenten Drees
en Den Uyl hadden een innige verstandhouding met koningin Juliana.
Of de verstandhouding tussen de huidige sociaal-democratische minister-president
en de huidige koningin even innig is, onttrekt zich aan onze waarneming, maar de
regent Kok zal, als het aan hem ligt, het zeker niet op een conflict met Oranje laten
aankomen. En zij die zich de erfgenamen van Thorbecke noemen: de liberalen van
vandaag?. Die hebben ‘Oranjewarmte’ tot een zo niet staatsrechtelijk, dan toch
politiek criterium verheven (al is het weinig waarschijnlijk dat ze dit begrip aan
Thorbeckes nalatenschap hebben ontleend). Met andere woorden: de tegenstelling
tussen Oranje en de regenten bestaat al lang niet meer - tenzij we het Republikeins
schertsgenootschap van Martin van Amerongen c.s. als een regentenclub moeten
beschouwen.

Rechtzetting.
In mijn artikel over ‘De kloof tussen Calvijn en Oranje’ (5 mei) haalde ik deze zin
uit het artikel van Hans Vollaard in het Nederlands Dagblad van 2 mei aan: ‘Als de
Nederlandse monarchie verwordt tot een feestpaleis met hossende vorsten of een
bron van tirannie, dan mogen onderdanen van Calvijn daartegen protest aantekenen.’
Hier voegde ik dit commentaar aan toe: ‘Let op dat onderdanen van Calvijn, niet
van de koning dus!’ Verscheidene lezers hebben mij er opmerkzaam op gemaakt dat
ik hier had moeten lezen dat van Calvijn onderdanen in zo'n geval protest mogen
aantekenen. Waarvan graag akte.
NRC Handelsblad van 12-05-2000, pagina 7

Een verwend kind
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Toen in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - de eerste Europese
supranationale organisatie, waaruit tenslotte de Europese Unie zou voortkomen - in
werking trad, werden haar eerste ambtenaren voornamelijk gerekruteerd uit de
ambtenarenkorpsen van de zes deelnemende landen.
Voor de Nederlandse ambtenaren die naar Luxemburg, zetel van de nieuwe
organisatie, trokken, betekende dit dat hun nationale dienstverband werd verbroken.
Zelfs hun nationale pensioenrechten vervielen. Zo had het Nederlandse kabinet
beslist. Het wilde daarmee tot uiting brengen dat de Europese ambtenaren op generlei
wijze afhankelijk mochten zijn van de regering van hun land van herkomst.
En die ambtenaren zelf? Die aanvaardden dat als een volstrekt normale
consequentie van hun keus voor Europa. Terwijl het standpunt van het Nederlandse
kabinet, waarvan sommige leden (onder anderen minister-president Drees) helemaal
niet zo supranationaal-gezind waren, vooral ingegeven werd door zuiver
staatsrechtelijk denken, kon bij de betrokken ambtenaren gesproken worden van
idealisme.
Op een goed ogenblik heeft het Nederlandse kabinet dit rigoureuze standpunt
moeten verlaten. Het bleek dat andere lidstaten - vooral Frankrijk - er anders over
dachten. Hun naar ‘Europa’ gedelegeerde ambtenaren bleven gewoon op de nationale
rol staan en waren dus zeker van een veilig onderkomen wanneer er, op de een of
andere manier, een eind zou komen aan hun Europese carrière. Ze werden beschouwd
en beschouwden zichzelf min of meer als pionnen van hun regering in ‘Europa’.
Een andere overweging van het Nederlandse kabinet om zijn standpunt te wijzigen
was dat niet eindeloos gerekend kon worden op het idealisme van degenen die wel
een tijdje in een Europese organisatie wilden werken. Niet langer mocht er van
worden uitgegaan dat zij wel bereid zouden zijn hun schepen achter zich te
verbranden. Zonder zo'n wijziging zou het steeds moeilijker worden goede ambtenaren
ertoe te bewegen naar Luxemburg (of later: Brussel) te gaan.
Het rigoureuze of idealistische standpunt van de beginjaren week dus allengs voor
een meer realistischere benadering, en uit het misbaar dat het Nederlandse kabinet
maakt over de overplaatsing van de Nederlander Trojan, die de hoogste ambtenaar
is in de Europese Unie, blijkt wel dat het nu helemaal overstag is gegaan. Zonder
blikken of blozen beschouwt het Trojan als zijn ambtenaar.
Vooral minister Van Aartsen gaat hierin heel ver. Terwijl minister-president Kok
aan zijn protest tenminste nog toevoegt dat Prodi, de voorzitter van de Europese
Commissie, het volste recht had Trojan over te plaatsen, spreekt onze minister van
Buitenlandse Zaken ervan Prodi op het matje te roepen en klaagt hij bij zijn Europese
collega's, die hem natuurlijk een reusachtige zeur vinden dat hij met zulke beuzelarijen
bij hen aankomt.
En als het kabinet tenminste nog consequent was geweest! Maar nee, ongeveer
terzelfder tijd als het kabaal maakt over de overplaatsing van de onmisbare Trojan,
geeft de regering dezelfde Trojan een klap in het gezicht door de Europese ambtenaar
Van Buitenen, die door zijn opperste baas, Trojan, berispt is geweest omdat hij uit
de school had geklapt, een koninklijke onderscheiding te verlenen - daarmee overigens
tevens zondigend tegen het zowat laatste beginsel dat nog over was uit de strenge
en idealistische oertijd, nl. dat Nederlanders die Europees ambtenaar zijn, geen
koninklijke onderscheidingen krijgen.
Kortom: dat de opeenvolgende kabinetten zich langzamerhand aangepast hebben
aan een realistischer beleid, is begrijpelijk; maar het gaat wel heel ver te doen alsof
de Europese status van de Europese ambtenaar helemaal een fictie is. Het ergste is
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wel dat het kabinet, met zijn misbaar, voedsel geeft aan het algemeen cynisme over
Europa. Was dat de bedoeling?
Het minste wat hiervan gezegd kan worden, is dat dit alles wel heel weinig subtiel
gespeeld is. Het internationale prestige van Kok kan zo'n deukje misschien wel
hebben, maar dat van Van Artsen, die maar pas komt kijken (en in die korte tijd niet
door handigheid heeft uitgeblonken), niet.
En de betrokken ambtenaar zelf? Die is heel wat subtieler in zijn reactie naar buiten
toe. Wat hij werkelijk van zijn overplaatsing denkt, zegt hij niet, maar wel laat hij,
heel diplomatiek, doorschemeren dat hij toch al aan verandering van werkkring toe
was. Helemaal ongeloofwaardig hoeft dat niet te zijn: na een slopende carrière wil
iemand van zijn leeftijd (57) soms wel eens wat rustigers. Die rustigere werkkring
zou dan die van vertegenwoordiger van de EU in Genève zijn. Een ideale plaats! En
allerminst het ‘Siberië van de Europese politiek’, als hoedanig het in Vrij Nederland
van 13 mei wordt beschreven. Een Nederlander die ook tompambtenaar in Brussel
is geweest, zegt dat hij zijn beste mensen altijd naar Genève stuurde, omdat daar de
Wereldhandelsorganisatie gevestigd is. Maar terug naar Nederland: als het kabinet
nu klaagt dat er, na Trojans overplaatsing zo weinig Nederlanders meer als
topambtenaren bij de EU zitten, dan is dat grotendeels zijn eigen schuld. Jarenlang
is het verwend geweest met Trojan in zijn sleutelfunctie. Nu moet het niet als een
verwend kind reageren, maar zelf iets doen aan Europese carrièreplanning - maar
dan wel liefst op een 'n beetje subtiele manier.
NRC Handelsblad van 16-05-2000, pagina 11

Het hek raakt van de dam
Minister Van Aartsen heeft ruim een half jaar geleden aan twee adviescommissies
gevraagd hem advies te geven ‘over de vraag hoe het vermogen vergroot kan worden
een einde te maken aan grootschalige schendingen van mensenrechten in een bepaald
land’. Met andere woorden: aan welke voorwaarden moet een humanitaire interventie
voldoen?
Eerst: wat wordt onder humanitaire interventie verstaan? Kort gezegd: dat is
gewapende interventie, zonder voorafgaande machtiging van de Veiligheidsraad, in
een staat waarin grootschalige, ernstige schendingen van mensenrechten plaatsvinden.
De oorlog om Kosovo is een voorbeeld van zo'n interventie.
De twee commissies - de Commissie Advies inzake Volkenrechtelijke
Vraagstukken en de Adviesraad Internationale Vraagstukken - hebben met
bewonderenswaardige spoed een advies van een pagina of veertig uitgebracht. Maar
of Van Aartsen, die al eerder getoond had zeer geporteerd te zijn voor het beginsel
van humanitaire interventie, er blij mee zal zijn?
De commissies menen dat het internationale recht voor humanitaire interventie
‘thans geen rechtsgrondslag biedt en dat een dergelijke rechtsgrondslag zich ook nog
niet ontwikkelt’. Niettemin achten zij voldoende redenen aanwezig om, in afwachting
van zo'n rechtsgrondslag, ‘humanitaire interventies in extreme gevallen en bij wijze
van “nooduitgang” toelaatbaar te achten’.
Humanitaire interventie blijft dus voorlopig een zaak van een beslissing ad hoc,
en dan nog ‘in extreme gevallen’ (wat ruimte laat voor eindeloze
interpretatiegeschillen). Ook maken de commissies zich geen illusies over de steun
die het begrip zal krijgen: er mag worden verondersteld ‘dat veruit de meeste
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VN-lidstaten voor internationaal gewapend ingrijpen verre de voorkeur geven aan
de ondubbelzinnige rechtsgrond en de krachtige politieke basis van een mandaat van
de Veiligheidsraad’.
Minister Van Aartsen, die al geweigerd heeft een bijna Kamerbreed aanvaarde
motie uit te voeren waarin van hem geëist werd te pleiten voor schorsing van Rusland
als lid van de Raad van Europa wegens schending van mensenrechten in Tsjetsjenië,
zal, in het licht van dit advies, moeite hebben dit - overigens gerechtvaardigde standpunt te verzoenen met een geestdrift voor humanitaire interventie, die immers
veel krassere maatregelen inhoudt dan alleen maar schorsing.
Intussen heeft één lid van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke
Vraagstukken, een nog veel sceptischer geluid over humanitaire interventie laten
horen dan beide commissies samen konden doen zonder de gewenste consensus te
doorbreken. We mogen dus aannemen dat die scepsis, zij het minder uitgesproken,
gedeeld werd door meer leden van beide commissies.
Dat ene lid is dr. J.N. Schrijver, hoogleraar volkenrecht aan de Vrije Universiteit,
die in een artikel in de Internationale Spectator van mei uiting geeft aan die scepsis.
De ondertitel van zijn artikel, ‘Het hek raakt van de dam’, spreekt op zichzelf al
boekdelen. Enkele citaten uit dit artikel:
‘In 1945 is het geweldmonopolie in de internationale betrekkingen met nadruk bij
de VN gelegd [...]. Echt overtuigende argumenten om op dit punt het VN-Handvest
ten gronde te wijzigen en de humanitaire interventie uitdrukkelijk te erkennen als
nieuwe mogelijkheid van “eigenrichting” in de internationale betrekkingen ter
bescherming van de rechten van de mens, zijn nog niet gehoord.’
In zijn artikel is Schrijver dus onverbloemder dan het advies dat hij mede
ondertekend heeft. Het advies immers zegt voorzichtig dat humanitaire interventie
‘thans geen rechtsgrondslag’ heeft en dat zo'n rechtsgrondslag ‘zich ook nog niet
ontwikkelt’. Schrijver zegt vierkant: ‘echt overtuigende argumenten’ om een andere
rechtsgrondslag dan die van de VN te vinden, heb ik nog niet gehoord.
Als, zo zegt hij, de NAVO, de EU of afzonderlijke grote Westerse landen, om niet
te spreken van regionale organisaties, ad hoc-coalities en afzonderlijke landen in het
Oosten en Zuiden, het recht krijgen ‘te bepalen of er wel of niet gewapend ingegrepen
moet worden’, dan raakt het hek van de dam.
Vooralsnog blijven nationale staten ‘de belangrijkste bestuurslaag op internationaal
niveau, en misschien is dat maar goed ook. Zij zijn het bijvoorbeeld die de verdragen
op het terrein van de rechten van de mens moeten ratificeren en ten uitvoer brengen.
[...] Soevereiniteit is dus al lang niet meer louter een beginsel waaruit allerlei rechten
van staten voortvloeien, maar fungeert ook in toenemende mate als bron van
verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en als basis van internationale samenwerking.
Soevereiniteit, aldus gezien als een organisatiebeginsel ter realisering van
internationaal overeengekomen doelstellingen en normen en waarden, staat dus in
het geheel niet haaks op humaniteit. Integendeel, het soevereiniteitsbeginsel is zelfs
onmisbaar bij de verwezenlijking van de universele waarde humaniteit.’
Dat is andere taal dan koningin Beatrix in haar laatste kerstrede bezigde, toen zij
- we mogen aannemen: met ministeriële instemming - het ‘een van de meest
hoopgevende ontwikkelingen in onze tijd’ noemde dat, terwijl ‘aanvankelijk nationale
soevereiniteit een onaantastbaar begrip’ was, ‘nu [...] internationaal aanvaarde normen
meer en meer gewicht’ winnen.
Zeker, de soevereiniteit van de nationale staten raakt steeds meer uitgehold, althans
in Europa, maar rechtens vormen zij nog steeds de belangrijkste bestuurslaag op

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

internationaal niveau. Wordt aan die rechtsgrondslag gemorreld, dan raakt inderdaad
het hek van de dam. Laten we geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe
hebben.
NRC Handelsblad van 19-05-2000, pagina 7

Interessant, maar vrijblijvend
Waarom heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, de
programmatische rede over Europa die hij op 12 mei in Berlijn heeft gehouden, een
‘persoonlijke toekomstvisie’ genoemd? Immers: hoe interessant die rede ook is, deze
kwalificatie doet af aan haar politieke betekenis.
De conclusie van zijn Franse collega, Hubert Védrine, was dan ook dat de
voorstellen die Fischer in die rede had gedaan, niet ‘op de tafel’ van de
intergouvermentele conferentie liggen, die zich bezighoudt met de herziening van
het verdrag van Amsterdam. Die voorstellen schetsen, zei hij, een ‘perspectief van
lange termijn’.
Met andere woorden: Fischers voorstellen zijn interessant, maar vrijblijvend; en
aan vrijblijvende gedachten kunnen bewindslieden hun tijd niet verdoen. Dat heeft
onze minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo wel gemerkt. Niettemin zouden
Fischers collega's uit kleinere landen willen dat de redevoeringen die zij ex cathedra
houden, evenveel aandacht zouden trekken als Fischers persoonlijke toekomstvisie.
Die aandacht heeft zij niet alleen te danken aan het feit dat de spreker de minister
van Buitenlandse Zaken van het grootste land van Europa is, maar ook aan de
helderheid waarmee hij de onontkoombare keuze heeft geschetst waar de Europese
Unie op het ogenblik voor staat. De keuze is, zoals Fischer zei, die tussen erosie en
integratie.
Dat het besluitvormingsproces in een EU van 25 of meer leden helemaal zal
vastlopen als dat niet drastisch veranderd wordt, is iedereen duidelijk. Maar wat dan?
Iedere wijziging heeft immers gevolgen voor de invloed die elke afzonderlijke lidstaat
op dat proces kan uitoefenen of voor de visie die elk land over de Europese
samenwerking heeft.
Het zijn vooral de kleinere landen, wier invloed onder de tegenwoordige orde
onevenredig groot is, die vrezen kind van de rekening te worden, terwijl de grotere
landen weliswaar meer recht gedaan zullen zien aan hun demografische grootte, maar
niettemin aan soevereiniteit of grandeur zullen moeten inleveren, Kortom, een pijnlijk
proces, waaruit iedereen zo heelhuids mogelijk zal proberen te komen.
Ook Fischers persoonlijke toekomstvisie zal niet iedereen met gejuich ontvangen.
Als alternatief voor de erosie of stagnatie die de EU te wachten staat als zij op dezelfde
voet doorgaat, stelt hij tenslotte een Europese federatie, berustende op een
‘soevereiniteitsdeling’ tussen een Europese regering en de nationale staten (die hij
realiteiten noemt ‘die niet weg te denken zijn’). Die federatie is, in zijn visie, het
eindstation. Als mogelijke tussenstap stelt hij de vorming voor van een niet-exclusieve
groep van Europese landen die nu al verder willen gaan en als 't ware een
zwaartekracht uitoefenen op de andere. Hij noemt die groep dan ook
Gravitationszentrum. Dat centrum, dat hij ook ‘voorhoede’ en ‘locomotief’ noemt,
zou een eigen regering, een sterk parlement en een direct gekozen president hebben.
Tegen deze visie, die hier in grove trekken weergegeven is, valt natuurlijk het
nodige in te brengen en zal ook het nodige ingebracht worden (als zij niet, als zijnde
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vrijblijvend, gauw onder tafel geschoven zal worden). Maar intussen heeft Fischer
de lidstaten van de EU wél met de neus op de werkelijkheid gedrukt: Europa wordt
handelingsonbekwaam als het niet spoedig besluit tot politieke integratie.
Eigenlijk is het merkwaardig dat hij in dit verband niet de zwakte van de euro
heeft genoemd. Zolang Europa op de beleggers van de wereld niet de indruk maakt
van een handelingsbekwame politieke eenheid, zoals de Verenigde Staten dat zijn,
zullen zij liever de dollar helpen versterken. De zwakte van de euro is de politieke
zwakte van Europa.
Maar los van dit aanschouwelijk voorbeeld: is er enige kans dat Fischers visie
ingang zal vinden bij een, al is het slechts kleine, groep lidstaten van de EU? Tot die
kleine groep zal in elk geval Frankrijk moeten behoren. Dat heeft Fischer in zijn rede
herhaaldelijk onderstreept. Daarom heeft hij zijn rede ook niet in een broeikas
geschreven. Hij heeft voortdurend voeling gehouden met zijn Franse collega.
Het komt dus in de eerste plaats aan op de Franse reactie erop. Hoe zal die zijn?
Noch president Chirac noch minister-president Jospin behoort tot de pro-Europese
vleugel van hun partijen, zegt oud-president Giscard d'Estaing in een interview in
de Volkskrant (19 mei). Dat is nog een understatement, want de gaullisten (Chiracs
partij) zijn principieel tegen soevereiniteitsoverdracht, terwijl Jospin regeren moet
met de communisten en de partij van Chevènement, die ook daartegen zijn.
Le Monde van 20 mei zegt dan ook dat in de Franse politiek ‘niemand het waagt
de staatkundige organisatievorm van de toekomstige (Europese) Unie op te roepen,
zoals Joschka Fischer dat gedaan heeft’. Le Monde zelf, Le Figaro en andere Franse
kranten mogen Fischer dan wel toejuichen, maar die toejuichingen behoren tot de
vrijblijvendheid die het voorrecht van kranten is.
En Duitsland? Fischer zelf is leider van een partij die vrijwel op apegapen ligt,
bovendien ernstig verdeeld is en niet bekend staat als erg Europees gezind. Die
reputatie heeft bondskanselier Schröder evenmin. En de nieuwe fractievoorzitter van
de oppositionele CDU, de ex-europarlementariër Merz, heeft, in een reactie op
Fischers rede, gezegd: ‘Wij moeten bevoegdheden van de EU aan de nationale staten
teruggeven.’ Dat ziet er dus ook niet zo best uit. In Nederland voelt staatssecretaris
Benschop, die het oor heeft van de minister-president, zich wonderwel thuis in het
netwerk Europa, dat zo ongeveer het tegenovergestelde is van wat Fischer voor ogen
staat. Ook Spanje en de Scandinavische landen staan niet te juichen, om van het
Verenigd Koninkrijk maar te zwijgen. En ten slotte staan de net van Moskou bevrijde
landen niet te springen om de herwonnen soevereiniteit weer weg te geven. Zij alle
zullen zich graag beroepen op de vrijblijvendheid van Fischers voorstellen.
Die voorstellen zijn gedaan in het vooruitzicht van de uitbreiding van de EU met
twaalf nieuwe leden. Dat vooruitzicht nu dwingt de EU tot drastische wijziging van
de verdragen waarop zij berust. Te vrezen valt dat de tegenwoordige lidstaten, teneinde
die keuze te ontwijken, de uitbreiding op lange termijn zullen schuiven. Maar ook
daar zou de EU, in haar huidige omvang gebleven, niet veel handelingsbekwamer
door worden.
NRC Handelsblad van 23-05-2000, pagina 7

Een eigenzinnige politicus
Als de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, gehoopt heeft dat
de ‘persoonlijke toekomstvisie’ over Europa, die hij op 12 mei ten beste heeft gegeven,
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een discussie zou ontketenen, dan mag hij niet ontevreden zijn over de discussie die
in Frankrijk is ontbrand. Alleen gaat die Franse discussie niet zozeer over Fischers
rede alswel over een reactie op die rede.
Wat is het geval? De Franse minister van Binnenlandse Zaken, de eigenzinnige
Jean-Pierre Chevènement, heeft vorige zondag voor de televisie Fischers rede, die
uitmondde in een pleidooi voor een Europese federatie, scherp gekritiseerd. Hij wekte
daarbij de indruk een vergelijking te trekken met het nationaal-socialisme, en vooral
dat laatste heeft hem hevige verwijten bezorgd - niet in Duitsland, maar juist in
Frankrijk.
Wat heeft Chevènement nu precies gezegd? Het is een goede, maar soms
veronachtzaamde gewoonte om, alvorens een uitspraak te analyseren of te kritiseren,
zich te baseren op de letterlijke tekst. Welnu, Chevènement, die - daar mag ook wel
even aan herinnerd worden - waarschijnlijk de beste kenner van Duitsland onder de
Franse politici is (en bovendien in het bezit van een diploma in de Duitse taal) - heeft
dit gezegd:
‘Wij zijn getuige van een neiging van Duitsland om voor Europa een federale
structuur te bedenken die overeenkomt met zijn eigen (Duitse) model. Eigenlijk
droomt het nog altijd van het Heilige Römische Reich deutscher Nation. Het is nog
niet genezen van de ontsporing die het nazisme in zijn geschiedenis is geweest.
Duitsland heeft een conceptie van de natie die die van het Volk is, dat wil zeggen:
een etnische conceptie. Wij zouden het moeten helpen zich een andere idee van de
natie te scheppen, de idee van de burgernatie, opdat er een betere dialoog met
Frankrijk kan ontstaan.’
Let wel: Chevènement zegt dat de nationaal-socialistische periode een ‘ontsporing’
in de Duitse geschiedenis is geweest. Die periode past dus niet in die geschiedenis.
In die geschiedenis heeft meestal het federale (of zelfs confederale) model gegolden.
Wanneer Fischer nu dat model aanprijst voor Europa, dan grijpt hij niet terug op het
nationaal-socialisme, dat een zeer centralistisch model voorstond, maar op de Duitse
geschiedenis van vóór en na de periode 1933-1945.
Zo behoort Chevènements tekst gelezen te worden, en zo behoort zijn interpretatie
van Fischers toekomstvisie begrepen te worden. Niet dat Chevènements analyse niet
vatbaar voor kritiek is, maar de verwijten van ‘schandalig’ en ‘onaanvaardbaar’ die
zij heeft uitgelokt, verdient zij niet. Kritiek kan op Chevènement uitgeoefend worden
omdat zijn uitspraak aanleiding kon geven tot misverstanden of omdat hij er de indruk
mee heeft gegeven dat de Franse regering, waarvan hij deel uitmaakt, Fischers visie
ten scherpste afwijst. Hij heeft trouwens zelf al zijn spijt betuigd dat ‘ik mijn ideeën
sterk verkort naar voren gebracht heb en daarom misverstaan werd’.
Ook kan hem verweten worden dat hij, toen hij sprak over de etnische conceptie
die Duitsland heeft van de natie, verzuimd heeft te vermelden dat de regering-Schröder
daar juist een wijziging in heeft gebracht. En ten slotte valt het op dat hij een
Frans-Duitse dialoog pas mogelijk acht wanneer Duitsland zich de Franse conceptie
van de natie heeft eigen gemaakt. Mooie opvatting van dialoog. Maar wat de kern
van de zaak betreft, wijst Chevènement - hij mag dan ontactisch zijn geweest - op
een fundamentele tegenstelling tussen het Franse en Duitse denken. Federalisme is
een staatsconceptie die de Fransen vreemd is. Sinds de Franse Revolutie geldt in
Frankrijk de conceptie van de sterke, centralistische staat. En Chevènement is, wat
dat betreft, een jacobijn, ja een ‘bolsjobonapartist’, zoals hij wel genoemd wordt.
De Duitsers daarentegen hebben in hun geschiedenis, het is al gezegd, meestal
een federaal model gehuldigd - behalve in de periode van het nationaal-socialisme.
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Deze Frans-Duitse tegenstelling is op zichzelf een honorabele tegenstelling, die
helaas in de al dan niet kunstmatige euforie over het verenigd Europa te vaak
verdoezeld wordt. Wie echter de discussie niet schuwt, moet zowel Fischer als
Chevènement dankbaar zijn dat zij de puntjes op hun i's hebben gezet.
Voor een Nederlander is een man als Chevènement moeilijk te begrijpen: links,
maar nationalist, voorstander van de Franse force de frappe. Daarom billijkte hij het
dat in 1985 Franse geheime agenten een schip van Greenpeace tot zinken brachten
dat de kernproeven in de Grote Oceaan moest hinderen.
‘Even groot is zijn afkeer van een diffuus droit-de-l'hommisme, dat burgerzin en
patriottisme zou vervangen’, schrijft de correspondente van De Standaard in Parijs,
die hem als volgt citeert: ‘De mensenrechten bestaan niet in het luchtledige, het zijn
de staten die ze garanderen.’ Kortom, een man van wie we nog wat kunnen leren en
die in elk geval in moralistisch Nederland zijn evenbeeld niet heeft.
Het incident-Chevènement doet denken aan wat generaal de Gaulle in 1967, een
halfjaar nadat Israel Egypte in de Zesdaagse oorlog vernietigend had verslagen,
overkwam: hij noemde toen de joden een ‘elitevolk, zeker van zichzelf en
overheersend (dominateur)’. Velen zagen in deze kwalificaties een uiting van
antisemitisme. Maar in de denkwijze van de Gaulle waren zij evenzovele loftuitingen.
(Wat niet wil zeggen dat hij daarom altijd de partij van Israel trok. Ook van het Britse
volk roemde hij de ‘vastberadenheid, betrouwbaarheid en moed’, maar daarom wilde
hij het nog niet in de Europese Gemeenschap hebben.)
Ook herinnert dit incident aan de historicus P. Geyl, die eens het Hitlerregime ‘een
speling der historie, een ongelukkig toeval, een onberekenbare episode’ noemde.
Niet zo verschillend dus van Chevènements ‘ontsporing’. Maar ook Geyl erkende
later dat hij zich ‘werkelijk niet gelukkig’ had uitgedrukt. Het komt dus op een goede
uitdrukkingswijze aan, maar ook op een precies luisteren en lezen.
NRC Handelsblad van 26-05-2000, pagina 9

Luns en het jaar 1936
Dat Joseph Luns in de eerste helft van de jaren '30, tussen zijn twintigste en
vijfentwintigste jaar, sympathie had voor rechts-autoritaire ideeën, is niet zo
verwonderlijk. Dat hadden er wel meer in die jaren. Dat gedachtegoed moet hem
bovendien in het goed rooms-katholieke milieu waaruit hij kwam, met de paplepel
zijn ingegeven.
Zijn vader, de toenmaals bekende portretschilder en kunsthistoricus Huib Luns,
schreef in een overigens nog steeds bruikbare gids, Tien wandelingen in Parijs (1934):
‘De fransche student neemt gewoonlijk hartstochtelijk deel aan de politiek van den
dag [...], en dat is goed en verstandig, daar anders de fransche jeugd zich moeilijk
zou verdedigen tegen [...] slaven en semieten, ‘déracinés’ en ‘métèques’ (ontwortelden
en ongure vreemdelingen), want die ‘fausseeren de zeden’.
Verwonderlijker is het dat iemand uit zo'n milieu zich bij de NSB aansloot.
Rooms-katholieken met sympathieën voor ‘herstelbewegingen’ sloten zich eerder
aan bij het in 1934 opgerichte Zwart (sinds 1939: Nationaal) Front van Arnold Meijer
of het Verdinaso van de Vlaming Joris van Severen, dat in 1931 opgericht werd. De
NSB was hun te protestants en ook te Duits. Zij voelden meer voor het Italiaanse
racisme.
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Overigens was dat ook het geval met de NSB in haar beginjaren (zij werd eveneens
in 1931 opgericht). Zij was toen ‘geen echt nationaal-socialistische, maar een
“doorsnee-fascistische” partij’, schrijft de kenner van antidemocratische stromingen
in het interbellum dr. A.A. de Jonge in de Winkler Prins. Niettemin slaagde zij er
nauwelijks in veel aanhang onder rooms-katholieken te krijgen (behalve in de
mijnstreek).
Met zijn lidmaatschap van de NSB (van 1933 tot 1936) was Luns min of meer een
buitenbeentje. Kwam dat doordat hij, lid van het Amsterdamsche Studenten Corps,
in overwegend niet-rooms-katholiek gezelschap verkeerde (hij zou ook met een
meisje van protestantsen huize trouwen)? Het is mogelijk, maar hij bleef trouw
rooms-katholiek.
Luns, geboren in 1911, bleef tot 1936 lid van de NSB. Toen bedankte hij. Dat jaar
is niet onbelangrijk. In de eerste plaats kondigden de bisschoppen in dat jaar sancties
- dat wil zeggen: weigering van de sacramenten - aan tegen degenen die in belangrijke
mate steun verleenden aan het nationaal-socialisme (let wel: niet fascisme!). Dat
moet voor de trouwe zoon der kerk die Luns was, een vingerwijzing zijn geweest.
In 1936 voltrok zich bovendien in de NSB, die tot die tijd een min of meer
burgerlijke, dus ‘nette’ partij was geweest (met een leider, de ingenieur Mussert, die
allesbehalve een volksmenner was), een radicalisering. De nadruk in de ideologie
verschoof van de staat (in hegeliaanse zin) naar het volk. Toen deed ook het
antisemitisme zijn intrede in de partij, waarvan tot dan toe joden lid konden zijn (en
ook waren).
Die radicalisering werd bespoedigd door de komst, uit Oostenrijk (waar hij
jarenlang had gewoond), van Rost van Tonningen, die een protégé was van Himmler.
Van 1936 af kwam de NSB steeds meer in Duits vaarwater. Van dat jaar af liep ook
het ledental terug, en bij de verkiezingen van 1937 verloor de partij bijna de helft
van haar electorale aanhang (7,94 procent in 1935, 4,22 procent in 1937).
Met andere woorden: de radicalisering van de NSB in Duitse zin beviel de
oorspronkelijke aanhang niet, die aan de vooravond van mei 1940 geschrompeld was
tot een ‘stabiele kern van fanatieke nationaal-socialisten’, die ‘in toenemende mate
geïsoleerd raakte van de brede massa van emotionele antidemocraten’ (aldus A.A.
de Jonge in zijn boek Crisis en critiek der democratie, 1968).
Het kan zijn dat ook Luns behoorde tot die ‘brede massa van emotionele
antidemocraten’, die zich niet meer thuisvoelde in de NSB. Bovendien was hij, door
zijn opvoeding, eerder op de Franse dan op de Duitse cultuur georiënteerd. Die Franse
oriëntatie kan ertoe bijgedragen hebben dat hij zich van een verduitsende NSB
afkeerde.
Hoe het ook zij: iemand die in 1936 de NSB verliet, kan misschien wel verweten
worden dat hij - wat Luns betreft: in zijn jeugdjaren - antidemocratisch was, maar
niet dat hij antisemiet was en nog minder dat hij in de oorlog fout was (Luns bevond
zich toen trouwens in het buitenland). De gelijkstelling met Aantjes gaat dus niet op,
want die sloot zich, om welke redenen dan ook, in de oorlog bij de Germaansche SS
aan.
Wèl kan hem verweten worden dat hij, toen in 1979 ontdekt werd dat hij lid van
de NSB was geweest, met de smoes kwam dat het zijn broer was die hem, buiten
zijn weten, als lid had opgegeven. Deze verklaring heeft zijn schoonzuster nu
doorgeprikt in haar interview met Elsevier (27 mei). Het is zeer de vraag of, als hij
open kaart had gespeeld, hem dat zijn secretariaat-generaal van de NAVO zou hebben
gekost. Een jeugdzonde, zou dan waarschijnlijk het oordeel hebben geluid.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Het is dus niet zozeer dat kortstondige lidmaatschap van de NSB dat een vlek op
zijn blazoen is alswel de paniek waarin hij raakte toen dit was ontdekt, een paniek
die hem verleidde tot een onnodige leugen. De beoordeling van zijn ministerschap
van Buitenlandse Zaken wordt noch door de ontdekking noch door de leugen
aangetast. Iedereen weet dat Luns geen linkse democraat was (laat staan: een linkse
antidemocraat), maar dat maakt iemand nog niet tot landverrader. Dat ministerschap
moet op zijn eigen merites (of démérites) beoordeeld worden.
Nog twee opmerkingen, die slechts zijdelings in verband staan met het behandelde
onderwerp. Eén: in Trouw van 26 mei wordt Luns ‘de eerste rooms-katholieke
minister van Buitenlandse Zaken’ genoemd. Dat is niet juist. In het midden van de
negentiende eeuw, toen de rooms-katholieken nog bondgenoten van de liberalen
waren, werd Buitenlandse Zaken nogal eens aan een rooms-katholiek gegeven.
Waarom? Dat ministerie werd toen zo onbelangrijk gevonden dat een rooms-katholiek
daar geen kwaad kon.
Tweede opmerking: in Elsevier wordt Luns' schoonzuster ‘een zeer beschaafd
sprekende vrouw’ genoemd. Als zij toevallig eens onbeschaafd zou hebben gesproken,
zou dat dan ook zijn vermeld? Of is onbeschaafd de norm, en beschaafd de
uitzondering, die extra vermelding verdient? Zo ja, dan leve de uitzondering!

Racisme
In de column Luns en het jaar 1936 van J.L. Heldring (in de krant van dinsdag 30
mei, pagina 9) staat dat rooms-katholieken met sympathieën voor herstelbewegingen
zich meer aangetrokken voelden tot het Italiaanse racisme. Hier had moeten staan
fascisme.
NRC Handelsblad van 30-05-2000, pagina 9

Joschka Fischers ruades
Zelfs wie het Frans, tenminste passief, behoorlijk beheerst, zal er moeite mee hebben
het woord ruade thuis te brengen. Ik althans wist niet wat het betekent, toen ik het
onlangs tegenkwam. Ik moest de woordenboeken raadplegen. En daar vond ik de
betekenis: de achterwaartse trap van een paard of een ezel; overdrachtelijk lancer
une ruade betekent achteruitslaan.
Ik was verbaasd, want waar was ik het woord tegengekomen? In een artikel in Le
Monde van 31 mei, waarin de visie van een federaal Europa, onlangs ontvouwd door
de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, ter sprake werd gebracht.
Voordat president Chirac aan het eind van deze maand zijn visie op Europa voor de
Duitse Bondsdag zal uiteenzetten, ‘zullen de ruades van de Duitse minister misschien
alweer vergeten zijn’, aldus de schrijfster van dat artikel.
Er is misschien veel aan te merken op Fischers toekomstvisie, maar waarom moet
zij vergeleken worden met het achteruitslaan van een paard of, sterker nog, een ezel?
De schrijfster van dit, overigens niet-opiniërende, achtergrondartikel - een redacteur
van Le Monde - licht dit niet nader toe.
Wil de schrijfster ermee zeggen dat Fischer, met zijn pleidooi voor een federaal
Europa, teruggrijpt naar een reeds lang verouderd model? Of dat Fischer, wetende
dat het woord federalisme op vele Fransen werkt als een rode lap op een stier, het
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toch heeft gebruikt - als een soort van trap na? We weten het niet, maar alle kritiek
van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement, op
Fischers rede valt in het niet bij dat ene woord: ruades.
Intussen valt de ontvangst van die rede in Frankrijk reusachtig mee. Ook
Chevènement, wiens woorden trouwens veelal verkeerd begrepen zijn (zie mijn
rubriek van 26 mei), heeft het verwelkomd dat Fischer, met zijn rede, de discussie
over het Europa van de toekomst tenminste op gang heeft gebracht, en hij heeft
Fischers uitnodiging er met elkaar over te debatteren aangenomen.
Ook de Franse Senaat heeft dinsdag lang over Fischers ideeën gedebatteerd - in
aanwezigheid van de Duitse minister voor Europese zaken, Christoph Zöpel. Dít dat wil zeggen: zo'n debat over Europa in aanwezigheid van een Duitse bewindsman
- zien we onze Eerste Kamer nog zo gauw niet doen. Als Nederland wel eens klaagt
buiten de beslissingen gehouden te worden, dan ligt dat ook wel daaraan dat het
zichzelf aan de zijlijn plaatst. Zelfs de toekomst van Europa - dus van Nederland is hier een kwestie voor specialisten.
Dat is in Frankrijk niet, althans minder, het geval. Dat bewijst dat debat in de
Senaat wel. Niet dat de senatoren Fischers ideeën onmiddellijk omarmd hebben,
maar ze kenden hem tenminste de verdienste toe de mensen aan het denken te hebben
gezet over de ‘grote lijnen van een politieke organisatie van Europa’, zoals een
vertrouweling van president Chirac zei.
Dezelfde dag dat de senatoren over Europa debatteerden, sprak president Chirac
over hetzelfde onderwerp, en wel voor een gezamenlijke bijeenkomst van het Institut
des hautes études de défense nationale en de parlementaire Assemblée van de
West-Europese Unie. Het artikel in Le Monde waarin Fischer met een
achteruittrappend paard wordt vergeleken, geeft ook enkele citaten uit die rede. Op
grond van die citaten kan geconcludeerd worden dat Chirac tegenover pogingen om
‘Europa op abstracte manier te definiëren’ - dat is kennelijk een ruade die bedoeld
is om Fischer te raken - de conceptie van een sterk Europa stelt, een Europa dat in
staat is ‘een evenwichtige rol voor de vrede in de wereld te spelen’.
Meer specifiek pleit hij voor de ‘vorming van een nieuwe Europese rapid-reaction
force, bestemd om in te grijpen in het gebied van het noorden van de Middellandse
Zee’. Het is onduidelijk welk gebied precies bedoeld wordt (in elk geval niet
Noord-Afrika en het Midden-Oosten). Ook is onduidelijk of die ‘nieuwe’ strijdkracht
moet komen bovenop de interventiemacht van 60.000 man waartoe de leden van de
Europese Unie vorig jaar in Helsinki hebben besloten. Zo ja, dan wordt dat nog een
hele klus.
Maar belangrijker dan het antwoord op deze vragen is de vaststelling dat zulke
militaire interventiegroepen, waarvan het kenmerk hun reactiesnelheid is, één politiek
gezag vooronderstellen dat in staat is tot het nemen van snelle beslissingen, want
een Europa van vijftien, laat staan 25 of 30, leden is daartoe niet in staat. Zelfs een
‘voorhoede’ van zes of minder staten zou, gegeven de onderlinge verschillen in visie
en belang, geruime tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen.
Eén politiek gezag betekent het opgeven van nationale soevereiniteit van de
deelnemende staten. De kwestie van de nationale soevereiniteit wordt dus met zo'n
interventiemacht gesteld. Het is Fischers verdienste dat hij een antwoord op die vraag
heeft gegeven. Dat antwoord roept weliswaar, op zijn beurt, weer allerlei vragen op,
maar het is, ook als het onuitvoerbaar of onaanvaardbaar zou blijken te zijn (wat
gevreesd moet worden), tenminste een antwoord.
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Frankrijk daarentegen loopt voortdurend om de hete brij van de nationale
soevereiniteit heen, terwijl het wèl allerlei voorstellen doet die onvermijdelijk de
vraag van de nationale soevereiniteit oproepen. Dit lijkt in strijd met de logica, waarop
de Fransen zich zo graag beroepen.
NRC Handelsblad van 02-06-2000, pagina 7

Eerherstel voor tweederangsacteur
Dezer dagen, nu de Verenigde Staten spelen met de gedachte zich te voorzien van
een verdedigingsstelsel tegen raketaanvallen, gaan de gedachten terug naar 1983,
toen president Reagan een soortgelijk plan lanceerde: het zogenaamde Strategisch
Defensie-Initiatief (SDI), dat Amerika onkwetsbaar moest maken.
Volgens sommigen heeft dit plan, hoewel het nooit echt van de grond is gekomen,
niettemin het einde van de Koude Oorlog belangrijk bespoedigd. Wat was de
redenering die aan deze theorie ten grondslag lag? (Ik voeg hieraan toe dat ook ik
deze theorie huldigde en er meermalen in deze rubriek aandacht voor heb gevraagd.)
Ik kan niet beter doen dan hier Menno de Galan te citeren, die in een
boekbespreking in de Boekenbijlage van 2 juni die theorie als volgt omschrijft, met
dien verstande dat hij van twee theorieën spreekt. De eerste theorie luidt dat SDI
Gorbatsjov, die overigens pas in 1985 - dus twee jaar na lancering van SDI aan de
macht kwam -, ervan overtuigd zou hebben dat het voor de Sovjet-Unie geen zin
meer had met de VS te concurreren.
Immers (aldus De Galan), ‘Washington stond op het punt “een nieuwe generatie
wapens” toe te voegen aan het bestaande arsenaal; Moskou kwam tot de conclusie
dat het op technologisch gebied een grote achterstand had en de financiën ontbeerde
om deze in te lopen’.
De tweede theorie was dat SDI ‘als defensiesysteem nooit veel heeft voorgesteld,
maar als economisch wapen doel trof. Reagan zou de Sovjets op de knieën hebben
gekregen met een Amerikaans potje blufpoker. Door luidkeels te verkondigen dat
het wapenschild er, koste wat kost, zou komen [...], zou hij zijn tegenstanders hebben
overtuigd van het letterlijk bankroet van hun systeem.’
Eerlijk gezegd, zie ik nauwelijks verschil tussen beide theorieën. Zelf heb ik ze
dan ook steeds als één theorie verdedigd. Maar afgezien van deze opmerking, kan
ik mij wel vinden in De Galans weergave. Niettemin wil ik nog de nadruk leggen op
één aspect van die theorie: het ging niet zozeer om de werkelijke, militaire betekenis
van SDI alswel om de perceptie die de Sovjets van dit plan hadden. (Of die perceptie
juist was, is een heel andere vraag.)
Het leek mij waarschijnlijk dat de Sovjets al vroeg doorhadden dat het Amerikaanse
wapenschild nooit helemaal waterdicht zou zijn en het strategisch evenwicht tussen
de VS en de Sovjet-Unie dus nauwelijks zou verstoren.
Daarentegen vreesden zij dat het werken aan SDI een reusachtige spin-off aan
technologische vernieuwing zou opleveren, waardoor de economische achterstand
van de Sovjet-Unie oninhaalbaar zou worden.
Hoe het ook zij - deze theorie (of theorieën) verwijst De Galan, na ze vrij getrouw
te hebben weergegeven, naar het rijk der fabelen. Hun ‘nadeel is dat ze op gespannen
voet staan met de werkelijkheid’, zegt hij (zonder veel bewijsvoering). Daarmee
veegt hij ook de betekenis van SDI als bespoediger van het einde van de Koude
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Oorlog van de kaart. Dat einde valt, zo zegt hij de schrijfster van het door hem
besproken boek na, op het conto van één man te schrijven: Michael Gorbatsjov.
Deze monocausale verklaring heeft de charme van de simpelheid, maar laat toch
een paar vragen open. Gorbatsjov is toch niet uit de hemel komen vallen? Een heel
complex van overwegingen moet in het Politburo vooraf zijn gegaan aan de keuze
van juist deze man tot leider van de Sovjet-Unie, en zou bij die overwegingen de
economisch-technologische achterstand die de Sovjet-Unie toen al had op de VS,
geen rol kunnen hebben gespeeld?
En zou het twee jaar eerder door Reagan gelanceerde SDI de urgentie van die
steeds groeiende achterstand niet vele malen groter hebben gemaakt (bevreesd als
de Sovjets waren voor juist de niet-militaire nevenproductie van SDI)? Gorbatsjov
is zeker niet aan de macht gekomen met het voornemen de doodgraver van het
Sovjetimperium te worden, maar de omstandigheden hebben, naarmate ze hem
duidelijk werden, hem tot die rol gedwongen.
En zou SDI (of, vooral, de perceptie die de Sovjets ervan hadden) niet een onderdeel
van die omstandigheden kunnen zijn geweest (historische processen hebben immers
zelden slechts één oorzaak)? Zo ja, dan moeten we, zonder ook maar enigszins af te
doen aan de verdiensten van Gorbatsjov, ook Reagan de hem toekomende eer doen
toekomen voor zijn bijdrage aan het einde van de Koude Oorlog.
Dat valt intellectuelen aller landen moeilijk, want werd Reagan niet alom
uitgelachen als een ‘tweederangsfilmacteur’? Dat was hij inderdaad geweest, maar
zou een eersterangsfilmacteur het er beter van hebben afgebracht? Het moet als een
vooruitgang worden beschouwd dat De Galan, in zijn terugblik, Reagan nu een
‘volleerd acteur’ noemt.
Het kan niet ontkend worden dat Reagan geen groot denker was. Zijn kennis was
gering en zijn aandachtsboog overeenkomstig. Maar hij had enkele denkbeelden,
waaraan hij vasthield (ook tegen de raad van zijn haviken in). Eén van die denkbeelden
was dat de kernwapens de wereld uit moesten. Alleen wilde hij dat op een andere
manier bereiken dan het Interkerkelijk Vredesberaad in Nederland. SDI was, in zijn
gedachten, zo'n middel.
Zo'n man lijkt te simpel om ooit de machiavellist te zijn als hoedanig De Galan
hem (in het spoor van de door hem besproken schrijfster?) beschrijft. Het is dan ook
zeer de vraag of hijzelf SDI zag als een duivels plan om de Sovjet-Unie uit de wereld
te prijzen - à raison van de vele miljarden dollars die SDI heeft gekost (is dat overigens
te veel voor het einde van de Koude Oorlog?).
Wèl had Reagan, met al zijn beperkingen, spoedig het gevoel dat er met Gorbatsjov
zaken te doen vielen (dat had die andere conservatief, Margaret Thatcher, trouwens
al vóór hem). Ook hier negeerde hij het advies van zijn dogmatische adviseurs.
Kortom, dat er onder Reagans presidentschap een einde aan de Koude Oorlog
gekomen is, kan niet helemaal toevallig zijn. Misschien is de wereldvrede meer
gediend met tweederangsfilmacteurs dan met intellectuelen.
Tot slot nog één opmerking: het spijt mij dat aan de overtuigingskracht van De
Galans betoog nog afbreuk gedaan wordt doordat de naam van Reagans minister van
Buitenlandse Zaken consequent verkeerd gespeld wordt: Schultz in plaats van Shultz
(zoals hij werkelijk heet).
NRC Handelsblad van 06-06-2000, pagina 7

Idealisme zonder illusies kan niet
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‘Idealistisch’, zij het ‘zonder illusies’ - zo hebben de ministers Van Aartsen en
Herfkens het Nederlandse buitenlandse beleid - hun eigen beleid dus - genoemd in
hun Memorie van Toelichting van 1999. Dat is mooi, maar hoe lang houdt een natie
het vol een politiek zonder illusies te steunen? Een politiek, en vooral een politiek
die zichzelf idealistisch noemt, moet toch enig uitzicht bieden op succes? Anders
haken de mensen geleidelijk af en ontstaat de kans dat cynisme ervoor in de plaats
treedt. Het is niet onmogelijk dat in Nederland dit stadium thans in zicht is.
Immers, met groot idealisme heeft Nederland bijgedragen aan vredesoperaties in
Bosnië. En wat is het resultaat van dit idealisme geweest? Srebrenica. Zeker, de
slachting die daar onder de burgerbevolking heeft plaatsgehad, is niet aan de
Nederlanders te wijten. Niettemin heeft Srebrenica, omdat juist Nederlandse
blauwhelmen geacht werden die burgerbevolking te beschermen, ons een reusachtige
kater bezorgd.
Het zou een wonder zijn als dat niet een domper zou zetten op ons idealisme. Moet
aan zulke vredesoperaties dan voortaan ‘zonder illusies’ begonnen worden? Een
minister die dat aan de Kamer zou voorstellen, zou niet veel steun krijgen. Idealisme
bevat altijd een grote dosis illusies. De scheiding die Van Aartsen en Herfkens tussen
idealisme en illusies proberen aan te brengen, is een valse.
Maar trauma's zoals dat wat Nederland in Srebrenica heeft opgelopen, zijn eerder
uitzondering dan regel. Toch kunnen ook minder traumatische ervaringen de vraag
doen rijzen of ons idealisme wel altijd loont. Op het beleid ten aanzien van Bosnië
had Nederland, ondanks een niet geringe militaire bijdrage, geen enkele invloed. Het
zat niet in de zogenaamde Contactgroep van grote landen, die daarover ging. Dat
betekent dat in laatste aanleg anderen over de inzet van Nederlandse soldaten
beslissen, en dat is voor geen regering die verantwoordelijk is voor het leven van die
soldaten, een in beginsel aanvaardbare toestand. Een beroep op idealisme heeft dan
slechts een beperkte levensduur.
In Kosovo van hetzelfde laken een pak. Nederland is trots op de bijdrage van zijn
luchtmacht aan de bombardementen op Servië. Die was groter dan die van,
bijvoorbeeld, de Duitse luchtmacht. Minister van Defensie De Grave geeft er in de
International Herald Tribune van gisteren nog hoog van op. Maar invloed op de
oorlogvoering heeft die bijdrage Nederland niet opgeleverd. Gelukkig dat er aan
onze kant geen doden zijn gevallen. Anders zou de openbare mening wel anders
gepiept hebben.
In feite hebben we bij de constructie van een gemeenschappelijke Europese defensie
met hetzelfde probleem te maken. Nederland doet daar, na aanvankelijke aarzeling,
aan mee. Terecht, en dit keer ‘zonder illusies’. Het geloof is niet groot, maar de
sanctie op onthouding zou isolement zijn geweest. Dat wil evenwel niet zeggen dat
hier niet iets soortgelijks kan gebeuren als in Bosnië en Kosovo.
Wil immers zo'n Europese strijdmacht enige betekenis hebben, dan zal zij niet
alleen doeltreffend, maar vooral ook slagvaardig moeten zijn. Zij zal, om zo te zeggen,
à la minute moeten kunnen ingrijpen, zoals de Verenigde Staten of Frankrijk terstond
in Latijns Amerika of Afrika kunnen ingrijpen (over de wenselijkheid van zulke
interventies hebben we het niet).
Zo'n vermogen tot snelle interventie vergt een snelle besluitvorming, en die is
onmogelijk wanneer het orgaan dat daarover moet beslissen, uit vijftien soevereine
staten bestaat. Ja, zelfs als het uit twee staten zou bestaan - een Frans-Duits
condominium bijvoorbeeld - zou snelle besluitvorming nog allerminst gewaarborgd
zijn. Zoiets kan alleen maar één regering doen, een Europese regering dus.
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Zolang die er niet is, kan er wel een Europese strijdmacht of interventiemacht tot
stand komen, maar die kan dan òf niet snel reageren òf het zijn de groten die onderling
de dienst uitmaken, dus beschikken over de inzet van de kleineren. Met andere
woorden: een herhaling van wat Bosnië en Kosovo te zien gaven, maar dan op
Europese schaal.
Die tussentijd, waarin er geen Europese regering of ander gezagsorgaan is dat
snelle beslissingen kan nemen, kan heel lang duren: ‘lichtjaren’, heeft De Grave eens
gezegd (maar niet in dat artikel van gisteren). In elk geval: tijd genoeg voor verdere
ondermijning van de verantwoordingsplicht van de regering tegenover de
volksvertegenwoordiging, maar ook tijd voor pogingen dit te voorkomen.
Maar zitten we niet al lang in het proces waarin verantwoordelijkheden naar
‘Europa’ weglekken zonder dat de kwestie van de verantwoording bevredigend
geregeld is? Ja, dat is zo. Europees idealisme heeft ons dit schoonheidsfoutje op de
koop toe doen nemen. Maar bij een Europese defensie gaat het om mensenlevens,
en dan is zo'n nonchalance minder verschoonbaar.
Nederland is niet de enige die in dat schuitje zit. Daarom ligt het voor de hand in
die tussentijd steun te zoeken bij - meestal kleinere - landen die zich in dezelfde
positie bevinden. Het netwerk Europa, waar staatssecretaris Benschop het zo graag
over heeft, kan dan zijn diensten bewijzen. Maar dat vergt dan wel dat Nederland
afstapt van zijn gewoonte alleen het contact met de groten interessant te vinden. Het
vergt ook een veel groter diplomatiek apparaat dan dat we nu hebben, want binnenkort
bestaat dat netwerk uit 25, zo niet dertig, landen.
Bij het bespelen van dit netwerk komt Nederland met idealisme niet ver, al was
het slechts omdat de ervaringen van de meeste Europeanen hen meer door de wol
geverfd hebben dan ons land, dat, met de Scandinavische, betrekkelijk ongehavend
door de geschiedenis is gekomen, dus zich graag overgeeft aan illusies.
NRC Handelsblad van 09-06-2000, pagina 9

Onbegrijpelijk, maar mooi
Moet een gedicht, om mooi geheten te worden, ook begrijpelijk zijn? Beroemd is
het gedicht van Jan Engelman Vera Janacopoulos, waaraan Elsbeth Etty haar column
in Z van 10 juni wijdde. Dat wil zeggen: zij citeert er de eerste strofe van: ‘Ambrosia,
wat vloeit mij aan?/uw schedelveld is koeler maan/en alle appels blozen.’
Vrijwel iedereen boven de veertig kent deze regels, zegt zij: ‘Het is beroemd, het
behoort tot de canon, tot het Nederlandse erfgoed.’ Dat is waar, maar betekent dit
dat iedereen het ook begrijpt? De verklaring die Engelman er zelf van gegeven heeft
en die zij ook citeert, maakt ons niet veel wijzer.
Het hoeft ook niet. Het gaat om de klanken en om de beelden die opgeroepen
worden. Ook in de rest van het gedicht: ‘de klankgazelle die ik vond/hoe zoete zoele
kindermond/van zeeschuim en van rozen/o muze in het morgenlicht/o minnares en
slank gedicht/er is een god verscholen/violen vlagen op het mos/elysium, de vlinders
los/en duizendjarig dolen.’
Het deed mij, toen ik het, aangespoord door Elsbeth Etty, weer las, denken aan
het gedicht van Friedrich Hölderlin Hälfte des Lebens, dat ik onlangs onder ogen
kreeg. Het is even onbegrijpelijk, maar niettemin noemde Marcel Reich-Ranicki, de
Duitse literatuurpaus, het kortgeleden in een interview in Der Spiegel ‘een hoogtepunt
van de Duitse dichtkunst’. Het luidt als volgt:
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‘Met gelben Birnen hänget/Und voll mit wilden Rosen/Das Land in den See,/Ihr holden
Schwäne,/Und trunken von Küssen/Tunkt ihr das Haupt/Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm'ich, wenn/Es Winter ist, die Blumen, und wo/Den Sonnenschein,/Und
Schatten der Erde?/Die Mauern stehn/Sprachlos und kalt, im Winde/Klirren die Fahnen.’

Ook hier gaat het om klanken en de beelden die opgeroepen worden. Het gedicht,
althans de tweede strofe ervan, is veel ijzingwekkender dan dat van Engelman, dat
speels blijft. En ook kan de lezer zich nog enigszins voorstellen dat Hölderlin,
halverwege zijn leven, na de idylle van zijn jeugd met huivering de winter van zijn
leven voelt aankomen. (De laatste veertig jaar zou hij trouwens als geesteszieke
slijten.)
Maar dit is Hineininterpretierung. Het gedicht blijft raadselachtig. Ook de
tekstbezorger van een recente uitgave van Hölderlins gedichten (Reclam-Verlag),
Peter Müller, besluit: ‘Wir zucken zusammen. Auch wenn wir Hölderlins Verse nicht
begreifen, ihre Schönheit schockiert noch immer.’
En Jan Engelmans cantilene voor Vera Janacopoulos? Elsbeth Etty schrijft dat hij
dit gedicht schreef ‘op 26-jarige leeftijd in vijf minuten tijds aan een cafétafeltje,
nadat hij een concert van de in Brazilië geboren zangeres Vera Janacopoulos had
bezocht’.
Van de sinds lang overleden muziekcriticus Leo Hanekroot, die bevriend was met
Jan Engelman, heb ik eens een iets andere versie gehoord: Vera Janacopoulos zou
Engelman, na lang aandringen, eindelijk een liefdesnacht gegund hebben. In de roes
daarna zou hij dit gedicht, misschien inderdaad in vijf minuten, geschreven hebben.
Blijkbaar is niet omne animal triste post coitum.
Er is meer over Jan Engelman te vertellen. Hij behoorde, in 1900 geboren, tot de
rooms-katholieke jongeren die in de jaren '20 rebelleerden tegen de almacht van de
Rooms-Katholieke Staats-Partij. Zij groepeerden zich om het tijdschrift De
Gemeenschap, waarvan Engelman geruime tijd de drijvende kracht was.
Anderen in die groep waren de broers Kuitenbrouwer (een hunner voerde de
schuilnaam Albert Kuyle), de broers Bruning, Anton van Duinkerken (eigenlijk
W.J.M.A. Asselbergs), Gerard Wijdeveld. Sommigen hunner zouden in het fascisme
verzeild raken.
Ook Engelman keerde zich in zijn beginjaren tegen de democratie. Onder zijn
redactie zong De Gemeenschap de lof van de royalistische Action française van
Charles Maurras, ‘een enorme kracht ten goede [...] een sterke handhaving van de
in ideeëlen dienst zich verdiepende persoonlijkheid, van de scheppende tendens dwars tegen de nivelleering in en tegen de valsche profeten van een alles verweekende
en vervagende evolutieleer’.
En in 1929 herdacht hij de anarchofascist Erich Wichman als ‘een der hymnische
ontevredenen’, ‘een dergenen die, vurig en onstilbaar, teekenen geven van de Overzij
des waters’. Het was een tijd dat fasciserende en communistische intellectuelen en
kunstenaars vriendschappelijk met elkaar omgingen, zoals onlangs weer eens gebleken
is toen ontdekt was dat Joris Ivens en Wichman samen een film gemaakt hadden.
Later, met de opkomst van het Duitse nationaal-socialisme, zouden de geesten
zich scherper scheiden. Toen trad ook Engelman, met Van Duinkerken, toe tot het
in 1936 opgerichte Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme,
waaraan mensen als Menno ter Braak, H.J. Pos, J.J. Buskes en Jan Romein de leiding
gaven.
Zo zie je dat je mensen nooit moet oordelen op grond van hun jeugdzonden - als
het koketteren met een vroeg fascisme tenminste een jeugdzonde genoemd moet
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worden. Ook Marsman en J.C. Bloem zijn korte tijd gevoelig geweest voor die
verleiding - de laatste was zelfs even lid van de NSB - maar hun gedichten behoren
niettemin eveneens tot de canon en het Nederlandse erfgoed.

Naschrift:
voor dit stuk, evenals voor dat van 30 mei (‘Luns en het jaar 1936’), heb ik dankbaar
gebruikgemaakt van de gegevens in de Nijmeegse dissertatie van L.M.H. Joosten,
Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940 (Hilversum-Antwerpen 1964).
NRC Handelsblad van 13-06-2000, pagina 7

Damascus een mis waard?
President Chirac is als enig Westers staatshoofd naar de begrafenis van president
Assad van Syrië gegaan. Daarop is in de Franse pers en in het parlement nogal wat
kritiek geuit. Assad immers was nu niet bepaald de meest stipte nalever van
mensenrechten. Zijn uitmoording van de stad Hama, à raison van 20.000
mensenlevens, staat nog vers in het geheugen.
Ook is het niet zo dat Assad Frankrijk bepaald spaarde. In 1981 werd de Franse
ambassadeur in Libanon door Syrische commando's vermoord, en heel wat Franse
Unifilsoldaten zijn in hetzelfde land slachtoffer geworden van Syrisch geweld.
Inderdaad is de voortrekkersrol die Frankrijk speelt in de kruistocht tegen Oostenrijk,
niet goed te rijmen met Chiracs lankmoedigheid tegenover Syrië. Althans: van Jörg
Haider zijn dergelijke misdrijven niet bekend. Maar ja, Oostenrijk is maar een klein
land, en in het Midden-Oosten heeft Frankrijk grote belangen (of meent het die te
hebben). Daar herinnerde Chiracs eerste minister van Buitenlandse Zaken, Hervé de
Charette, nog even aan. Kortom, de schijnheiligheid ligt er duimendik op.
En toch valt er wel iets voor Chiracs soloactie te zeggen. Syrië vormt immers min
of meer de sluitsteen van het vredesproces in het Midden-Oosten. Zijn beleid is nu
in handen van Assads opvolger, die tevens zijn zoon is. Het is voorstelbaar dat de
zoon bijzonder gevoelig is voor de eer die Chirac, door zijn aanwezigheid, aan zijn
vader heeft bewezen.
Is dit te naïef gezien? Misschien. Dankbaarheid is geen politieke categorie en zeker
niet het meest opvallende kenmerk van Arabische leiders, die elkaar graag een dolk
in de rug planten. En ook is het helemaal niet gezegd dat het vredesproces het eerste
motief van Chirac was voor zijn reis naar Damascus. Zoals gezegd: de al dan niet
vermeende belangen van Frankrijk spelen ook een rol.
Niettemin: met een boycot van Assads begrafenis zou het vredesproces ook niet
gediend zijn. Aan Syrische kant zal ongetwijfeld genoteerd zijn dat op premier Rabins
begrafenis wél Westerse staatshoofden aanwezig waren, van president Clinton tot
koningin Beatrix, die bovendien nog van haar minister-president vergezeld was,
terwijl bij Assads begrafenis het Westen alleen maar vertegenwoordigd was door
zijn ministers van Buitenlandse Zaken - behalve Frankrijk, dat zijn president stuurde.
Het is tenminste denkbaar dat dit Frankrijk bij Syrië een voorkeurspositie bezorgt,
en het is denkbaar dat Frankrijk die positie mede gebruikt om het vredesproces in
het Midden-Oosten te bevorderen. Het is denkbaar dat Chirac, in het voetspoor van
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een van zijn verre voorgangers als Frans staatshoofd, heeft gedacht: Damascus is
wel een mis waard.
Als er enige waarheid schuilt in deze hypothese, dan zitten we midden in het
conflict tussen de belangen van vrede en die van mensenrechten. Dat conflict kennen
we uit de tijd van de Koude Oorlog, toen er heel wat mensen waren, vooral in
Nederland, die vonden dat de dissidenten in Oost-Europa een toontje lager moesten
zingen - terwille van de lieve vrede.
Van de bekende Duitse dominee Niemöller, bekend om zijn verzet tegen Hitler,
was toen het ijzige woord: ‘We moeten maar wat minder bidden voor de dissidenten,
anders brengen we de dialoog (met de Sovjet-Unie) in gevaar.’ En in Jacco Pekelders
proefschrift, Nederland en de DDR (1998), kunnen we haarfijn nalezen hoe de
onderdrukking van de Praagse lente door het Sovjetblok in 1968 allesbehalve de
behoefte in de PvdA drukte om zoete broodjes met datzelfde blok te bakken.
Maar voordat we ervan beschuldigd worden vooral progressief Nederland van die
dubbele standaard of schijnheiligheid te beschuldigen, mogen we er aan herinneren
dat de Realpolitiker Henri Kissinger, allerminst geliefd bij links, ongeveer
terzelfdertijd zijn ontspanningspolitiek verdedigde met de woorden: ‘Ook vrede is
een mensenrecht.’ En dat is ook zo. De vraag is alleen of andere mensenrechten
daarvoor moeten wijken. Zo ja, dan is het eerlijker dit zonder vrome praatjes toe te
geven.
Ook in het Midden-Oosten is vrede een mensenrecht, en misschien moet daar de
zorg voor onderdrukte minderheden (of zelfs meerderheden) tijdelijk voor wijken.
Het verschil met de Koude Oorlog is alleen dat wij dáár toen direct bij betrokken
waren. De neiging van velen om toen voorrang te geven aan vrede boven
mensenrechten vloeide voort hetzij uit angst hetzij uit huiver om risico's te lopen. In
het Midden-Oosten lopen wij minder - althans minder direct - risico's. Dus kunnen
we daar boos zijn op Chiracs reis naar Damascus.
Maar als Chirac schijnheilig is, dan zijn zijn critici het ook.
NRC Handelsblad van 16-06-2000, pagina 7

Afscheid van de Verlichting
In de Tweede Kamer heeft het Gereformeerd Politiek Verbond slechts twee leden:
Schutte en Van Middelkoop, maar volgens commentator Willem Breedveld van
Trouw (9 juni) mag deze partij ‘zich tot haar eigen stomme verbazing verheugen in
een aanhang onder de Amsterdamse grachtengordel’. Voor mij is dit nieuws, maar
ik behoor ook niet tot die gordel, en Breedveld is doorgaans goed ingelicht.
Of die Amsterdamse aanhang identiek is met de ‘ongeorganiseerde groep mensen’
die zich, volgens B.J. Spruyt in het Reformatorisch Dagblad (3 juni), ‘als conservatief
teleurgesteld van de VVD heeft afgewend en nu op RPF/GPV stemt’, weet ik niet.
De Leidse rechtsfilosoof dr. A.A.M. Kinneging wordt als ‘een van de meest
spraakmakende woordvoerders’ van die groep genoemd, maar Kinneging, die in Den
Haag woont, behoort evenmin tot de Amsterdamse grachtengordel.
Juist is in elk geval dat Kinneging, die een van de jonge denkers rond Bolkestein
was, inderdaad bedankt heeft als lid van de VVD en nu stemt op een van die twee
kleine christelijke partijen (die zich trouwens tot de ChristenUnie verenigd hebben).
In de VVD van Dijkstal, met haar volstrekte onverschilligheid voor
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levensbeschouwelijke kwesties - naar te vrezen valt: de echte VVD - voelt hij zich
niet meer thuis.
Voor het tijdschrift Philosophia Reformata heeft Kinneging nu een artikel
geschreven dat een kritiek is van de Verlichting en de moderniteit. Beide begrippen
zijn kentekenend voor het liberalisme. Kritiek erop mag dus wel conservatief genoemd
worden, en zo noemt Kinneging zich ook. (Zijn artikel verschijnt pas in november,
maar hij heeft mij toestemming gegeven er nu al uit te citeren.)
Wat, zo vraagt hij, is de kern van het conservatieve bezwaar tegen de opvatting
van Verlichting? ‘Die moet worden gezocht in het feit dat in die opvatting wordt
ontkend dat de mens van nature geneigd is tot het kwade of, zoals het christendom
het uitdrukt, dat de mens belast is met de erfzonde. [...] De geneigdheid tot het kwade,
het morele tekortschieten van de mens, is voor het conservatisme de meest wezenlijke
dimensie van de conditio humana [...].’
Voor christenen zijn dit vertrouwde geluiden, maar voor niet-christenen is het
nodig eraan toe te voegen dat dit niet betekent dat conservatieven noodzakelijkerwijs
gelovige christenen zijn. Kinneging zegt dan ook dat het conservatisme niet bij
uitsluiting christelijk gedachtegoed is. De overeenkomst tussen christelijke en
niet-gelovige conservatieven is dat ook de laatsten ‘de oorsprong van het kwaad in
de wereld in belangrijke mate zoeken in de menselijke inborst’.
Dat doet de vraag rijzen: wat verstaat Kinneging onder het kwaad? Voor hem staat
het voor ‘de krachten van de chaos, dissonantie en ontbinding, die ontspruiten aan
de inborst van de mens’. (Ontspruiten al die krachten aan 's mensen inborst? Zo neen,
dan hoort die komma er niet. Goede filosofie uit zich ook in goede interpunctie.)
Voor de niet-christenen is hier weer een verduidelijking nodig: ‘Het zou beslist
onjuist zijn de geneigdheid tot het kwaad gelijk te stellen aan de kwaadwilligheid,
aan het willens en wetens, met opzet, kwaad doen of laten gebeuren. [...] Wie de
conservatieve doctrine van de menselijke geneigdheid tot het kwaad zou uitleggen
als overtuiging dat ieder van kwade wil is, slechts erop uit schade te berokkenen,
slaat de plank volkomen mis.’ Bovendien: de mens ‘is niet gedoemd tot alle kwaad;
hij is er slechts toe geneigd’. Aan het misverstand dat Kinneging hier bestrijdt, is
misschien de ontoereikendheid van de Nederlandse taal schuldig. Terwijl het Engels
een onderscheid maakt tussen bad en evil, en het Duits tussen schlimm en böse, staat
voor vele Nederlanders kwaad meestal gelijk aan slecht. De christenen kennen
daarentegen nog het begrip zonde - een begrip dat aan gene zijde van goed en slecht
(kwaad) staat.
Niet-christenen hebben moeite met dit begrip zonde, en nog meer wanneer dit tot
erfzonde wordt vergroot. Vooronderstelt dit niet het bestaan van een God? Zo ja,
dan kunnen de agnosten onder hen dit moeilijk aanvaarden. Kinneging omzeilt die
woorden dan ook meestal en spreekt over 's mensen inborst of het innerlijk tekort.
Onvolmaaktheid of zelfs onvolmaakbaarheid is een ander woord voor hetzelfde
begrip.
Van de menselijke onvolmaaktheid heeft de Poolse, in Oxford docerende filosoof
Leszek Kolakowski eens gezegd dat zij ‘intrinsiek is, en niet slechts toevallig’ (en
dus door sociale maatregelen te verhelpen). In een lezing voor Nijmeegse theologen
sprak hij in 1972 onverbloemd over erfzonde. Die lezing is later als artikel verschenen
onder de titel: ‘Kan de duivel verlost worden?’ In zijn bibliografische verwijzingen
noemt Kinneging, tenzij ik mij vergis, Kolakowski niet, hoewel het aan Baudelaire
ontleende motto boven Kinnegings artikel een typische kolakowkiaanse gedachte
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weergeeft: ‘Het is de mooiste list van de duivel ons te overtuigen dat hij niet bestaat.’
De duivel - dat is nóg een woord voor het kwade.
Kolakowski's betoog, dat hij overigens sinds 1972 in vele versies herhaald heeft,
komt erop neer dat hij vreest dat, als de kerken het leerstuk van de erfzonde zouden
laten vallen, dat wil zeggen: aan het kwaad slechts een toevallig (dus niet intrinsiek)
karakter zouden toekennen, de wezenlijke waarden van onze cultuur bedreigd zouden
worden.
Zeker, ‘de mogelijke destructieve gevolgen van het begrip erfzonde voor onze
culturele leven zijn onloochenbaar’ (omdat het tot misbruik of, omgekeerd, tot een
zekere gelatenheid kan leiden), ‘maar even onloochenbaar zijn de destructieve
gevolgen van de tegengestelde doctrine, die stelt dat het vermogen zich te
vervolmaken geen grenzen kent’, en hij citeert Anatole France' opmerking dat er ‘in
naam van een of andere doctrine nooit zoveel mensen zijn uitgemoord als in naam
van het principe dat de mens van nature goed is’ (France stierf in 1924, dus lang vóór
de hecatomben van Stalin, Mao en Pol Pot - Hitler noem ik niet, omdat hij niet
geloofde in 's mensen goedheid).
Kortom, Kolakowski gelooft dat er genoeg krachten in de wereld zijn die streven
naar revolutie, seksuele en andere bevrijding. Daar hoeven de kerken niet nog eens
bij te komen. Wat de mensen nodig hebben, is een christendom dat ‘hen helpt zich
te verheffen boven de onmiddellijke druk van het leven, dat hen de fundamentele
beperkingen van de mens doet inzien en hun de kracht geeft deze te aanvaarden, een
christendom dat hun de eenvoudige waarheid leert dat er niet alleen een morgen is,
maar ook een overmorgen, en dat het verschil tussen welslagen en falen zelden is te
onderscheiden’. Dit doet, teruggebracht tot wereldlijke dimensies, denken aan de
‘limited style of politics’ die de Britse Conservatieven vóór Thatcher als ideaal
aanprezen, en daarom zullen christenen - ook de conservatieven onder hen - niet
gauw bereid zijn Kolakowski's taakomschrijving voor de kerken te onderschrijven.
De ChristenUnie zal dan ook niet direct staan juichen over de adhesie die zij van
niet-christelijke kant krijgt - hoewel ook haar niets menselijks vreemd zal zijn en zij
uit die adhesie toch een zekere voldoening zal putten.
Maar intussen is het onbestrijdbaar dat er een overeenkomst is tussen het
conservatisme en een christendom dat nog in de erfzonde gelooft. ‘Wat gevraagd
wordt, is een zeker wantrouwen jegens onszelf’, zegt Kinneging beschaafd. Dit staat
inderdaad in tegenstelling tot het vertrouwen in de menselijke rede, dat kenmerk is
van de Verlichting, waarvan liberalisme en socialisme de erfgenamen zijn.
NRC Handelsblad van 20-06-2000, pagina 7

Doet Nederland mee aan de discussie?
Nadat Joschka Fischer, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, op 12 mei zijn
toekomstvisie op Europa had gegeven, waarin hij het federalisme weer salonfähig
maakte, was de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement,
een van de eersten die daar op reageerden.
Die reactie was zeer kritisch, maar zij was tenminste een reactie, en bovendien
een serieuze reactie. Dat kan ook gezegd worden van die van Fischers collega Hubert
Védrine: ook kritisch, ook serieus, zij het meer diplomatiek. Als het Fischers bedoeling
was een discussie op gang te brengen, dan is hij daar in elk geval wat Frankrijk betreft
in geslaagd.
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Nu hebben Fischer en Chevènement onlangs met elkaar gesproken, en het
stenografisch verslag van dit gesprek is intussen in Le Monde en Die Zeit
gepubliceerd. Het is een interessant gesprek, hoewel de heren niet veel nader tot
elkaar zijn gekomen. Daarvoor zijn de verschillen tussen de ‘federalistische’ Fischer
en de ‘soevereinistische’ Chevènement te groot.
Zoals zo vaak, lijkt de Fransman de logica aan zijn kant te hebben, vooral wanneer
hij zegt dat het geen zin heeft over de instellingen van een verenigd Europa te praten
als we niet weten wat we met dit verenigd Europa willen. Het doet denken aan
minister-president Den Uyl, die in 1973 zei dat ‘de vraag wat voor soort samenleving
wij in de (Europese) Gemeenschap tot stand willen brengen, belangrijker is dan het
tempo waarin het proces van Europese eenwording zich voltrekt’.
Die prioriteitskeuze is toen Den Uyl niet in dank afgenomen door de vele
federalisten die Nederland toen nog telde, maar in wezen was zij dezelfde als die
van Chevènement. Alleen is er verschil tussen de voorstellingen die toen de
Nederlander en nu de Fransman maken van de rol die een verenigd Europa in de
wereld moet spelen.
Weliswaar zegt ook Chevènement dat de Europeanen het eerst eens moeten worden
over ‘het samenlevingsmodel dat we willen’, maar hij legt ook sterk de nadruk op
de consensus die onder Europeanen moet bestaan over ‘ons geopolitiek project’
(waarbij hij onder andere denkt aan het ‘verankeren’ (arrimer) van Rusland aan
Europa). Nu, het woord ‘geopolitiek’ alleen al zou Den Uyl hebben doen griezelen.
Met andere woorden: zelfs als twee Europeanen het eens zijn over de
prioriteitskeuze, dan betekent dat nog niet dat hun hetzelfde doel voor ogen staat. In
elk geval lijkt Chevènements keuze er borg voor te staan dat de instellingen die
Europa nodig heeft om als eenheid op te treden er nooit zullen komen, want die
moeten, in zijn visie, wachten totdat we het eens zijn over het sociale model en het
geopolitieke project dat Europa moet zijn. En misschien is dat ook wel zijn
bedoeling...
Hoe het ook zij - het debat tussen Fischer en Chevènement, waaruit ik slechts één
aspect heb gelicht, was interessant, al was het slechts omdat hier twee intelligente
en belezen mensen aan het woord waren. Het maakte de Nederlander ook een beetje
jaloers: Nederlandse politici zie ik nog niet zo gauw op dit niveau discussiëren.
Wat is het niveau waarop van Nederlandse officiële kant op Fischers rede is
gereageerd? Ik kan me alleen maar de paar schampere woorden herinneren die
staatssecretaris Benschop er en passant aan heeft gewijd. Zij verdiende meer dan dat
- niet alleen om de inhoud, maar ook omdat het om de visie gaat van de minister van
Buitenlandse Zaken van Nederlands belangrijkste buurland (zo niet belangrijkste
land van Europa).
Wat weten we eigenlijk van de kijk van het Nederlandse kabinet op de toekomst
van Europa? We horen dezelfde Benschop telkens over Europa als ‘netwerk’, waarin
hij zich zo thuis voelt. Misschien terecht, maar dat betreft dan toch vooral de procedure
en niet het doel waartoe die procedure moet leiden.
Spreekt Benschop hier trouwens mede namens zijn minister, Van Aartsen? Of
heeft die geen eigen ideeën over Europa? Dat laatste zou niet te verwonderen zijn,
want de VVD, waartoe hij behoort, heeft vóór en na de periode-Bolkestein, nooit
uitgeblonken door oorspronkelijke ideeën over Europa. Verloor Van Mierlo zich
misschien te veel in grandioze politieke vergezichten, Van Aartsen doet dit te weinig.
En de minister-president? Er wordt gezegd dat Benschop zijn oor heeft. Betekent
dit dat Benschop, wanneer hij over het netwerk Europa spreekt, his master's voice
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is? In elk geval klopt zijn pragmatische aanpak met Koks afkeer van ‘ideologische
veren’. Die heeft zijn partij, de PvdA, al - niet in de laatste plaats door zijn toedoen
- van zich afgeschud. Nu de discussie over Europa nog, kan hij denken.
Er kan ook een andere factor in het spel zijn - een factor die minder te maken heeft
met personen dan met een algemene gemoedstoestand: wat heeft het voor zin om,
als klein of zelfs middelgroot land, zich te begeven in een discussie die, hoe interessant
ook, toch wordt beslist door de grote landen? Het gevoel in laatste aanleg irrelevant
te zijn drukt het niveau van de discussie. Dat is niet alleen in Nederland het geval.
Maar aan de andere kant: als een klein land geen interessante gesprekspartners in
het veld stuurt, wordt er zeker nooit naar geluisterd.
NRC Handelsblad van 23-06-2000, pagina 7

Twee denkwerelden
Europa zal nooit een eenheid worden zonder een overeenstemming tussen Frankrijk
en Duitsland, wordt wel gezegd. In die uitspraak zit veel waars. In elk geval zouden
de afgelopen vijftig jaren niet die mate aan Europese integratie hebben bereikt die
we nu kennen, als die twee landen in voortdurend conflict met elkaar waren geweest.
Het komt er nu op aan, de resultaten van die halve eeuw een politiek dak te geven
- een dak waaronder zich ook nog de landen van Midden- en Zuidoost-Europa, die
tot dusver buiten het integratieproces zijn gebleven, thuis kunnen voelen. En weer
hangt voortgang, nu in staatkundige integratie, in de eerste plaats af van een akkoord
tussen Frankrijk en Duitsland.
Nu gaat het niet meer om een compromis tussen economische en monetaire
belangen en inzichten, die, hoewel ook zij sterk door politieke concepties beïnvloed
worden, toch in laatste uitleg, zoals gebleken is, berekenbaar zijn en dus verzoend
kunnen worden. Nu gaat het om puur politieke concepties en belangen, die in ieder
land - dus ook in Frankrijk en Duitsland - door de geschiedenis van het betrokken
land zijn gevormd. Nu gaat het veelal om irrationele of, in de meest letterlijke
betekenis van het woord, onberekenbare factoren.
In het debat tussen Joschka Fischer en Jean-Pierre Chevènement, resp. de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken en zijn Franse collega voor Binnenlandse Zaken een debat dat eerst schriftelijk en daarna van aangezicht tot aangezicht is gevoerd komen die verschillen in staatkundige conceptie levensgroot naar voren, en dat stemt,
hoe vriendschappelijk dat debat ook was, niet tot optimisme.
Fischer had dit debat ontketend door, in een rede te Berlijn, opnieuw een Europese
federatie als logisch einddoel van het integratieproces te schetsen. Hierop had
Chevènement scherp gereageerd. Hij zag in Fischers toekomstvisie een bewijs dat
de Duitsers, na de traumatische ervaringen die zij met hun eigen nationalisme hadden
gehad, nog steeds niet verzoend waren met het begrip natie, ja dit ‘verduivelden’ en
daarom vluchtten in de ‘heimwee naar een soort federatie’.
In het persoonlijk debat dat beide heren onlangs hadden - ik schreef er al op 23
juni over - kwamen zij conceptueel niet nader tot elkaar. De oorzaak is duidelijk: het
wereldbeeld van de Fransman is sterk gemarkeerd door een nationalisme zoals dat
door de Franse Revolutie van 1789 in het leven is geroepen, terwijl dat van de Duitser
gevormd is door een heel andere historische achtergrond.
Fischer schetst die achtergrond aldus: ‘Het was moeilijk voor ons een modern
begrip van de natie als gemeenschap van citoyens te ontwikkelen. Duitsland had
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geen succesrijke burgerlijke, revolutionaire traditie, waarop het zich beroepen kon.
[...] Pas in de vreedzame revolutie van 1989 heeft onze geschiedenis eindelijk haar
bestemming gevonden’ (sich aufgelöst, staat er in de Duitse tekst, wat in de Franse,
minder bevredigend, als libérée wordt vertaald).
De Fransman gelooft niet in dit Duitse ‘postnationalisme’, omdat hij, als Fransman,
zich thuis voelt in zijn eigen natie en geen behoefte heeft aan een overstijgend begrip.
‘Het volk is van nature drager (dépositaire) van de soevereiniteit’, zegt hij als
erfgenaam van de Franse Revolutie, en aangezien er geen Europees volk bestaat, kan
de soevereiniteit niet overgedragen worden. ‘De Europese citoyenneté is een
namaak-burgerschap.’
Hoe verschillend de inzichten van de Fransman en de Duitser zijn, bleek ook uit
een kort historisch discours tussen hen. ‘Natuurlijk zijn onze naties aanmerkelijk
ouder dan onze natiestaten’, zei Fischer. Waarop Chevènement: ‘Dat is niet het geval
in Frankrijk. In Frankrijk is de natie een politieke en culturele schepping, die rondom
de staat is gevormd.’ De Fransman kan zich geen natie zonder staat voorstellen, de
Duitser wel.
Het is hier niet om gelijk of ongelijk te doen. Hier staan twee verschillende
denkwerelden tegenover elkaar. De conclusie dringt zich op dat het vrijwel onmogelijk
lijkt dat uit die twee denkwerelden één staatkundige conceptie zal voortkomen waarin
alle Europeanen zich zullen kunnen vinden - en dan hebben we het nog niet eens
over de vele andere denkwerelden die Europa rijk is.
Bepalen we ons tot de Franse en de Duitse, dan is de Fransman sterker in de analyse
van de historisch gegroeide werkelijkheid (die ook de toekomst grotendeels zal
bepalen), terwijl de kracht van de logica bij de Duitser ligt: wil Europa ook politiek
een (liefst sterke en slagvaardige) eenheid zijn, dan zal het de natiestaat moeten
overstijgen. Helaas, de mensen laten zich niet altijd door logica leiden, en als ze dat
wel eens doen, dan vaak vanuit een prelogisch uitgangspunt.
Hoe dit ook zij - de Frans-Duitse ‘motor’ van de Europese eenheid is, ondanks de
recente (schijnbare?) revisie, minder sterk dan nodig zou zijn om een politieke eenheid
tot stand te brengen. In een recente Leidse dissertatie wordt het dan ook ‘niet
vergezocht (geacht) om het uitblijven van een Europese identiteit toe te schrijven
aan het fundamentele gebrek aan overeenstemming tussen de grotere Europese staten’,
meer in het bijzonder aan het ontbreken van een ‘basisgelijk tussen Frankrijk en
Duitsland’ (J.A. Schoneveld: Tussen Atlantica en Europa: over opkomst en ondergang
van het spagaat in de Nederlandse buitenlandse politiek).
Rest de vraag: in hoeverre zijn de ideeën van Fischer en Chevènement representatief
voor het denken over Europa in resp. Duitsland en Frankrijk? Fischers pleidooi voor
een federatie heeft in eigen land geen noemenswaardige kritiek gewekt, ook niet bij
de christen-democratische oppositie. Wat Chevènement betreft: zijn denkbeelden
zijn representatiever voor wat, van links tot rechts, in Frankrijk over Europa gedacht
wordt dan misschien op grond van zijn vrij excentrieke positie in de binnenlandse
politiek aangenomen zou kunnen worden.
Alleen: hij neemt geen blad voor de mond, terwijl vele Franse politici hun bezwaren
tegen Fischer meer versluierd uiten. Maar is wat president Chirac enige dagen geleden
tegen Duitse journalisten zei erg verschillend van wat Chevènement betoogt? Hij
zei: ‘Ik geloof niet dat we een federaal Europa kunnen hebben - tenminste zoals ik
als Fransman die term begrijp. De totstandkoming van een Verenigde Staten van
Europa is niet realistisch, omdat geen enkele natie bereid is haar identiteit op te
geven.’
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Aangezien in een federatie de culturele identiteit van de deelnemende staten
onverlet zou blijven, moet hier, in plaats van identiteit, soevereiniteit gelezen worden
(soevereiniteit is trouwens een verschijningsvorm van identiteit). Zegt Chevènement
iets anders?
NRC Handelsblad van 27-06-2000, pagina 7

Brussel omzeild
In een analyse in Le Monde wordt de rede die president Chirac dinsdag in de Rijksdag
heeft gehouden, een volte-face van de Franse politiek ten aanzien van Europa
genoemd. Een draai van 180 graden ten opzichte van een politiek van ‘kleine passen’
en ‘bescheiden ambities’, die premier Jospin nog op 9 mei had bepleit?
Dat lijkt me sterk. Het enige verschil tussen de standpunten van Chirac en Jospin
is dat er tussen beide redevoeringen de rede lag die de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, op 12 mei gehouden heeft. Daar moest een
Frans antwoord op gegeven worden. Dat heeft Chirac gedaan.
Fischer had een vergezicht geschetst, een visie op het Europa van de toekomst.
Daartegenover kon Frankrijk niet volstaan met een pragmatisch verhaal, en zo viel
het Chirac, wiens rede voor de Bondsdag al lang tevoren was geprogrammeerd, te
beurt de ‘grote overgang’ aan te kondigen voor de periode na de topconferentie in
december in Nice, waar over de hervorming van de bestaande Europese instellingen
- meerderheidsbesluiten, stemmenweging en zetelverdeling in de Europese Commissie
- besloten moet worden.
Die ‘grote overgang’ lijkt niet erg op een volte-face, maar markeert op z'n hoogst
een ontwikkeling in het gaullistische denken. Wat kan trouwens anders verwacht
worden van iemand die, herinnerend aan de persoonlijke ententes tussen Franse en
Duitse staatslieden van de laatste halve eeuw, alleen die tussen Adenauer en De
Gaulle, Willy Brandt en Pompidou (die overigens helemaal niet met elkaar overweg
konden), en Helmut Schmidt en Giscard d'Estaing noemde?
Met andere woorden: Chirac riep niet het eerste Frans-Duitse koppel in herinnering
dat de Europese integratie juist aan het rollen had gebracht: Adenauer en Robert
Schuman. Waarom noemde hij dit duo niet? De reden is duidelijk: zij zijn de vaders
van het supranationale Europa, waarvan de Europese Commissie in Brussel nog een
overblijfsel is.
Dat Europa accepteren de gaullisten, voorzover het bestaat, op z'n hoogst als een
gegeven. Dat deed De Gaulle zelf ook. Maar dit Europa voortzetten en dan, meer in
het bijzonder, er de buitenlandse politiek en de defensie aan toevertrouwen - dat
nooit. En die lijn bleek heel duidelijk in Chiracs rede.
De eerste stap in Chiracs ‘grote overgang’ is dan ook de vorming, al volgend jaar,
van een ‘pioniersgroep’ van landen die met de Europese eenheid ‘verder of vlugger’
willen gaan dan de andere leden van de Europese Unie. Die groep moet een
secretariaat hebben, dat de opdracht krijgt ‘te waken over de samenhang van de
standpunten en de politiek van de leden van de groep’. Dat is een oude Franse
gedachte, maar waar het om gaat is dat hiervoor, volgens Chirac (die hierin van
mening verschilt met Jacques Delors, de oud-voorzitter van de Europese Commissie),
geen apart verdrag nodig is. De groep kan zelfs, zo nodig, samenwerkingsverbanden
buiten de bestaande Europese verdragen om aangaan. Dit betekent dat de Europese
Commissie omzeild, zo niet op een dood spoor gezet, wordt. Dit gebeurt al veelal in
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de praktijk, waarin een machtsverschuiving van de Commissie naar de
intergouvernementele Europese Raad duidelijk merkbaar is. Als er een lijn wordt
voortgezet, dan is het die lijn, en die wil Chirac als 't ware codificeren.
In de laatste fase van de ‘grote overgang’, die moet leiden tot ‘het leggen van een
nieuwe institutionele grondslag’ voor de EU (refondation institutionnelle), moeten
de verdragen ‘gereorganiseerd’ en de bevoegdheden tussen de verschillende niveaus
van Europa opnieuw verdeeld worden. Op die manier kan dan ten slotte ‘de eerste
“Europese grondwet”’ tot stand komen.
Dit alles kan jaren in beslag nemen, zegt Chirac zelf, en in die jaren kunnen alle
staatkundige en staatsrechtelijke tradities van de verschillende landen zich ten volle
uitleven (ook de kandidaat-leden mogen meepraten), maar ten slotte zal, zoals altijd,
het politiek-economische gewicht van de deelnemende landen de doorslag geven.
In dezelfde Monde die in het begin van dit artikel genoemd werd, is ook te lezen
dat Chiracs eerste premier, Alain Juppé, met wie hij nog nauw verbonden is, de
laatste hand aan het leggen is aan een ontwerp voor een Europese grondwet. Het zou
aan te bevelen zijn als ook in Nederland mensen van gezag zich over zoiets zouden
buigen, zodat, als het ooit zover komt, Nederlands bijdrage meer kan zijn dan te
pogen een door anderen voorgelegde ontwerp-tekst hier en daar te amenderen.
NRC Handelsblad van 30-06-2000, pagina 7

Gezelligheid als excuus
In 1934 was er ook zoiets als het EK. De finale zou in Rome zijn. Het Nederlandse
elftal toog naar Italië, begeleid door het nieuwe volkslied: ‘We gaan naar Rome, we
gaan naar Rome...’ Maar eerst moest het even Milaan aandoen, ‘om de Zwitsers te
verslaan’, zoals heel voetbalminnend Nederland zong. Helaas, de Zwitsers versloegen
ons, en de droom was voorbij. Ik ken een jongen van zestien wiens wereld toen
ineenstortte.
Nu, verleden week donderdag bleef de wereld van diezelfde jongen, nu een beetje
ouder, heel. Sterker: hij gunde de Italianen hun overwinning (als het de Fransen
waren geweest, zou hij er meer moeite mee hebben gehad, want die zijn net zo
arrogant als de Nederlanders). Maar de doorslag gaf bij hem dat hij niet moest denken
aan de taferelen die zouden zijn losgebarsten als Nederland de cup gewonnen zou
hebben.
Het is een merkwaardig verschijnsel: terwijl het officiële Nederland zijn best doet
een zachtaardig, menslievend gezicht te tonen - vredesoperaties, mensenrechten,
ontwikkelingshulp enzovoort - komen bij Europese en
wereldvoetbalkampioenschappen de instincten van de holbewoner naar boven,
primitieve tribale driften, waarbij de mensen zich uitdossen als Papoea's.
Denk niet dat het hier om two nations in hetzelfde land gaat: de ene beschaafd, de
andere barbaars. De Tweede Kamer, die voor elk vertoon van internationalisme,
medemenselijkheid en verdraagzaamheid te vinden is, gaf zichzelf - op initiatief van
de keurige De Hoop Scheffer - donderdagavond vrij om naar Nederland-Italië te
gaan kijken. Goed, de tegenstelling doet zich ook in andere landen voor, maar hier
lijkt zij groter, juist omdat Nederland op het internationale toneel zo'n vroom gezicht
zet.
Buitenlanders hebben dit contrast al lang door. Een kenner van Nederland als Dirk
Schümer schrijft er herhaaldelijk over in de Frankfurter Allgemeine. En in de
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Brusselse Standaard stipt de correspondent in Nederland, Steven De Foer, het aan
in zijn afscheidsartikel (‘Verhuizen, snel, vóór ze nog meer gaan vieren’). ‘Die
feestvreugde van “gezellige” voetbalfans, ik kan het niet meer zien. Voetbal brengt
alles wat hatelijk is naar boven in dit op andere vlakken vaak zeer te waarderen volk.
De acht variaties op “we worden kampioen” in de hitparade. Idioten met een oranje
koe op hun hoofd. De oranje vlaggetjes aan huizen en dito balletjes aan auto's.
Debielen die hun haar oranje spuiten.’
Dit alles gaat - De Foer heeft dat goed gezien - onder het excuus van ‘gezellig’.
Dat zou inderdaad de Nederlandse wapenspreuk moeten zijn (we hebben per slot
van rekening al een Paleis Kneuterdijk). Maar onder die ‘gezelligheid’ schuilt een
venijnig nationalisme. De Foer noemt enkele voorbeelden:
‘Die vrouw bij de bakker die probeerde voor te kruipen en tegen mijn protesterende
vrouw zei dat “Belgen sukkels zijn en niet kunnen voetballen”. Het anti-Duitse
racisme, dat weer hoogtij viert en zich onder meer uit in het beschadigen van Duitse
auto's, maar dat verder niet in de media besproken wordt, want onze vorm van
nationalisme is onschuldig.’ (Youp van 't Hek signaleerde in de krant van zaterdag
enkele staaltjes van anti-Italiaans racisme na de nederlaag tegen Italië).
Wat zijn de bronnen van dit nationalisme van dit volk, dat bij hoog en bij laag
beweert niet nationalistisch te zijn? Het heeft natuurlijk altijd bestaan, De hoogmoed
van 1934 (‘de Zwitsers te verslaan’) en de daarop volgende neerslachtigheid bewijzen
dat. Maar dat waren slechts voortekenen van het massale (maar ‘gezellige’) orgasme
van 66 jaar later.
Eén oorzaak is de kleinheid van ons land. Die leidt tot een behoefte aan
overcompensatie. Die kan zich uiten in een gevoel van morele superioriteit: ‘klein,
maar fijn’, ‘klein, maar dapper’. Toen op school nog volksliederen gezongen werden,
hebben hele generaties kinderen gezongen: ‘Wij willen Holland hoûen, ons Holland
fier maar klein.’ En op universitair niveau leerde Van Vollenhoven dat Nederland
de Jeanne d'Arc van de wereld moest zijn.
Dat was allemaal inderdaad nog vrij onschuldig, juist omdat Nederland klein was
en niemand om ons heen zich zorgen maakte over een Nederlands nationalisme.
Bovendien was dit nationalisme nog stevig in handen van de sociale elites: liberale,
confessionele en, later, sociaal-democratische, die er ieder hun toon aan gaven.
Maar naarmate de ideologieën vervaagden, de zuilenmaatschappij inzakte,
democratisering en welvaart voortschreden en de massacommunicatiemiddelen meer
doordrongen in de huizen van zelfs de laagstbetaalden, kreeg een nieuw, minder
gedisciplineerd nationalisme greep op de massa: het voetbalnationalisme.
Nu waren het juist de volksbuurten, waar de monarchie niet altijd even populair
was geweest, die zich uitbundig met oranje tooiden. En zoals het negentiende-eeuwse
nationalisme grotendeels een constructie was, zoals Ernest Gellner heeft aangetoond,
van de industriële maatschappij, die behoefte had aan een cultureel homogene
arbeidersstand, zo is het nieuwe nationalisme de constructie van de massamedia.
Niet dat de massamedia dit nationalisme bewust kweken - sommige, en juist de
meest massale, doen dit overigens wèl - maar ze menen dit nationalisme op z'n minst
te moeten volgen - misschien niet in hun commentaren (maar wie neemt daarvan
kennis?), maar in hun berichtgeving. En zo voeden zij een nationalisme waarvan zij
menen ideologisch afstand te hebben gedaan. Daar klopt iets dus niet.
NRC Handelsblad van 04-07-2000, pagina 7
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Tussen de twee wereldoorlogen
In een van de stukjes voor Het Parool die gebundeld zijn onder de titel Achteraf,
schrijft Karel van het Reve dat de laatste twintig jaar de kinderen zijn grootgebracht
met wat hij noemt de ‘rebus-methode’, dat wil zeggen dat ‘als een dichter iets schrijft,
dan bedoelt hij iets anders [...]. Er staat het ene, en het betekent iets anders.’
Duiders van gedichten hebben dus een field-day wanneer een gedicht duister is.
De ene uitleg is dan evenveel waard als de andere. Dat is het geval met het gedicht
Vera Janacopoulos van Jan Engelman, dat ik hier op 13 juni ter sprake bracht. De
eerste strofe ervan luidt: ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan?/uw schedelveld is koeler
maan/en alle appels blozen’ en behoort tot de canon van de Nederlandse poëzie.
Wat betekent het? Niets. Het gaat, zoals ik schreef, ‘om de klanken en om de
beelden die opgeroepen worden’. De Winkler Prins schrijft dan ook: Engelmans
‘lyriek wordt (...) vooral gekenmerkt door het strofische en sterk melodische lied,
dat een enkele maal zelfs overgaat in klankmuziek en associatief woordgebruik’.
Over zo'n poëzie kan eigenlijk niet geschreven worden. Daarom genoeg hierover.
Wèl kan zo'n gedicht geplaatst worden in zijn tijd: ongeveer tussen de twee
wereldoorlogen. Zoals Mondriaan kwam tot zijn absolute schilderkunst, die niets
voorstelde, zo bestond er ook een absolute poëzie: een gedicht diende een muzikale
compositie van taalklanken te zijn, die, net zoals de muziek, niets betekende, maar
de mensen wel kon ontroeren. (Dit heb ik van een erudiete lezeres, die ik hierbij voor
deze uitleg bedank.)
Van Engelman (1900-1977) schreef ik ook dat hij een tijdlang sympathie koesterde
voor de royalistische Action française van Charles Maurras, een prachtig stylist,
maar een antidemocraat en antisemiet (het kàn samengaan). In het interbellum waren
meer rooms-katholieken gecharmeerd van fascistische of fascistoïde ideeën, minder
echter van het Duitse nationaal-socialisme. Wat Engelman betreft, in de oorlog
behoorde hij tot het verzet. 't Is allemaal iets ingewikkelder dan een later
fout-goedpatroon wil.
Om het nog ingewikkelder te maken: Maurras was zelf agnost, maar stond op het
standpunt dat de rooms-katholieke kerk gesteund moest worden als bolwerk tegen
socialisme en marxisme. Hij was ook anti-Duits, maar steunde onder de Duitse
bezetting de collaboratie van Pétain, omdat hij het Volksfront - de vooroorlogse
coalitie van socialisten en communisten onder leiding van Léon Blum - nog erger
vond dan de Duitsers. De latere socialist François Mitterrand kwam uit dit milieu en
bleef lang gevoelig voor zulke ideeën.
Ik noemde ook de dichter J.C. Bloem (1887-1966), die, niet rooms-katholiek,
‘zelfs even lid van de NSB’ zou zijn geweest. Een andere erudiete lezer stuurde mij
enkele pagina's uit Leven met J.C. Bloem van Clara Eggink, die met hem getrouwd
is geweest. Van een lidmaatschap weet zij niet, maar wèl herinnert zij zich dat Bloem
Mussert eens ontmoet heeft (vóór de oorlog).
Het verhaal van die ontmoeting is bekend, althans Bloems commentaar erop, dat
hij aan Clara Eggink gaf: ‘Die vent weet geeneens wie Maurras is’, bromde hij bozig
tegen haar. Daarmee had Mussert voor hem afgedaan. Nu, ik zou niet graag diegenen
de kost willen geven die evenmin wisten (of weten) wie Maurras was. Wat dat betreft,
was Mussert een typische Nederlander (dat vonden de Duitsers, om andere redenen,
ook; en dat bedoelden ze niet als compliment).
‘Nee, op het gebied van de politiek was hij “niet goed wijs”’, schrijft Clara Eggink.
Dat geldt ook voor zijn kortstondig lidmaatschap, vlak na de oorlog, van de PvdA.
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Dat was alleen gebaseerd op zijn sympathie voor Irene Vorrink (aan wie hij zijn
bundel Sintels uit 1945 had opgedragen) en voor haar vader, Koos Vorrink, de grote
voorman van de SDAP en, later, PvdA. Zijn lidmaatschap verliep door wanbetaling.
Als Bloem iets was, dan was het conservatief.
Dit alles behoort tot de zo rijke chronique anecdotique van de Nederlandse
literatuur. Deze heeft geen andere betekenis dan aan te tonen dat a) de politieke
sympathieën van kunstenaars zelden serieus genomen kunnen worden; en b) de tijd
vóór de oorlog zich kenmerkte door een groot zoeken naar verandering en, van de
weeromstuit, houvast, waarbij velen het fascisme zagen, aldus Jacques de Kadt in
zijn Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1939), ‘als een verzet tegen de wereld van
de nooit ernstig genomen idealen en tegen de wereld van de massa’. Vóór de oorlog
werd dit op z'n hoogst als een dwaling, maar niet als een misdaad beschouwd.
In mijn artikel van 13 juni bracht ik ook een ander ‘onbegrijpelijk, maar mooi’
gedicht ter sprake: Hälfte des Lebens van Friedrich Hölderlin. Aan dit gedicht blijkt
Gerrit Komrij in 1982 vele artikelen in deze krant gewijd te hebben. Dat is mij
indertijd ontgaan of ik was het vergeten. Omdat dit wel met meer lezers het geval
zal zijn, kom ik daar binnenkort nog eens op terug.
NRC Handelsblad van 07-07-2000, pagina 7

Aarzelingen bij het federalisme
't Kan raar lopen. Ongeveer tien jaar geleden joeg de toenmalige liberale leider, Frits
Bolkestein, velen - ook in eigen kamp - in de gordijnen door te verklaren dat voor
de Europese eenwording het federale model had afgedaan. Onlangs heeft de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, dat model weer uit de kast gehaald,
en nu horen we juist van Nederlandse gezaghebbende zijde bezwaren ertegen.
In een inleiding voor de ‘Europa Salon’ in Den Haag heeft staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken Benschop, overigens een van de weinige Nederlandse politici
die er blijk van geven na te denken over Europa, op 28 juni gesproken over zijn
‘aarzelingen bij het federalisme’. Hij vreest dat althans de Duitse versie ervan - hij
doelt daar kennelijk op Fischers versie - met haar ‘strakke afbakening van
bevoegdheden zal kunnen gaan werken als een rem’.
‘Het - dit onzijdige lidwoord duidt erop dat hij het hier heeft over het federalisme
als zodanig en niet slechts over de “Duitse versie” ervan - stolt de verhoudingen en
zou daarmee de verdere ontwikkeling van het integratieproces kunnen belemmeren.
Terwijl ik, soms linksom, soms rechtsom, op zoek ben naar verdieping van de
integratie.’
Het is niet allemaal even duidelijk. Vermoedelijk bedoelt hij dat de Europese
integratie een proces is, een ontwikkeling waarbij heel veel verschillende - van elkaar
verschillende - tradities, belangen, ja culturen betrokken zijn. Zo'n proces laat zich
niet bij voorbaat in een bepaald model, in dit geval het federale model, persen. Dat
zou slechts aanleiding geven tot talloze anti-Europese rebellies. Het proces moet zijn
eigen vorm vinden. Benschop citeert hier Lubbers: de Europese integratie is een
‘constructie sui generis’.
Op deze distantiëring van het federale model is nog geen luid protest vernomen,
zoals indertijd bij Bolkesteins verwerping ervan. Betekent dit dat de politici geleidelijk
Bolkesteins gelijk hebben ingezien (maar dat, zoals politici betaamt, niet durven
erkennen)? Of wijst het eerder op een algehele vermoeidheid ten opzichte van Europa,
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een lijdelijkheid jegens de dingen die over ons komen? Hoe dit zij - enkele dagen
later, namelijk in de krant van 4 juli, geeft prof. P. VerLoren van Themaat ook, zij
het om andere redenen, blijk van een zekere reserve jegens het federalisme. Dat is
verrassender omdat VerLoren behoort tot de eerste generatie van ‘Europeanen’, die
meestal, maar misschien ten onrechte, vereenzelvigd wordt met het federalisme. In
elk geval weet hij, als oud-hoogleraar Europees recht en oud-advocaat-generaal bij
het Europese Hof van Justitie, waar hij het over heeft.
Wat zijn VerLorens bezwaren tegen het federalisme? De geschiedenis van de
federale staten de Verenigde Staten en Zwitserland toont aan ‘dat federale staten met
hun naar binnen gerichte constitutionele structuur vaak moeilijk in staat zijn effectieve
internationale samenwerking te bevorderen’. Dat is ook VerLorens bezwaar tegen
Fischers federale toekomstvisie: hij besteedt geen aandacht aan ‘de zeker voor
Nederland steeds belangrijker wordende externe betrekkingen van de Europese Unie’.
Nu kan hierbij worden aangetekend dat elke staatkundige structuur van het
toekomstige Europa - dus niet alleen de federale - dit euvel zal hebben. Immers, een
Europa dat naar eenheid streeft zal, hoe dan ook, in de eerste plaats ermee bezig zijn
de zo uiteenlopende elementen waaruit het bestaat, tot een zekere eenheid te smeden.
Dat is een per definitie naar binnen gerichte activiteit. We mogen al blij zijn als dit
zoeken naar een Europese identiteit niet gepaard gaat met een zich afzetten tegen de
buitenwereld.
Het is mogelijk dat onder het federale model van Joschka Fischer die gevaren
groter worden, maar voorlopig valt niet in te zien dat ze onder een model van Franse
inspiratie, dat niet federaal zou zijn, minder groot zouden zijn. Ja, eerder groter, want
Frankrijk houdt niet van een open Europa. Aangezien het Europa van de toekomst
het sterkst het stempel van Frankrijk en Duitsland zal dragen, ziet die toekomst er
voor de voorstanders van een open Europa niet bijster gunstig uit.
Zeker, Nederland zal, zoals VerLoren schrijft, ‘moeten eisen dat de toekomstige
vormgeving van de Europese integratie geen afbreuk doet aan constructieve
samenwerking met de vele wereldwijde organisaties die in liberaliserende of juist
bijsturende zin het globaliseringproces trachten te besturen’, maar welke wapens
heeft Nederland om deze eisen kracht bij te zetten? Nederlands naoorlogse diplomatie
stemt niet tot optimisme, wat dat betreft.
Overigens is het interessant dat hier voor het eerst iemand van gezag de gevaren
signaleert die de globalisering voor de Europese integratie kan hebben. Volgens
VerLoren ‘dreigt door de mondiale liberalisering de EU-doelstelling voor duurzame
ontwikkeling in al haar beleidsgebeuren in gevaar te komen’.
Met andere woorden: de globalisering dreigt de Europese eenwording net zo goed
te ondermijnen als de nationale staat. Als een al dan niet federaal Europa zich
daartegen zou verzetten, zou het dan niet de zeker voor Nederland zo belangrijke
externe betrekkingen van de Europese Unie schaden?
NRC Handelsblad van 11-07-2000, pagina 7

Drie kanttekeningen
Vakantietijd komkommertijd. Je ziet het aan de media: de wereld mag vergaan, maar
Buitenhof is met vakantie. Ook de kranten - niet alleen de Nederlandse - hebben
moeite hun kolommen met veel anders dan prietpraat te vullen. Ook de columnist
lijdt aan dit euvel: waar zal ik nu weer eens over schrijven? Vandaag dan maar over
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drie verschillende onderwerpen, die, elk voor zich, om niet meer dan een kanttekening
vragen.
1. Ze hebben mij niet gevraagd de open brief over Srebrenica te onderschrijven.
Voel ik me gepikeerd? Eerder opgelucht, want ik zou geweigerd hebben. Waarom?
Daarvoor zou ik twee redenen gehad hebben.
De eerste is dat ik beschik over een eigen podium: deze rubriek. Ik vind het dus
onnodig om daarnaast ook nog eens mijn geluid te laten horen. Dat zou zelfs wel
eens je vrijheid als journalist kunnen belemmeren.
De tweede reden is deze: Het is vooral op aandringen van de Tweede Kamer
geweest dat indertijd besloten is licht bewapende soldaten naar het onverdedigbare
Srebrenica te sturen. Als er een parlementaire enquête over Srebrenica gehouden zou
worden, waarop de open brief aandringt, dan zou de Tweede Kamer als rechter in
eigen zaak optreden. Dat kan niet.
2. Op 4 juli schreef ik het Nederlandse nationalisme toe aan de kleinheid van ons
land en de daaruit voortvloeiende behoefte aan overcompensatie. Die behoefte heeft
zich tot dusver meestal geuit in een gevoel van morele superioriteit. Nu uit zij zich,
als gevolg van democratisering, toegenomen welvaart en televisie, ook in het
voetbalnationalisme, dat we nu gelukkig voor twee jaar achter de rug hebben.
Officieel Nederland doet zijn best een zachtaardig, menslievend gezicht te tonen,
en de spraakmakende gemeente beweert bij hoog en bij laag dat Nederland niet
nationalistisch is. Hoe klopt dat met het voetbalnationalisme, dat miljoenen in zijn
greep had? Nelleke Noordervliet meent, in de Volkskrant van 10 juli, dat het contrast
minder groot is dan ik denk: ‘Beide vormen van optreden zijn uitwassen van puberale
geldingsdrang.’
Akkoord, maar is die puberale geldingsdrang niet hetzelfde als onze behoefte aan
overcompensatie voor onze kleinheid? Noordervliet en ik lijken het dus meer eens
met elkaar dan zij denkt. Iemand die langs dezelfde lijn denkt is (prof.) H.W. von
der Dunk, die in het Historisch Nieuwsblad (juli) de oorzaak zoekt in onze
‘generatielange neutraliteit en de daarmee samenhangende vaste rol op de tribune
bij de gewelddadige conflicten van anderen’.
En tot die neutraliteit werd Nederland door zijn kleinheid gedwongen (net zoals,
bijvoorbeeld, de Scandinavische landen). Vanaf die neutrale tribune veroordeelden
wij het nationalisme van de grote landen natuurlijk, want de verschijningsvormen
van dàt nationalisme - militaire agressie, veroveringszucht, expansie - kwamen ‘voor
een kleine staat vanzelf niet in aanmerking’.
Maar buiten Europa bleek Nederland net zo goed in staat tot veroveringszucht en
expansie, en die beschouwde Nederland als ‘gerechtvaardigde beschavingsmissie en
noodzakelijk voor handel en huishouding’, schrijft Von der Dunk. (Ik voeg daaraan
toe dat Hugo de Groot zijn mare liberum alleen wilde laten gelden in de Europese
wateren.)
Kortom, ‘dat lange verblijf langs de kantlijn heeft niet alleen een ongebroken vrij
rustige historische ontwikkeling en de introverte politieke aandacht mogelijk gemaakt,
maar ook de zelfgenoegzaamheid, de arrogantie en mentale en morele onderschatting
van anderen, met wie men nooit een botsing op het scherp van de snede behoefde
uit te vechten’, en als het wel moest, ‘klapte men in elkaar bij onverwachte tegenstand’
(zie Srebrenica).
Een ander teken van onze nationale zelfbegoocheling noemt Von der Dunk de
gewoonte het voetbalnationalisme ‘Oranjegekte’ te noemen. Gekte - dat geeft aan
‘dat men het niet serieus moet nemen, ook alweer in tegenstelling tot het onaangename
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chauvinisme van anderen’. ‘L'enfer, c'est les autres’, laat Sartre in Huis Clos een van
zijn personages zeggen.
3. Zou Han Lammers zo uitvoerig zijn herdacht in de pers als hij alleen maar
wethouder van Amsterdam en Commissaris van de Koningin in Flevoland was
geweest? Ik denk dat zijn daaraan voorafgaande journalistieke activiteiten de
eigenlijke reden voor deze bijzondere aandacht waren. Een teken van journalistieke
eigendunk?
Overigens was er wel het een en ander aan te merken op Lammers' journalistieke
kwaliteiten. Niet in de eerste plaats omdat hij zich een rad voor de ogen liet draaien
wat het democratische gehalte en de economische prestaties van de DDR betreft.
Dat hebben zich anderen in die tijd ook wel laten doen (de redactie van het
gerenommeerde weekblad Die Zeit bijvoorbeeld).
Nee, om een andere reden: in mei 1969 maakte hij deel uit van een groep
Nederlandse journalisten die de DDR bezocht. Zij hadden o.a. een gesprek met de
toenmalige opperbaas Walter Ulbricht. Maar Lammers had, daags vóór dat gesprek,
Ulbrichts medewerkers raad gegeven hoe deze de vragen van de journalisten zou
moeten beantwoorden. Hij wilde nl. voorkomen dat de PvdA, waarvan hij bestuurslid
was, nadelige gevolgen zou ondervinden van Ulbrichts antwoorden. Een bedenkelijk
gedrag voor een journalist. Trouwens, de dubbelfunctie van journalist en bestuurslid
van een partij is op zichzelf al bedenkelijk.
NRC Handelsblad van 14-07-2000, pagina 7

Interventie zonder einde?
Wie had in juli 1999, toen de Servische troepen gedwongen waren Kosovo te
ontruimen, gedacht dat Slobodan Miloševic een jaar later nog stevig in het zadel zou
zitten? Zeker niet de coalitie van mogendheden die in maart van het vorig jaar een
luchtoffensief tegen zijn land ontketende.
Maar Miloševic heeft in de verstreken twaalf maanden zijn macht niet alleen
behouden, hij heeft die zelfs geconsolideerd en vergroot. In een soort constitutionele
coup heeft hij zich er onlangs van verzekerd dat hij nog acht jaar aan de macht kan
blijven en dat Montenegro, waarmee Servië samen de Joegoslavische federatie
uitmaakt, in die federatie zijn gelijkwaardigheid kwijtraakt.
Het kleine Montenegro lag de laatste jaren, onder leiding van president Milo
Djukanovic, in die federatie voortdurend dwars - zozeer dat zij eigenlijk een lege
huls was geworden. Aan deze Montenegrijnse fronde, die steun zocht bij Miloševic'
vijanden in binnen- en buitenland, heeft hij nu, door een erdoorheen gejaagde
wijziging van de federale grondwet, althans de constitutionele grondslag onttrokken.
Hoe moet Montenegro hierop reageren? Zou het van zijn zelfstandigheid de facto
een soevereiniteit de jure maken, dat wil zeggen: uit de Joegoslavische federatie
stappen en de onafhankelijkheid uitroepen, dan zou het daarmee Miloševic' een
voorwendsel geven om in Montenegro in te grijpen.
Dan zou hij, zoals Peter Michielsen in een deskundige analyse in de krant van 11
juli schrijft, het alibi hebben waarop hij wacht: ‘de dag waarop Montenegro formeel
uit de federatie stapt, is de dag waarop de volgende oorlog op de Balkan begint.’ En
die oorlog zou dan tevens een burgeroorlog zijn, want veertig procent van de
Montenegrijnen is tegen onafhankelijkheid.
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Voorlopig gaat Djukanovic niet tot die stap over en bepaalt hij zich ertoe te
verklaren dat de Joegoslavische federatie in feite niet meer bestaat (dat deed zij al
lang niet meer), maar hij trekt daaruit niet de consequentie Montenegro's
onafhankelijkheid uit te roepen. Maar dit lijkt uitstel van executie.
Immers, Miloševic zal het hier niet bij laten en naar provocaties zoeken om
Montenegro eindelijk in het gareel te krijgen. Welke vorm hij daarvoor kiest weet
niemand, schrijft Michielsen, ‘maar dàt de provocaties komen is zeker. Net zo zeker
als het feit dat Miloševic een crisis met Montenegro nodig heeft om aan de macht te
blijven. De finale afrekening met de Montenegrijnen is onvermijdelijk.’
Wanneer we uitgaan van dit waarschijnlijke scenario, rijst de vraag: hoe moet het
Westen reageren? Ongetwijfeld is de eerste reactie bij velen: moeten we ons opnieuw
in een Balkanees wespennest steken, een interventie zonder einde? Maar zo
gemakkelijk kan het Westen zich daar niet van af maken. Juist die eerdere interventies
(in Bosnië en Kosovo) hebben, zo niet verplichtingen, dan toch een zekere logica
geschapen, die het niet zomaar kan negeren.
Dan kan ook niet het argument aangevoerd worden dat het hier om een interne
zaak gaat, de Joegoslavische federatie betreffende. Door zijn ingrijpen in Kosovo,
dat volkenrechtelijk een deel van Servië (en dus ook van Joegoslavië) is, heeft het
aangetoond het argument van de nationale soevereiniteit niet in alle gevallen
doorslaggevend te vinden.
Maar hoe dan ingegrepen? Moet Servië opnieuw aan maandenlange
bombardementen onderworpen worden, zoals in 1999 wegens zijn gedrag in Kosovo?
Het is weinig waarschijnlijk dat het Westen daartoe zal besluiten. Zó'n succes was
die eerdere luchtoorlog tegen Servië nu ook weer niet. In elk geval heeft hij niet
voorkomen dat Miloševic zijn macht kon uitbreiden.
De sancties tegen Servië die al van kracht zijn aanscherpen? Deze hebben, volgens
de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, ‘duidelijk niet hun
politieke doel bereikt’ en zijn, volgens zijn Belgische collega, ‘misschien zelfs
contraproductief gebleken’. Een bekend geluid - van China tot Cuba. Als sancties al
succes hebben, dan meestal op heel lange termijn. In Montenegro is het daarentegen
kort dag.
Mocht het in Montenegro tot een (burger)oorlog komen, dan zit er voor het Westen,
gezien de vorige ervaringen, niet veel anders op dan de partij die zich tegen de
Serviërs verzet, met wapens en misschien met speciale militaire eenheden te helpen.
Veel is het niet, maar een operatie à la Kosovo is niet voor herhaling vatbaar, en het
uitzicht om ook in een gepacificeerd Montenegro voor onbepaalde tijd troepen te
legeren is nu ook niet bepaald aantrekkelijk.
In elk geval confronteert Montenegro het Westen opnieuw met de vraag of goede
bedoelingen een voldoende rechtvaardiging vormen voor een militaire interventie
en of die bedoelingen niet, behalve goed, ook een beetje goedkoop zijn als de
interventie geen slachtoffers onder de intervenieerders mag eisen. De eerste vraag
is een politieke, de tweede een ethische.
NRC Handelsblad van 18-07-2000, pagina 7

Gebrekkige geschiedenis
‘Geschiedenis is een markt. Sterker nog: geschiedenis is een groeimarkt’, aldus
Mirjam Prenger in het laatste nummer van het Historisch Nieuwsblad (juli 2000).
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Het ‘grote publiek staat te springen’ om het werk van historici. Dat is waar. Kijk
maar naar de boekhandels, die uitpuilen van historische boeken, en naar de televisie,
die de ene historische serie na de andere uitzendt.
Maar betekent dit dat de kennis van de geschiedenis bij het grote publiek groter
wordt? Daarmee is het zelfs bij de Kamerleden droevig gesteld, zoals datzelfde HN
een paar jaar geleden ontdekte. Maar aan wat de televisie aan geschiedenis biedt,
mankeert ook het een en ander, zoals bleek in twee uitzendingen van vorige week.
Op 12 juli zond IKON de documentaire ‘De vuile handen van mijn grootvader’
uit. Daarin werd András Hegedüs, die premier was toen de Hongaarse opstand in
oktober 1956 uitbrak, ondervraagd door zijn naar Australië geëmigreerde kleinzoon.
Hegedüs sr. zou die opstand hebben neergeslagen. Zo stond het in de gidsen
aangekondigd, en die indruk werd in de uitzending bevestigd.
Hegedüs was inderdaad toen premier van Hongarije. Hij was overtuigd communist,
maar een stroman van de eigenlijke baas: de stalinist Mátyás Rákosi,
secretaris-generaal van de communistische partij. De hele zomer had het vooral in
Boedapest gebroeid. Rákosi was zelfs al in juli afgetreden en vervangen door een
andere stalinist, Ernö Gerö.
Op 23 oktober brak de opstand uit. Hongaarse veiligheidspolitie vuurde op een
ongewapende menigte. Legereenheden sloten zich bij de opstand aan. In paniek riep
de leiding van de partij de hulp in van de Russische troepen (die al sinds 1944 in het
land gelegerd waren). De Russen grepen inderdaad in, maar hadden bevel niet te
schieten. Zij werden echter aangevallen door ongeregelde opstandelingen en schoten
terug. Dat was de eerste Russische inverventie in die opstand.
Hegedüs was niet zozeer als premier, maar als lid van het politburo de partij
medeverantwoordelijk voor het verzoek om Russische interventie, maar onmiddellijk
daarop trad hij af als premier en werd hij vervangen door Imre Nagy, die een paar
jaar eerder uit de partij was gezet, terwijl Gerö vervangen werd door János Kádár,
die door Rákosi enkele jaren gevangen was gehouden. Beiden, Nagy en Kádár,
stonden bekend als anti-stalinisten. Eerder dat jaar had Chroesjtsjov in Moskou zijn
beroemde destalinisatierede gehouden, en de vervanging van de Hongaarse stalinisten
door anti-stalinisten lag dus in de aanvankelijke lijn van het Russische beleid. Maar
de opstand volgde zijn eigen logica en trok zich niets van deze ontwikkelingen aan.
Ook toen de Russen na vier dagen weer Boedapest ontruimden en zelfs beloofden
heel Hongarije te zullen verlaten, ging de opstand door. Hongarije verliet zelfs het
Warschaupact en verklaarde zich neutraal (naar Oostenrijks model). Dat kon de
Sovjet-Unie niet accepteren, en zo begon op 4 november de tweede Russische
interventie, waaraan ongeveer tweeduizend Hongaren ten slachtoffer zouden vallen.
Heredüs had hier niets meer mee te maken. Hij was zelfs na zijn aftreden op 24
oktober naar de Sovjet-Unie uitgeweken. Als iemand voor de tweede Russische
interventie verantwoordelijk kan worden gemaakt, dan zou dat Kádár moeten zijn,
die op 1 november naar de Sovjet-Unie was overgelopen. Daar vormde hij een
tegenregering. Maar de Russen hadden geen Hongaarse tegenregering nodig om in
te grijpen: hun strategische belangen in Europa dwongen hen daartoe.
Dit alles kwam in de uitzending niet ter sprake. Zowel Hegedüs' kleinzoon als de
Nederlandse stem die het verhaal aaneenbreide, leek zich volslagen onbewust te zijn
van deze achtergrond. Zo kon Hegedüs afgeschilderd worden als degeen die
verantwoordelijk was voor het neerslaan van de Hongaarse opstand, terwijl hij in
werkelijkheid tot de tweede garnituur behoorde en trouwens al heel in het begin van
de opstand aan de dijk was gezet.
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Het tweede voorbeeld van gebrekkige historische informatie was de dag tevoren,
op 11 juli, op RTL4 te zien, waar de Amerikaanse serie ‘Militaire missers’ wordt
vertoond. Die dag was het Schlieffenplan aan de beurt. De Duitse veldtocht tegen
Frankrijk in augustus 1914 zou, volgens de uitzending, naar dat plan, dat genoemd
was naar een Duitse chef van de generale staf, zijn verlopen - en mislukt.
Er heeft inderdaad een Schlieffenplan bestaan, maar na het aftreden van von
Schlieffen als chefstaf was het gewijzigd. (Schlieffen was overigens twee jaar vóór
de veldtocht overleden.) Niettemin werd in de uitzending de indruk gewekt dat het
in 1914 in werking was getreden zoals Schlieffen had gewild. Dat is niet zo.
Onbelangrijk? Niet voor Nederland, want het oorspronkelijke plan voorzag in een
doorstoot door Limburg, dus schending van Nederlands neutraliteit. De wijziging,
waarvan de uitzending niet repte, heeft gemaakt dat Nederland buiten de Eerste
Wereldoorlog bleef. Heb ik dat allemaal uit parate kennis? Nee, mijn kennis was net
goed genoeg om te vermoeden dat er in die uitzendingen iets niet klopte. Daarom
heb ik die kennis door lectuur geverifieerd en aangevuld. Dat hadden de redacties
van IKON en RTL4 ook kunnen doen.
NRC Handelsblad van 21-07-2000, pagina 7

Tijdig weten wat je wilt
Slechts aarzelend komt in Nederland het debat over Europa's toekomst, dat de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, op 12 mei aangezwengeld heeft,
op gang. Zeker, het is vakantie. Laten we hopen dat onze politici, die zich tot dusver
(behalve staatssecretaris Benschop) merkwaardig koest hebben gehouden, straks met
frisse ideeën daarover terugkomen. Overigens zijn ook de meeste commentatoren
en hun lezers met vakantie.
Maar we kunnen er zeker van zijn dat in Frankrijk en Duitsland - en zonder die
twee landen beweegt er niets in Europa - het denkproces doorgaat. Nederland zal
zich niet door de resultaten ervan mogen laten verrassen. Daarom moet het - vakantie
of niet - meedenken. Dat geldt niet alleen voor de ambtenaren van Buitenlandse
Zaken die aan het broeien zijn over de Memorie van Toelichting, waarin - hopen we
- meer duidelijkheid over het Nederlandse standpunt te vinden zal zijn.
Een van de nuttigste bijdragen aan het debat tot nu toe was die van mr. P. VerLoren
van Themaat, oud-hoogleraar Europees recht en oud-advocaat-generaal bij het
Europese Hof van Justitie, dat op 4 juli in de krant stond. Daarin noemde hij het een
‘ernstige tekortkoming’ in Fischers rede dat deze geen aandacht besteedt aan de
externe betrekkingen van de Europese Unie. Die zijn juist voor Nederland van zo'n
belang.
Aan prof. VerLorens artikel wijdde ik hier op 11 juli aandacht. Daarbij stelde ik
enige vragen, die VerLoren intussen in een persoonlijke brief aan mij beantwoord
heeft. Met zijn toestemming wil ik hier uit die brief het een en ander aanhalen, maar
daarvoor moet ik er eerst aan herinneren wat mijn vragen waren en waarop zij sloegen.
Omdat voor Nederland zijn handel met derde landen en zijn buitenlandse
investeringen zo belangrijk zijn, ‘zal Nederland moeten eisen dat de toekomstige
vormgeving van de Europese integratie geen afbreuk doet aan constructieve
samenwerking met de vele wereldwijde organisaties die in liberaliserende of juist
bijsturende zin het globaliseringsproces trachten te besturen’.
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Aldus VerLoren. Waarop ik de vraag stelde: ‘Welke wapens heeft Nederland om
deze eisen kracht bij te zetten?’ VerLorens antwoord luidt: ‘Door het
gemeenschappelijk belang van vrij goederen-, diensten- en kapitaalverkeer met derde
landen aan de hand van statistieken aan te tonen, en wat Frankrijk betreft, voorts met
cartesiaanse logica, waarvoor de Fransen nog altijd gevoelig zijn.’
Trouwens, aldus VerLoren, al vanaf het begin is in het verdrag waarop de EU
berust, een naar de buitenwereld open karakter vastgelegd, en dienovereenkomstig
heeft zij in de vele handelsrondes die hebben plaatsgevonden, ook steeds gehandeld.
Ook voor Frankrijk wordt dit open karakter steeds meer van levensbelang.
Waarschijnlijk (dit is mijn kanttekening) is een beroep op dat Franse belang
doeltreffender dan alle cartesiaanse logica (die immers, al naar gelang het
uitgangspunt, voor alle doelen gebruikt kan worden).
VerLoren wees in zijn artikel van 4 juli naar de gevaren die de globalisering voor
de Europese integratie kan hebben. Volgens hem ‘dreigt door de mondiale
liberalisering de EU-doelstelling voor duurzame ontwikkeling in al haar
beleidsgebieden in gevaar te komen’.
Hierop was mijn vraag: Als een al dan niet federaal Europa zich tegen het gevaar
zou verzetten dat de mondiale liberalisering voor de EU-doelstelling kan inhouden,
‘zou het dan niet de zeker voor Nederland zo belangrijke externe betrekkingen van
de Europese Unie schaden?’
VerLorens antwoord hierop is: ‘Zoals het EG-verdrag tegenover de lidstaten het
subsidiariteitsbeginsel hanteert, zo zouden ook de wereldwijde organisaties tegenover
een regionale organisatie als de EU een subsidiariteitsbeginsel moeten aanvaarden.
Op de vele terreinen waarop de mondiale organisaties achterlopen, is de EU nu
eenmaal veel beter in staat bepaalde transnationale problemen op te lossen dan
wereldwijde organisaties (wat haar interne verhoudingen betreft).
Dat neemt echter niet weg dat de EU constructief moet meewerken met mondiale
organisaties voor zover het gaat om mondiale problemen, die (veelal met decentrale
uitvoering) alleen op mondiaal niveau goed geregeld kunnen worden.’ Tot zover
(mijn citaten uit) VerLorens brief. Het is een logisch betoog, maar mijn onuitroeibare
scepsis zoog zich onmiddellijk vast aan de passage waarin hij schrijft dat ‘ook de
wereldwijde organisaties tegenover [...] de EU een subsidiariteitsbeginsel zouden
moeten aanvaarden’. Tja, zouden moeten...
Tegen zulke sceptici richt prof. A. Szász, oud-directeur van de Nederlandsche
Bank, de volgende vermaning in het Financieele Dagblad van 21 juli: een land als
Nederland kan proberen zo'n proces te beïnvloeden. ‘Dat kan, als je dat tijdig doet,
en als je weet wat je wilt. Maar dan kun je niet volstaan met de mening dat het
allemaal tijdverspilling is, omdat er toch niets uit kan komen [...].’ Wie die schoen
past, trekke hem aan. Laten we van deze vermaning in elk geval dit onthouden:
invloed uitoefenen kan, ‘als je dat tijdig doet en als je weet wat je wilt’. Vraag (en
deze keer niet sceptisch, maar alleen maar nieuwsgierig): weet de Nederlandse
regering wat zij wil en, zo ja, zal zij dit tijdig in het denk- en later
onderhandelingsproces inbrengen?
NRC Handelsblad van 25-07-2000, pagina 7

Beroemd en toch miskend?
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't Is jammer dat mr. G.B.J. Hiltermann zijn eigen necrologieën niet kan lezen, want
die waren over 't algemeen waarderend - ook in kranten waarin hij tijdens zijn leven
op z'n best genegeerd werd. In de spraakmakende gemeente, waartoe de meeste
kranten behoren, werd meestal enigszins smalend over hem gesproken. Waarom?
Omdat hij conservatief was, terwijl het daar lange tijd bon ton was links te zijn?
Omdat hij keurige pakken droeg en met een gedragen stem sprak, terwijl
onverzorgdheid in uiterlijk en uitspraak lange tijd het merkteken was dat je erbij
hoorde? Waarschijnlijk namen de meeste van die smalers niet eens kennis van zijn
analyses.
Hij werd, ongezien, beschouwd als de spreekbuis van rechts Nederland, maar in
werkelijkheid was hij niet de conformist waarvoor hij gehouden werd. Zo was hij
een bewonderaar van de Gaulle, en die was juist de bête noire van Atlantisch,
pro-Amerikaans Nederland. Dat toont aan dat hij ook een eigenzinnig man was.
Eigenzinnigheid is niet het monopolie van links, dat vaak juist conformistisch was
- bijvoorbeeld in zijn oordeel over Hiltermann.
Ook de bewondering die hij enige tijd, na een bezoek aan China, voor Mao
gekoesterd heeft - in een tijd dat velen die allesbehalve zijn geestverwanten waren,
de grote roerganger beaat adoreerden - past niet in het hokje dat hem toebedacht
werd. Dit alles kan vermoedelijk geboekt worden op het conto van een realpolitische
zienswijze - die overigens niet altijd een waarborg is voor een juiste analyse.
Hoe dit ook zij - de overwegend welwillende toon van de nabeschouwingen is,
vergeleken met de oordelen van vroeger, opvallend. Is er dan toch zoiets als een
tijdgeest? Zeker, Joop van Tijn en W.L. Brugsma werden bij hun dood, drie jaar
geleden, uitbundiger herdacht - vaak meer dan één keer in eenzelfde krant. Maar zij
behoorden tot de spraakmakende gemeente, en Hiltermann tot geen enkele coterie.
Het strekt hem tot eer.
Hiltermann was een monument. Ook uiterlijk. Vooral als hij zat, was hij een
indrukwekkende persoonlijkheid. Stond hij op, dan merkte je dat hij eigenlijk nogal
klein was. Een Sitzriese noemen de Duitsers zo iemand.
Iemand een monument te noemen zegt nog niets over de schoonheid of constructie
van dat monument, maar voor zeer velen - waarschijnlijk meer lezers en kijkers dan
Van Tijn en Brugsma ooit tot hun bewonderaars hebben kunnen rekenen - is hij
gedurende lange, lange jaren een orakel geweest. Dat is op zichzelf al een hele
prestatie, en alleen al daarom verdiende hij het herdacht te worden.
Wanneer het erop aankomt mijn eigen oordeel over het monument te geven, kom
ik enigszins in verlegenheid. Het uur waarop hij de langste tijd zijn befaamde
radiopraatje hield - 's zondags, na het nieuws van één uur - heeft mij nooit geschikt:
vroeger was ik dan met de kinderen op stap en later had ik bezigheden in huis of
tuin. En de uren waarheen de radio hem in zijn nadagen verbande, schikten mij, zoals
velen van zijn toehoorders, al helemaal niet.
En wat zijn artikelen betreft: ook hier moet ik mij aan een oordeel onttrekken,
want Elsevier en De Telegraaf las ik lange tijd niet, en toen ik ze wèl ben gaan inzien,
verscheen Hiltermann niet meer in Elsevier, en in De Telegraaf alleen op zaterdag,
en die dag koop ik die krant juist niet (veel te dik).
Het was geen vooroordeel waardoor ik me liet leiden, want als ik toevallig wel
eens de radio aanhad wanneer hij sprak, was ik het eigenlijk nogal eens met zijn
analyse. Ik moet erbij zeggen dat mij over 't algemeen de politieke feiten - waaronder
ik ook versta de meningen van politici - meer interesseren dan de meningen van mijn
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collega-commentatoren. Daarmee bedoel ik niets persoonlijks, maar commentatoren,
hoe briljant ook, vertegenwoordigen per slot van rekening alleen maar zichzelf.
Ontmoet heb ik Hiltermann meermalen. De rustige zelfverzekerdheid waarmee
hij in het gesprek zijn opvattingen poneerde, bedremmelde mij altijd een beetje. Zelf
ben ik meestal niet zo stellig. Meer contact had ik met zijn vrouw Sylvia Brandts
Buys, die hem vaak vergezelde: een scherpe, geestige vrouw, die je aan het lachen
kon brengen. Dat laatste was niet Hiltermanns fort.
Die ontmoetingen waren niet veelvuldig, maar in meer vertrouwelijke ogenblikken
kreeg ik soms het gevoel dat hij een ander podium had gewenst dan de media waarin
hij optrad hem verschaften; en een ander publiek dan waarop hij meende, op grond
van zijn intellectuele kwaliteiten, recht te hebben. Hoewel hij Nederlands meest
beluisterde en gelezen commentator was, vormden zijn analyses inderdaad niet het
gesprek van de dag. Dat lag minder aan die analyses dan aan het publiek dat hij
bereikte.
Ook vermoedde ik dat hij graag meer academische erkenning had gewenst.
Weliswaar presteerde hij het om op latere leeftijd te promoveren (de doctorstitel
droeg hij niet, wat hem opnieuw tot eer strekte; wèl de voor zijn werk minder relevante
meesterstitel). Maar wat ik bedoel is dat hij vermoedelijk graag colleges en lezingen
voor een academisch publiek zou hebben gegeven en ook meer wetenschappelijke
publicaties zou hebben geschreven. Voorzover ik weet, is dat niet gebeurd.
Was Hiltermann dus beroemd, maar niettemin enigszins miskend? Of voelde hij
zich althans zo? Zo ja, dan school er toch een zekere tragiek achter zijn onverstoorbare
uiterlijk en gedrag. Als dat zo zou zijn, dan heeft hij die met waardigheid voor zich
weten te houden.
NRC Handelsblad van 28-07-2000, pagina 7

Hölderlin en nog wat
Belofte maakt schuld. Anders gezegd: aan een belofte zit je vast. Zo moet ik
terugkomen op het gedicht van Friedrich Hölderlin (1770-1843) Hälfte des Lebens,
want op 7 juli heb ik hier aangekondigd dat te zullen doen. Op 13 juni had ik het,
samen met een ander ‘onbegrijpelijk, maar mooi’ gedicht, Vera Janacopoulos van
Jan Engelman (1900-1977), besproken.
Intussen was mij namelijk gebleken dat Gerrit Komrij in 1982 in deze krant vele
artikelen aan Hölderlins gedicht had gewijd. Op 31 maart van dat jaar had hij, behalve
het gedicht zelf, ook drie vertalingen ervan in zijn rubriek Een en ander opgenomen
en de lezers gevraagd aan welke vertaling zij de voorkeur gaven. Hij had een tiental
reacties verwacht, maar het zijn er 225 geworden.
In de maanden daarna wijdde Komrij vele artikelen aan die reacties, waarvan
sommige volledige eigen vertalingen van het gedicht inhielden. Het is mij er niet om
te doen dit nu alles te gaan herkauwen. Ik wil slechts de vertaling van het begin en
van het eind van het gedicht te berde brengen, omdat hierin, volgens mij althans, de
moeilijkheid van vertalingen überhaupt in het bijzonder naar voren treedt. Maar
daarvoor moet ik wel eerst het gedicht in herinnering roepen:
Mit gelben Birnen hänget/Und voll mit wilden Rosen/Das Land in den See,/Ihr holden Schwäne,/
Und trunken von Küssen/Tunkt ihr das Haupt/Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn/Es Winter ist, die Blumen, und wo/Den Sonnenschein,/Und
Schatten der Erde?/Die Mauern stehn/Sprachlos und kalt,im Winde/Klirren die Fahnen.
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Het begin eerst. Birnen zijn peren, maar peren roepen, nog geheel afgezien van de
klank, voor de Nederlander geheel andere associaties op dan Birnen voor de Duitser:
met de gebakken peren zitten, zat als een peer, een geschikte peer, een (muil)peer,
een gloeilamp. Met het woord gaat de associatie die Hölderlin met Birnen oproept
verloren, en toch is het onvermijdelijk.
Nu het eind van het gedicht, dat in zijn ijzigheid zo schril contrasteert met het
idyllische begin. Voor mijzelf had ik, nog geen kennis hebbend van de 225 reacties
op Komrijs oproep, ‘im Winde klirren die Fahnen’ vertaald met: ‘in de wind klapperen
de vlaggen’. Maar nu blijkt mij dat met Fahnen Hölderlin heeft bedoeld: weerhanen,
en dan moet de vertaling ongeveer luiden als: ‘in de wind knersen de weerhanen’.
Ik neem aan dat dit juist is, maar voor mij, die, die andere betekenis van Fahnen
niet kennende, mij een beeld had gevormd van vlaggen die in de vrieswind klapperen,
was het buitengewoon moeilijk nu aan een ander beeld te wennen. Het was alsof het
gedicht voor mij aan schoonheid had verloren.
Het is zoals Komrij zegt: ‘Elke discussie over poëzievertalingen struikelt vroeg
of laat over deze woordaffectie, over het feit dat dezelfde woorden voor verschillende
mensen verschillende ladingen hebben, zelfs andere woorden zijn. Wat de een
zoetsappig vindt, is voor de ander geniaal. Als je er maar lang genoeg bij stilstaat
word je vanzelf gek.’
Dit geldt overigens niet alleen voor poëzievertalingen, zelfs niet alleen voor
vertalingen. Het geldt ook voor de eigen taal: woorden worden soms door de lezers
anders gelezen dan de schrijver heeft bedoeld. Het toeval wil dat mij dat onlangs
tweemaal is overkomen.
Eerste geval. Enige maanden geleden schreef ik dat in de jaren '30 arbeiders geen
hoeden, maar petten droegen. Ik schreef dit overigens vragenderwijs (want je moet
nooit op eigen geheugen vertrouwen): ‘arbeiders droegen in die jaren toch petten en
geen hoeden?’ Niettemin zag een lezer daar een ‘sneer’ in, terwijl volgens mij die
opmerking (beter: vraag) neutraal was.
Natuurlijk ga ik ervan uit dat die lezer volstrekt te goeder trouw was (want anders
is een discussie niet mogelijk), maar blijkbaar is voor sommigen de herinnering aan
de jaren '30 nog zo met affecten beladen dat zelfs een neutrale verwijzing ernaar
voor hen een verborgen oordeel kan inhouden. Tja, op zo'n manier kan zelfs niet
over de feiten gediscussieerd worden.
Ander geval. Onlangs schreef ik dat tijdens de Europese kampioenschappen voetbal
hele volksstammen ‘zich uitdossen als Papoea's’. Ik geef toe: de vergelijking was
misschien niet erg fijnzinnig, maar rechtvaardigde zij de vraag van een (andere) lezer
of ik ‘plotsklaps racistisch geworden’ was?
Ook van die lezer trek ik de goede trouw niet in twijfel. Daarom geef ik hier zijn
redenering weer: ‘De vergelijking is laakbaar omdat de Papoea's als retorische norm
worden misbruikt voor primitiviteit en driftmatig handelen. Misschien doen ze dat
wel, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat u aannemelijk wil maken
dat voetbalsupporters driften vertonen, dat dat verbazend primitief is, en om die
gedachte kracht bij te zetten wordt de vergelijking met de Papoea's gemaakt.
Daarmee wordt de primitiviteit van Papoea's buiten discussie gesteld, het is het
“ça va sans dire”-sluitstuk van de argumentering. Net zo primitief als Papoea's, dat
hoeft niet verder te worden toegelicht, want de primitiviteit van Papoea's is
onomstreden en vanzelfsprekend. Niet de constatering van primitivisme is racistisch,
maar de vanzelfsprekendheid.’
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Zoals gezegd: fijnzinnig was het niet, maar houdt de constatering van primitiviteit
noodzakelijkerwijs een negatief oordeel in? Hoeveel mensen houden niet van
Afrikaans houtsnijwerk of van de zeepsteensculpturen van Eskimo's (officiële naam:
Inuit)? Het is pas wanneer in de eigen cultuur abnormaal of afwijkend gedrag wordt
vertoond, dat, bij mij althans, de constatering van primitiviteit een misprijzing kan
inhouden.
Overigens is zij, op Papoea's of andere ‘primitieve’ volken toegepast, niet zozeer
racistisch alswel etnologisch of cultuur-antropologisch.
P.S. De artikelen van Gerrit Komrij over Hölderlins gedicht zijn, onder de titel
De muze in het kolenhok, gebundeld in een boekje, uitgegeven door Guus Bauer,
Amsterdam (1983).
NRC Handelsblad van 01-08-2000, pagina 9

Waarom werd Nederland gespaard?
Hoe komt het dat Nederland in 1914, anders dan België, de dans van de Eerste
Wereldoorlog is ontsprongen? Niet omdat onze neutraliteit boven alle twijfel verheven
was, want dat was die van België toen ook. Bovendien was die Belgische neutraliteit
bij verdrag van 1839 geregeld, wat de Nederlandse niet was.
Nee, België lag - verdrag of geen verdrag - op de marsroute van de Duitse legers
naar Parijs, en daarom werd het in de oorlog meegesleept. Die opmars door België
verliep volgens het plan dat een vorige chef van de generale staf, generaal von
Schlieffen, had opgesteld, maar dat plan had oorspronkelijk ook in een doortocht
door zuidelijk Nederland, dus in schending van ook onze neutraliteit, voorzien.
Waarom is dit oorspronkelijke plan gewijzigd?
Deze vraag kwam bij mij op toen ik onlangs naar een uitzending van RTL4 over
het zogenaamde Schlieffenplan keek, waarin niet vermeld werd dat dat plan juist in
een voor Nederland essentieel onderdeel was gewijzigd (ik schreef hierover op 21
juli). Door die wijziging van het Schlieffenplan werd Nederland gespaard.
Mijn nieuwsgierigheid werd nog versterkt toen een oud-gymnasiumgenoot mij
naar aanleiding van mijn artikel van 21 juli opbelde. Hij vertelde mij dat in zijn
familie het verhaal de ronde deed dat het aan zijn grootvader, die aan de toenmalige
Staatsspoorwegen verbonden was, te danken was geweest dat de Duitsers het
Schlieffenplan hadden gewijzigd. Kon ik dat bevestigen?
Die grootvader heette A.G.A. Everts, en onderzoek in de Staatsalmanak wees uit
dat iemand van die naam tot 1907 chef van het mouvement, dus verantwoordelijk
voor de dienstregeling, was geweest (later zou hij nog hoger stijgen). In die functie
zou hij inderdaad, zoals het familieverhaal wilde, ervoor gezorgd kunnen hebben dat
bij een mobilisatie het Nederlandse leger snel stellingen aan de grenzen kon betrekken.
Zou literatuur over het Schlieffenplan nadere bevestiging van dat verhaal opleveren?
Daarvoor raadpleegde ik het boek van de bekende historicus Gerhard Ritter Der
Schlieffenplan: Kritik eines Mythos (München 1956). Daarin zou in elk geval wel
een antwoord op de vraag te vinden zijn waarom de Duitsers, in afwijking van het
oorspronkelijke plan, Nederland in 1914 niet zijn binnengevallen.
Het antwoord komt in het kort hierop neer: Helmuth von Moltke, Schlieffens
opvolger als chef van de generale staf, vond dat het plan van zijn voorganger, door
het front te ver naar het noorden (tot ongeveer Nijmegen) uit te strekken, de
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linkerflank (tussen Straatsburg en Bazel) te veel uitdunde en daardoor vatbaar maakte
voor Franse tegenaanvallen.
Bovendien vreesde hij dat een Franse doorbraak in Elzas-Lotharingen de Duitse
operatie door België (dat in elk geval aangevallen zou worden) van haar
verbindingslinies naar het Duitse achterland zou kunnen afsnijden. Met andere
woorden: de Duitse linkerflank zou moeten worden versterkt ten koste van de
strijdmacht die, volgens het Schlieffenplan, door zuidelijk Nederland had moeten
trekken.
Moltke vond trouwens dat het Schlieffenplan zoveel divisies aan het westelijk
front vergde dat de verdediging in het oosten, tegen een Russische aanval, daardoor
in gevaar kwam. Tenslotte bezigde hij een politiek argument: Duitsland zou in geval
van oorlog het neutrale Nederland nodig hebben als ‘luchtpijp’. Daarom mocht zelfs
een doorstoot door Nederland op z'n smalst, Limburgs wespentaille ter hoogte van
Sittard, niet overwogen worden.
Zo ontsprong Nederland de dans. Ondertussen ging Schlieffen, hoewel
gepensioneerd, onverdroten door met zijn plannen. In een memorandum van 1911
(twee jaar voor zijn dood) bepleitte hij zelfs dat, teneinde een Engelse landing te
voorkomen, twee divisies ten noorden en ten zuiden van de Waal naar het westen
van Nederland zouden doorstoten: de ene tot aan de waterlinie Naarden-Utrecht, de
andere tot in het mondingsgebied van Schelde, Maas en Waal ten zuiden van
Rotterdam.
Rekende Schlieffen met Nederlandse tegenstand? Aanvankelijk nauwelijks. In
1905 schreef hij: ‘Nederland ziet in een met Frankrijk verbonden Engeland niet
minder een vijand dan Duitsland. Een schikking met Nederland zal wel te bereiken
zijn.’ Volgens een mondelinge overlevering van de Duitse generale staf zou hij hier
afgegaan zijn op anti-Engelse uitlatingen uit Nederlandse militaire kringen.
Maar in 1911 - hij was toen al zes jaar in ruste - heette het dat Nederland wegens
zijn koloniën ‘op genade of ongenade’ van Engeland afhankelijk was. Bovendien
hadden de Nederlanders zich, volgens hem, al militair voorbereid op een verdediging
van de Maaslinie tot Maastricht. Dit is de enige mogelijke zinspeling op de
werkzaamheden van A.G.A. Everts die ik in Ritters boek heb kunnen vinden.
Misschien levert archiefonderzoek meer op.
Hoe het ook zij, Nederland is buiten die oorlog gebleven en heeft daardoor, volgens
de historicus M.C. Brands, ‘een cruciale wissel van de moderne geschiedenis van
ons continent’ gemist, Daardoor is ‘de toch al korte twintigste eeuw in Nederland
wel heel erg kort geworden’ en heeft de ‘Tweede Wereldoorlog zo'n overrompelend
en niet voorbijgaand effect [...] gehad in ons land - meer nog dan in landen die langer
“getraind” waren in het fenomeen “wereldoorlog”’.
Kortom, ‘Nederland heeft in 1914-1918, anders dan de meeste landen om ons
heen, zijn onschuld en naïveteit niet verloren’. Moeten we het daarom betreuren dat
Nederland niet, als België, de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt? Nee, natuurlijk
niet, maar het is wel eens nuttig na te denken over de gevolgen die deze langdurige
positie in de luwte heeft gehad voor het Nederlandse denken over internationale
politiek.
NRC Handelsblad van 04-08-2000, pagina 7

Economisme: gevaar voor Europa
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‘Federalisme is het juiste doel voor Europa, maar Europa is nog niet klaar voor
federalisme.’ Dit zijn de slotwoorden van het onlangs verschenen boek Democracy
in Europe van de Amerikaan Larry Siedentop, die politieke filosofie in Oxford
(Engeland) doceert (Penguin Press, £18,99). Die slotwoorden zijn de conclusie
waartoe een beknopt, logisch betoog leidt.
Waarom is federalisme het juiste doel voor Europa? Siedentop omschrijft niet
precies hoe een Europese federatie eruit moet zien, maar uitgaande van de wens dat
Europa een politieke eenheid wordt, ziet hij in een soort van federatie de enige vorm
die recht kan doen aan de grote politieke, economische en culturele verschillen binnen
Europa. Een Europese eenheidsstaat kan dat in elk geval niet. Maar waarom is Europa
niet klaar voor federalisme? Siedentop ziet vele obstakels, maar het zijn er vooral
twee die, volgens hem, overwonnen moeten worden voordat er sprake kan zijn van
enigerlei Europese federatie. Het eerste noemt hij het economisme waardoor Europa
in feite sinds 1950, als Gemeenschap voor Kolen en Staal, geleid is geweest.
Wat verstaat hij onder economisme? In tegenstelling tot het constitutionele proces
in de achttiende en negentiende eeuw - laten we zeggen: van Montesquieu tot
Thorbecke - dat tot de nationale democratieën in Europa heeft geleid, is het de ‘taal
van de economie’ die het proces van de Europese integratie heeft beheerst.
Nu geeft de economie geen duidelijke criteria voor een spreiding van macht - en
om een spreiding van macht te krijgen is juist een federale vorm nodig. Ja, het
economisme, de nadruk op het economische proces, maakt het gemakkelijk om de
moeilijke kwesties die een billijke spreiding van macht opwerpt, te omzeilen.
Zo wordt de Europese integratie een zaak voor economische deskundigen in plaats
van constitutionele denkers. Dit heeft de aantrekkelijkheid dat snel resultaten worden
geboekt. Immers, de economie is een van die sociale wetenschappen die ‘zich
adverteren als van onmiddellijke relevantie te zijn voor de actuele situatie en het
daarop te baseren beleid’, zoals A. van der Woude onlangs zei in zijn afscheidsrede
als hoogleraar geschiedenis in Wageningen.
De verzorgingsstaat heeft dit proces in ieder West-Europees land verhaast. Terwijl
het in de parlementen vroeger de juristen waren die de boventoon voerden, zijn het
nu de economen, en die hebben meestal weinig geduld met processen van langere
adem, zoals de culturele en sociale gevolgen van een geforceerde ontwikkeling, en
met de constitutionele finesses die recht willen doen aan culturele en sociale
verscheidenheid.
Maar de parlementen hebben tegelijkertijd aan macht verloren - juist ook als gevolg
van dat economisme. De regeringen hebben een reusachtige voorsprong in kennis
gekregen op het parlement, dat geen greep kan krijgen op het ingewikkelde detailwerk
dat de verzorgingsstaat met zich brengt. Zo ontstaat er een stilzwijgend
bondgenootschap tussen regering en parlement - ten koste van de democratische
verantwoording.
Op Europese schaal overgebracht, wordt dit allemaal nog veel erger. Het Europese
Parlemt heeft nauwelijks macht, en zowel Ministerraad als Europese Commissie,
hoewel in concurrentie met elkaar verwikkeld, moeten weinig van pottenkijkers
hebben. De geheimhouding die de gemachtigde voor buitenlands en veiligheidsbeleid,
Xavier Solana, heeft weten te bedingen voor zaken zijn beleid betreffend ligt in
dezelfde lijn.
Overigens heeft het economisme ook de neiging, zegt Siedentop, het onderscheid
tussen buitenlandse en binnenlandse zaken te vervagen. Een groot deel van het
buitenlands beleid is Europees beleid, en dat is voornamelijk economisch. Wat zou
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dat? Een buitenlands beleid onttrekt zich per definitie aan publieke discussie, en
wanneer het meer ‘economisch’ wordt, strekt die noodzakelijke geheimhouding zich
ook over de economie uit. Misschien onvermijdelijk als er zaken gedaan moeten
worden, maar niet bevorderlijk voor de democratie in Europa.
Er moet onmiddellijk aan worden toegevoegd dat er van een onrust onder het
publiek over deze gang van zaken weinig te merken valt. Er heerst overal
hoogconjunctuur, dus waarom zouden wij ons hier druk over maken? Er is dan ook
weinig sprake van een debat over de toekomst van Europa - althans in landen, zoals
Nederland, die al volledig in de greep van het economisme zijn. De regering vindt
dat wel rustig zo.
Dit is in Parijs en Berlijn niet onopgemerkt gebleven. Volgens Dominique Moïsi,
adjunct-directeur van het Franse instituut voor internationale betrekkingen (die ook
wel in onze krant schrijft), lijkt het wel alsof alleen in die twee hoofdsteden serieus
gedebatteerd wordt over de toekomst van Europa (Financial Times, 31 juli). In Den
Haag zwijgen Kok en Van Aartsen in elk geval in alle talen.
De laatste is liberaal, en voor het liberalisme heeft Siedentop ook harde woorden.
Het heeft op het gebied van constitutioneel denken een reputatie op te houden, maar
lijkt wel helemaal bezweken te zijn voor het economisme, ja zelfs het consumentisme,
zegt hij. In Nederland beroepen de liberalen zich graag op Thorbecke en Telders,
maar die zouden wel het een en ander over de staatkundige en volkenrechtelijke
structuur van het Europa van de toekomst te zeggen hebben gehad.
Hoe dit ook zij - ‘over Europa wordt bijna uitsluitend in economische termen
gesproken’ (Siedentop schrijft dit vóór de redevoeringen van Fischer en Chirac). ‘In
hun uitlatingen zijn de elites in Europa ten slachtoffer gevallen aan de tirannie van
de economische taal ten koste van politieke waarden, zoals spreiding van macht en
democratische verantwoording. Meer en meer zijn wij in aanbidding verzonken voor
het altaar van de economische groei in plaats van voor dat van het burgerrecht.’
Over het tweede grote obstakel dat Siedentop op de weg van een Europese federatie
ziet, een andere keer.
NRC Handelsblad van 08-08-2000, pagina 9

Etatisme: gevaar voor Europa
Democratie in Europa wordt ernstig bedreigd door ‘het huwelijk tussen economisme
en étatisme, dat kenmerkend is voor de tegenwoordige renloop naar Europese
integratie’. Dit is een centrale stelling van het boek Democracy in Europe van de
Amerikaan Larry Siedentop, die politieke filosofie in Oxford (Engeland) doceert.
Wat hij onder economisme verstaat is hier op 8 augustus, in een eerste artikel over
dat boek, uiteengezet: de nadruk op economische integratie die het Europese
eenheidswerk sinds 1950 heeft gekenmerkt. Daardoor zijn grote resultaten bereikt,
maar wèl met verwaarlozing van politieke integratie, die een veel langzamer proces
is.
De tegenwoordige economische hausse begunstigt natuurlijk dat economisme vooral in landen, zoals Nederland, waarin welvaart vanouds een belangrijk, zo niet
het belangrijkste, criterium van beleid is. Zolang het goed gaat, maken we ons weinig
zorgen over de staatkundige vorm die Europa op den duur moet krijgen.
Vulgair-liberalisme dus.
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Heel anders is het étatistische denken, waarin de staat, met een duidelijk doel voor
ogen, het economisch leven ondergeschikt tracht te maken aan dat doel. Door dit
denken is vooral de Franse politiek, sinds de zeventiende eeuw (Colbert), beheerst.
De laatste decennia, te beginnen met 1983, is de praktijk wel liberaler geworden,
maar die praktijk heeft het denken nauwelijks gewijzigd. Aan dat Franse étatisme
wijdt Siedentop vele bladzijden, en terecht, want volgens hem is Brussel een
‘dépendance van Parijs en de Franse politieke elite’ geworden.
Daarmee is niet gezegd dat hij anti-Frans is. Integendeel, hij heeft grote
bewondering voor de kwaliteiten van die elite - een voortreffelijk ambtenarencorps,
dat in symbiose met de industrie leeft. Bovendien: Frankrijk weet, anders dan veel
andere Europese landen, wat het met Europa wil.
Vooral na de Duitse hereniging is zijn doel nog sterker op politieke integratie
gericht. Dat is de enige manier waarop het nog greep kan hebben op het veel grotere
en potentieel machtigere Duitsland. De Economische en Monetaire Unie (EMU), die
de almacht van de Duitse Bundesbank heeft vervangen, is de eerste stap in dit proces.
Deze stelling is, hoewel niet origineel, zeker juist. Maar Siedentop schiet te ver
door: hij beweert dat Frankrijk na de Duitse hereniging het federale model heeft
omhelsd. Nu, dat moet nog blijken. In zijn Berlijnse rede van 27 juni heeft president
Chirac nog eens herinnerd aan Frankrijks ‘unitaire traditie’ tegenover het Duitse
federalisme, dat had weerklonken in Joschka Fischers rede van 12 mei over Europa.
Met al zijn kennis van Montesquieu en Tocqueville, lijkt Siedentop niet geheel
vertrouwd met het huidige Franse denken. Zo dicht hij de Gaulle de conceptie van
het Europe des patries toe, terwijl de generaal zich daarentegen geen ander Europa
dan het Europe des états kon voorstellen. Het laatste is inderdaad étatistisch gedacht,
terwijl het in eerste eerder in overeenstemming is met een federalistisch model.
Maar goed, dit doet geen afbreuk aan de stelling dat Frankrijk zijn staatsgedachte
op Europa tracht te projecteren. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Ieder land
projecteert zijn staats- of samenlevingsmodel op het Europa van de toekomst. Het
verschil is alleen dat Frankrijk over een duidelijke visie en een subliem
ambtenarencorps beschikt om dit door te drukken.
En daar ziet Siedentop juist een groot gevaar: ‘Het Franse staatsmodel is het model
dat de minste kans maakt een cultuur van overeenstemming in Europa te kweken’,
eerder ‘een cultuur van achterdocht en cynisme’.
Ja, Siedentop herinnert eraan dat het Franse model in eigen land herhaaldelijk
revoluties heeft uitgelokt. Hij vreesde dan ook backlashes als het op Europa wordt
toegepast.
Het economisme, dat Siedentop als het andere grote gevaar ziet dat Europa bedreigt,
werkt dit in zoverre in de hand dat het, in zijn haast spoedige (economische) resultaten
te bereiken en in zijn onwil bereikte resultaten op het spel te zetten, onverschillig is
ten aanzien van de staatkundige vorm die de Europese integratie ten slotte moet
krijgen.
In het debat over die vorm, dat uiteindelijk ook in Nederland eens van de grond
moet komen, kan Siedentops boek, ondanks de schoonheidsfoutjes, een goede gids
zijn.
NRC Handelsblad van 11-08-2000, pagina 7

Een morele kat in de zak?
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Aan de keuze van Joseph Lieberman als Democratisch kandidaat voor het
vice-presidentschap van de Verenigde Staten zitten een paar aspecten die van
algemener aard zijn dan de calculaties van binnenlandse, ja van interne partijpolitiek,
die natuurlijk ook een rol gespeeld hebben. Sommige van die aspecten vind je ook
terug in, bijvoorbeeld, de Nederlandse politiek.
In de nabeschouwingen over die keuze is er vooral de nadruk op gelegd dat Al
Gore, door die keuze, zich duidelijk gedistantieerd heeft van president Clinton.
Senator Lieberman was immers vrijwel de enige belangrijke Democraat die Clintons
gesjoemel met Monica Lewinsky indertijd openlijk veroordeelde als ‘immoreel’.
Daarmee schaarde hij zich in de praktijk naast al die Republikeinen die door hun
tegenstanders - dat wil zeggen: Clintons aanhangers - voor fatsoensrakkers werden
uitgemaakt. Hillary Clinton sprak zelfs van een extreem-rechtse samenzwering. Het
verschil was alleen dat Liebermans veroordeling niet zo ver ging dat zij hem ertoe
bracht voor Clintons afzetting te stemmen.
Feit blijft dat Lieberman, een orthodoxe jood die de sabbat houdt, er op het gebied
van de zedelijkheid beginselen op na houdt die, als een christen ze zou verkondigen,
hem als conservatieve gluiperd zouden brandmerken (althans bij degenen die meer
verlichte principes huldigen). In feite is Lieberman een van de meest conservatieve
Democraten in de Senaat.
Maar behalve dat, schaamt hij zich er niet voor voortdurend te getuigen van zijn
diepe geloof. Op het nieuws van zijn keuze als kandidaat voor het vice-presidentschap
reageerde hij door de oudtestamentische Kronieken aan te halen en zijn keuze als
een wonder te beschrijven. Vervolgens ging hij met Al Gore (een gelovige baptist)
in gebed en slaagde hij erin om in een rede van een half uur twaalf keer Gods naam
te noemen. Een televisiedominee zal het hem niet verbeteren.
Niettemin: groot gejuich bij de Democraten, die zulke taal gehuichel plegen te
noemen wanneer die uit mond van de Moral Right komt. Overigens was Moral Right
zelf ook vol lof voor Al Gore's keuze. Zou die beweging minder partijdig zijn dan
ze wordt afgeschilderd, ja minder partijdig zelfs dan libertijns links? Libertijns links
zou trouwen wel gegronde bedenkingen kunnen koesteren - en koestert die misschien
ook wel - tegen een man als Lieberman, die het beleid opnieuw wil bezielen met
godsdienstige waarden. De scheiding tussen kerk en staat zou erdoor in gevaar kunnen
komen. Maar tot dusver zijn zulke geluiden nog niet gehoord.
Hoe komt dat? Overweegt de vreugde over wat een briljante tactische zet van Al
Gore lijkt te zijn? Wordt de Democraat Lieberman veel vergeven wat een Republikein
nagehouden zou worden? Of beschermt zijn godsdienst hem voorlopig tegen kritiek
die een medechristen ruimschoots ten deel zou zijn gevallen? Er zijn immers slechts
weinigen die het verwijt van antisemitisme willen riskeren, zelfs wanneer het
ongegrond is.
Behalve de verdere vervaging van de grens tussen kerk en staat die het gevolg zou
kunnen zijn van Liebermans benoeming, zijn er ook andere standpunten die die
benoeming, nader beschouwd, tot een risico zouden kunnen maken. Zo is hij niet
geliefd bij de machtige onderwijzersbond, bij Hollywood (wegens zijn campagne
tegen pornografie) en bij de bonden in het algemeen (wegens zijn geestdrift voor
vrijhandel).
Anderen zullen zich misschien op een goed ogenblik herinneren dat hij, met Gore,
tot de weinige Democraten behoorde die tien jaar geleden voor de Golfoorlog stemden.
In welk geval getuigt dit alles van een grote onafhankelijkheid en tevens van Gore's
moed, want met die onafhankelijkheid van zijn tweede man zou hij in de loop van
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zijn presidentschap wel eens last kunnen krijgen. Zo ja, dan heeft hij misschien een
morele kat in de zak gekocht.
Nu heeft Lieberman intussen sommige van zijn standpunten weer gedeeltelijk
ingeslikt (zó principieel is hij ook niet), maar nu doet zich het merkwaardige fenomeen
voor dat, terwijl er schande van wordt gesproken dat Dick Cheney, George Bush'
tweede man, thans andere standpunten inneemt dan hij vijftien of twintig jaar geleden
als Congreslid heeft verdedigd, er in de publiciteit stilzwijgen heerst over Liebermans
soepelheid.
Dit verschijnsel is in ons land niet vreemd. We hoeven slechts te denken aan
antirevolutionaire minister Smallenbroek, die in 1966 moest aftreden omdat hij,
lichtelijk aangeschoten, bij het parkeren een andere auto had beschadigd, terwijl
enkele jaren later de toen revolutionaire minister Pronk vrijuit ging toen hem iets
dergelijks was overkomen (in een sloot gereden). Het merkwaardige is alleen dat
deze lankmoedigheid zich in de Verenigde Staten vooralsnog ook uitstrekt over een
uitgesproken conservatief man als Lieberman.
Er is nog een aspect aan Liebermans benoeming dat nog niet veel aandacht heeft
gekregen. Hij is - begrijpelijk van een jood - vurig kampioen van de Israelische zaak.
Op zichzelf is daar misschien niets tegen, maar het tekent wel hoe geringe rol
overwegingen van buitenlandse politiek bij de benoeming hebben gespeeld. Zij zal
immers de Amerikaanse functie als onpartijdig bemiddelaar in het conflict tussen
Israel en de Palestijnen slechts moeilijker maken. Dat wil zeggen: als Gore en
Lieberman in november gekozen worden.
NRC Handelsblad van 15-08-2000, pagina 7

De ware eenheid is negatief
Een van de spaarzame echo's in Nederland op de rede van 12 mei van de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, waarin hij een Europese federatie
van nationale staten als einddoel schetste, was het artikel van mr. P. VerLoren van
Themaat, oud-hoogleraar Europees recht in Utrecht en oud-advocaat-generaal bij
het Europese Hof van Justitie, in onze krant van 4 juli.
VerLorens bezwaar tegen Fischers gedachte was ‘dat federale staten, met hun naar
binnen gerichte constitutionele structuur, vaak moeilijk in staat zijn effectieve
internationale samenwerking te bevorderen’. En dat vond hij juist voor Nederland,
met zijn open economie, gevaarlijk.
In een reactie op dat artikel (11 juli) noemde ik dit antifederalistische geluid van
iemand die behoort tot de eerste generatie van ‘Europeanen’ verrassend. In een
particuliere brief, waaruit ik al eerder (25 juli) citeerde, verklaarde VerLoren zich
nader. En uit die brief citeer ik met zijn toestemming opnieuw. VerLoren kan
‘inderdaad bevestigen dat ik, als bewonderaar van mijn grote leermeester B.M.
Telders (bij wie ik had zullen promoveren, maar dat werd door zijn dood in het
concentratiekamp Bergen-Belsen onmogelijk gemaakt), nooit een federalist ben
geweest. De Europese integratie beschouwde ik slechts als de potentieel meest
vooruitlopende en dus welkome stap naar een betere internationale rechtsorde: een
volkenrechtelijke structuur met een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld.’
Hij verwees daarbij naar Telders' Leidse proefschrift uit 1927: Staat en volkenrecht:
proeve van rechtvaardiging van Hegel's volkenrechtsleer, en dat was voor mij
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aanleiding dat eens uit de kast te halen. Het was vooral wat Telders daarin schrijft
over het karakter van de staat wat mij trof. Ik citeer (met behoud van Telders' spelling):
‘Een huidige staat is ethnies, geografies en kultureel bepááld, verschilt daardoor
van andere staten. De in iedere bepaaldheid opgesloten negatie-van-anders-zijn heeft
ook hier betekenis. Reeds in de grenzen van een land komt zij tot uitdrukking. Iedere
staat is bepáálde, d.i. begrensde staat, sluit andere van zich uit. Iedere staat is derhalve
ontkenning van andere staten, dewelke eveneens andere uitsluiten (...).
Deze zuiver logiese gedachtegang komt ook op andere wijze tot uiting: het nationale
leven is dán het krachtigst wanneer gevaar van buiten dreigt, wanneer m.a.w. de
negatie van anderen zich doet gelden. De eenheid van de staat blijkt nooit duideliker,
inwendige verdeeldheid is nooit spoediger vergeten dan wanneer men zich tegenóver
het buitenland heeft te stellen.
Dit ligt in de rede: de ware eenheid is door en door negatief, heeft het onderscheid
van andere in zich opgenomen. Voor de histories geworden bondsstaten ware het
niet moeilik aan te tonen dat de tegenstelling (negatie) tot anderen een wezenlike rol
in hun wordingsgeschiedenis speelde. (Men denke aan het ontstaan van de Republiek
der Zeven Provinciën in de strijd tegen Spanje, en de betekenis van de oorlog van
1870 voor de eenheid van het Duitse rijk.)’
Dit lijkt puur Hegel. Ik zeg: lijkt, want van deze grote Duitse filosoof heb ik nooit
iets gelezen. Maar de gedachtegang was mij wel vertrouwd. Die was tot mij gekomen
via de filosofe Carry van Bruggen (1881-1932), die ook aan Hegel schatplichtig was
(de collectiviteit - dus ook de staat - zal ‘zich van andere collectiviteiten willen
(moeten) onderscheiden, teneinde te blijven bestaan’ en: ‘Zijn is anders zijn’).
Wat heeft dit nu met Europa als staatkundige eenheid te maken? Welnu, als
staatkundige eenheid zal Europa - als federatie of, a fortiori, als unitaire staat dezelfde kenmerken tonen als iedere staat: als begrensde staatkundige eenheid zal
het per definitie andere eenheden van zich uitsluiten. Ook zijn eenheid zal dus, om
in Telders' woorden te spreken, ‘door en door negatief’ zijn. Het zal zijn - precaire
- eenheid slechts kunnen handhaven door zich tegenover het buitenland te stellen.
Ik weet niet of dit ook de conclusie van VerLoren is, maar volgens mij is alleen
maar op die manier zijn bezwaar tegen het federalisme, ja tegen iedere staatkundige
structuur voor Europa te begrijpen. Daartegenover stelt hij een volkenrechtelijke
structuur, daarbij verwijzend naar art. 92 van de Grondwet, dat het mogelijk maakt
aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden, bestuur en rechtspraak op te dragen.
Maar volkenrecht vooronderstelt het bestaan van (min of meer) zelfstandige staten,
want tussen staten die opgegaan zijn in één geheel, bestaat geen volkenrecht, maar
staatsrecht. Zo gezien, zullen de staten van Europa op politiek gebied nooit verder
komen dan samenwerking, zij het, naar we mogen hopen, geleid door het volkenrecht
- een recht dat, volgens Telders, die ook hier Hegel volgt, ‘altijd wordend recht zal
blijven en nooit tot volledige organisatie zal kunnen komen’.
Nogmaals: ik weet niet of ik deze conclusies op de rekening van VerLoren kan
boeken, maar ik vind wèl dat de Teldersstichting, de denktank van de liberalen, het
aan de nagedachtenis van haar naamgever (die de laatste voorzitter was van de
vooroorlogse Liberale Staatspartij, de voorganger van de VVD) bijna verplicht is
deze gedachten uit te werken, eventueel te moderniseren.
Of zij daarmee de VVD een dienst zal bewijzen, mag geen punt van overweging
zijn. Die partij heeft zich al eens eerder onverschillig getoond ten opzichte van de
denkproducten van de stichting. Ja, een paar jaar geleden zijn die zelfs op een
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vergadering van de partijraad openlijk weggejouwd. Maar dat mag niet hinderen:
anderen kunnen er hun profijt mee doen.
NRC Handelsblad van 18-08-2000, pagina 7

Zelfbeeld en identiteit
‘Nederlanders schamen zich voor het koloniale verleden en zijn trots op de
waterwerken en de Gouden Eeuw. Eénderde van de bevolking is bereid voor het
vaderland te sterven.’ Zo vat het Historisch Nieuwsblad (juli 2000) het resultaat
samen van een enquête die het, samen met EO-radio 1, heeft laten houden onder 503
Nederlanders: een onderzoek naar hun waardering van het nationale verleden en naar
hun verbondenheid met eigen land.
Wie de uitgebreide versie van het onderzoek opvraagt, krijgt een pak papieren
onder de titel ‘Enquête “Nederlandse identiteit”, maar dat is wat in het Engels heet
een misnomer, een verkeerde benaming, want waar het om gaat, is het Nederlandse
zelfbeeld, en dat is slechts een onderdeel van de identiteit. Kijk maar naar de vragen
die aan die 503 gesteld zijn:
Welke gebeurtenis of episode uit de Nederlandse geschiedenis kunt u noemen
waarop de Nederlanders trots kunnen zijn?’ Idem voor een gebeurtenis of episode
waarvoor ze zich zouden moeten schamen. ‘Kunt u iemand uit de Nederlandse
geschiedenis noemen waar u wel eens een goed gesprek mee zou willen hebben?’
‘Waar voelt u zich het meest verbonden mee? Is dat met het dorp of de stad waar u
woont, met uw streek of provincie, met Nederland of met Europa?’
‘Hoe belangrijk vindt u het dat Nederlanders iets weten over de geschiedenis van
Nederland?’ ‘Welk van de volgende onderwerpen is volgens u voor Nederlanders
het belangrijkst om iets over te weten? Is dat de Tachtigjarige Oorlog, Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog, het Nederlandse koloniale bestuur of het
Nederlandse regeringsstelsel?’ ‘Waar gaat uw hart het snelst voor kloppen? Is dat
voor het koningshuis, de Nachtwacht of het Nederlands voetbalelftal?’ ‘Mocht
Nederland ooit in oorlog raken zou u dan bereid zijn voor Nederland te sterven?’
De meeste kranten hebben indertijd over de uitslag van die enquête bericht. Dus
daar hoeven we niet op terug te komen. Maar die uitslag geeft, zoals gezegd, een
indruk van wat de Nederlanders van zichzelf en hun geschiedenis vinden, niet van
wat ze zijn. En tussen die twee, tussen zelfbeeld en identiteit, zitten meestal - niet
alleen bij Nederlanders - nogal wat verschillen.
Een zelfbeeld is per definitie subjectief: iemand oordeelt over zichzelf. De
vaststelling van een identiteit is in zoverre objectief dat het anderen zijn die dat doen
(natuurlijk ook behept met allerlei - gunstige of ongunstige - vooroordelen). Bovendien
kan een identiteit, zo ooit, slechts vastgesteld worden in vergelijking, zo niet contrast,
met andere identiteiten. Een identiteit in een luchtledig bestaat niet. Zij heeft grenzen,
dus anderen, nodig om vastgesteld te kunnen worden.
Daarvan is in die hele enquête geen sprake, en daarom kan zij geen enquête naar
de Nederlandse identiteit genoemd worden. De redactie van het Historisch Nieuwsblad
was zich daar kennelijk van bewust, want in het artikel dat zij wijdt aan die enquête,
komt het woord identiteit niet voor. Een volgende keer moet zij eens een enquête
houden onder buitenlanders over wat zij van Nederland en de Nederlanders vinden.
Het is de vraag of dan ook de waterwerken, de Gouden Eeuw, het voetbal, de
Tweede Wereldoorlog en onze humanitaire gezindheid als eerste uit de bus zouden
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komen rollen als zaken waarop de Nederlanders het trotst kunnen zijn, zoals dat (in
die volgorde) het geval is bij deze enquête, waarbij uitsluitend Nederlanders betrokken
zijn geweest. Dito dito voor de zaken waarvoor de Nederlanders zich het meest
zouden moeten schamen (kolonialisme, slavenhandel, collaboratie).
Overigens is het goed om, wanneer we over nationale trots of hartkloppingen
praten, ons het woord van de Duitse filosoof Schopenhauer te herinneren: ‘De
nationale trots is de goedkoopste soort van trots, want hij verraadt in degeen die
ermee behept is, het gebrek aan individuele eigenschappen waarop hij trots zou
kunnen zijn.’
Inderdaad, trots kun je, met enig recht, alleen maar zijn op wat je zelf gepresteerd
hebt. Hebben de respondenten zelf de waterwerken aangelegd, het Europese
Kampioenschap voetbal in 1988 gewonnen, verzet in de Tweede Wereldoorlog
gepleegd? Niettemin: niemand is helemaal vrij van trots - ook als die zich uit in
schaamte erover dat we ergens niet trots op kunnen zijn. Schaamte is vaak
gefrustreerde trots.
Voor schaamte geldt hetzelfde als voor trots: hebben de respondenten zich zelf
schuldig gemaakt aan kolonialisme, collaboratie of slavenhandel? Zo niet, dan is het
op z'n minst onhistorisch zich daarover te schamen. ‘Het verleden is een ander land:
ze doen daar de dingen anders dan bij ons’, heeft de Britse schrijver L.P. Hartley
gezegd.
Niettemin: ook van collectieve schaamte is niemand helemaal vrij. Ik althans
schaam mij plaatsvervangend wanneer ik landgenoten zich in het buitenland zie
misdragen. Als het Duitsers of Engelsen zijn, erger ik me alleen maar. Je maakt je
nooit helemaal los van de collectiviteit waartoe je behoort.
Toch is het merkwaardig dat bij de respondenten de schaamte over een ver verleden
- kolonialisme, slavenhandel bijvoorbeeld - groter is dan over recente gebeurtenissen.
Srebrenica vervult heel weinig respondenten met schaamte. Ook in collectieve
schaamte zit iets goedkoops.
NRC Handelsblad van 22-08-2000, pagina 7

Het geloof der kleinkinderen?
Soms vind ik het jammer dat er in Nederland geen rooms-katholieke kranten meer
bestaan. Ook de Volkskrant, eens dagblad van de katholieke arbeidersbeweging, is
sinds 1965 niet rooms meer, al is dat, blijkens de familieannonces, nog niet tot alle
lezers doorgedrongen. Maar waarom mis ik zo'n roomse krant? Om wat er vorig
weekeinde in Rome heeft plaatsgevonden. Ongetwijfeld zou zo'n krant daar uitvoerig
over gerapporteerd hebben.
Nu moest ik volstaan met verspreide berichten in de voornamelijk buitenlandse
pers, en toch was het een heel evenement dat daar te beleven viel. Twee miljoen
jongeren uit 160 landen waren naar Rome getogen om een oude, gebrekkige man te
ontmoeten en aan te horen. Want dat de paus oud en gebrekkig is zal niemand
ontkennen, evenmin als ontkend kan worden dat hij onvermoeibaar is en geestelijk
nog zeer vitaal.
Wat is het merkwaardige aan die gebeurtenis? Dagelijks horen we dat de jeugd
onverschillig is en dat de kerken nog slechts bezocht worden door ouden van dagen.
Kennelijk heeft de rede (of het materialisme) gezegevierd en is de godsdienst op zijn
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retour. Maar zie, in Rome komen twee miljoen jongeren bijeen om hun geloof te
belijden.
Een andere geijkte wijsheid is aan het wankelen gebracht - de wijsheid dat wie de
jeugd wil boeien, telkens met iets nieuws moet komen, want naar ouwe zaken en
zakken luistert zij niet meer. En zie, in Rome komen twee miljoen jongeren luisteren
naar een tachtigjarige grijsaard, die een oeroude boodschap verkondigt.
Het lijkt alsof de voorspelling van prof. F.W. Rutten, voorzitter van Witte
Donderdag 2000 (een club rechtzinnige katholieken, die de vrijzinnigheid in hun
kerk bestrijden), bewaarheid wordt: ‘Geloofsoverdracht ligt nu vooral in de handen
van grootouders.’ De generatie van de ouders is voor de kerk verloren, ‘maar talrijker
zullen de gelovigen zijn van de generatie van mijn kleinkinderen’ (Nederlands
Dagblad - een rechtzinnige protestantse krant - van 23 augustus).
Of we dit verschijnsel nu moeten toejuichen dan wel betreuren - interessant is het
in elk geval. Ik denk niet dat veel public-relationsmensen, opiniepeilers en andere
modieuze adviseurs dit hebben voorzien, en het zou vermoedelijk verkeerd zijn het
verschijnsel uit te leggen als iets wat tot rooms-katholieken beperkt blijft. Is het waar
dat jonge mensen altijd naar verandering streven? Zijn er niet die, even goed als
ouderen, naar vastigheid verlangen?
Natuurlijk, het zou een wonder zijn als al die twee miljoen één en hetzelfde motief
zouden hebben gehad om naar Rome te gaan. Wie wil niet graag eens naar Rome?
En is Rome niet, net zo goed als Parijs, wel een mis waard? Maar we mogen aannemen
dat de meesten toch wel - de een meer, de ander minder - door het geloof gedreven
zijn geweest, al zal dat bij de een er anders uit gezien hebben dan bij de ander.
Zo zal de een misschien geneigd zijn de pauselijke moraal inzake voorhuwelijkse
seks of het gebruik van anticonceptiva minder strikt te volgen dan de ander. Zo'n
Romeins Woodstock onder een onbarmhartige zon is natuurlijk op zichzelf een plaats
waar meer verleidingen op de loer liggen dan de heilige Antonius ooit heeft
getrotseerd.
Overigens was de paus deze keer nogal gedempt in zijn veroordelingen van een
lakse moraal. Alleen de goede luisteraars - en hoevelen waren er onder die twee
miljoen? - zullen zijn toespeling op de ‘moeilijkheden die de jonge verloofden hebben
om tegenwoordig in reinheid het huwelijk af te wachten’ en zijn oproep om het leven
‘in alle fasen van zijn ontwikkeling’ te verdedigen, onmiddellijk geregistreerd hebben.
Veel directer was hij in zijn verwerping van iedere vorm van kras materialisme,
van een onmenselijke mondialisatie, van het egoïsme der volken; ook in zijn afwijzing
van elke discriminatie, in zijn afkeer van de doodstraf, in zijn verdediging van waarden
als vergeving en verzoening, verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid, internationale
rechtvaardigheid, solidariteit en vrede. Vooral op vrede hamerde hij: ‘Jullie zullen
niet aanvaarden instrumenten van geweld en vernieling te worden.’ (Ook niet wanneer
het erom gaat vrede te herstellen?) Ja, ‘zet de wereld in brand met deze revolutionaire
boodschap: vrede!’ Christus ‘daagt jullie uit door de dorst naar radicaliteit, die jullie
verhindert te wennen aan compromissen’. Het laatste is vertaald uit een Franse
vertaling van het Italiaans (gesproken door een Poolse paus) en daarom misschien
niet helemaal duidelijk.
Het is niettemin duidelijk genoeg om de indruk te geven van radicaliteit. Deze zal
wel niet iedere prelaat van de kerk even sterk bevallen als zij de jeugdige toehoorders
leek te doen. Zal de paus zich ontpoppen als de Mao Zedong van de 21ste eeuw, die,
in een culturele revolutie, zijn revolutionaire gardes gebruikt om de verstarde partij
(kerk) te hervormen?
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Daarvoor zal hij toch wel te oud zijn, maar dat hij eraan herinnerd heeft dat Christus'
boodschap in feite revolutionair is en dat, in het jaar 2000, het geloof een moeilijke
zaak is - dat is iets wat toch op z'n minst origineel genoemd moet worden van het
hoofd van een eeuwenoud instituut. Of het instituut er zelf bij zal welvaren, is een
andere vraag.
NRC Handelsblad van 25-08-2000, pagina 9

De mensen kapotliegen
‘Want de behoefte om de waarheid te zeggen en te verspreiden is niet stuk te krijgen.
Je kunt de mensen niet allemaal kapotliegen, ook al bezit je sinds een halve eeuw
het informatiemonopolie.’ Zo luidde het slotwoord van de Huizingalezing die Renate
Rubinstein op 10 december 1982 in de Leidse Pieterskerk hield.
Dit slotwoord had ook voorspellende waarde, want binnen zeven jaar zou het
communistische blok in Europa ineenstorten, en negen jaar later zou zelfs de
Sovjet-Unie niet meer bestaan. Ongetwijfeld heeft de informatie - de kennis van de
waarheid - een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proces. (Renate Rubenstein zou
de afloop ervan niet meemaken, want zij overleed in 1990.)
Ook in de Sovjet-Unie zelf drong de informatie door. Daar kwam in 1985
Gorbatsjov aan de macht, en hij zag in dat zijn land de economische ontwikkeling
van het Westen nooit zou kunnen bijhouden - laat staan inhalen - als het niet grotere
vrijheid van communicatie zou toelaten - grotere vrijheid van communicatie met het
Westen, maar ook in eigen land. Hij noemde dit glasnost. Aanvankelijk had hij, die
per slot van rekening zijn hele leven lang een apparatsjik was geweest, daar zelf ook
moeite mee. Toen in 1986 het ongeluk met de kerncentrale van Tsjernobyl grote
delen van de Sovjet-Unie, maar ook van het buitenland, besmette, probeerde het
apparaat dit eerst te verzwijgen, daarna te ontkennen en vervolgens te bagatelliseren.
Gorbatsjov zelf verscheen pas ongeveer een week later op de televisie om er
verantwoording van af te leggen, maar excuses konden er niet vanaf.
Wanneer we dit vergelijken met de publiciteit die de ramp met de Koersk, ook in
Rusland zelf, heeft gekregen, dan moeten we vaststellen dat er in die veertien jaar
reusachtige vorderingen op het gebied van de openheid zijn gemaakt. Kranten en
televisiestations laten zich niet meer muilkorven en nemen de officiële verklaringen
niet meer voor zoete koek aan. Integendeel, de politieke en militaire autoriteiten,
jarenlang gewend aan immuniteit, werden scherp aangevallen - tot en met president
Poetin.
Er begon iets van een openbare mening te ontstaan die werkelijk openbaar was te beginnen bij de nabestaanden van de 118 slachtoffers, wier reacties niet langer
binnenskamers bleven, maar uitgebreid op de televisie te zien waren. Inderdaad: ‘je
kunt de mensen niet allemaal kapotliegen’- vooral niet als je niet meer het
informatiemonopolie bezit.
Maar de oude krachten zijn nog sterk en zijn aan het tegenoffensief begonnen. In
de eerste plaats Poetin zelf, die weliswaar de verantwoordelijkheid op zich heeft
genomen, maar tegelijkertijd een aanval deed op de ‘liberale commentatoren, die
zich het lot van de bemanning van de Koersk hebben aangetrokken’. Zij zijn
‘dezelfden die eerder met hun pro-Westerse mentaliteit hebben bijgedragen aan de
afbraak van het Russische leger, de marine en de staat’.
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Let op de woorden liberaal en pro-Westers. Zij verraden de communist en
koude-oorlogsvechter in Poetin. De ‘liberalen’ en het Westen zijn in zijn ogen nog
steeds de vijand. Trouwens, minister van Defensie Sergejev had al eerder, in een van
de vele leugenachtige verklaringen die werden verspreid, een vijandelijke
onderzeeboot verantwoordelijk gemaakt voor het ongeluk met de Koersk. En wij,
die dachten dat, met het einde van de Koude Oorlog, er geen vijanden meer waren....
Kortom, de elite van het zogenaamd niet-communistische Rusland reageert op
precies dezelfde manier als de elite van de Sovjet-Unie heeft gedaan. Geen wonder,
want het is dezelfde elite - alweer te beginnen met Poetin, die het grootste deel van
zijn leven in de KGB heeft doorgebracht. Geheimhouding en desinformatie zijn hem
dus met de paplepel ingegeven.
Het is ook niet waarschijnlijk dat zijn machtspositie is geschokt. De Doema, ook
grotendeels behorend tot de oude elite, reageerde navenant. En de militairen, op wie
Poetin, met zijn dromen over een machtig Rusland, steunde, zijn op hun beurt, na
hun miserabel optreden van de laatste dagen, meer dan ooit afhankelijk van de
president - zeker als het op een verhoging van hun begroting aankomt.
Tegen deze krachten, die zich wikkelen in de vlag van de nationale grootheid, is
het moeilijk oppositie te voeren, te meer omdat, zoals Izvestija onlangs schreef,
‘Russen er altijd de voorkeur aan geven de machthebbers niet onder druk te zetten
en niet te verlangen dat dezen volledig verantwoording afleggen van wat ze gedaan
hebben’.
Alsof om deze woorden te bekrachtigen, waarschuwde patriarch Aleksej van
Moskou tegen ‘verscheidene krachten’ die de natie wilden splijten door twijfel te
zaaien over de juistheid van handelen van de militaire en politieke leiding. Van de
orthodoxe kerk, die altijd een willig werktuig van de macht is geweest (ook onder
Stalin en zijn opvolgers), kan dus geen inspiratie tot verzet verwacht worden.
Met andere woorden: al te optimistisch mogen we niet zijn wat betreft het tempo
waarin, om nog eens Renate Rubinsteins woorden aan te halen, ‘de behoefte om de
waarheid te zeggen en te verspreiden’ in Rusland, dat nooit een civiele maatschappij
heeft gekend, zal zegevieren. Het is kenmerkend dat Poetins populariteit, behalve in
de Moskouse ‘grachtengordel’, in het land nauwelijks heeft geleden. Het
democratiseringsproces zal langzaam zijn en vele tegenslagen kennen.
NRC Handelsblad van 29-08-2000, pagina 7

Nihilisme met een menselijk gezicht
Frankrijk heeft de laatste jaren al meermalen kennisgemaakt met de zogenoemde
cohabitation: een socialistische president en een gaullistische regering (of omgekeerd).
Nu is het land sinds 1997 aan zijn derde cohabitation bezig. Het schijnt de kiezers
uitstekend te bevallen. Het is niet onmogelijk dat het experiment in 2002 herhaald
zal worden en dan nauwelijks meer een experiment genoemd kan worden.
Maar vertoont de Nederlandse politiek niet iets soortgelijks? Sinds 1994 vormen
twee partijen de pijlers van de regering die tientallen jaren elkaars politieke
doodsvijanden waren: de PvdA en de VVD, en het ziet er niet naar uit dat daar zo
gauw verandering in komt. Het gaat immers economisch goed met het land. Waarom
zouden de kiezers talen naar verandering?
Dat is een probleem voor de grootste oppositiepartij, het CDA. Zijn politieke
leider, J.G. de Hoop Scheffer, erkent dat ook met zoveel woorden in een interview
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in het Reformatorisch Dagblad (26 augustus). Waarin onderscheidt het door het CDA
bepleite beleid zich wezenlijk van het beleid dat ‘paars’ voert? De Hoop Scheffer
zoekt het vooral in de hoek van de ethiek en moraal, waarover ‘paars’ het debat
schuwt.
‘Een land en een overheid’, zegt hij, ‘kunnen niet zonder een ethisch-moreel kader,
om met behulp daarvan allerlei ontwikkelingen, die in sneltreinvaart op ons afkomen,
te beoordelen. In het scheppen van zo'n kader schiet paars schromelijk te kort.’
Welke ontwikkelingen bedoelt hij? ‘Neem de octrooiering van planten en dieren,
genetisch gemodificeerde organismen, de recente discussie over kloneren, de
experimenten met embryo's, het stamcellendebat. Je kunt de discussie daarover niet
vanuit het niets voeren. [...] Hier moet de overheid een ethisch-moreel kader scheppen.
Al zes jaar wachten wij op wetgeving over bovengenoemde onderwerpen, maar er
komt niets.’
Het zijn wezenlijke, ja existentiële zaken die De Hoop Scheffer hier aansnijdt, en
zijn verwijt aan ‘paars’ dat het hier laat afweten, lijkt terecht. Ook over een ander,
minder existentiële maar wèl essentiële zaak heerst er van regeringswege radiostilte:
het debat over de toekomst van de Europese integratie.
Maar kunnen we iets anders verwachten van ‘paars’? De PvdA heeft op bevel van
Kok haar ideologische veren afgeschud. De VVD is, na (eigenlijk ook tijdens)
Bolkesteins bewind, wars van elke ideologische discussie. En D66 vindt zelfs haar
reden van bestaan in de afwijzing van elke klassieke ideologische fundering van
politiek handelen.
Blijkbaar vinden de kiezers dat best, en zolang het goed gaat met de economie,
zal het CDA moeite hebben hen ongerust te maken over het ethisch-morele vacuüm
vanwaaruit beleid gevoerd wordt. En Europa is sowieso ver van hun bed - een zaak
voor deskundigen (hoewel het om de toekomst van ons land gaat). Dus veel zijde
valt er voor een oppositiepartij die geen fundamenteel bezwaar heeft tegen het
economisch beleid, niet bij te spinnen.
Volgens De Hoop Scheffers interviewers klinkt zijn verhaal ‘erg behoudend’. Die
opmerking stuit bij hem niet op protest. ‘Naar mijn mening kan een conservatief
uitstekend bij het CDA terecht. Conservatief heeft vaak een negatieve bijklank. Ik
spreek daarom liever van waardevastheid.’ Dit is een nieuw geluid. Vroeger meden
alle partijen, tot en met de VVD, elke associatie met conservatisme als de pest. Al
in 1918 zei de toenmalige voorman van de katholieken, mgr. Nolens, dat de meesten
‘nog liever beschuldigd zouden worden van brandstichting dan te zijn conservatief’.
De Hoop Scheffer verdient dus een compliment dat hij dit taboe heeft doorbroken.
Maar toch geeft hij voedsel aan een wijdverbreid misverstand omtrent conservatisme.
Dat bleek toen hij opmerkte dat de ChristenUnie (het samenwerkingsverband van
GPV en RPF) en CDA veel aan elkaar hebben wat betreft de moreel-ethische thema's.
‘Maar op andere terreinen zie je onze broeders heel vaak de klassiek-linkse kant
kiezen. Niet ten onrechte noemt men de ChristenUnie wel een christelijk GroenLinks.’
Wat is het misverstand dat De Hoop Scheffer lijkt te delen? Dat een
levensbeschouwelijk conservatisme op sociaal en economisch gebied
noodzakelijkerwijs ‘rechts’ is. Maar het een vloeit helemaal niet dwingend uit het
ander voort, zoals sommige Britse Conservatieve regeringen (vóór Thatcher) hebben
getoond. En de eerste sociale wetten zijn door Bismarck uitgevaardigd, ook niet
bepaald een progressieveling. Een welbegrepen conservatisme zou een goed alternatief
zijn voor het huidige nihilisme-met-een-menselijk-gezicht.
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NRC Handelsblad van 01-09-2000, pagina 7

De dorpsgek van Europa?
Jaren geleden las ik eens bij een Duitser die Nederland zeer welgezind was, dat vele
Duitsers moeite hebben een land helemaal au sérieux te nemen dat zijn koningen
Willem noemt. De ‘olle Willem’ is immers in de Duitse streekliteratuur een bekende
figuur, waarmee de dorpsgek wordt aangeduid. Door zulke kleinigheden wordt
dikwijls het beeld bepaald dat het ene volk van het andere heeft. Nemen de
Nederlanders de Vlamingen en Afrikaners altijd ernstig, wanneer die hun taal spreken?
Toen ik op 31 augustus in de Frankfurter Allgemeine Zeitung boven een artikel
de kop ‘Willem II’ zag staan, dacht ik dan ook aanvankelijk dat hier de spot gedreven
werd met onze geëerbiedigde koning van die naam, die in 1848 in één nacht van
conservatief liberaal was geworden en daarmee de overgang naar de parlementaire
democratie vergemakkelijkte, althans ertoe bijdroeg dat die zich zonder bloedvergieten
zou voltrekken.
Maar nee, het artikel bleek te gaan over de man die wij gemeenlijk Wilhelm II
noemen, en meer in het bijzonder over de plaats waar deze ex-keizer van Duitsland
de laatste twintig jaar van zijn leven in ballingschap doorbracht: Huis Doorn, dat
staatssecretaris Van der Ploeg niet langer wil subsidiëren, omdat het niet behoort tot
het Nederlands erfgoed.
Het artikel is in ironische toon geschreven, al zal niet iedereen de ironie ervan
onmiddellijk inzien - zeker niet in de Nederlandse vertaling waarin het de dag daarna
in onze krant, op deze pagina, werd overgenomen. Ik ben benieuwd of er bij de
redactie veel verontwaardigde brieven uit lezerskring binnenkomen, want zelfs ons
geliefde koningshuis wordt op de hak genomen.
Immers, van koningin Beatrix wordt gezegd dat ‘aan haar blauwe bloed meer
Duitse hoge adel, in de eerste plaats van het huis Hohenzollern, heeft bijgedragen
dan de hele bleke Hollandse polderaristocratie bij elkaar’. Maar is dit dan niet zo?
Wordt de erfmassa van het symbool van Nederlandse onafhankelijkheid en identiteit
niet meer bepaald door Duitse dan door Nederlandse genen?
Daarbij laat ik in het midden of er in dit Duitse bloed inderdaad veel
Hohenzollernbloed zit. Volgens mij zit er bij de Hohenzollerns meer Oranjebloed
dan omgekeerd - hoewel de Oranjes zelf oorspronkelijk ook uit Duitsland komen,
uit het Hessische Dillenburg, zoals de schrijver van dat artikel niet nalaat fijntjes te
memoreren. Hiermee wil maar gezegd worden dat het begrip erfgoed een zeer
betrekkelijk begrip is. Overigens stond het twintig à dertig jaar geleden nog in de
reuk van fascisme en racisme, vooral bij Van der Ploegs socialistische geestverwanten.
Maar het argument dat Huis Doorn niet behoort tot het Nederlandse erfgoed en
dus zonder bezwaar van de hand kan worden gedaan, is ook gevaarlijk. Het kan
namelijk zich tegen de hanteerder ervan keren. Volgens dezelfde redenering zouden
bij de musea die rijkssubsidie krijgen, alle kunst die niet uit Nederland komt, op een
goed ogenblik te gelde gemaakt kunnen worden.
En dat zou dan meteen het beeld weer oproepen van de zuinige, op winst beluste
Nederlander, dat vanouds in de omringende landen - niet alleen Duitsland - bestaat.
Ook de schrijver van het bewuste artikel zinspeelt erop. We mogen dankbaar zijn
dat hij niet herinnerd heeft aan het woord van de filosoof Immanuel Kant (1724-1804):
‘Der Holländer ist von einer ordentlichen und emsigen Gemutsart, und indem er
lediglich auf das Nützliche sieht, so hat er wenig Gefühl für dasjenige, das in feinerem
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Verstand schön oder erhaben ist.’ Wie is overigens de schrijver van dat ironische
artikel? In de vertaling in onze krant wordt hij tweemaal Dirk Schuimer genoemd.
Is dat soms ook ironisch bedoeld? Want volgens Van Dale is een schuimer een
klaploper. In werkelijkheid heet hij Dirk Schümer, die in de FAZ veel schrijft over
Nederland en de andere kleine buurlanden van Duitsland en daarbij blijk geeft van
veel kennis en begrip. (Zijn gewraakte artikel ondertekende hij overigens met ‘dsch’.)
Er is nog iets anders aan de hand met die vertaling. Zij volgt het Duitse origineel
op de voet, op één uitzondering na. In de vertaling staat: ‘En uitgerekend deze arme
vrouw (bedoeld is koningin Beatrix), deze aangetrouwde nicht van “Willem Twee”
(bedoeld is de ex-keizer van Doorn), zou dit barbaarse besluit ook nog in haar
troonrede moeten voorlezen.’ De Duitse tekst laat hier (in het Nederlands!) op volgen:
‘Godverdomme!’
Waarom is dat woord in de vertaling weggelaten? Om niet te zeggen: waarom is
hier censuur toegepast? Als het om seksualia gaat, is de krant niet altijd zo
fijngevoelig, zoals we laatstelijk nog hebben mogen zien in de prent van Alex van
Warmerdam op pag. 34 van het nummer van zaterdag jl. Let wel: ik heb er geen
bezwaar tegen, maar ik wil wel graag weten welke normen er worden toegepast.
Nu ik toch bezig ben met het naadje van de kous of met spijkers op laag water: In
de Boekenbijlage van 1 september stond, bij een bespreking van het boek van
Barrington Moore: Moral Purity and Persecution in History, een portret met het
onderschrift: Robespierre (1758-1794). Had het niet moeten zijn: Danton (1759-1794)?
(Het was Robespierre die l'incorruptible werd genoemd, die zijn vriend Danton tot
de guillotine veroordeelde - enige maanden voordat hij hetzelfde lot onderging.)
NRC Handelsblad van 05-09-2000, pagina 9

Eerbewijs met een luchtje
Wie de verslagen in de pers las over de informele bijeenkomst van de Europese
ministers van Buitenlandse Zaken die afgelopen weekeinde in het Franse Evian
gehouden is, kon zich erover verbazen dat velen hunner zich plotseling beriepen op
Jean Monnet (1888-1979), een van de grondleggers van de Europese integratie.
Herinnerd werd aan zijn methode, die er niet een was van grootse blauwdrukken
met, aan het eind van de weg, een federatie of Verenigde Staten van Europa. Nee,
zijn methode was wat toen de functionalistische methode genoemd werd: een
integratie van een deelgebied, bijvoorbeeld van de Europese kolen- en staalindustrieën,
en dan zien of die integratie verder om zich heen zou grijpen. Zo is het ook gebeurd:
eerst ontstond, in 1952, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS);
toen, in 1958, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), die, na fusie met de
EGKS en Euratom, de Europese Gemeenschappen ging heten (1967) en vervolgens,
sinds 1993, de Europese Unie werd. En vanaf 1999 trad de (Europese) Economische
en Monetaire Unie (EMU) in werking.
De postume eer die Jean Monnet te beurt viel, was ongetwijfeld verdiend, maar
toch zat er een luchtje aan. Die eer werd immers bewezen om een discussie over het
eindmodel van de Europese integratie uit de weg te gaan. De Duitse minister van
Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, had die discussie met zijn rede van 12 mei
ontketend door een Europese federatie als einddoel te schetsen, maar in Evian leek
de Duitser alleen te blijven in, om met Heinrich Heine te spreken, het ‘Luftreich des
Traums’.
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Maar was Jean Monnet wel zo wars van alle discussie over het einddoel van de
Europese integratie? Na zijn aftreden als eerste voorzitter van de EGKS stichtte hij
een actiecomité dat, onder zijn leiding, een machtige pressiegroep in Europa werd.
Dat comité heette Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa. Daaruit blijkt
dat hij zich wel degelijk gedachten maakte over de vorm die de Europese integratie
ten slotte zou moeten krijgen.
En was al niet veel eerder gebleken dat de Europese integratie niet, zoals
aanvankelijk wel werd verwacht, een proces was met een immanente dynamiek: een
bal die, eenmaal aan het rollen gebracht, zou blijven doorrollen tot het einddoel zou
zijn bereikt? Integendeel: iedere stap in het integratieproces bleek telkens weer een
moeizaam bevochten beslissing te vergen. De integratie leek eerder van crisis naar
crisis te moeten gaan.
Dat was al zo toen de integratie voornamelijk een economische integratie was en
het proces dus te maken had met factoren die, in laatste aanleg, te calculeren waren.
Hoeveel moeilijker zou zij blijken zodra het ging om politieke integratie, bijvoorbeeld
een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, want dan gaat het om
imponderabele factoren als nationale trots, nationale zelfbeelden, nationale missies,
factoren van bijna mythisch en (voor degenen die deze gevoelens koesteren) diep
moreel gehalte.
Met andere woorden: zodra het ging om politieke integratie - de staatkundige of
volkenechtelijke vorm die het verenigde Europa zou moeten krijgen - was het proces
niet langer automatisch (wat het ook daarvóór nooit helemaal was geweest). Om
politieke integratie te bereiken zou een kwalitatieve sprong nodig zijn. Is die met de
methode-Monnet, die stapsgewijs vorderingen wil boeken, te bereiken?
We hoeven niet zo ver te gaan als Larry Siedentop, die in zijn boek Democracy
in Europe (waarvoor hier op 8 en 11 augustus aandacht werd gevraagd) het
‘economisme’ dat het Europese integratieproces van het begin af aan heeft
gekenmerkt, aan Jean Monnet toeschrijft. Dat kon in die beginjaren, vlak na de
Tweede Wereldoorlog, moeilijk anders, maar het ‘economisme’ heeft, zegt hij, het
wel gemakkelijk gemaakt de moeilijkste politieke kwesties te vermijden. En dat
willen de meeste Europese regeringen blijkbaar nog altijd.
Zo noemde minister Van Aartsen, blijkens het verslag in onze krant (4 september),
in Evian een discussie over de verdere toekomst van Europa ‘op dit moment niet
verstandig’. Inderdaad, zo'n discussie tussen regeringen lijkt op 't ogenblijk wat
voorbarig, maar er is alles voor te zeggen dat in elk deelnemend land zo'n discussie
ontstaat, zodat de openbare meningen niet overrompeld worden door besluiten die
hun toekomst betreffen. Dan zouden er wel eens averechtse reacties kunnen komen.
Zo'n discussie bepleit Van Aartsens staatssecretaris, Dick Benschop, die in de
Volkskrant van 6 september als volgt wordt aangehaald: ‘Er is de noodzaak voor een
publiek debat over belangrijke Europese onderwerpen, en het is nodig dat politici
verantwoording afleggen over de keuzes die ze maken. Je krijgt alleen vertrouwen
van de burgers als je open en eerlijk uitleg geeft en de discussies aangaat. We hebben
in Europa maximale openheid nodig.’
Juist, maar zo'n discussie in eigen land heeft alleen kans als de regering - eventueel
vrijblijvend - enige denkbeelden over de toekomst van Europa lanceert. Dat heeft
Joschka Fischer in Duitsland gedaan, zij het op persoonlijke titel. En zie wat voor
discussie daaruit is ontstaan! President Chirac zag zich genoodzaakt daar zijn eigen
denkbeelden tegenover te stellen, en vooral in Frankrijk is daar nu een hele discussie
over aan de gang.
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Dat zou in Nederland ook moeten kunnen, maar zo'n discussie ontstaat doorgaans
niet in een luchtledig, en wanneer er zich feiten voordoen die ertoe stimuleren, is het
meestal te laat voor een weloverwogen debat, omdat dan gauw de emoties de overhand
krijgen. Ook om die reden is het vooral de regering waarvan de stimulans moet
uitgaan. Van Aartsens enigszins bevoogdende ‘niet verstandig’ is op z'n minst weinig
stimulerend.
NRC Handelsblad van 08-09-2000, pagina 7

Het Europa der elites
‘Er is in Nederland onvoldoende discussie over Europese onderwerpen. Steun van
alleen de Tweede Kamer is onvoldoende. Dat is maar een beperkt clubje.’ Aldus
citeerde Het Parool op 6 september een woordvoerder van de staatssecretaris voor
Europese zaken, Dick Benschop.
Het is nog veel erger dan die woordvoerder, met weinig eerbied voor de hoge
vergadering die de Tweede Kamer is, zegt. Het ‘kleine clubje’ telt toch nog altijd
150 leden, maar van die 150 leden is slechts een kleine minderheid geïnteresseerd
in Europese onderwerpen. Dus zelfs in de Tweede Kamer komt er geen echte discussie
over die onderwerpen van de grond.
Of dit een reden is om het referendum in te voeren over belangrijke zaken als de
uitbreiding van de Europese Unie met een tiental Oost- en Midden-Europese landen,
is een andere zaak, maar zeker is dat in Nederland de belangstelling voor zo'n
uitbreiding inderdaad beperkt blijft tot een ‘klein clubje’.
Minister Van Aartsen heeft er weliswaar op gewezen dat zeventig procent van de
bevolking voorstander is van die uitbreiding, maar dat zegt op zichzelf niets. In
abstracto zal dat wel kloppen, maar hoe zou de uitslag luiden als de vraag zou worden
gesteld: bent u voorstander van uitbreiding, als dit zou betekenen dat Nederland
overspoeld zou worden door goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa?
Duitsland ligt dichter bij Oost-Europa dan Nederland en heeft nu al te maken met
werkzoekers uit dat gebied. De stemming ten opzichte van uitbreiding is daar dan
ook minder zorgeloos dan bij ons: slechts 27 procent vindt uitbreiding een zaak die
prioriteit verdient. En het is nu eenmaal zo dat tachtig miljoen Duitsers meer gewicht
in de schaal leggen dan vijftien miljoen Nederlanders.
Het is dan ook heel begrijpelijk dat de Europese commissaris die de uitbreiding
van de EU in zijn portefeuille heeft, de Duitser Günter Verheugen, heel bezorgd is
over de kloof die er bestaat tussen die stemming en het officiële standpunt van de
EU en de lidstaten, dat vóór uitbreiding is (hoewel de vraag gerechtvaardigd is hoe
geestdriftig ze ervoor zijn en welke offers zij bereid zijn ervoor te brengen).
Verheugen sprak in een recent interview de mening uit dat die Europese ‘elites’
gedwongen zouden moeten worden ‘uit hun ivoren toren te komen’, zodat ‘wij niet
opnieuw over de hoofden van de burgers heen besluiten nemen’. Anders dan veelal
gerapporteerd werd, bepleitte hij geen referendum hierover (dat de Duitse Grondwet
trouwens niet toelaat), maar door zijn onduidelijke formulering is hij wel
verantwoordelijk voor het misverstand dat hierover is ontstaan.
Wat hij bedoeld had te zeggen, zo liet hij later weten, is dit: ‘Wij hebben de
ondersteuning van de bevolking voor de uitbreiding nodig.’ Tegen deze uitspraak
zal niemand bezwaar hebben, en daar gaat het per slot van rekening om. Hoe die
ondersteuning bereikt moet worden, is een andere kwestie. In elk geval zal echte
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ondersteuning niet zonder discussie over de voors en tegens van uitbreiding gekregen
worden.
En zo komen we weer op het thema van discussie over Europese zaken. Is die
nodig of niet? Onweerstaanbaar worden we eraan herinnerd hoe iedereen over
Bolkestein heenviel toen hij, bijna vier jaar geleden, zich plotseling afvroeg of het
wel verstandig was drie Midden-Europese staten in de NAVO op te nemen. Maar
dat is toch al lang beslist, riep iedereen - ook in de Kamer. Maar in de Kamer had
daar nooit een discussie over plaatsgevonden.
Ook vele Kamerleden mogen zich dus tot de ‘elite’ beschouwen die, volgens
Verheugen, helemaal geen behoefte hebben aan discussies over dergelijke zaken.
Dat zo'n geestesgesteldheid in strijd is met het wezen van de democratie, behoeft
geen betoog; maar bijna erger nog zijn de reacties die te verwachten zijn wanneer
de in onkunde gelaten bevolking plotseling te maken krijgt met de concrete gevolgen
van in een ivoren toren genomen besluiten.
‘Dit gevaar is reëel’, schrijft Larry Siedentop in zijn Democracy in Europe. ‘Als
de Europese gedachte voornamelijk gassocieerd wordt met de arrogantie van elites
die zich niet ter verantwoording laten roepen, zijn de vooruitzichten voor Europa
troostelozer dan ze sinds 1945 zijn geweest. Want dan zal de Europese gedachte
eerder splijtend dan verenigend werken.’
Het is dus ook in het eigenbelang van die ‘elites’ een discussie over Europese
zaken te genereren. Waarom doen zij dat niet? Wat de uitbreiding van de EU betreft,
moet een verklaring hierin gezocht worden dat de ‘elites’ het onderling oneens zijn
over de wenselijkheid van de uitbreiding. Openlijk zijn velen er voorstander van,
maar heimelijk vrezen zij de gevolgen. Zo'n tweespalt in eigen boezem zou in een
discussie niet verborgen blijven. Vandaar de huiver ervoor. Maar als dit kiekeboespel
te lang volgehouden wordt, zouden er misschien nog veel ergere dingen naar buiten
komen. Bijvoorbeeld: een bevolking die zich tegen de Europese gedachte keert. De
democratie, die openheid vooronderstelt, bergt die mogelijkheid inderdaad in zich.
Door tijdig openheid te betrachten kunnen de ‘elites’ die mogelijkheid zo klein
mogelijk maken.
En de volken van Oost- en Midden-Europa zelf? Met hun wensen en gevoelens
mag toch ook wel rekening gehouden worden in een discussie over uitbreiding van
de EU? Tien jaar geleden, na hun bevrijding van het Russische juk, is hun die
toetreding tot Europa beloofd, waarbij soms onrealistische termijnen zijn genoemd.
Nu weten we wel dat de weg door de geschiedenis geplaveid is met gebroken
beloften, maar het kan niet in het belang van Europa zijn aan zijn oostgrens een
verzameling van verbitterde volken te hebben, wie, tegen de belofte in, de toegang
tot zijn vleespotten blijft ontzegd.
NRC Handelsblad van 12-09-2000, pagina 9

Heeft een dialoog nog enige zin?
Wie niet in de rooms-katholieke traditie is opgevoed, zal er soms moeite mee hebben
de wegen van het Vaticaan te doorgronden (sommige rooms-katholieken trouwens
misschien ook). Hoe komen daar bijvoorbeeld beslissingen tot stand? Zo is het nog
altijd duister waarom, in 1978, toen de Koude Oorlog nog woedde, de keus viel op
juist een Poolse paus (de eerste niet-Italiaan sinds 1523). Een eventuele Russische
reactie zal toch wel in de besluitvorming zijn verdisconteerd?
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Ook onder de regering van deze paus is niet alles even duidelijk - althans voor de
buitenstaander. Zo gaf hij vier weken geleden twee miljoen jongeren uit 160 landen,
die in Rome samengestroomd waren, een zeer radicale boodschap mee: geen
compromissen, geen discriminatie, geen doodstraf, maar vergeving, verzoening,
verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid.
Maar enkele weken later verklaarde hij een van zijn voorgangers zalig die, na een
korte liberale periode, dertig jaar lang een zeer conservatief bewind voerde: Pius IX
(1846-1878), die zelfs niet van antisemitische smetten vrij was (de joodse
gemeenschap was althans ontzet over die zaligverklaring). Was dit om de gelijktijdige
zaligverklaring van Johannes XXIII (1958-1963) te compenseren, die doorging voor
een liberale, verzoeningsgezinde paus?
Zo ja, wat voor waarde moet dan gehecht worden aan de oproep tot de jeugd geen
compromissen en geen discriminatie te aanvaarden? Of is de paus, ondanks zijn
onfeilbaarheid, niet almachtig en moet hij altijd rekening houden met de verschillende
stromingen in zijn kerk, ja in zijn directe omgeving? Is het denkbaar dat een
conservatieve vleugel in het Vaticaan, die Johannes XXIII zijn aggiornamento nog
steeds niet vergeven kan, geapaiseerd moest worden?
Terwijl deze vragen ons nog knelden, kwam er vorige week een nieuwe boodschap
uit het Vaticaan, nu van de Congregatie voor de Geloofsleer, waarvan de kardinaal
Ratzinger, een Duitser, de prefect is. In die verklaring wordt met klem eraan herinnerd
dat er maar één kerk is, en dat is de kerk van Rome. Andere kerken zijn slechts
‘kerkelijke gemeenschappen’, geen ‘kerken in eigenlijke zin’.
De orthodoxe kerken kennen tenminste nog de apostolische opvolging en de
‘geldige eucharistie’. De protestantse kerken doen dat niet en staan dus nog een trede
lager. Om van de niet-christelijke gemeenschappen maar te zwijgen, die Christus
niet erkennen als de ‘enige bemiddelaar tussen God en de mensen’. Hun geloof is
niet het ware en verdient slechts de naam van de geloofsovertuiging. Zeker, deze
doctrine is niet nieuw, maar haar opnieuw en met zoveel nadruk te formuleren - en
zulks ongetwijfeld met pauselijke zegen - maakt de dialoog met andere kerken en
geloofsgemeenschappen wel moeilijk. Die worden, met zoveel woorden, niet als
gelijken beschouwd. Opnieuw kan de vraag gesteld worden naar de betekenis van
het pauselijke radicalisme van vier weken geleden, als ook naar die van zijn bezoek
aan de lutherse kerk in Rome en aan de Klaagmuur in Jeruzalem enige tijd geleden.
Ongetwijfeld is er een formule denkbaar - misschien bestaat zij al - waaronder
deze tegenstrijdigheden opgelost, althans tot schijn gereduceerd zijn. De vraag is
echter in hoeverre zo'n formule overtuigend is voor degenen die niet in de
rooms-katholieke traditie leven. Is zij dat niet, dan heeft de oecumenische dialoog
geen enkele zin - althans voorzover deze het herstel van de christelijke eenheid
beoogt.
We mogen benieuwd zijn naar de reacties van de protestantse kerken, die zich
gedegradeerd zien tot ‘kerkelijke genootschappen’. De Wereldbond van Hervormde
en Gereformeerde Kerken vraagt zich af hoe de dialoog met de rooms-katholieke
kerk voortgezet kan worden, en de voorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland
schrijft: ‘De seinen uit Rome staan op stilstand.’
Maar ook zijn er die onmiddellijk roepen dat de soep niet zo heet gegeten wordt
als zij wordt opgediend. Volgens de voorzitter van de Raad van Kerken hoeft het
document uit Rome geen terugslag te hebben op de oecumene in Nederland. In feite
neemt zo'n tegemoetkomende houding - die de Geneefse Wereldraad van Kerken in
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de Koude Oorlog ook tegenover Moskou aannam - degeen met wie zij de dialoog
wil niet au sérieux.
Maar de Congregatie voor de Geloofsleer moet wel degelijk ernstig genomen
worden. Het is een grove onderschatting van haar ernst te menen dat zo'n document
alleen maar diplomatieke waarde heeft of slechts voor intern gebruik bedoeld is;
kortom, dat gesprekspartners het, na enige passen en meten, altijd wel op een
akkoordje zullen kunnen gooien. Of is de behoefte aan christelijke eenheid zo sterk
dat geen concessie te gering is?
Ouderen onder ons herinneren zich hoe, in 1964, kardinaal Alfrink prinses Irene,
vóór haar overgang tot het rooms-katholieke geloof en haar huwelijk met prins Carlos
Hugo, heimelijk had herdoopt - en dat terwijl de rooms-katholieke kerk met de
hervormde kerk een afspraak had gemaakt elkaars doop over en weer te erkennen.
Natuurlijk was de hervormde kerk kwaad, maar in plaats van de kardinaal op het
matje te roepen, ging zij deemoedig naar Utrecht om daar de kerkvorst om uitleg te
vragen, daarmee in feite Rome een préséance toekennend. Maar dit is een kwestie
tussen kerken onderling. Geheel los daarvan moet de objectieve waarnemer tot de
conclusie komen dat kardinaal Ratzinger - want hij is natuurlijk de inspirator van de
laatste verklaring van Rome - gelijk heeft: een kerk die niet op het standpunt staat
dat zij de ware kerk is - en dus de andere kerken minder zijn - en dat de waarheid
nooit een kwestie kan zijn van een geven en nemen tussen andersgelovenden, zo'n
kerk is geen knip voor de neus waard. Het geloof in eigen waarheid is de reden van
bestaan van elke kerk.
NRC Handelsblad van 15-09-2000, pagina 7

De wijsheid van de struisvogel
‘Dat er zoveel geweld tegen buitenlanders is, terwijl er in Oost-Duitsland veel minder
buitenlanders zijn dan in West-Duitsland, valt moeilijk te begrijpen’, zei
minister-president Kok verleden week, toen hij op bezoek was in de voormalige
DDR, waar - zo beweerden tenminste haar sympathisanten in Nederland - fascisme
en racisme uitgeroeid waren.
Ogenschijnlijk is dit inderdaad een merkwaardig verschijnsel, maar toch is het
wel te verklaren. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 16 september doet
Franziska Augstein daar een interessante poging toe. Zij gebruikt daarvoor het door
de in Zürich docerende filosoof Hermann Lübbe gelanceerde begrip van
‘communicatieve verzwijging’.
Wat wordt daarmee bedoeld? In West-Duitsland werden na de oorlog, behalve de
allergrootste misdadigers, de meeste ex-nazi's en meelopers - en dat waren er
miljoenen - mild behandeld en vrijwel onmiddellijk in het nieuwe bestel opgenomen.
Vragen naar hun verleden werden niet gesteld. Dit werd verzwegen - althans in de
eerste twintig jaar van de Bondsrepubliek.
Dat was voor het rechtsgevoel misschien onbevredigend, maar het resultaat was
wél dat de naoorlogse samenleving niet belast - en bedreigd - werd door een grote
massa van achteruitgezetten en gefrustreerden. Zo kon in West-Duitsland de
democratie geleidelijk wortel schieten. Juist doordat de denazificering zo halfhartig
ter hand genomen was, hebben de West-Duitsers de mogelijkheid gehad te wennen
aan het democratische denken.
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Deze gedachte is niet helemaal nieuw. Al in 1978 schreef de Nederlandse historicus
H.W. von der Dunk: ‘De kritiek van buitenlandse zijde op de personele continuïteit’
- tussen het Duitsland van vóór 1945 en het West-Duitsland van na dat jaar - ‘en de
vrees dat bij velen het vroegere bruine hemd onder het democratische vest te
voorschijn zou kunnen komen, is begrijpelijk. Toch zou een radicale zuivering veel
eerder tot een ressentimentsbeweging hebben geleid dan Adenauers pragmatische
struisvogelhouding.’ (Adenauer was de eerste Duitse bondskanselier, van 1949 tot
1963.)
Deze politiek heeft, zo schreef Von der Dunk in 1989 uitvoeriger, ‘bij alle, met
name voor de antifascisten, grievende en onrechtvaardige aspecten, de herleving van
een revanchistische, antidemocratische oppositie, die de republiek van Weimar
(1918-1933) zo fataal was geworden, verhinderd. Door de wijde mantel der
vergetelheid gedekt, konden tallozen in de nieuwe staat carrière maken, hetgeen
uiteraard het innerlijke verzet tegen die staat heeft weggenomen.’
En hij besluit: ‘Op lange zicht gezien was Adenauers beleid wellicht het kleinere
euvel, vergeleken bij een - moreel gesproken rechtvaardiger en zuiverder beginselvaste denazificatie, die naar alle waarschijnlijkheid al die miljoenen buiten
de nieuwe staat had gehouden en in een verbitterde oppositie had gedreven.’
Wat heeft dit nu met het toenemend neonazisme in Oost-Duitsland, dat veertig
jaar onder communistisch regime heeft geleefd, te maken? Welnu, wat de
West-Duitsers zichzelf na 1945 hebben gegund - een zwijgen over het verleden hebben zij de Oost-Duitsers na 1989, toen beide Duitslanden herenigd werden, niet
gegund.
De Oost-Duitsers heeft men, zo schrijft Franziska Augstein, ‘rigoureus en met
morele verontwaardiging ter verantwoording geroepen. Men heeft de Oost-Duitse
elites uit de macht ontzet en de DDR tot een misdadige organisatie verklaard.’ Geen
wonder dat de grote meerderheid van de Oost-Duitse bevolking zich ‘stelselmatig
vernederd’ voelt.
‘Niet de jeugdwerkloosheid is de bron van het rechtse radicalisme in
Oost-Duitsland, maar de declassering en werkloosheid van de ouders, hun gebrek
aan oriëntatie, hun ressentiment, de omstandigheid dat zij geen enkele aanspraak op
gezag kunnen doen gelden. Wie de eigen ouders als waardeloos beleeft, zoekt andere
voorbeelden en eigen maatstaven, en de ouders keuren de wandaden van de kinderen
vaak genoeg heimelijk goed.’
Natuurlijk zijn er ook andere oorzaken te noemen dan degene die Franziska
Augstein noemt. Een verschijnsel is zelden monocausaal, maar de resultante van een
samenloop van oorzaken. Zo was de DDR ook voor de niet-communistische
meerderheid toch in de loop der jaren een tehuis geworden, en dat tehuis is na 1989
resoluut, zo niet afgebroken, dan toch belachelijk gemaakt. Op die manier raakte een
hele bevolking vervreemd of ontheemd, en dat levert geen goede voedingsbodem
voor democratie op.
Onnodig te zeggen dat ook het communistische regime zelf schuld heeft aan
neonazisme. Niet doordat het eveneens vele ex-nazi's opnam - acht hunner brachten
het zelfs tot minister - maar vooral door de militarisering van de hele samenleving tot op de scholen toe. Het schuwen van eigen verantwoordelijkheid, dat eigen is aan
elk totalitair stelsel, is een gewoonte die ook niet eensklaps verdwijnt bij de invoering
van de formele democratie.
Wat echter het meest tegen de borst stuit, is het moraliseren van mensen wier
ouders en grootouders geprofiteerd hebben van de heel wat lankmoediger houding
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tegenover hun tekortkomingen dan zij nu jegens anderen, die evenmin helden zijn
geweest, aannemen. Maar dat is geen typisch Duits verschijnsel. Wij Nederlanders
weten daar ook wat van. Het geheugen laat zich nu eenmaal, als het al niet kort en
selectief is, gemakkelijk verdringen en bedriegen.
NRC Handelsblad van 06-10-2000, pagina 7

Liberale sluitpost
Van de veertien ministers van Buitenlandse Zaken die Nederland sinds 1945 heeft
gekend, heeft de VVD er drie geleverd: D.U. Stikker (1948-1952), C.A. van der
Klaauw (1977-1981) en J.J. van Aartsen (1998-). De eerste kwam uit het zakenleven,
de tweede uit de diplomatie, de derde uit de binnenlandse ambtenarij.
Oppervlakkig redenerend zou je zeggen dat de diplomaat wel de succesrijkste van
de drie zal zijn geweest. Maar dat was niet zo. Van der Klaauw werd algemeen wel
als heel beminnelijk, maar toch als een brekebeen beschouwd. In het Kamerdebat
kon hij zich nauwelijks handhaven. Minister-president Van Agt moest het soms van
hem overnemen.
Nee, de succesrijkste is Stikker geweest, maar het merkwaardige is dat hij als
minister verantwoordelijk is geweest voor een beleid waarvoor zijn partij hem juist
niet, als enige liberaal, in het kabinet-Drees-van Schaik had laten benoemen. In 1951
zou het zelfs tot een breuk tussen hem en zijn partij komen. Wat was het geval? Bij
de verkiezingen van 1948 waren de liberalen van zes naar acht zetels in de Tweede
Kamer (van toen nog honderd leden) geklommen. Die overwinning hadden ze behaald
onder de leuzen ‘Het roer moet om’ en ‘Heeft u er ook genoeg van?’, waarmee
voornamelijk bedoeld werd dat er een harder beleid tegen het Indonesische
onafhankelijkheidsstreven gevoerd moest worden.
Daarvoor moest Stikker in het kabinet zorgen. De Indonesische kwestie werd toen
algemeen - niet alleen door de VVD - als een binnenlandse kwestie beschouwd.
Stikkers benoeming op Buitenlandse Zaken geschiedde dus op grond van
binnenlands-politieke overwegingen. Maar het zou anders lopen. Wat bleek namelijk?
Bij een bezoek aan Washington, dadelijk na zijn aantreden, kreeg hij voor zo'n
beleid geen voet aan de grond bij de Amerikaanse regering. Weliswaar werd er in
december 1948 nog een militaire actie tegen de Republiek van Soekarno gevoerd,
maar toen vrijwel de hele wereld over Nederland heen viel, trok Stikker daar zijn
conclusies uit. De enige hardliner van het kabinet trad af, Stikker niet. Dat deed hij
begin 1951 wel, toen zijn partij, de VVD, in de Tweede Kamer een motie indiende
waarin het beleid inzake Nieuw Guinea, waarvoor Stikker medeverantwoordelijk
was, veroordeeld werd. Wel werd die motie verworpen, maar Stikker achtte zich niet
langer door zijn partij gedekt en trad daarom af. Waarop het neerkwam is dat Stikker
meer oog had voor de internationaal-politieke aspecten van het conflict met Indonesië
dan de VVD.
Pas nadat Stikkers verdiensten op internationaal vlak ruimschoots beloond waren
geweest - zo was hij enkele jaren secretaris-generaal van de NAVO - werd de breuk
tussen hem en de partij hersteld, en nu beschouwt de VVD hem als een van haar
aartsvaderen. In Amsterdam is er zelfs een liberaal tehuis naar hem genoemd.
Maar dat wil niet zeggen dat er in de partij grote belangstelling voor internationale
zaken is ontstaan. Dat bleek wel in 1977, toen Wiegel bij de formatie van het
kabinet-Van Agt I met de volkomen onbekende diplomaat Van der Klaauw kwam
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aanzetten voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kennelijk was dat ministerie
in zijn ogen een sluitpost. Als het regime-Van der Klaauw geen groot succes is
geweest, is dat voor een groot deel Wiegels verantwoordelijkheid.
Dat leek in 1998 anders. Tot dat jaar was Bolkestein politiek leider van de VVD
geweest, en van hem kon in elk geval niet gezegd worden dat hij geen belangstelling
had voor internationale zaken. Hij had daar zelfs zeer uitgesproken denkbeelden
over, waarmee hij trouwens soms zijn eigen partij verraste. Toen de VVD voor
Buitenlandse Zaken zijn protégé Van Aartsen voorstelde - die overigens ook Wiegels
protégé was geweest - kon er iets van die keuze verwacht worden.
Het liep anders. Terwijl Van der Klaauws aimabele en bescheiden persoonlijkheid
zelfs de oppositie soms ontwapende, heeft Van Aartsen tot dusver een andere indruk
gemaakt: die van een ietwat zelfgenoegzame man, die Nederland wel eventjes op de
kaart zou zetten en daarbij uitspraken deed die op z'n minst ontactisch waren. Soms
slaagde hij er zelfs in, een soort heimwee naar zijn voorganger Van Mierlo op te
roepen.
Terwijl deze zich graag verloren had in een hardop denken dat sommigen voor
diepe filosofie hielden, sloeg bij Van Aartsen de slinger naar de andere kant uit:
niemand heeft hem tot nu toe kunnen betrappen op een interessante conceptie. Zelfs
zijn raadselachtige voorliefde voor Afrika is onverklaard gebleven, en het denken
over Europa, dichter bij huis, lijkt hij - wijselijk misschien - aan staatssecretaris
Benschop overgelaten te hebben.
Niet dat een minister van Buitenlandse Zaken per se een groot denker moet zijn.
Liever niet zelfs. Maar van een zeker fond mogen zijn daden en uitspraken toch wel
blijk geven. Wat dat betreft echter is Van Aartsen veel meer een echte VVD'er dan
Bolkestein. Maar nu lijkt zelfs zijn eigen partij niet volledig achter hem te staan. In
zijn onbezonnen pleidooi voor een tweede verkiezingsronde in Servië liet ze hem in
z'n eentje de golven van kritiek trotseren.
Aangeschoten wild dus. Maar er is verschil met de politicus op wie deze metafoor
het eerst werd toegepast: Gijs van Aardenne, minister van Economische Zaken in
het kabinet-Lubbers I (en eveneens VVD'er). Van Aartsen is minister van Buitenlandse
Zaken, zodat zijn gezagsverlies ook, zo niet vooral, in het buitenland uitwerking
heeft - zeker nu hij bovendien door zijn eigen minister-president is gedesavoueerd.
Maar kan de partij van Dijkstal een partijgenoot met meer gezag op dit terrein
produceren?
NRC Handelsblad van 10-10-2000, pagina 9

Onvoltooide integratie
‘Waarom kiezen zovelen voor uiterst rechts?’ In deze vraag, waarmee Trouw van
11 oktober een beschouwing over de overwinning van het Vlaams Blok begint, ligt
een misverstand besloten. Het Vlaams Blok is namelijk niet uiterst rechts, maar
populistisch, en op het populisme past het schema rechts-links niet. In Amerika
(Noord en Zuid), waar die term vandaan komt, was het populisme eerder links.
In een artikel in de Volkskrant van 10 oktober waarschuwt het Tweede-Kamerlid
voor de PvdA Frans Timmermans, die kennelijk België beter kent dan de
doorsnee-Nederlander, ja dan het doorsnee-Kamerlid, tegen dit - vooral in Nederland
- wijdverbreide misverstand. Het populisme ligt overal op de loer - in Vlaanderen in
de gestalte van het Vlaams Blok.
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Daarvan schrijft hij: ‘De Vlaamse “kleine luyden” hebben hun eigen elite’ (die
tot enkele decennia geleden Franssprekend was, JLH) ‘altijd gewantrouwd. Dus
Flaminganten waren niet alleen nationalisten, maar verzetten zich ook tegen het eigen
establishment. Dat is precies de ondergrond waar het Vlaams Blok op gedijt, zeker
na de deconfiture van de gevestigde partijen.
Het gevoel van een bedreigde identiteit en een afkeer van het establishment zijn
meer dan kenmerken van xenofobe en populistische partijen in Europa. Ook mensen
die niets met het gedachtegoed van fascisten te maken willen hebben, vrezen voor
het verlies van het eigene als gevolg van “Europa” of van de globalisering.’
Vandaar dat Timmermans het populisme een algemeen Europees verschijnsel acht,
waar volgens hem ook Nederland niet immuun voor is. Zal de partij Leefbaar
Nederland, waarvan de ex-PvdA'er Jan Nagel de leider is, de gestalte zijn waarin het
Nederlandse populisme zich zal manifesteren? In de Utrechtse en Hilversumse
gemeenteraden is Leefbaar Utrecht, resp. Leefbaar Hilversum, al de grootste partij.
Eén element in het succes van het Vlaams Blok acht Guido Fonteyn in De Standaard
(10 oktober) ‘bijzonder verontrustend’: het succes beperkt zich niet langer tot de
volkswijken. Dat de bevolking daar, die geconfronteerd wordt met allochtonen, vaak
op een partij als het Vlaams Blok (in Frankrijk op het Front National) stemt, is een
bekend verschijnsel.
Een bekend verschijnsel, inderdaad. En ook een verschijnsel dat linkse partijen in
grote verlegenheid brengt: het proletariaat is blijkbaar minder politiek correct dan
een dierbare mythe wil. Uit die verlegenheid kunnen zij alleen gered worden door
Karl Marx' uitvinding van het ‘lompenproletariaat’, dat, in tegenstelling tot het politiek
bewuste proletariaat, onwetend, bijgelovig en ontvankelijk voor reactionaire
influisteringen is.
Hoe dit ook zij, nu boekt het Vlaams Blok ook successen in rijkere wijken. Dat is
een verschijnsel dat Manu Ruys, oud-hoofdredacteur van De Standaard, al signaleerde
in zijn eerder dit jaar verschenen Levensverhaal: het VLaams Blok kreeg al bij de
voorlaatste verkiezingen ‘steun van heel wat intellectuelen, zelfstandigen, kaderleden
die nooit eerder voor een separatistische partij hadden gestemd. (...) In de dagen die
aan de verkiezingen voorafgingen, ontmoette ik dagelijks honorabele burgers die
mij ongevraagd en onomwonden toevertrouwden dat zij voor het Blok gingen
stemmen.’
Als dat zo is, dan valt te vrezen dat de politiek van het cordon sanitaire dat de
gevestigde partijen om het Vlaams Blok gelegd hebben, niet heel veel langer houdbaar
zal zijn. Het verklaart ook veel van de verbetenheid waarmee de Belgische regering
de sancties tegen Oostenrijk heeft helpen doorvoeren. Als het Vlaams Blok alleen
een proletenpartij zou zijn geweest, zou ze daar wellicht minder voor hebben geijverd.
Een merkwaardig fenomeen is dat, terwijl in Vlaanderen het Vlaams Blok zijn
opmars voortzet, bij de verkiezingen in Wallonië het soortgelijke Front National
bijna volledig van de kaart werd geveegd. Hoe is dit te verklaren? Guido Fonteyn
zegt daar in zijn eerder geciteerde artikel het volgende van:
‘Vlaanderen is veel later dan Wallonië geconfronteerd met immigratie. Vlaanderen
was tot in de jaren zestig van deze eeuw een land van emigranten, meer dan een eeuw
lang, terwijl Wallonië al meer dan een eeuw immigratie achter de rug had. Sommige
Vlamingen zijn de nieuwkomers nog niet gewoon en hebben het er moeilijk mee.
Ook de Walen deden er verscheidene generaties over om van de vele ingeweken
Vlamingen en Italianen overtuigde Walen te maken, met succes: de burgemeesters
van Luik en Charleroi heten niet toevallig Demeyer en Van Gompel, de
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minister-president van Wallonië niet toevallig Van Cauwenberghe, en de voorzitter
van de Parti Socialiste niet toevallig Di Rupo.’
Met andere woorden: ‘Wallonië bevindt zich in de eindfase van een proces van
integratie van nieuwe burgers in de maatschappij, een proces dat in Vlaanderen amper
is begonnen.’ En hoe staat het met die integratie in het zelfgenoegzame Nederland?
Is het wel zo zeker dat wij dit proces met meer succes zullen voltooien dan
Vlaanderen, in de ongeveer honderd jaar die daarvoor nodig is? Een vraag blijft
intrigeren: in hoeverre is het succes van het Vlaams BLok toe te schrijven aan de
wijze waarop de leider ervan onlangs in Amsterdam, voor ieder zichtbaar, door
zogenaamde antifascisten werd getrakteerd: overgoten met vloeibare chocola (bruin!),
zijn auto vernield?
Het zou niet te verbazen zijn als nogal wat Vlamingen hier een nieuw bewijs in
hebben gezien van Hollandse bemoeizucht, betweterigheid en arrogantie en daarom,
in averechtse reactie, de partij van het Vlaams Blok hebben gekozen. Zo ja, dan
hebben we te maken met een contraproductief effect - van het soort dat nu, onder
anderen door minister-president Kok, als reden wordt opgegeven voor de opheffing
van de sancties tegen Oostenrijk. Alsof dat effect niet te voorzien was geweest!
NRC Handelsblad van 13-10-2000, pagina 7

It's not the economy, stupid!
Duisenbergs uitlatingen tegenover The Financial Times mogen de euro misschien
naar nieuwe diepten hebben doen kelderen, het zou verkeerd zijn de teleurstellende
prestatie van die munt uitsluitend - of zelfs voornamelijk - toe te schrijven aan het
beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).
Trouwens, het besef was al langzamerhand doorgebroken dat die teleurstellende
prestatie haar oorzaak niet zozeer vond in economische en/of monetaire als wel in
politieke gegevenheden. Of beter gezegd: dat besef heeft altijd wel bestaan, maar is
lange tijd verdrongen geweest - hetzij uit vrees dat het, indien toegegeven, het elan
van de nieuwe munt zou remmen, hetzij uit een soort quasi-marxistisch geloof dat
de politiek de economie wel zou volgen. Maar de laatste tijd vermeerderen zich
uitspraken die durven te getuigen van dit besef. Ik noem er enkele: ‘Ook de
onzekerheid over de politieke structuur van de Europese Unie kan voor velen een
reden zijn om zich bij de euro af te vragen of een “munt zonder regering” op den
duur eigenlijk wel kan’ (André Szász, oud-directeur van de Nederlandsche Bank
(DNB) in Het Financieele Dagblad, 10 oktober).
In hetzelfde nummer van die krant wordt de president van DNB, A. Wellink,
geciteerd: ‘Het oorspronkelijke idee was om monetaire integratie en politieke
integratie tegelijkertijd door te voeren. Nu staan we als het ware op één been. De
euro is er, maar de politiek blijft achter.’
‘De zwakheid van de euro weerspiegelt het feit dat zij een staatloze munt is. Zij
heeft een economische regering nodig’ (Karel van Miert, oud-commissaris van de
EU, in The Financial Times, 25 september). Ook binnen de directie van de ECB zelf
wordt dit als euvel erkend.
Immers, in deze krant schreef Tomasso Padoa-Schioppa, lid van die directie: op
5 oktober ‘In de hele geschiedenis zijn de kracht en het succes van een munt nauw
verbonden geweest aan de kracht en de efficiency van het economisch, sociaal en
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politieke systeem dat eraan ten grondslag lag’, en de ECB leeft nu juist in een
‘institutioneel isolement’, wat ‘geen goede zaak’ is.
Nu moet men niet denken dat deze waarheden pas gisteren ontdekt zijn. Het is
alleen maar dat lieden die verantwoordelijkheid dragen (of dat tot voor kort hebben
gedaan), daar nu voor uit durven komen. Maar al in 1994 en 1996 heeft de historicus
van DNB, W.F.V. Vanthoor, in verscheidene studies aangetoond dat in de
geschiedenis alle monetaire unies tussen staten die soeverein bleven, mislukt zijn.
Als goed historicus waagde hij zich niet aan de voorspelling dat dit dus ook wel
met de Economische en Monetaire Unie die in 1999 van start is gegaan, zou gebeuren,
maar de waarschuwing was duidelijk, en uit het citaat dat ik hierboven van
Padoa-Schioppa gaf, blijkt dat er ook wel naar geluisterd is.
Naar een waarschuwing luisteren is echter iets anders dan ernaar handelen. Moeten
we het de verantwoordelijken kwalijk nemen dat zij niet gehandeld hebben naar de
waarschuwing die in Vanthoors historische analyses besloten lag of die Friedrich
Nölling, oud-lid van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank, ongeveer
tegelijkertijd had laten horen: ‘Je moet niet met een muntunie beginnen alvorens een
politieke unie tot stand te hebben gebracht’?
Nee, dat kunnen we hun niet kwalijk nemen. Als politici en andere
verantwoordelijken zich uitsluitend zouden laten leiden door het historische precedent,
zou er nooit iets tot stand komen. Het hele proces van Europese integratie dat in het
begin van de jaren '50 in gang is gezet, was grotendeels een gok. Is het daarmee
veroordeeld? Nee, maar het is nog steeds niet helemaal zeker dat het proces niet zal
stagneren of zelf in de achteruit slippen.
De grote vraag is nu of, als het waar is dat een monetaire unie zonder politieke
unie nooit een succes zal worden, die politieke unie er ooit zal komen of althans
binnen een termijn die politiek relevant is (met politieke dromen is de euro niet
gediend). Is er kans op dat die politieke unie er binnen afzienbare tijd in enigerlei
vorm komt? Het lijkt er niet op!
Niet alleen is er de eeuwige strijd tussen de grotere en de kleinere lidstaten van
de Europese Unie. Er is ook de strijd tussen de voorstanders van intergouvernementele
samenwerking en die van een meer communautair Europa. Maar wat erger is: binnen
één en dezelfde regering lijken er verschillende stromingen te zijn. Zo is
bondskanselier Schröder geporteerd voor versterking van de (intergouvernementele)
Europese Raad en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, voor
federale samenwerking.
Ook de Nederlandse regering lijkt niet helemaal aan die tegenstrijdigheden te
ontsnappen. In het memorandum dat zij samen met de Beneluxpartners heeft opgesteld
(29 september) zegt zij dat de ‘bestaande intergouvernementele samenwerking op
termijn zoveel mogelijk gecommunautariseerd moet worden’, maar uit de Staat van
de Unie, die zij op 19 september het licht liet zien, klinken andere geluiden.
Weliswaar wordt daarin een ‘succesvolle communautaire methode van het grootste
gewicht’ genoemd, maar wat vooral in dit stuk opvalt is de overtuiging dat ‘ook op
de lange termijn de lidstaten de fundamentele elementen blijven waarop de Unie is
gebaseerd’ en dat ‘de nationale staat nog steeds het kader bij uitstek vormt waarbinnen
de democratie gestalte krijgt’.
En om de verwarring nog groter te maken, spreekt Ad Melkert, de voorzitter van
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, van wie gezegd wordt dat hij het oor van
minister-president Kok heeft, zich er in deze krant (9 oktober) voor uit dat het
dagelijks bestuur van de Unie bij de Europese regeringsleiders moet komen te liggen.
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Het is waar: geen minister-president geeft graag macht uit handen. Ook premier Kok
zal zich in de intergouvernementele Raad wonderwel thuisvoelen.
Het is nu niet het ogenblik uit te maken welke van deze toekomstvisies het meest
wenselijk dan wel realistisch is, maar uit deze baaierd van gedachten kristalliseert
zich voorlopig geen politieke unie, die nodig is - zo is de veldwinnende overtuiging
- om van de euro een succes te maken.
NRC Handelsblad van 17-10-2000, pagina 9

Afscheid van de illusies
Op prinsjesdag is, tegelijk met de begroting voor het jaar 2001, de Staat van de
Europese Unie verschenen, waarin de regering haar gedachten formuleert over de
toekomst van de Europese Unie - de toekomst op korte, middellange en lange termijn.
Wat er ook van dit stuk gezegd kan worden, niet dat de regering het debat over die
toekomst uit de weg gaat.
Wat de hervormingen voor de lange termijn aangaat, is het verstandig dat die
gedachten niet de vorm hebben van concrete beleidsvoorstellen. Als de dag van
morgen al zo onzeker is, wat kunnen we dan wel zeggen van die van overmorgen?
Als de intergouvernementele conferentie van Nice over twee maanden niet lukt - en
de voorconferentie in Biarritz stemde vorig weekeinde niet tot optimisme - dan moet
alles opnieuw overdacht worden.
Slagen om de arm zijn dus realistisch, maar die zouden per slot van rekening ook
gehouden kunnen worden als de gedachten over de toekomst in de vorm van wensen
of zelfs idealen zouden zijn geuit. Niet alleen zou dit het debat ten goede komen,
maar ook moet men altijd onderhandelingen ingaan met eisen waarvan men zelf weet
dat die slechts ten dele vervuld kunnen worden. Ook dat is realistisch. ‘A man's reach
should exceed his grasp’, zegt de dichter.
Hoe dit ook zij - de Staat van de Europese Unie ademt een heel andere sfeer dan
die waarin nog niet zo heel lang geleden de Kamer leefde. Wie herinnert zich niet
het kabaal dat ontstond toen Bolkestein, een jaar of tien geleden, plotseling zei dat
het ideaal van een Europese federatie had afgedaan? Nu komt het hele woord in de
Staat niet voor.
Nu wordt daarentegen herhaaldelijk betoogd - het is dinsdag hier al opgemerkt dat ‘ook op lange termijn de lidstaten de fundamentele elementen blijven waarop de
Unie is gebaseerd’ en dat ‘de nationale staat nog steeds het kader bij uitstek vormt
waarbinnen de democratie gestalte krijgt’. Allemaal heel juist, maar vroeger waren
deze uitspraken evenzovele vloeken in de kerk van de Europese integratie.
Ook het hoofdstuk waarin de ‘uitdagingen’ geschetst worden die de Unie te
overwinnen heeft, is gespeend van alle illusie. Het begint al met deze zin: ‘Naarmate
het integratieproces voortschrijdt en de Unie steeds meer landen zal gaan omvatten,
wordt de potentiële kwetsbaarheid van de Unie scherper zichtbaar.’
Immers, ‘naarmate de heterogeniteit van de Unie toeneemt en de beleidsterreinen
waarop zij zich begeeft complexer zijn, wordt het moeilijker de eenheid en samenhang
te bewaren.’ Ja, dit roept de vraag op ‘hoe de Unie haar eenheid kan bewaren zonder
haar ambities te verloochenen’. De lezer dreigt de moed te verliezen bij deze - op
zichzelf volkomen juiste - observaties.
Maar het wordt nog realistischer: de vraag wordt gesteld ‘in hoeverre er werkelijk
sprake is van een gezamenlijke visie en belangen van de lidstaten’ (mooi Nederlands
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is dit niet). Het is natuurlijk een cruciale vraag - die lange tijd niet gesteld mocht
worden - en de regering heeft er eigenlijk geen overtuigend antwoord op.
Nauw verbonden hiermee is de vraag ‘naar de legitimiteit van het optreden van
de instellingen van de Europese Unie’. Ook een cruciale vraag, want ‘het gaat er ook
om in hoeverre de uitkomsten van het Europese besluitvormingsproces worden
gedragen door de samenleving’. Ook daarover zegt de Staat zeer juiste dingen:
‘De vraag naar de legitimiteit [...] reikt verder dan de vraag naar het democratisch
karakter van de besluitvormingsprocedures. [...] Formele democratie is nog geen
levende democratie. [...] Als de legitimiteit onvoldoende is, houdt dat een direct
gevaar in voor de Unie. De samenleving kan zich van de Unie en van wat zij voorstaat
gaan vervreemden.’
Ook deze vraag blijft zonder direct antwoord. Kortom, een voortreffelijke analyse,
maar niet een die mobiliseert tot geestdrift voor de Europese zaak. Voor de waarnemer
die objectief probeert te zijn, is de analyse genoeg. Van de politicus wordt meer
verwacht.
In elk geval mag een beleidsverhaal worden verwacht dat naadloos aansluit bij de
analyse. De conclusie waartoe de analyse van de Staat van de Europese Unie dwingt,
zou eigenlijk moeten luiden: Wij doen mee aan ‘Europa’ - niet omdat wij erin geloven,
maar omdat Nederland geen eiland is en bovendien van de economische integratie
profijt heeft. Dat zou eerlijk zijn, maar regeringen kunnen, ja mogen, niet altijd eerlijk
zijn.

Erratum
- In mijn artikel van 17 oktober schreef ik dat Duisenberg zijn uitlatingen die de euro
tot nieuwe diepten hadden doen kelderen, tegenover The Financial Times had gedaan.
Dit had moeten zijn: The Times.
NRC Handelsblad van 20-10-2000, pagina 9

Herinnering aan een afwezige schat
Vier à vijf jaar geleden woedde er in Nederland, ook in de kolommen van deze krant,
een debat over de grondslagen van de moraal. Is die autonoom of wat is anders de
bron van goed en kwaad? Dat debat is na een paar maanden verlopen, en dat is ook
wel goed, want op den duur krijg je een herhaling van argumenten. Met het lange
artikel van André Rouvoet, lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede
Kamer, in de krant van 17 oktober lijkt het debat weer geopend te zijn, want twee
dagen later discussieerden in het Haagse Nieuwspoort de psychiater Van Dantzig,
de VVD'er Bolkestein, het GroenLinkse Kamerlid Halsema en enkele anderen met
Rouvoet over zijn stellingen.
Dit gebeurde aan de hand van zijn zojuist verschenen boek, Politiek met een hart,
waarin, naar we mogen aannemen, dezelfde stellingen worden verdedigd als hij in
zijn artikel van 17 oktober heeft gedaan. Het is jammer dat de krant, na Rouvoet
zoveel ruimte te hebben gegeven om zijn standpunt uiteen te zetten, de lezer niet de
gelegenheid gaf kennis te nemen van wat zijn opponenten tijdens dat debat daarvan
vonden.
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Waar komt Rouvoets standpunt op neer? Het is niet verrassend van een rechtzinnige
protestant: de werkelijke grondslagen van onze beschaving zijn religieus van aard;
goed en kwaad vinden hun verankering niet in zichzelf, maar in een transcendente
waarheid. Zo is de wet niet de neerslag van opvattingen over recht en onrecht zoals
die op een bepaalde plaats en op een bepaald ogenblik in de samenleving leven, maar
het uitvloeisel van een transcendent, voorgegeven rechtsbegrip.
Dit is, zoals gezegd, niet verrassend. Wat wèl verrassend is, is dat Rouvoet aan
zijn boek, waarin deze gedachten zijn neergelegd, de titel Politiek met een hart heeft
gegeven. Immers, wat hebben die gedachten nu met het hart te maken? Zij hebben
met een bepaald geloof te maken, en dat geloof geeft hun standvastigheid en
bestendigheid. Het hart daarentegen is wisselvallig, zo niet wispelturig. Politiek met
een hart doet het ene jaar dit, het andere het tegenovergestelde. Maar aangezien ik
Rouvoets boek niet heb gelezen, zal ik het daar niet verder over hebben en me bepalen
tot zijn artikel in de krant. Het is getiteld: ‘Tegen het relativisme de waarheid!’ Heel
mooi, maar welke waarheid? De waarheid van Rouvoet natuurlijk. Maar tegenover
die waarheid staan de - even onwrikbare - waarheden van anderen (orthodoxe
communisten bijvoorbeeld), en die monden vaak in een heel andere politiek uit dan
Rouvoet voorstaat. Die kop is dus ook onbevredigend.
Dat wil niet zeggen dat Rouvoet niet heel juiste opmerkingen plaatst in zijn artikel.
Bij degenen wier opvattingen over goed en kwaad een ‘transcendente verankering’
- bijvoorbeeld in God - vinden, weet je tenminste waar je aan toe bent. Dat is veel
minder het geval bij degenen die die opvattingen laten afhangen van wat er op een
bepaalde plaats en op een bepaald ogenblik in de samenleving leeft.
Waarom, zo vraagt Rouvoet, slaakt het democratische Westen een zucht van
verlichting wanneer het Algerijnse leger de verkiezingen afgelast die het
fundamentalistische FIS zeker zou hebben gewonnen, maar vaardigt het tegen
Oostenrijk sancties af wanneer daar een ongewenste partij langs democratische weg
gaat deelnemen aan de regering?
Op grond van welk beginsel wordt, zo vraagt hij verder, het homohuwelijk
aanvaard, maar polygamie niet (of moeten we zeggen: nog niet?) Waarom worden
euthanasie en abortus toegelaten of gedoogd, maar valt eugenetica nog onder een
taboe? Waarom wordt elke culturele superioriteit afgewezen, maar zijn
vereenzelviging van kerk en staat, kindhuwelijken, ondergeschikte positie van de
vrouw in andere culturen onaanvaardbaar? Voor elk standpunt valt wel wat te zeggen,
maar een samenleving die niet weet welk beginsel het ene standpunt toelaat en het
andere verbiedt, bevindt zich op drijfzand.
Dat bleek wel in het debat in Nieuwspoort. Slavernij, bijvoorbeeld, achtte Van
Dantzig niet intrinsiek fout: ‘Waarom zou je het verbieden als iemand graag slaven
houdt?’ En Halsema vond dat polygamie ‘in sommige gevallen’ kan worden
toegestaan. Voor haar is de maatstaf of de vrouw wordt onderdrukt. Uitstekend, maar
wat is de definitie van onderdrukking? Of is dit ook een kwestie van plaats en tijd?
In Rouvoets bezwaren tegen het relativisme zit dus wel iets. (De citaten zijn ontleend
aan een verslag van dit debat in Trouw.)
Hij rekent zich, zo blijkt uit zijn artikel, tot de ‘gelovige “conservatieven”’. Waarom
hij dat woord conservatieven tussen aanhalingstekens zet, is niet helemaal duidelijk,
maar belangrijker is de vraag: waar staan de niet-gelovige conservatieven, zij die
eveneens bezwaren hebben tegen het relativisme en, in Bolkesteins woorden, een
‘bezielend verband’ nodig achten, maar de zekerheid van Rouvoets transcendente
waarheid ontberen?
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Zou de Poolse filosoof Leszek Kolakowski hun uitkomst bieden? In zijn laatste
boek, Over het alledaagse leven, meent hij - zo lees ik in een recensie in het
Reformatorisch Dagblad van 18 oktober - ‘dat het onderscheiden van goed en kwaad
het werk is van een morele intuïtie’. En hij verklaart zich nader:
‘We raken niet vertrouwd met morele kennis doordat iemand ons ervan overtuigt
dat Kant, Husserl of Plato gelijk had, maar omdat we ons schuldig kunnen voelen,
en ook daadwerkelijk voelen, als we regels overtreden waarvan we weten dat ze
geldig zijn.’ Dus toch een geloof? Of eerder een gevoel dat T.S. Eliot onder woorden
bracht in zijn toneelstuk The Cocktail Party:
‘Maar zelfs als ik de weg uit het bos weet te vinden, zal ik achterblijven met de
ontroostbare herinnering aan de schat die ik in het bos hoopte te vinden, maar nooit
vond, en die daar niet was en misschien nergens is? Maar als hij nergens is, waarom
voel ik mij dan schuldig hem niet gevonden te hebben?’ Ons gevoel van goed en
kwaad gebaseerd op een herinnering aan een - of zelfs misschien niet bestaande afwezige God?
NRC Handelsblad van 24-10-2000, pagina 9

Onmisbaar zelfbedrog?
Europa zal ons nog lang bezighouden. Daarom is het niet te laat om nog een
kanttekening te plaatsen naast de oratie die W.H. Roobol een maand geleden heeft
gehouden bij zijn afscheid als hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van
Amsterdam. Zo'n kanttekening is des te meer op haar plaats omdat er in deze krant
op 26 september een uitvoerige samenvatting van die rede heeft gestaan. ‘Wat wordt
Europa?’ Deze titel heeft Roobol zijn rede gegeven. Nu, voor ‘degenen die ervan
overtuigd zijn dat een sterke democratisch gelegitimeerde staatkundige constructie
noodzakelijk is om een redelijk beschaafde samenleving in stand te houden en uit te
bouwen’, biedt Roobol, zoals hijzelf zegt, ‘een niet in alle opzichten geruststellend
vooruitzicht’.
Immers, zijn conclusie is ‘dat de Europese samenwerking niet in een klassieke,
strakke en heldere vorm gegoten zal worden’. Voorlopig zullen we het moeten stellen
‘met een Europa zonder stevig en samenhangend frame’, en om te geloven dat een
Europese federatie in het verschiet ligt, is er al helemaal ‘een grote dosis
euro-optimisme’ nodig.
‘Slordig politiek denken, angst om de onderliggende tegenstellingen tussen de
lidstaten al te duidelijk aan het licht te doen treden, echte en vermeende
particularistische belangen, diep ingesleten statelijke constitionele tradities en de
hoge prioriteit die aan de wilde krachten van de markt wordt toegekend’, maken
volgens hem dat dit nog onvoldoende wordt beseft.
Roobols conclusie verschilt niet veel van die waartoe Larry Siedentop in zijn boek
Democracy in Europa (waaraan ik in augustus en september enkele artikelen heb
gewijd) komt: ‘Federalisme is het juiste doel voor Europa, maar Europa is niet rijp
voor federalisme.’ Zolang dat zo is, heeft het weinig zin over federalisme te praten
- athans voor analytici zoals Roobol.
Maar is hij wel uitsluitend analyticus? In zijn bijdrag aan de bundel die Roobol
bij zijn afscheid is aangeboden, De weerspannigheid van de feiten (uitg. Verloren,
Hilversum), schrijft zijn collega N.C.F. van Sas dat bij de beoordeling van de
natiestaat ‘de theoreticus in hem (Roobol) het toch gewonnen heeft van de analyticus’.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Roobol meent namelijk (aldus Van Sas) dat de natiestaat ‘niet bestaat en dat het
begrip daarom als wetenschappelijk onderscheidingscriterium ongewenst is’.
In dit, overigens zeer hoffelijk, dispuut tussen historici zal ik mij niet mengen,
maar het is mij wel opgevallen dat Roobol in zijn oratie spreekt over zijn ‘historisch
gewortelde wantrouwen tegen alles wat zweemt naar volk of natie’. Liever vermijdt
hij die begrippen en spreekt hij eenvoudig van een ‘verzameling individuen’. ‘De
legitimatie van de macht in de Europese Unie zou dan afkomstig zijn van de
verzameling individuen die binnen het grondgebied van de Unie woont - zonder dat
er sprake behoeft te zijn van enige collectiviteit of mystieke saamhorigheid.’
Dat laatste mag voor Europa gelden - er bestaat immers geen Europees volk - maar
geldt het ook voor de afzonderlijke staten van Europa? Zijn dat alleen maar
rechtspersonen, bevolkt door een ‘verzameling individuen’? Roobol spreekt zelf iets
later van ‘de vaak emotionele verknochtheid aan het eigen (constitutionele) stelsel
in de verschillende lidstaten’. Er is dus kennelijk iets meer aan de hand.
In de meeste Europese staten voelen de individuen wel degelijk een soort
saamhorigheid, ook als die zich slechts negatief uit: in de wetenschap of zelfs de
wens niet te behoren tot een andere staat. Daar hoeft geen mystiek aan te pas te
komen, al is die meestal niet afwezig. En zelfs als die aanwezig is, dan is zij op
zichzelf een politiek feit. We mogen het betreuren, maar mythes hebben invloed,
kunnen dus wèl gewantrouwd, maar niet genegeerd worden.
Misschien moeten we de natie ook zo'n mythe noemen. De historicus Benedict
Anderson introduceerde in 1983, in zijn gelijknamige boek, het begrip imagined
communities. De natie als ‘verbeelde gemeenschap’ - verbeeld, maar niet daarom
minder reëel. We moeten beseffen, zegt Van Sas, ‘dat verbeelding, beleving en
perceptie een eigen werkelijkheid creëren (die op haar beurt gedrag kan oproepen)
en daarmee dus objectiveerbaar zijn geworden’.
Een vergelijking met religie is geoorloofd. We kunnen wantrouwen koesteren
tegen alles wat zweemt naar religie, maar zelfs degenen die menen dat religie
zelfbegoocheling is, kunnen niet ontkennen dat zij een reusachtige invloed op de
geschiedenis heeft gehad en trouwens nog heeft - ten goede of ten kwade, daar gaat
het hier niet om. Zo heeft ook de ‘verbeelde gemeenschap’ die de natie is en die
Roobol zo wantrouwt, nog steeds, hoewel zij een veel jonger verschijnsel is dan de
religie, invloed op het Europa van morgen.
Ten goede of ten kwade? Dat hangt ervan af welk Europa ons voor ogen staat. De
makers van het Europa van nu hebben vijftig jaar geleden de taaiheid van de natie
zeker onderschat, maar als ze dat niet zouden hebben gedaan, zou het Europa van
nu wellicht nooit zijn ontstaan. Is, met andere woorden, gezichtsbedrog nodig om
iets tot stand te brengen?

Correctie.
- In mijn artikel van 24 oktober jl. citeerde ik, op gezag van een verslag in Trouw,
een uitlating die de psychiater A. van Dantzig zou hebben gedaan in een discussie
over politiek en moraal op 19 oktober jl. Trouw had hem daags daarna als volgt
geciteerd: ‘Waarom zou je het (nl. slavernij) verbieden als iemand graag slaven
houdt?’ Dit citaat had ik in goed vertrouwen in mijn artikel overgenomen. De heer
Van Dantzig deelt mij nu mee dat hij dit nooit heeft gezegd. Waarvan akte.
NRC Handelsblad van 27-10-2000, pagina 7

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Europese schamelheid
Zelfs elf jaar na de aardverschuiving die het einde van de Koude Oorlog betekende,
is het tot velen niet doorgedrongen dat de verdwijning van de supermacht die de
Sovjet-Unie tot 1989 was, ook de relatie tussen de Verenigde Staten en hun Europese
bondgenoten in haar wezen heeft aangetast.
Immers, de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten hadden elkaar nodig
om de bedreiging die de Sovjet-Unie in hun ogen was, het hoofd te bieden. In 1949
sloten zij daartoe het Noord-Atlantisch verdrag. Veertig jaar later viel het sovjetrijk
uiteen, en twee jaar daarna verdween zelfs de Sovjet-Unie en daarmee ook de
bedreiging.
In feite verdween daarmee ook de bestaansgrond van de NAVO zoals die tot dusver
had gegolden. Alle redenen die daarna werden aangevoerd ten gunste van bestendiging
van de bescherming van Europa door de Amerikanen - want daar kwam de NAVO
op neer - konden, hoe geldig op zichzelf ook, niet verhelen dat de
Europees-Amerikaanse relatie grondig was veranderd.
Maar voor de Europeanen is het moeilijk om de consequenties van deze waarheid
onder ogen te zien. Veertig jaar afhankelijkheid jegens de Verenigde Staten heeft
een gewenning doen ontstaan waar het bijna onmogelijk is van af te komen. Voor
een land als Nederland, dat, met onderbrekingen in de jaren '70 en '80, zich altijd als
de trouwste paladijn van de VS heeft gedragen (mede teneinde aan de uiterste
consequenties van de Europese integratie te ontkomen), is dat bijzonder moeilijk.
We hebben dit onlangs weer kunnen zien aan de bijna paniekachtige reacties in
Europa, ontketend door een paar uitlatingen van - of namens - de Republikeinse
kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, George W. Bush, die twijfel deden
opkomen over de eeuwigdurende bereidheid van de Verenigde Staten om Europa
altijd en overal te hulp te komen.
Het is waar dat Bush, die de internationale ervaring van zijn vader mist, de
onbillijke opmerking had gemaakt dat de Europeanen grondtroepen in de Balkan
moesten legeren, terwijl die al tachtig procent van het totaal uitmaken! Deze
opmerking vroeg duidelijk om een correctie, en dat werd overgelaten aan Bush'
voornaamste adviseur voor buitenlandse politiek, Condoleezza Rice (die ook adviseur
van president Bush sr. was geweest).
Die correctie kreeg de vorm van een nadere verklaring, die de Europeanen echter
niet bepaald geruststelde. Bush zou, indien tot president verkozen, proberen de 11.400
man die de VS nog in de Balkan hadden, terug te trekken. De Balkan zou
hoofdzakelijk een Europese verantwoordelijkheid moeten worden. Slechts op het
gebied van de logistiek en inlichtingen zouden de Europeanen nog op Amerikaanse
steun mogen rekenen.
Dit alles zou deel uitmaken van een ‘nieuwe werkverdeling’: ‘De Verenigde Staten
zijn de enige mogendheid die een crisis in de Golf en de Straat van Taiwan aankan.
Grootscheepse vredebewarende missies (zoals in de Balkan) zouden afbreuk doen
aan onze paraatheid om in die gebieden op te treden. We hebben de 82ste
luchtlandingsdivisie niet nodig om kinderen naar de kleuterschool te begeleiden.’
De taal is inderdaad openhartig. Zelfs de Londense Times is ervan geschrokken:
die ‘nieuwe werkverdeling’ zou neerkomen op een ‘ontkoppeling van de Verenigde
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Staten van de verdediging van het Europese continent - een reusachtige strategische
verschuiving, en een gevaarlijke’.
Maar heeft die strategische verschuiving zich niet al voltrokken met het verdwijnen
van de Sovjet-Unie, en is de ‘nieuwe werkverdeling’ die Bush voorstaat, niet slechts
een consequentie daarvan? Zeker, die consequentie zou de Europeanen voor grote
moeilijkheden plaatsen, maar daarom is zij op zichzelf nog niet onlogisch of zelfs
verrassend.
Het is eerder als een klein wonder te beschouwen dat de Amerikanen zich tot
dusver steeds bereid hebben gevonden zich te bemoeien met puur Europese conflicten,
die niet of nauwelijks hun eigen veiligheidsbelangen raakten. Tot 1989 werd die
bereidheid gemotiveerd door het bestaan van de Sovjet-Unie, die als een gevaar, ook
voor Amerika, werd beschouwd. Nu wordt het moeilijker de bevolking van Texas
of Oklahoma daartoe warm te krijgen.
Voordat de Europeanen zich laten meeslepen door verontwaardiging over dit
mogelijke vooruitzicht zouden ze moeten beseffen dat het tevens een gevolg is van
Europese grootspraak: ze worden nu geconfronteerd met de consequenties van hun
eigen, luid verkondigde streven er een zelfstandig buitenlands- en veiligheidsbeleid
op na te houden. Welnu, hier is de kans hun pretenties waar te maken. Maar in plaats
van dit zo te zien, laten de Europeanen slechts boze geluiden horen. Of zijn ze boos
omdat ze, zoals een keizer zonder kleren, in hun schamelheid onthuld zijn?
Moeten ze daarom op een overwinning van Gore hopen? Het is de vraag of op
den duur Gore een heel ander beleid zou voeren als Bush. Hij zou met dezelfde
binnenlandse stemmingen te maken hebben. Wat de Balkan betreft, heeft mevrouw
Albright al erkend dat de Amerikaanse troepen op den duur teruggetrokken zullen
worden.
Of moeten de Europeanen hopen op een Amerikaans beleid dat in ieder conflict
of in iedere schending van de mensenrechten, waar ook ter wereld, aanleiding ziet
tot het sturen van troepen? Dat zou gauw Amerikaans imperialisme genoemd worden.
Maar als zulke missies omkleed zouden worden met dezelfde, elk risico uitsluitende
garanties als waarmee de Nederlandse mariniers naar Ethiopië gestuurd worden - en
waarom zou de Amerikaanse bevolking dat niet eisen? - dan rijst de vraag wie er in
zulke gevallen dan de kastanjes wèl uit het vuur moeten halen.
NRC Handelsblad van 31-10-2000, pagina 7

May the best man win?
‘Laten we de vlag uitsteken. De benoeming van Lubbers is een succes voor de
Nederlandse diplomatie.’ Aldus wordt het Tweede-Kamerlid voor de GVP Van
Middelkoop geciteerd in Trouw van 1 november. Wat zullen we nou hebben? Is de
Nederlandse diplomatie de hele tijd stilletjes bezig geweest te lobbyen voor Lubbers,
in plaats van voor Pronk? Als dat zo is, dan wordt de hele klucht om de benoeming
van Lubbers tot vluchtelingencommissaris van de VN nog ondoorgrondelijker dan
zij al is.
Maar die mate van machiavellisme kunnen we de Nederlandse diplomatie
nauwelijks toeschrijven - en nog minder haar opdrachtgevers. Aangezien Van
Middelkoop geen domme jongen is, moet hij zijn uitspraak ironisch bedoeld hebben
- daarmee het elfde gebod veronachtzamend, dat wil dat je, zolang niet, naar analogie
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van het vraag- en uitroepteken, het ironieteken is uitgevonden, je nooit zwart op wit
ironisch mag zijn, op straffe van letterlijk genomen te worden.
Wat we wèl van de Nederlandse diplomatie mogen verwachten, is dat ze
gerapporteerd heeft dat Pronks kansen helemaal niet zo gunstig waren als ons te
geloven werd gegeven. Om dat in te zien hoefde je overigens geen diplomaat te zijn.
Een paar weken geleden gaf het Britse weekblad The Economist een Braziliaan de
meeste kans, en van de andere kandidaten die het noemde, kwam Pronk helemaal
achteraan. (Lubbers kwam op het hele lijstje niet voor.)
Dat is onze makke: te geloven dat de Nederlandse kandidaat altijd ook de beste is
en dat, als hij niet wordt gekozen, niet alleen Nederland onrecht wordt aangedaan,
maar ook de zaak zelf (of die nu de Europese Unie, de vluchtelingenorganisatie dan
wel een of andere internationale bank is). Kofi Annan kunnen we dit verwijt niet
maken, want hij gaf de post aan een Nederlander, al was dit, althans in de ogen van
de regering, niet de beste. Daarmee komen we op een ander welig tierend misverstand:
Pronk werd veelal in eigen land als de beste kandidaat beschouwd omdat hij zo
bevlogen is en zoveel van arme landen afweet. Maar daar was het Kofi Annan
helemaal niet om te doen. Hij wilde voor die post een goede manager die gezag had
en niet iedereen op de tenen trapte. Dat was Lubbers, die in de jaren '80 Nederland
uit het slop had gehaald.
Nu had Nederland bij het laatste getouwtrek nog het voordeel dat de benoeming
in grote mate afhing van de keus van de secretaris-generaal van de VN, niet dus van
een consensus tussen een aantal, in de praktijk: grotere, landen. Dan spelen allerlei
overwegingen van prestige, invloed, ja macht nog een veel grotere rol en valt de post
nog minder vaak de beste kandidaat toe.
Dat hebben we in 1990 gezien, toen de regering oud-minister van Financiën Ruding
kandidaat stelde voor de post van president van de Europese Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling. President Mitterrand had echter die post aan zijn medewerker Attali
toegedacht en maakte daar een halszaak van. De Britse en Duitse regeringen zwichtten,
hoewel zij Ruding al hun steun hadden toegezegd. Resultaat: Attali maakte er een
potje van en moest binnen korte tijd het veld weer ruimen. Maar daar had Nederland
niet veel aan.
Nu had in dit geval de Nederlandse regering onhandig geopereerd: zij dong niet
alleen naar het voorzitterschap van die bank, maar ook naar de zetel, die Amsterdam
moest worden. Dat was natuurlijk vragen om een echec. Nederland viel dan ook in
dit geval tussen twee stoelen. Het is dus niet alleen een kwestie van opboksen tegen
de, althans in onze ogen, minder fatsoenlijke praktijken van grotere mogendheden,
maar ook tegen eigen onervarenheid.
Ook in het laatste geval blonk het Nederlandse optreden uit in dilettantisme - niet
zozeer naar buiten toe (waar slechts één partij, Kofi Annan, overtuigd diende te
worden), als wel bij de interne beleidscoördinatie. Nog is de onderste steen niet
boven, maar wat er wèl bekend is geworden over wat er gebeurd (en niet gebeurd)
is tussen de ministers Kok en Van Aartsen, strekt niet tot groter vertrouwen in de
Nederlandse diplomatie (althans haar opdrachtgevers). En dat gaat niet aan het
buitenland voorbij.
Dat buitenland zal eveneens met belangstelling de val van Duisenbergs reputatie
noteren. Wat ook de diepere oorzaken mogen zijn van de glijvlucht van de euro, het
optreden van de president van de Europese Centrale Bank - de hoogste internationale
post die een Nederlander de laatste decennia heeft verworven - heeft die glijvlucht,
zacht gezegd, niet kunnen stoppen.
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Het moet je maar gezegd worden dat je, van een aanwinst, een blok aan het been
geworden bent, zoals The Economist onlangs over Duisenberg schreef, of dat je de
ervaring mist voor zo'n baan als het presidentschap van de ECB, in een vorige functie
eigenlijk niet meer dan directeur van een bijkantoor van de Duitse Bundesbank bent
geweest, zoals deze week in de International Herald Tribune stond. ‘Wim Duisenberg
kan gewoon zijn mond niet houden’, zo begon dat artikel. Die openhartigheid wordt
in Nederland als een deugd beschouwd, in het buitenland minder.
Of deze oordelen over Duisenberg billijk zijn of niet - ze zullen het een Nederlandse
regering in de toekomst niet gemakkelijker maken een landgenoot voor een belangrijke
internationale post geaccepteerd te krijgen - zelfs als hij, niet uitsluitend in
Nederlandse ogen, de beste zou zijn.
NRC Handelsblad van 03-11-2000, pagina 7

Time for a change?
1952 was een jaar waarin in de Verenigde Staten ook presidentsverkiezingen werden
gehouden. Ik was toen werkzaam in dat land - zij het niet als journalist (ik had vier
jaar verlof van mijn krant gekregen om iets anders te doen). Zo maakte ik die
verkiezingen mee als geïnteresseerde toeschouwer, via kranten en televisie.
Een korte voorgeschiedenis: in 1952 waren de Democraten sinds 1933 aan de
macht geweest, eerst twaalf jaar onder Franklin Roosevelt, daarna bijna acht jaar
onder Harry Truman. Deze had zich niet herkiesbaar gesteld, en zo werd Adlai
Stevenson, die gouverneur van Illinois was geweest, de Democratische kandidaat.
De Republikeinen benoemden de befaamde generaal Eisenhower tot de hunne.
Voor de objectieve waarnemer die ik meende te zijn, was het duidelijk dat de
Republikeinen zouden winnen - niet alleen omdat Eisenhower, geen echte partijman
(de Democraten hadden hem eerst de kandidatuur aangeboden), buitengewoon
populair was, maar vooral omdat het land, na twintig jaar Democratisch bewind dat
sterke tekenen van slijtage begon te vertonen, wel eens wat anders wilde. Time for
a change, was dan ook de effectieve leus van de Republikeinen.
Hoewel ik als buitenstaander niet stemgerechtigd was, ging mijn sympathie uit
naar Stevenson, een aristocraat met een bijna Engelse humor en zelfspot. Hij was de
lieveling van intellectueel Amerika en werd daarom door de Republikeinen als
egghead betiteld. Maar deze eigenschappen deden bij het gros van de Amerikanen
twijfel ontstaan over de vraag of hij wel de geschikte man was om de Russen het
hoofd te bieden. De Koude Oorlog was op een hoogtepunt, in Korea woedde een
oorlog - zou de generaal niet een betere president zijn?
Mijn werk bracht mee dat ik de Nederlandse pers vrij nauwkeurig moest volgen,
en het viel me daarbij op dat deze een mijns inziens veel te rooskleurig beeld gaf van
Stevensons kansen. Ik schreef dit toe aan het feit dat alle Nederlandse correspondenten
toen in New York gevestigd waren, een stad die overweldigend Democratisch was
en zeker niet representatief voor het hele land.
Waarom was hun standplaats New York en niet Washington, het beleidscentrum
van de Verenigde Staten, dat, in het Congres, veel meer voeling houdt met de
stemming in het land? Dat had twee oorzaken. In de eerste plaats waren in de oorlog,
die niet zo ver achter ons lag, nogal wat Nederlandse journalisten in New York
aangespoeld, en het was voor hun kranten in het naoorlogse berooide Nederland te
duur om hen naar Washington te laten verhuizen.
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Daarbij kwam dat vlak na de oorlog over 't algemeen, en in Nederland in het
bijzonder, de betekenis van de Verenigde Naties, die in New York gevestigd waren,
sterk overschat werd. Dáár zouden voortaan de beslissingen die het lot van de wereld
bepaalden, genomen worden. Dus dáár moesten de correspondenten zijn. De reportage
over wat er in de Verenigde Staten gebeurde moesten ze, om zo te zeggen, er maar
bij doen.
Voor Nederland had deze denkwijze nog een extra rechtvaardiging. Ons land was
immers tot 1950 gewikkeld in de zogenaamde Indonesische kwestie, en voorzover
de wereld zich - tegen de wil van Nederland! - met die kwestie bemoeide, gebeurde
dat grotendeels in de VN. De correspondenten moesten dus dicht bij dat vuur zitten.
Met de soevereiniteitsoverdracht aan een onafhankelijk Indonesië verviel die
noodzaak, maar de correspondenten bleven in New York.
Deze omstandigheden bepaalden dus de standplaats van de Nederlandse
correspondenten, en die standplaats, het Democratische New York, kleurde onbewust
enigszins de kijk die die correspondenten op de presidentsverkiezingen van 1952
hadden - waarbij nog kwam dat bij journalisten überhaupt de sympathie meer ligt
bij de Democraten dan bij de Republikeinen. Tot op de dag van vandaag, zoals
peilingen hebben aangetoond.
Zoals gezegd: die sympathie, althans wat de persoon van Stevenson betreft, deelde
ik in 1952, maar het argument Time for a change vond ik doorslaggevend. Ik kon
dan ook meevoelen met die Amerikaanse kiezer die na Stevensons nederlaag tegen
Eisenhower hem schreef: ‘Ik wilde zó graag op u stemmen dat ik het bijna kon
proeven, maar ik heb het niet gedaan: Time for a change.’
Is het in het jaar 2000 weer Time for a change? Deze keer zijn de Democraten niet
twintig, maar acht jaar aan de macht geweest, in de persoon van een verbazend
populaire president (wat in 1952 van Harry Truman niet gezegd kon worden), die
grotendeels vereenzelvigd wordt met de ongekende welvaart die de Verenigde Staten
in die periode hebben doorgemaakt. Daarbij komt dat er nu geen Koude Oorlog
woedt. Integendeel, de VS zijn daar als winnaar uit tevoorschijn gekomen. Hun macht
is, evenals hun welvaart, ongeëvenaard.
Alles schijnt dus te spreken tegen het argument van 1952. Maar er zijn in een
presidentsverkiezing ook nog zoveel andere factoren in het spel, dat die de
nek-aan-nekrace verklaren die bijna alle waarnemers ter plaatse dit jaar signaleren.
De vergelijking wordt zelfs gemaakt met 1960, toen John Kennedy Richard Nixon
versloeg met een meerderheid van 0,02 procent van de stemmen.
In The Times Literary Supplement van deze week schrijft James Bowman, die de
redacteur voor Amerika van dit Britse weekblad is, dat de keuze ligt bij de nog
aarzelende onafhankelijke kiezers, en die keus is ‘tussen een Clinton zonder diens
charme (Gore) en een Clinton zonder diens intelligentie (Bush)’. Hij vermoedt dat
die aarzelende kiezers ten slotte op de laatste zullen stemmen. Morgen zullen we het
weten.
NRC Handelsblad van 07-11-2000, pagina 9

Utopieën en hun gevolgen
We vergeten wel eens dat de Verenigde Staten, die de wereld ver voor zijn in techniek
en wetenschap, geregeerd worden door een grondwet die uit de achttiende eeuw
stamt. Dat de huidige presidentsverkiezing nog steeds niet beslist is, is ook daarop
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terug te brengen. En de American Dream die elke politicus - of hij nu links dan wel
rechts is - telkens oproept, is een typisch achttiende-eeuwse utopie.
Over utopieën nu heeft de Britse historicus Eric Hobsbawm op 5 november een
rede gehouden ter gelegenheid van een prijs die hij te Ludwigshafen had gekregen.
De prijs is genoemd naar de marxistische filosoof Ernst Bloch, wiens bekendste boek
Das Prinzip Hoffnung getiteld is, en Hobsbawm zelf is steeds trouw gebleven aan
de hoop die eens het communisme belichaamde.
Die trouw heeft hem niet belet historische standaardwerken over de negentiende
en de twintigste eeuw te schrijven die allerminst dogmatisch zijn en ook door
ideologische tegenstanders geroemd worden. Zijn periodisering van de laatste eeuw
als beginnende in 1914 en eindigende met de val van het communisme in 1989-1991,
heeft algemeen ingang gevonden.
Heeft de val van die utopie hem niet genezen van zijn utopisme? Blijkens zijn
Ludwighafense rede niet, want hij bezingt daarin nog ‘het geloof in de mogelijkheid
van een volledige vernieuwing van de wereld’. Wie dat geloof niet begrijpt of
begrijpen wil, ‘die kan de moderne geschiedenis niet begrijpen, want de idee van de
vooruitgang, die sinds de Verlichting ons toekomstbeeld beheerst, stelt geen grenzen
aan de verbetering en kan dat ook niet doen’. Ja, ‘in die zin is de hele moderne
geschiedenis sinds de achttiende eeuw utopisch [...], dat wil zeggen: gewijd aan de
grenzeloze wereldverandering’. Dat de communist Hobsbawm erkent dat ook de
‘oorspronkelijk sociaal-utopische American Dream, sinds president Jefferson
(1801-1809) grondsteen van de Amerikaanse onafhankelijkheid’, dit ideaal belijdt,
toont aan dat je niet communist hoeft te zijn om dat te geloven. We kunnen ons zelfs
afvragen of dit geloof niet sterker leeft in Amerika dan in Europa.
Die twijfel klinkt ook in Hobsbawms rede door. Weliswaar is er, volgens hem,
‘niets serieus in de politiek te bereiken’ als men niet gelooft in de ‘ideale
samenleving’, maar wanneer er nu nog in utopieën geloofd wordt, dan is het niet
meer het ‘universele, algemeen-menselijke ideaal’, waarin de ‘vooruitstrevende
negentiende eeuw, die diep in de Verlichting geworteld was’, geloofde. ‘In de
prefeministische woorden van Beethovens negende symfonie: “Alle Menschen
werden Brüder”.’
Daarna immers is de ‘verschrikkelijke twintigste eeuw’ gekomen met haar etnische
zuiveringen en genocide, want laten we niet vergeten: ‘Het nationaal-socialisme was
voor zijn aanhangers een soort utopie.’ En die utopie leeft nog, zegt Hobsbawn: India
is in handen van de ideologen van een pure hindoestaat, Israël in die van de aan het
fascisme verwante ideologie van Jabotinsky (uit wier rijen Menachim Begin kwam),
het Joegoslavië van Tito in die van de tsjetniki en oestasja (Servische en Kroatische
nationalisten). En het zwarte Zuid-Afrika straks?
Hobsbawm overdrijft enigszins, maar die overdrijving is juist een teken van zijn
diepe ontgoocheling. Een ontgoocheling die zijn eerdere bewering tegenspreekt dat
‘wij allen’ geloven in een eiland der gelukzaligen, een utopie. Wij allen? Je hoeft
geen nationaal-socialist of ook maar nationalist te zijn om te twijfelen aan het bestaan
van zo'n eindbestemming. Scepsis is daar meestal al voldoende voor, en die is een
eigenschap die nationaal-socialisten of nationalisten doorgaans niet kennen.
Maar ook de scepticus moet, met Hobsbawn, erkennen: ‘Wij kunnen zonder utopie
niet leven.’ Dat wil zeggen: wie niet meer probeert te bereiken dan hij kan bereiken,
zal zelfs dat laatste niet bereiken. Of zoals de dichter Robert Browning dichtte: ‘Ah,
but a man's reach should exceed his grasp, of what's a heaven for?’ De hemel als
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utopie die op aarde nooit bereikbaar is - of die hemel nu die van de christenen dan
wel van de communisten of van andere utopisten is.
Zonder utopie kunnen wij dus niet leven, maar, zo laat Hobsbawm daarop volgen,
‘er zijn helaas goede en kwade utopieën, en in 't bijzonder in de laatste jaren laat het
verval van goede utopieën speelruimte aan het kwade’. Hier zien we dat Hobsbawm
nog treurt over de ondergang van de Sovjet-Unie.
Waardoor onderscheidt zich een goede utopie van een kwade? Door haar ‘geloof
in de universele waarden van de Verlichting: zij moeten, in de woorden van de
negende symfonie, voor alle mensen gelden’. Zou dit kenmerk niet tot fataal gevolg
hebben dat de goede utopie evenals overigens, om andere redenen, de kwade
noodzakelijkerwijs eindigt in dwang- en vernietigingsregimes à la Stalin, Mao en
Pol Pot?
Per slot van rekening volgt op het ‘Alle Menschen werden Brüder’ maar al te vaak
het ‘Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein’.

Naschrift:
Eric Hobsbawm, geboren in 1917 in Alexandrië, is van joods-Oostenrijkse afkomst.
De naam luidde oorspronkelijk Obstbaum.
NRC Handelsblad van 10-11-2000, pagina 9

De toonaangevende cultuur
Soms krijgt een begrip dat al jaren wordt gebezigd zonder enige controverse op te
roepen, plotseling - afhankelijk van degeen die het hanteert en van het verband waarin
hij het hanteert - een hoogst brisante lading. Het verliest dan zijn neutraliteit en kan
niet meer in een redelijke discussie gebruikt worden. Dit is onlangs in Duitsland
gebeurd. De voorzitter van de christen-democratische fractie in de Bondsdag, Friedrich
Merz, heeft enkele weken geleden het begrip Deutsche Leitkultur gelanceerd, waaraan
immigranten zich zouden moeten aanpassen. Groot protest bij de politieke
tegenstanders, de sociaal-democraten en Groenen, die samen de regering uitmaken.
Ook niet iedere christen-democraat was gelukkig met Merz' vondst.
Natuurlijk is het in Duitsland, met zijn duistere verleden, veel meer dan elders
zaak om op eieren te lopen bij het hanteren van bepaalde begrippen of woorden. De
tegenstander kan er misbruik van maken, en in het buitenland kan het oude angsten
wakker maken. Dat hebben we twee jaar geleden gezien toen de romanschrijver
Martin Walser zich verzette tegen de exploitatie van ‘Auschwitz’. Ook dat is toen
veelal verkeerd begrepen, en, bewust of onbewust, verkeerd geïnterpreteerd.
Nu moeten de woorden van een romanschrijver anders gewogen worden dan die
van een politicus. De laatste heeft altijd een politieke bedoeling met wat hij zegt.
Maar dat rechtvaardigt nog niet de reactie van bondspresident Johannes Rau
(sociaal-democraat) op Merz' woorden: ‘Wij willen alles vermijden wat de indruk
wekt als zouden de Duitsers in Europa nummer één willen spelen.’
Maar dát heeft Merz niet gezegd of ook maar gesuggereerd. Hij heeft alleen maar
gesproken over de Duitse cultuur, waaraan in Duitsland mensen van een andere
cultuur die zich daar vestigen, zich moeten aanpassen. Goed, het woord Leitkultur
is misschien niet, in verband met de associaties die het zou kunnen oproepen, de
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gelukkigste uitdrukking, maar zij is geen uitvinding van Merz, nog minder van de
een of andere rechtse extremist.
Het schijnt dat het woord in 1996 al gebruikt is door de socioloog Bassam Tibi
(die een Syriër is), die daarmee de waarden van de Europese Verlichting en democratie
heeft willen aangeven, waarvan het bestaan wellicht in een multiculturele samenleving
minder gewaarborgd zou zijn dan indien de immigranten zich zouden aanpassen aan
de Leitkultur.
In 1998 schreeft hoofdredacteur Theo Sommer in Die Zeit, een weekblad dat over
het algemeen meer sympathie uitstraalt voor de sociaal- dan voor de
christen-democraten: ‘Integratie betekent noodzakelijkerwijs een flink stuk assimilatie
aan de deutsche Leitkultur en haar kernwaarden.’ Dit heeft Marion Dönhoff,
uitgeefster van Die Zeit, blijkbaar vergeten, want in haar nummer van deze week
schrijft zij dat het woord haar doet denken aan ‘Am deutschen Wesen soll die Welt
einst noch genesen’ (dat zij aan Wilhelm II toeschrijft, maar dat in werkelijkheid is
ontleend aan een gedicht uit 1861, toen die toekomstige keizer nog maar twee jaar
oud was).
Het woord is misschien ongelukkig, maar de gedachte die het probeert uit te
drukken, hoeft dat niet te zijn. In elk land - of dit nu Duitsland, de Verenigde Staten
of Nederland is - is er één cultuur die de toon aangeeft (en zelf aan verandering
onderhevig is). Daaraan passen de immigranten zich geleidelijk - dat proces kan
enkele generaties duren - aan, tegelijkertijd vaak de toonaangevende cultuur
beïnvloedend. Er is vooralsnog geen reden aan te nemen dat Merz, al zal hij
ongetwijfeld zijn politieke oogmerken hebben gehad, iets anders heeft bedoeld.
In Nederland is de Nederlandse cultuur, hoezeer die ook op zichzelf snelle
veranderingen ondergaat, de Leitkultur, dat wil zeggen: de toonaangevende cultuur.
Daaraan passen de allochtonen zich op den duur aan. De eerste generatie heeft daar
nog moeite mee of wil dat helemaal niet, maar de tweede generatie is al flink op weg.
Dat blijkt uit een vorige week verschenen rapport van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, Allochtonen in Nederland 2000, waarover een verslaggever van de
Haagsche Courant (10 november) een gesprek heeft gehad met de wetenschappelijke
redacteur Anneke Amse, die grotendeels voor dit rapport verantwoordelijk is.
De tweede generatie allochtonen blijkt veel ‘Nederlandser’ dan wordt verondersteld.
‘Van generatie tot generatie past men zich meer aan’, zegt Anneke Amse. ‘In het
openbare leven - op school, op de werkplek - zie je steeds minder verschillen. Privé
zullen die nog wel blijven.’
‘Uiteindelijk’, aldus Amse, ‘is onderwijs de belangrijkste factor of iemand wel of
niet goed in de Nederlandse maatschappij terechtkomt. Allochtone kinderen die hier
zijn geboren, zijn toch al behoorlijk ingeburgerd. Ze hebben nooit in een ander land
geleefd en hebben daarom minder taalachterstand en culturele verschillen.’
Dat zal in beginsel in Duitsland niet anders zijn, al zal het daar misschien wat
moeilijker gaan dan in Nederland, een land dat, als gevolg van zijn koloniale en
maritieme verleden, altijd aanraking heeft gehad met mensen uit andere culturen.
Niet dat hun integratie zich daarom wrijvingsloos heeft voltrokken, maar op den duur
is dit toch gebeurd, al dan niet met behoud van hun subcultuur.
NRC Handelsblad van 14-11-2000, pagina 9

Die gekke Amerikanen?
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Die gekke Amerikanen. Die ondertoon valt te beluisteren in veel Europese
commentaren over de impasse waarin de presidentsverkiezing zich - op het ogenblik
van schrijven - vooralsnog bevindt. Wie laat zo'n verkiezing nu afhangen van een
grondwet uit 1787? Vooral het college van kiesmannen, dat de president kiest, wordt
veelal als een volstrekt verouderd instituut gezien.
Toch valt er wel iets voor te zeggen. Vooral de burgers van de kleinere Europese
staten zouden er goed aan doen dit systeem goed te bestuderen. Maar eerst een beetje
geschiedenis. Waarom hebben de wetgevers van 1787 besloten tot de instelling van
zo'n drempel na de directe verkiezing? Daar zijn verscheidene redenen voor geweest.
Aan het Congres wilden zij de keuze niet overlaten. Dat zou de president te
afhankelijk maken van de wetgevende macht. Maar waarom een directe verkiezing
niet tot de beslissende maken? Ook daar waren bezwaren tegen. In de eerste plaats
vreesden de regenten die in Philadelphia bijeen waren, dat een of andere demagoog
dan de macht zou krijgen. Populisme heet dat tegenwoordig.
Daar kwam bij dat de bevolking van de Verenigde Staten toen verspreid was over
een reusachtig gebied, waarin de verbindingen gebrekkig waren. De bevolking zou
zich in deze omstandigheden moeilijk kunnen vereenzelvigen met één of twee
kandidaten. Met vele kandidaten zou niemand een werkbare meerderheid krijgen.
Er was nóg een reden. Een college van kiesmannen zou de invloed van de grote,
dichtbevolkte staten remmen ten gunste van de kleinere staten. Bij een keuze die
bepaald zou worden door de grote aantallen, zouden de kleine staten in de verdrukking
kunnen komen. Bij u, over u, maar zonder u. Dat was de vrees.
Natuurlijk zijn er ook minder verheffende overwegingen in het spel geweest. Zo
vreesden de zuidelijke staten dat er bij een directe verkiezing geen rekening zou
worden gehouden met hun belangen, die grotendeels afhingen van de slavernij. Maar
zulke vitia originis kunnen op z'n hoogst schoonheidsfoutjes genoemd worden. Er
zijn meer hoge beginselen waarvan de historische oorsprong laag bij de gronds is.
De tolerantie waarop Nederlanders zich zo beroemen bijvoorbeeld. Wat telt is dat
het Amerikaanse constitutionele stelsel in verregaande mate de belangen van de
kleine staten waarborgt - wat ook de bijkomende motieven mogen zijn geweest. En
het is hier dat de kleinere Europese staten wel eens lering zouden mogen trekken uit
het Amerikaanse voorbeeld. Is het in hun belang dat in een Europa dat zich op de
een of andere manier een grondwet zal hebben aangemeten, de macht van de groten
wordt geconstitutionaliseerd?
Zeker, er zijn ook nadelen aan zo'n systeem. Het leidt niet tot snelle besluitvorming,
en daarom zullen degenen die dromen van Europa als grote mogendheid, met alle
parafernalia van dien, weinig geduld hebben met zulke drempels als in de VS het
college van kiesmannen er een is. Het is niet toevallig dat Franse kranten vooral vol
zijn van verbazing over een anachronisme dat 's werelds enige supermogendheid zó
kan verlammen.
Vergelijkingen van Midden-Amerikaanse bananarepublieken worden gemaakt.
Maar zit er niet ook iets moois in, dat in de Verenigde Staten de democratie zo au
sérieux wordt genomen en de grondwet zo geëerbiedigd? Ad absurdum, kunnen we
misschien zeggen. Dat zou zeker het geval zijn als de impasse in laatste aanleg slechts
door het Hooggerechtshof van Florida zou kunnen worden doorbroken. Dan zou de
rechtsstaat een rechtersstaat zijn geworden.
Er zijn dus grenzen aan de bewondering die we voor de Amerikaanse grondwet
kunnen koesteren. Ons democratisch perfectionisme wordt gestoord wanneer een
president wordt gekozen die niet de meerderheid van de kiezers heeft gehaald, maar
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wél in het college van kiesmannen. Dat is in deze eeuw nog niet gebeurd, maar zou,
zoals het er nu naar uitziet, kunnen gebeuren als George Bush president zou worden.
Maar hetzelfde kan ook in het Verenigd Koninkrijk gebeuren, waar, dankzij het
daar geldende stelsel, een regering niet de weerspiegeling hoeft te zijn van het volk,
zelfs niet van de meerderheid van het volk. Toch zal niemand beweren dat het geen
democratie is. Het Britse parlement wordt zelfs de moeder van alle parlementen
genoemd.
Bezwaarlijker is dat de impasse van vandaag zich kan voortzetten wanneer zij, op
welke manier dan ook, juridisch doorbroken is. Wie er ook per slot van rekening
president wordt - Bush of Gore - zal te maken hebben met een Congres waarin de
partijen bijna even groot zijn. Beiden zullen bovendien te maken hebben met een
oppositie die van mening is dat het presidentschap haar ontstolen is en dus niet erg
bereid zal zijn tot samenwerking met de president.
Dat voorspelt niet veel goeds voor een daadkrachtig presidentschap. Het is waar
dat presidenten wel vaker te maken hebben gehad met een ‘vijandig’ Congres en
toch grote dingen hebben gedaan. In zo'n constellatie wist bijvoorbeeld president
Truman het Marshallplan en het Noord-Atlantisch verdrag door het Congres te
krijgen. Maar toen woedde de Koude Oorlog, en bovendien: noch Bush noch Gore
lijkt de karaktervastheid van Truman te hebben (maar die schreven ook hém maar
heel weinigen toe, toen hij president werd na de dood van F.D. Roosevelt).
Helaas heeft geen van beiden tot nu toe het voorbeeld van Richard Nixon gevolgd,
die in 1960 door Jack Kennedy verslagen werd met een meerderheid van 0,02 procent
en de raad van zijn adviseurs weigerde op te volgen om hertelling te eisen van de
stemmen in Texas en Illinois, waar Kennedy's meerderheid op dubieuze wijze was
verkregen. Zijn argument was dat hij de Verenigde Staten niet wilde verscheuren.
In het licht van zijn verleden, latere carrière en afgang een gebaar verrassend van
grootsheid.
Een verscheurd Amerika zal waarschijnlijk pas bereid zijn van zijn politieke en
militaire gewicht gebruik te maken wanneer het er werkelijk van overtuigd is dat
zijn belangen in het geding zijn. De schatting van die belangen waartoe het komt,
hoeft niet dezelfde te zijn als waartoe de Europeanen komen wat hún belangen betreft.
Maar dat is een trend die al aan de gang is en nu vermoedelijk voortgezet, zo niet
verhaast zal worden. Voor Europeanen die in Amerika een tegenwicht zagen tegen
onwenselijke Europese ontwikkelingen een onaangenaam vooruitzicht.
NRC Handelsblad van 17-11-2000, pagina 7

Duitslands zwaartekracht
In bijna alle landen van de Europese Unie is, blijkens publieke-opiniepeilingen, de
weerstand groot tegen uitbreiding van die Unie met Midden-Europese landen, zoals
Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië, en de Baltische landen. Die weerstand
staat in schril contrast tot het officiële standpunt van de regeringen, die volgende
maand in Nice bijeenkomen om juist de weg naar die uitbreiding te banen.
Is hier sprake van schijnheiligheid? Bij de Duitse regering bepaald niet. Zij acht
een chaos aan haar oostgrens niet in het Duitse belang. Bovendien wil zij niet dat
die oostgrens samenvalt met de oostgrens van de Unie. Dat zou Duitsland een
excentrische positie in de Unie geven. Zij is dus oprecht voorstander van de integratie
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van de Midden-Europese landen in de Unie, maar heeft haar publieke opinie blijkbaar
nog niet van dat belang overtuigd.
Naarmate de andere landen van de Unie verder af liggen van Midden-Europa,
neemt de geestdrift voor de uitbreiding nog meer af, hoewel in de Scandinavische
landen er wel weer meer begrip voor bestaat, omdat Polen en de Baltische landen
hun overburen zijn aan de Oostzee. Voor de meeste Nederlanders, wier blik trouwens
vanouds meer westwaarts gericht is geweest, is Midden-Europa heel ver weg.
Belangrijker echter is wat Frankrijk ervan vindt. Officieel staat het achter de
uitbreiding, maar het is moeilijk in te zien welk belang het daarbij heeft. Vroeger
zag het in Polen en Tsjechoslowakije bondgenoten in de rug van een machtiger
wordend Duitsland, maar die ambitie schijnt het, na enkele halfslachtige pogingen
van de presidenten Giscard d'Estaing en Mitterrand, te hebben opgegeven.
Het is ook wel begrijpelijk waarom. In zijn rede uitgesproken bij de aanvaarding
van het hoogleraarschap in de Duitslandstudiën aan de Universiteit van Amsterdam
op 3 juli zei Ton Nijhuis: ‘Zeker voor de landen van Midden- en Oost-Europa geldt
dat men eerder geneigd is in Berlijn aan te kloppen dan bijvoorbeeld in Brussel’ om niet te spreken van Parijs, kunnen we daaraan toevoegen.
Met andere woorden: Duitslands macht in Europa is, althans in potentie,
toegenomen - door zijn hereniging en doordat Midden-Europa, ondanks alle
ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, graviteert naar het nieuwe Duitsland. Die
potentiële machtsuitbreiding van Duitsland kan de Fransen moeilijk welkom zijn,
en daarom mogen we niet verrast zijn als Frankrijk, het belang van de uitbreiding
van de Unie met de mond belijdend, op alle detailpunten blokkades zou gaan
opwerpen.
Maar laten we aannemen dat die uitbreiding er toch komt, mèt de Duitse
machtsvergroting die er het gevolg van zal zijn. Nu al is duidelijk dat, zoals Nijhuis
zegt, ‘zonder Duitsland niets loopt en omgekeerd geen enkel belangrijk initiatief
kans maakt wanneer het niet door Duitsland gesteund wordt. Dat betekent dat
initiatieven altijd via Berlijn moeten lopen.’ Na uitbreiding van de Unie met
Midden-Europese landen zal die tendentie alleen maar sterker worden.
Wat zou dat voor Nederland betekenen? Natuurlijk, het klassieke antwoord luidt
dat Nederlands belang ligt in de versterking van de instellingen van de Europese
Unie. Akkoord, maar die instellingen werken niet in een luchtledig. Ook daarin
weerspiegelen zich, vroeg of laat, de machtsverschuivingen tussen de leden van de
Unie. ‘Juist door het groeiend aantal lidstaten ontwikkelt Berlijn de neiging zich
vooral op de grote landen te concentreren. Hiertoe behoort Nederland niet’, zegt
Nijhuis.
Inderdaad. Des te meer klemt de vraag: wat zou dit allemaal voor Nederland
betekenen? Het volstaat niet te blijven hameren op versterking van de Europese
instellingen. Aangezien het machtsspel ook binnen een verenigd Europa doorgaat,
moet Nederland zich ook afvragen aan welke macht het zijn steun - voor wat die
waard is - moet geven.
Het aantal opties is gering. Een toenadering tot Frankrijk lijkt logisch, maar keer
op keer is gebleken dat er, om welke redenen dan ook, grenzen zijn aan zo'n
toenadering. Aanleuning tegen het Verenigd Koninkrijk zal zeker de voorkeur hebben
van de meeste Nederlanders, maar zelden is gebleken dat die liefde iets opleverde.
Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk doen - begrijpelijk overigens - liever zaken
met andere grote mogendheden dan met kleine.
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Derde optie is: coalities aangaan met de andere kleine mogendheden, maar zolang
Nederland de pretentie handhaaft de grootste van de kleinen, zo niet de kleinste van
de groten, te zijn, heeft die optie - alweer: voor wat zij waard is - weinig kans van
slagen. Minister-president Kok heeft zich in elk geval niet populair gemaakt toen hij
onlangs in Biarritz weigerde zich aan te sluiten bij een opstand van de kleinen tegen
de groten.
Bij de afweging, zo niet afstreping, van deze opties moeten ook de Verenigde
Staten genoemd worden, die de afgelopen halve eeuw voor sommige Europese landen
als een terugvalbasis hebben gediend, vooral bij Franse pogingen hùn conceptie aan
Europa op te leggen. In die halve eeuw waren, aldus Nijhuis, ‘alle problemen door
de Koude Oorlog voorgestructureerd. Nu ontbreekt zo'n alomvattend raamwerk en
kan Duitsland minder op de Verenigde Staten leunen.’
Als dat voor Duitsland geldt, hoeveel te meer voor Nederland! Als al deze opties
of tegenwichten hetzij ongewenst hetzij illusoir blijken te zijn, dan zal Duitslands
zwaartekracht voor Nederland even sterk zijn als zij voor de Midden-Europese landen
is. In feite was zij dit al lang, maar nu zijn er geen tegenwichten meer.
NRC Handelsblad van 21-11-2000, pagina 9

IJzig klimaat vóór Nice
Zelden zal een minister van Buitenlandse Zaken zich zo beledigend over een collega
hebben uitgelaten als de Fransman Hubert Védrine onlangs over de Duitser Joschka
Fischer. De gedachten die de laatste eerder dit jaar ontplooide over een toekomstige
federale structuur van Europa, noemde hij in een vraaggesprek met het dagblad
Libération de beloften van een ‘fluitspeler’.
Iedereen denkt dan onmiddellijk aan de rattenvanger van Hamelen, maar Védrines
zinspeling is nog minder complimenteus, want hij liet erop volgen: ‘De volken hebben
in de afgelopen eeuw te zeer onder fluitspelers geleden, die hen vaak tot wrede
teleurstellingen hebben geleid.’ De rattenvanger van Hamelen behoorde niet tot die
eeuw.
Als dit de sfeer weergeeft die tussen Frankrijk en Duitsland heerst aan de vooravond
van de topconferentie in Nice, waar de Europese Unie geacht wordt te besluiten over
hervormingen die de weg moeten banen naar uitbreiding van de Unie, dan is het
maar beter geen al te hoge verwachtingen te koesteren omtrent de resultaten van die
conferentie.
Védrines woorden zijn kenmerkend voor de nervositeit die Frankrijks buitenlandse
politiek de laatste tijd bevangt wanneer het over Duitsland gaat. Tientallen jaren
gewend aan volgzame bondskanseliers, wier eerste gebod was Frankrijk nooit voor
het hoofd te stoten, heeft het nu te maken met een Duitsland dat er zich steeds meer
bewust van is het grootste land van Europa te zijn, en daar - overigens nog op
voorzichtige wijze - enkele conclusies uit wil trekken.
Maar Duitsland hoeft maar, althans in Franse ogen, vóór zijn beurt te spreken, of
het Elysée en de Quai d'Orsay - respectievelijk bemand door een gaullist en een
socialist - raken geërgerd. Dat was bijvoorbeeld het geval toen bondskanselier
Schröder de opvatting verkondigde dat het hervormingsproces van de EU
waarschijnlijk wel opnieuw een intergouvernementele conferentie, en nu in 2004,
nodig zou maken.
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Misschien was deze suggestie inderdaad niet erg behulpzaam. Zij zou ertoe kunnen
leiden dat in Nice belangrijke beslissingen vier jaar uitgesteld zouden worden. Maar
gegeven de geringe vorderingen die in het laatste halfjaar onder Frans voorzitterschap
zijn geboekt, ligt de verdenking voor de hand dat de Franse ergernis niet dat mogelijke
uitstel betrof, maar het feit dat Schröder dat idee kennelijk niet eerst aan de Fransen
had voorgelegd.
Zoals ik hier al op 21 november opperde, is het eerder waarschijnlijk dat uitstel
Frankrijk niet onwelkom zou zijn, omdat dit tevens uitstel van de uitbreiding van de
Europese Unie zou betekenen - een uitbreiding die, omdat de Midden- en
Oost-Europese kandidaat-leden eerder naar Berlijn dan naar Parijs graviteren,
Duitslands invloed in de Unie nog groter zou maken.
Om dezelfde reden stuit ook de Duitse wens om zijn grotere inwonertal - 80 miljoen
Duitsers tegenover 58 miljoen Fransen - in de besluitvormingsprocedures tot uiting
te laten komen, op weerstand van Frankrijk, dat de mythe van Frans-Duitse gelijkheid
wil handhaven. (Eenzelfde controverse speelt tussen België en het volkrijkere
Nederland.)
Deze en andere tegenstellingen maakten dat de Frans-Duitse topconferentie in de
Franse badplaats Vittel, veertien dagen geleden, volgens berichten in een ijzige
atmosfeer is verlopen. Een poging van president Chirac om terug te komen van een
eerder genomen besluit een Duitse generaal te benoemen tot ‘directeur’ (betekent:
chef) van de Europese militaire staf-in-wording, stuitte op een weigering van de
Duitsers, wat de atmosfeer niet verbeterde.
De Duitsers beschouwden Chiracs poging als een van de vele Franse pogingen de
zaken naar hun hand te zetten. Dit geschil is niet slechts een kwestie van prestige:
een Duitse generaal is een waarborg dat de Europese strijdmacht, waartoe vorig jaar
in Helsinki besloten is, nauw verbonden zou blijven met de NAVO, wat minder zeker
zou zijn als de keus zou zijn gevallen op een Fransman, zoals Parijs had gewild.
Maar wat ook de merites mogen zijn van de Franse, respectievelijk Duitse
standpunten in deze geschillen, het is duidelijk dat de bekende motor van de Europese
eenwording ernstig in panne is. Dit kan onvoorzienbare gevolgen hebben voor dit
hele proces - tenzij dit alles beschouwd moet worden als een grote Franse manoeuvre
om de Duitsers op het allerlaatste ogenblik, als vanouds, tot capitulatie te brengen.
Dit zou overigens eveneens ernstige gevolgen voor dat proces hebben. Het kan
echter zijn dat de Fransen hun hand nu hebben overspeeld. Zulke grove opmerkingen
als Védrine zich aan het adres van zijn Duitse collega heeft veroorloofd, worden niet
gauw vergeten. Voorlopig is het klimaat voorafgaand aan het mediterrane Nice danig
verpest.
Met een derde mogelijkheid moet rekening gehouden worden: president Chirac
en minister-president Jospin zijn het niet eens over Europa. Dit zegt de minister voor
Europese zaken, Pierre Moscovici, met zoveel woorden in Le Monde van gisteren:
Jospin heeft zich tot dusver koest gehouden, omdat hij niet wilde dat Frankrijk in
Nice met twee monden zou spreken. Maar daarnà voelt hij zich vrij, want ‘wij denken
niet hetzelfde over de toekomst van de Europese constructie’. Dat wijst er ook op
dat we niet al te veel van Nice mogen verwachten.
NRC Handelsblad van 24-11-2000, pagina 7

Ouderwetse noties?
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Misschien ben ik wat ouderwets, maar volgens mij moet een krant nooit vergeten
dat zij een dagblad is, dat wil zeggen: een product waarvan de levensduur niet langer
dan één dag is, een product dus dat niet als een boek of zelfs als een tijdschrift gelezen
en bewaard wordt. Als dagbladlezer zet ik me dan ook niet dan met de grootste
tegenzin aan het lezen van artikelen die een pagina of zelfs een halve pagina beslaan.
Meestal sla ik ze over.
Dat geldt te meer voor artikelen die in een reeks verschijnen. Je kunt toch niet van
de lezer verwachten dat hij nog weet wat in het vorige artikel heeft gestaan of dit
bewaard heeft? In de krant van gisteren, is wel gezegd, wordt de vis van vandaag
verpakt. Zulke lange artikelen horen niet in een dagblad, maar in een tijdschrift thuis.
Dit alles zij gezegd ter verklaring waarom ik kennelijk een heel discours heb
gemist. Pas in latere artikelen ben ik erachter gekomen dat over bepaalde onderwerpen
uitvoerige artikelen in de krant hebben gestaan. Die onderwerpen op zichzelf
interesseren me wel, maar ik had niet de moed gehad om die artikelen, met beide
handen een opengeslagen krant vasthoudend, te lezen.
Een van die onderwerpen was, zo merkte ik later, de bedreiging van de cultuur
door de commercie. Ik treed niet in discussie met artikelen die ik niet gelezen heb,
maar de stelling dat de cultuur door de commercie wordt bedreigd, vind ik, op het
eerste gezicht, onzin. Dat de Nederlandse cultuur in de zeventiende eeuw zo'n
hoogtepunt kon bereiken, was grotendeels aan de commercie te danken.
Lees het vrijwel vergeten boek De Noord-Nederlandse natie (1948) van de eveneens
vrijwel vergeten historicus G.J. Renier, hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis
aan de Universiteit van Londen (opvolger van Geyl en voorganger van Kossmann),
die betoogt dat ‘een groot gedeelte van onze zeventiende eeuwse kunst haar bestaan
dankte aan de noodzakelijkheid om onbruikbaar geld op een of andere manier te
beleggen’.
‘Portretten van regenten en rijke kooplui, interieurs waarin de schatten der burgers
werden uitgebeeld - dat waren de onderwerpen die de schilders gewoonlijk
bezighielden. De schilder was geen slaaf van theorieën en sleepte niet, als een blok
aan zijn been, kinderachtige begrippen omtrent de onafhankelijkheid en de
waardigheid van de kunstenaar. Hij schiep, vol genot, voor een markt die
onverzadigbaar leek.’
Met andere woorden: als er iets aan de hedendaagse cultuur mankeert, dan ligt dat
niet aan de commercie op zichzelf, maar aan andere factoren. Maar mankeert er
inderdaad iets aan de hedendaagse cultuur? Daarover is, zo merk ik, een ander debat
aan de gang geweest. En blijkbaar waren de meeste deelnemers pessimistisch gestemd:
zij concludeerden de afwezigheid van een intellectueel debat (dat ook tot de cultuur
behoort).
De algemene teneur was, zo lees ik, het gevoelen dat er geen intellectueel debat
is omdat we het te goed hebben: de welvaart heeft ons inert gemaakt. Ook hier kan
ik verwijzen naar de zeventiende eeuw. Ook toen heerste er in Nederland grote
welvaart (vergeleken althans met de wereld om ons heen). Maar waren de
Nederlanders toen inert? Welnee, noch op materieel noch op geestelijk of intellectueel
gebied. Ook deze stelling is dus op zichzelf onzin.
Dat het intellectuele debat in Nederland vrij pover is, wil ik niet ontkennen. Maar
ligt dat aan onze welvaart? Nee. Allereerst moeten we vaststellen dat het debat in
Nederland altijd meer theologisch of moralistisch dan intellectueel is geweest. Ook
na het ‘afscheid van domineesland’ bleef het laatste tot een kleine kring, zo niet een
in-crowd, beperkt.
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Een bijkomende verklaring ligt hierin dat, met het einde van de Koude Oorlog (of,
als u wilt, met de verdwijning van fascisme en communisme), ook de grote issues
verdwenen zijn. Dat was de these van Francis Fukuyama, die op die grond ‘eeuwen
van verveling’ voorspelde. Zijn die niet ingetreden?
Die verveling zou ook een oorzaak kunnen zijn van het merkwaardige feit dat,
hoewel de Verenigde Staten het onder de Democraat Clinton nog nooit zo goed
hebben gehad, minder dan 50 procent van de kiezers op Al Gore hebben gestemd.
Dit verschijnsel heeft een dag of tien geleden een conferentie van Europese
sociaal-democraten, onder wie Wim Kok en Gerhard Schröder, te Amsterdam
beziggehouden. En terecht, want dat zou hun, ondanks hun successen, ook wel eens
kunnen overkomen.
De constatering dat de kiezer ondankbaar is, is, hoewel niet onjuist, als verklaring
niet voldoende. Een andere verklaring kan geïllustreerd worden aan de hand van de
volgende anekdote. In de Britse verkiezingscampagne van 1955, zo vertelde de
Labourkandidaat Hugh Gaitskell, kwam een vrouw eens naar hem toe die zei: ‘O,
meneeer Gaitskell, ik wil u bedanken voor alles wat Labour voor ons soort mensen
heeft gedaan.’ Toen Gaitskell daaruit de conclusie trok dat hij dan wel op haar stem
zou mogen rekenen, zei zij: ‘O nee, nu hebben we Labour niet meer nodig.’ Labour
verloor die verkiezingen.
Zoiets zou ook wel bij de Amerikaanse verkiezingen gespeeld kunnen hebben en
bij verkiezingen in Europa kunnen gaan spelen. Waarom zouden mensen die het nu
goed hebben, blijven stemmen op partijen die verandering in hun vaandel geschreven
hebben? Ze stemmen eerder, in een instinctief conservatieve reactie, op partijen die
hun beloven dat het verworvene niet aangetast zal worden, en dat hoeven niet alleen
maar rechtse partijen te zijn.
Maar dit gevecht op de millimeter kan nauwelijks een intellectueel debat genoemd
worden. Daarvoor moeten er grotere uitdagingen aan de orde zijn, zoals die er in de
jaren '30 en, in mindere mate, tijdens de Koude Oorlog waren. Als er in Nederland
van een intellectueel debat sprake is, dan gaat dat over de vraag of een conservatisme
dat, om een woord van Lord Alfred Douglas te parafraseren, dare speak its name,
weer een kans heeft, al dan niet christelijk geïnspireerd. Maar dit debat is vooralsnog
ook nog tot kleine kring beperkt. Het heeft de grachtengordel nog niet bereikt, maar
die avant-garde loopt weleens vaker achter.
NRC Handelsblad van 28-11-2000, pagina 9

Een cliché, maar een welkom cliché
Eind jaren '40 nam ik tijdelijk afscheid van de journalistiek om naar Amerika te gaan.
Daar kreeg ik de taak voorlichting over Nederland aan de Amerikanen te geven. In
de jaren dat ik dit deed, had ik eigenlijk meer last van Nederlanders dan van de
Amerikanen. De eersten kon je in drie categorieën indelen.
In de eerste plaats die Nederlanders die ervan overtuigd waren dat Nederland de
beste bruggen- en tunnelbouwers, medici enzovoort had en dat de Amerikanen ons
dus niets konden leren. Dit euvel is spoedig verdwenen, nadat er, in het kader van
het Marshallplan, vele zogenoemde ‘productivity teams’ kennis hadden kunnen
maken met de stand van zaken in hun vak in de Verenigde Staten.
Dan had je Nederlanders die wonderwat verwachtten van voorlichting. Waarom
hadden, volgens hen, de Verenigde Staten zich in de Indonesische kwestie tegen
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Nederland gekeerd? Omdat de voorlichting verkeerd was geweest. Let wel: de
voorlichting, niet het Nederlandse beleid. Gelukkig had ik met deze misvatting niet
veel te maken, omdat toen ik in Amerika aankwam, de Indonesische kwestie bijna
voorbij was.
Ten slotte waren er Nederlanders die vonden dat het verband dat miljoenen
Amerikanen leggen tussen Nederland en klompen, molens, dijken en tulpen bestreden
moest worden. Nederland was een modern industrieel land (de eerste van de acht
industrialisatienota's die de regering zou produceren was overigens nog maar net
verschenen). Met die opvatting was ik het oneens - of laten we zeggen: genuanceerd
oneens.
Ik was van mening dat die talloze Amerikanen die opgegroeid waren met verhalen
als over het jongetje met zijn vinger in de dijk en boeken als Hans Brinker and the
silver skates, een beeld van Nederland hadden dat misschien niet klopte met de
werkelijkheid (dat misschien nooit gedaan had), maar wel uiterst gunstig was. Heel
wat landen konden ons om dat beeld benijden. Zij hadden óf helemaal geen beeld óf
een veel ongunstiger. Kortom, het beeld van Nederland was, althans in Amerika, een
welkom cliché.
Natuurlijk, dat gunstige beeld moest, waar mogelijk, bijgesteld worden, maar het
kapitaal aan goodwill dat Nederland in de loop van eeuwen in Amerika had
opgebouwd - John Lothrop Motleys Rise of the Dutch Republic had daar ook toe
bijgedragen - moest niet zomaar vernietigd worden. Trouwens, waarin zou het beeld
van een geïndustrialiseerd Nederland zich onderscheiden van dat van andere
soortgelijke landen?
Waarom dit verhaal? Omdat ik in de krant van dinsdag gelezen heb dat het
ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar
het beeld van Nederland bij enkele omringende landen en de Verenigde Staten.
Daarvoor zijn er gesprekken gevoerd met nauwelijks nader omschreven ‘influentials’dat woord had ik nog nooit gehoord - in die landen.
Het beeld is - hoe kan het anders? - gemengd, ja hier en daar innerlijk tegenstrijdig.
Enerzijds ‘onderscheidt Nederland zich in de beeldvorming door de internationale
oriëntatie van haar (!) inwoners, haar (!) liberale maatschappijvisie en haar (!) scherpe
handelsgeest’, maar anderzijds door de ‘nostalgische, maar ook enigszins oubollige
symboliek die men op primair niveau associeert met Nederland (tulpen, klompen,
windmolens)’.
Het is tegen die symboliek of dat cliché dat de onderzoekers ten strijde trekken:
‘Nederland is als het ware toe aan nieuwe symbolen, die de oude kunnen vervangen
en die beter aansluiten op de vernieuwende en innovatieve maatschappelijke visie
in dit land.’ Later hebben ze het nog eens over ‘een nieuw symbool voor Nederland’.
Een paar opmerkingen. Het is natuurlijk prachtig op zoek te gaan naar een nieuw
symbool, maar als dat niet een werkelijkheid weergeeft, dan val je, vroeg of laat,
door de mand. En de werkelijkheid is dat de Nederlandse cultuur (in de wijdste zin
van het woord) oubollig is. Hoeft dit nog betoog in de dagen vóór Sinterklaas?
De goedlachsheid die de discussies op de televisie over zelfs serieuze onderwerpen
kenmerkt, is een ander teken van die oubolligheid. En vergelijk Kunst en Kitsch eens
met het Britse Antics Roadshow.
Trouwens: weerspiegelt de zeventiende- en achttiende-eeuwse schilderkunst, in
alle musea van de wereld zichtbaar en hogelijk beoordeeld, niet ook die oubolligheid:
welgedane regenten en intieme interieurs? In sommige van die schilderijen is de
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oubolligheid tot verstilde schoonheid gesublimeerd, en dan spreek ik niet over de
taferelen van Jan Steen of Adriaen Brouwer.
Dit oubollige beeld is nog steeds van toepassing, en bij het ene volk zal het meer
weerklank vinden dan bij het andere. Zo zullen de Amerikanen er anders op reageren
dan de Fransen. En dat betekent dat, als we met alle geweld ‘een nieuw symbool
voor Nederland’ willen hebben, dat symbool een gunstig onthaal zal moeten vinden
bij volken van zeer verscheidene culturen. Is zo'n symbool, dat bovendien nog
kenmerkend moet zijn voor Nederland (en voor geen enkel ander land), denkbaar?
De fabeldichter La Fontaine wist het al: men kan niet ‘contenter tout le monde et son
père’.
Maar is dat zoeken naar een nieuw symbool of een nieuw beeld niet uitdrukking
van een fundamenteel gebrek aan zelfverzekerdheid? Iemand die zeker van zichzelf
en van zijn waarden is, bekommert zich niet om zijn imago. Laat de werkelijkheid
voor zichzelf spreken. Kortom, het geld dat Buitenlandse Zaken aan dit onderzoek
heeft besteed, is weggegooid geld, en dat geldt ook voor het geld dat een eventuele
uitvoering van het advies zou vergen.
Dit wil niet zeggen dat er geen aardige dingen in dit rapport staan. Zo wanneer
vooral Angelsaksische ‘influentials’ zeggen dat Nederlanders ‘op het beschamende
af direct en bot kunnen zijn’ (het ‘recht voor zijn raap’ spreken wordt in Nederland
zelf daarentegen als een deugd beschouwd) of wanneer Nederland, ondanks alle
industrialisatie, in de belevenis van buitenlanders nog steeds ‘meer een land van
handelaren’ is dan een land waarin ‘in het oog springende technologische
ontwikkelingen’ aan de gang zijn.
NRC Handelsblad van 01-12-2000, pagina 9

Antics roadshow en andere zaken
Vanavond wordt de grabbelton binnengebracht. Ook deze rubriek levert haar bijdragen
daaraan: drie restanten van vorige stukjes, in de vorm van correcties, nadere
verklaringen en puntjes op de i.
1. In mijn artikel van 1 december wilde ik, ten bewijze van de stelling dat
oubolligheid een kenmerk is van de Nederlandse cultuur, een vergelijking trekken
tussen het Nederlandse televisieprogramma Kunst en Kitsch en het Britse Antiques
Roadshow.
Maar hoe kwam het laatste in de krant te staan? Als Antics Roadshow! Mijn fout.
Niet dat ik niet wist wat de juiste spelling was, maar de zin waarin beide programma's
werden genoemd, voegde ik op het laatste ogenblik toe aan mijn kopij, en die
toevoeging gaf ik telefonisch door, zonder het woord Antiques te spellen.
Ik was ervan uitgegaan dat iedereen dat programma wel kent, maar dat is blijkbaar
niet zo. Mijn fout dus. En zo kwam er Antics in de krant te staan in plaats van
Antiques. Op zichzelf werd de zin daardoor geen onzin, want Antics betekent wel
degelijk iets, namelijk: capriolen.
Als ik boosaardig zou zijn, zou ik zeggen dat Antics meer van toepassing is op
het programma Kunst en Kitsch dan op de Antiques Roadshow. Maar zó erg is het
eerste nu ook weer niet. Alleen erger ik me aan de volkomen overbodige en altijd
op de lachlust van het publiek spelende presentator Cees van Drongelen. Het Britse
programma kan het zonder zo'n tussenpersoon af. (Voor de goede orde: in het
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programma Jonge mensen op het concertpodium vond ik Van Drongelen wèl heel
goed.)
2. Op 17 november schreef ik dat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van
1960 Richard Nixon met een meerderheid van 0,02 procent verslagen werd door
Jack Kennedy. Dat was juist. Minder - of helemaal niet - juist was blijkbaar de
toevoeging dat Nixon had geweigerd de raad van zijn adviseurs op te volgen om
hertelling te eisen van de stemmen in Texas en Illinois, waar Kennedy's meerderheid
op dubieuze wijze zou zijn verkregen.
Nixon had, zo schreef ik, dit geweigerd omdat hij Amerika niet wilde verscheuren.
Een bevriende internetgebruiker stuurt mij nu enkele artikelen uit de Amerikaanse
pers waarin aangetoond wordt dat dit een sprookje is. Wel heeft Nixon daags na de
verkiezingsdag (8 november) om 1 uur 's middags (New-Yorkse tijd) zijn nederlaag
erkend, maar intussen zou hij zijn politieke vrienden hebben aangemoedigd
hertellingen te vragen, die overigens voor hem geen gunstig resultaat opleverden.
Inderdaad heeft zelfs de voorzitter van Nixons partij hertellingen in elf staten
geëist. Soms werd de rechter ingeschakeld. Die actie heeft tot diep in december
geduurd - zonder succes. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Nixon dit niet heimelijk
zou hebben aangemoedigd. Hij heeft de actie in elk geval niet een halt toegeroepen.
Dit gedrag is, dat moet gezegd worden, meer in overeenstemming met Nixons
hele optreden zoals we dat vóór en na de verkiezingen van 1960 hadden, resp. hebben
leren kennen, dan met de indruk van grootmoedigheid die zijn weigering, die een
later verstrooid fabeltje is gebleken, had gewekt.
Toen ik over Nixons ‘grootmoedigheid’ schreef - tien dagen na de verkiezingen
- meende ik dat zij een voorbeeld zou kunnen zijn voor de kemphanen van vandaag,
Bush en Gore. Intussen - weer achttien dagen later - zou een erkenning van nederlaag
zelfs niet de schijn van grootmoedigheid wekken.
Overigens is het interessant dat The New York Times op 26 november 1960 - dus
achttien dagen na de verkiezingsdag - in de onzekerheid geschapen door die
hertellingen, een ‘uitstekend argument’ zag om het electorale systeem te hervormen.
In de veertig jaar sindsdien is die raad niet opgevolgd. Zal dit nu, na de chaos van
2000, wèl gebeuren?
3. Heeft een conservatisme dat, om een woord van Lord Alfred Douglas te
parafraseren, dare speak its name, weer een kans? Dat vroeg ik hier op 28 november.
Verscheidene lezers reageerden hierop, maar niet op die vraag, die ik overigens
terloops gesteld had. Nee, het ging hun om de auteur van de geparafraseerde
uitdrukking en om de juistheid van het citaat.
Was het niet Oscar Wilde die gesproken had van ‘the love that dare not speak its
name’ (daarmee de homo-erotische liefde bedoelend)? En moet het niet zijn: ‘dares
not to speak its name’? Het antwoord op beide vragen is: nee, maar ik geef toe dat
ik zelf ook lang die illusies heb gehad.
Het was weer een artikel dat een bevriende lezer (nu een andere) mij eens stuurde,
dat mij op andere gedachten bracht. Niet Oscar Wilde, maar zijn minnaar, Lord
Alfred Douglas (die hem in het verderf zou storten), is de auteur van het gedicht
‘Two Loves’, waarin die woorden staan.
En wat de taal betreft: de dichter heeft dare hier als hulpwerkwoord gebruikt dat
evenmin als can, may, must and shall in de derde persoon enkelvoud eindigt (of, in
dit geval, eindigen hoeft) met een s, en to nodig heeft om de verbinding te leggen
met het hoofdwerkwoord (in dit geval: speak).
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Jammer genoeg heb ik indertijd niet genoteerd waar en wanneer dit artikel is
verschenen en wie de auteur is. Ik meen dat het omstreeks 1988 in The New York
Times gestaan heeft, en het zou mij niet verbazen als het van de hand was van de
erudiete columnist William Safire, die ook veel over taal schrijft.
NRC Handelsblad van 05-12-2000, pagina 9

Een principiële socialist
Van de Nederlanders die hun stempel op de twintigste eeuw hebben gedrukt bijvoorbeeld: koningin Wilhelmina, Colijn en Beel - hebben de biografieën die de
laatste jaren van hen zijn verschenen, het beeld dat in de publieke herinnering van
hen bestond, niet noemenswaardig veranderd. Dat betekent niet dat het slechte
biografieën waren! Overigens moet van de biografieën van de twee eerstgenoemden
het tweede deel nog verschijnen. Wie weet welke verrassingen ons dus nog te wachten
staan.
Aan een biografie van een andere epochemachende politicus, Willem Drees, die
van 1948 tot 1958 minister-president was, werkt de Leidse politicoloog H. Daalder
al jaren, samen met de historicus J.H. Gaemers. Zo nu en dan onthullen zij gedeelten
van hun bevindingen en analyses. Vorige week deed Daalder dat in een lezing in
Den Haag over ‘Het socialisme van Willem Drees’, waarvan de tekst bij Bert Bakker,
Amsterdam verschenen is.
Ik heb de indruk dat het beeld dat velen van Drees hebben, door die lezing, zo niet
veranderd, dan toch aangevuld zal worden. Wat is dat beeld zoals dat in de herinnering
is gebleven? Het kan misschien het best geschetst worden met de spotnaam die hem
eens gegeven is: ‘wethouder van Nederland’: een betrouwbaar, ijverig, secuur en
zuinig man, wars van nieuwigheden en bevlogenheden.
Dat beeld heeft hem impopulair gemaakt bij zijn quasi-revolutionaire partijgenoten
van de jaren '60 en '70, maar - om die reden? - een soort heimwee losgemaakt bij de
liberalen, die gedurende zes jaren van het decennium-Drees zijn tegenstanders waren
geweest. De sociaal-democraten en liberalen die nu in Paars verenigd zijn, lijken
daarentegen weer één in hun bewondering voor Drees. Klopt dit beeld met de
werkelijkheid? Zeker, maar het is niet de volle werkelijkheid. Daalder toont aan dat
onder dit beeld er een Drees schuilde die veel radicaler was dan wij, en misschien
ook de meeste tijdgenoten, vermoedden. Nog dertien jaar na zijn aftreden als
minister-president noemde hij, 85 jaar oud, zichzelf nog steeds ‘een radicale socialist’
op het punt van de inkomensverschillen.
Dat was in 1972, maar in 1945 - hetzelfde jaar als waarin hij zou toetreden tot het
kabinet-Schermerhorn-Drees als minister van Sociale Zaken - had hij zich
uitgesproken voor socialisatie van de voornaamste productiemiddelen. Ook moest
de overheid ‘overwegende zeggenschap’ krijgen in ‘het bank- en kredietwezen, de
grondstoffenvoorziening, de grote monopolistische bedrijven’ of, zoals Drees ze
noemde, ‘de poliepen’.
De Nederlandsche Bank werd inderdaad genationaliseerd, maar, zoals Daalder
zegt, ‘voornemens voor verdergaande nationalisatie werden het eerste slachtoffer
van de voor de PvdA zo teleurstellende verkiezingen van 1946’ (ook Drees, die
overigens realist genoeg was geweest om ‘een herleving van de traditionele
(vooroorlogse) politieke verscheidenheid’ te verwachten en daarom duidelijk afstand
nam van tal van ‘vernieuwers’, had meer verwacht).
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Maar Drees was, het is al gezegd, realist. Bovendien is hij, volgens minister van
Financiën Lieftinck (eveneens PvdA), langzamerhand ‘de ernstige bezwaren van de
afschaffing van de ondernemingsgewijze productiewijze’ gaan inzien en was hij ‘er
niet meer over de hele linie van overtuigd [...] dat een planmatig en bureaucratisch
geleide economie tot zoveel betere resultaten zou leiden’.
Na zijn aftreden in 1958 zou Drees zich, aldus Daalder, ‘duidelijker dan in zijn
aanvankelijk program, uiten over de onmogelijkheid de grote “multinationals” te
socialiseren, die immers hun activiteiten zonder meer naar het buitenland zouden
kunnen verplaatsen’, maar ‘hij bleef de nationalisatie van de grote
levensverzekeringsbedrijven propageren en zou fel en constant hameren op de
noodzaak van het in gemeenschapsbeheer brengen van de grond. Steun aan
privatiseringsgedachten kon men nauwelijks bij hem vinden [...].’
Dat was dus de ‘rode’ Drees, die in de schaduw was geraakt van het beeld van de
‘wethouder van Nederland’. Maar die ‘rode’ Drees stond erop dat zijn socialistische
idealen slechts verwezenlijkt zouden worden op democratische en ordelijke wijze,
niet tegen de prijs van een oplopende staatsschuld (daarover zou hij met Den Uyl in
polemiek raken) en niet tegen die van politieke polarisatie.
Hij keerde zich dus, na een aanvankelijke sympathie, tegen Nieuw Links, waarvan
hij ‘de diepte van het socialistisch gedachtegoed’ wantrouwde (zelf kende hij zijn
Marx en Engels) en hekelde hij de (overigens kortstondige) bereidheid van de PvdA
om, samen met niet-socialistische partijen (zoals D'66), op te gaan in een Progressieve
Volkspartij. Dan zou de band met de socialistische Internationale niet gehandhaafd
kunnen worden, meende Drees, die zich hier een principiëler socialist betoonde dan
de nieuwlichters.
Hun sympathie voor communistische regimes als in Cuba en de DDR en hun afkeer
van de Westerse samenwerking waren hem ook een doorn in het oog. Met argwaan
keek hij naar uitgaven op het terrein van de ontwikkelingshulp. Uitgaven aan defensie
zag hij daarentegen als een ‘verzekeringspremie’ om de Amerikanen aan Europa te
binden. Hier was hij weer de ‘wethouder’.
Van directe acties, vaak door Nieuw-Links toegejuicht of althans gedoogd, moest
hij niets hebben, en ‘de wijze waarop trouwe partijgangers, onder wie vele in zijn
ogen hoogst verdienstelijke wethouders, in tal van plaatsen door manipulaties van
de kandidatenlijsten werden verdrongen, kwetste hem in alles wat hem in de partij
dierbaar was’. Hij verliet die partij dan ook in 1971, deswege door velen als verrader
gescholden.
Hoe zou het J. Wallage te moede zijn geweest toen hij herinnerd werd aan deze
fase in Drees' leven? Hij was immers een van die Nieuwlinkers geweest die, als
gevolg van ‘manipulaties’ als door Drees verafschuwd, de macht in de gemeente
Groningen overnamen, met afdanking van sociaal-democratische oudgedienden? Nu
sprak hij vorige week in Den Haag een ontroerd slotwoord na Daalders lezing. Was
‘het socialisme van Willem Drees’ ook voor hem een verrassing geweest?
NRC Handelsblad van 08-12-2000, pagina 7

Kan een doel toch middelen heiligen?
Er zullen nog maar weinigen zijn die beweren dat de zogenoemde Ostpolitik van de
toenmalige Duitse bondsregering verkeerd was. Wat beoogde die Ostpolitik? Zij
streefde ernaar om, uitgaande van de feitelijke toestand in Europa - dat wil zeggen:
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de verdeling van dit continent in een communistisch en een niet-communistisch
gedeelte - toenadering tot de communistische staten, incluis de DDR, te zoeken.
Verandering door toenadering, was het parool van de regering van de
sociaal-democraat Willy Brandt, die in 1969 aan de macht was gekomen. Men zou
ook kunnen zeggen: verandering van de tweedeling van Europa door deze eerst te
aanvaarden. Dit was een breuk met de politiek van de voorgaande,
christen-democratische regering, die van een aanvaarding van de status quo in Europa,
en met name erkenning van de DDR, niets wilde weten.
Achteraf kan worden vastgesteld dat die Ostpolitik succesrijk is geweest. De
normalisatie van de betrekkingen van de Bondsrepubliek met de staten van het Oosten,
incluis de DDR, is een fase geweest in het ondermijningsproces waaraan het
Sovjetblok al, als gevolg van andere oorzaken, onderhevig was. Inderdaad: zeventien
jaar nadat de Bondsrepublik de Ostpolitik tot de hare had gemaakt, stortte dat blok
ineen. Een in historisch opzicht korte periode.
Toch is dit alles een dubbeltje op zijn kant geweest. Dat wil zeggen: het Sovjetblok
zou, vroeg of laat, toch wel ten onder zijn gegaan aan zijn innerlijke gebreken en
tegenstellingen, maar de Duitse Ostpolitik, die dit proces verhaastte, heeft aan een
zijden draadje gehangen. De Duitse Bondsdag heeft haar met een meerderheid van
slechts twee stemmen in 1972 aanvaard. Was zij verworpen geweest, Brandt zou dan
plaats hebben moeten maken voor de christen-democraat Barzel - thans volkomen
vergeten - en zijn politiek, die de status quo in Europa verwierp.
Zoals gezegd: weinigen zullen dit resultaat nu nog betreuren, maar dat wil niet
zeggen dat het een fraai resultaat was. Immers, die twee stemmen meerderheid zijn
verkregen doordat twee christen-democraten in een geheime stemming voor de
regering, dus voor de Ostpolitik, hadden gestemd. Ook dat was, hoewel opzienbarend,
niet tegen de regels, maar langzamerhand blijkt het bijna zeker te zijn dat die twee
stemmen gekocht zijn geweest, en wel door de Oost-Duitse Stasi.
Van een van de twee christen-democraten was dit al geruime tijd bekend. De chef
van de Oost-Duitse contraspionage, Markus Wolf, schrijft in zijn memoires dat het
christen-democratische Bondsdaglid Julius Steiner 50.000 mark heeft gekregen voor
zijn desertie. Maar nu zijn er sterke aanwijzingen opgedoken dat ook de tweede
christen-democratische overloper met eenzelfde bedrag door de Stasi beloond is
geweest. Het betreft hier een politicus met meer gewicht: Leo Wagner, toenmalig
secretaris van de fractie van de CSU (de Beierse zusterpartij van de CDU).
Wagner ontkent en zegt dat dit bedrag de lening van een vriend was. De ware
toedracht is juridisch verder niet zo interessant, omdat omkoopbaarheid van
Bondsdagleden in 1972, toen zich dit afspeelde (c.q. afgespeeld zou hebben), nog
niet strafbaar was en spionage voor de DDR intussen een verjaard vergrijp is.
Niettemin heeft Wagner onmiddellijk al zijn partijfuncties neergelegd.
Maar er zit ook wel een andere kant aan deze zaak dan de juridische. In de eerste
plaats is er het historische aspect, maar ook dat is niet zo interessant, omdat we het
vrijwel voor zeker kunnen houden dat een christen-democratische regering in Bonn,
na een zekere tussenperiode, de Ostpolitik van haar sociaal-democratische voorganger
zou hebben voortgezet. In 1982 nam Helmut Kohl, bondskanselier geworden, de
Ostpolitik van zijn voorganger, de sociaal-democraat Helmut Schmidt, bijna naadloos
over. In 1987 ontving hij zelfs Erich Honecker, de baas van de DDR, officieel in
Bonn. Nee, het is eerder het morele aspect dat die zaak zo interessant maakt. Hoe
moet een verdrag - want de Ostpolitik werd tenslotte in verdragen vastgelegd gewaardeerd worden dat slechts via de weg van omkoping recht is kunnen worden?
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Het zou interessant zijn hierover de mening te vernemen van al diegenen die indertijd
de Ostpolitik om morele, en niet om realpolitische, redenen steunden. Ethici zijn er
genoeg in ons land, al dan niet in professoraal habijt. Wat vinden die ervan? Kan een
doel per slot van rekening toch de middelen heiligen?
Deze vraag kan behandeld worden, los van de onloochenbare waarheid dat de
geschiedenis niet meer teruggedraaid kan worden; los ook van het even onloochenbare
feit dat in 1972 de Stasi een van haar spionnen wist te sluizen in de staf van
bondskanselier Brandt, wiens persoonlijke secretaris hij ten slotte werd. Toen dit
twee jaar later werd ontdekt, trad Brandt af.
Ja, volgens het bureau-Gauck - het naar zijn eerste directeur genoemde bureau dat
de archieven van de Stasi, voorzover van de papiervernietiger gered, beheert - zijn
er in de veertig jaar van haar bestaan op z'n minst 20.000 spionnen voor de DDR in
de Bondsrepubliek werkzaam geweest. Was de Bondsrepubliek daarom ondermijnd?
Zo ja, dan kan een ondermijnde staat blijkbaar toch nog een goede politiek voeren,
in dit geval zelfs een politiek die bijgedragen heeft aan de ondermijning van zijn
ondermijner.
Een andere vraag is of al die 20.000 of meer spionnen, voorzover nog in leven,
opgespoord en alsnog aan de kaak gesteld moeten worden (berechting kan niet meer).
Het zou een heksenjacht worden, met verscheurende gevolgen voor de Duitse
samenleving. Soms is het wijzer - zij het misschien minder bevredigend voor het
rechtsgevoel - er een deken over te leggen, onverschillig of de boosdoeners van toen
van links of van rechts komen. Ook dat is, in laatste aanleg, een morele vraag.
NRC Handelsblad van 12-12-2000, pagina 9

Wie won, wie verloor in Nice?
Wie is de overwinnaar van Nice? Het is misschien sneu voor Wim Kok, die zich
zont in de winst van één stem meer dan België in de Europese Raad: maar de althans
morele overwinnaar is zijn Belgische collega, Guy Verhofstadt. Deze erepalm geven
hem een meerderheid van zijn Europese collega's, het Europese Parlement en een
groot deel van de buitenlandse pers.
Wat heeft Verhofstadt gedaan om die eer te verdienen? Hij heeft door hardnekkig
verzet, dat tot in de ochtenduren van maandag duurde, het gebrek aan logica van het
Franse voorzitterschap aan de kaak gesteld, meer invloed voor de kleine lidstaten in
de wacht weten te slepen en nog iets gered van de besluitvorming bij gekwalificeerde
meerderheid, waar de groten ook niet erg gebrand op zijn. Door zijn verzet tegen het
Franse voorzitterschap heeft Verhofstadt terloops ook even de - vooral in Nederland
populaire - mythe doorgeprikt dat, als puntje bij paaltje komt, de Belgen altijd
zwichten voor Franse druk. Daarbij vergeleken, verbleekt de Nederlandse triomf
over die ene stem, die wel eens zou kunnen blijken duur gekocht te zijn geweest.
Geliefd heeft Nederland zich in elk geval niet gemaakt met dit bewijs nu eindelijk
als grootste onder de kleinen te zijn erkend.
En wie is de werkelijke overwinnaar van Nice? Ongetwijfeld Duitsland, en wel
door op de achtergrond te blijven en wijze zelfbeheersing te betrachten. Het heeft
niet zijn gerechtvaardigde aanspraak op meer stemmen in de Europese Raad (op
grond van zijn demografisch overwicht) willen doorzetten en daarmee een openlijk
conflict met Frankrijk riskeren.
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Het sop was Duitsland die kool niet waard. Maar zo dacht Frankrijk niet. Het
klampt zich vast aan de mythe van de eeuwigdurende gelijkheid tussen beide landen,
maar heeft het Belgische beroep op soortgelijke gelijkheid met het volkrijkere
Nederland niet willen steunen. Leve de Franse logica!
Hoe het ook zij - met zijn ontspannen optreden in Nice, dat in schril contrast stond
met de Franse verkramptheid, heeft Duitsland de lof en het vertrouwen van de andere
landen - ook de Midden-Europese kandidaatlanden - verworven en ongewild het
partijdige optreden van het Franse voorzitterschap, dat nauwelijks onderscheid maakte
tussen eigen en Europese belangen, nog eens extra in het licht gesteld. De kritiek op
dit optreden was algemeen. De Zweedse premier sprak zelfs van Italiaanse
vergadermethodes (en moest daarvoor het protest van premier Amato incasseren).
Maar intussen wist Duitsland zijn demografisch overwicht toch tot uitdrukking te
laten komen in een winst van 27 zetels in het Europese Parlement (Nederland verloor
er zes van de 31; België drie van de 25). En doordat besluiten van de Europese Raad
mede dienen te worden goedgekeurd door 62 procent van de totale Europese
bevolking, betekent dit dat het verreweg volkrijkste land, Duitsland, de steun van
slechts twee andere grote lidstaten nodig heeft om zo'n besluit te kunnen blokkeren,
terwijl de andere groten daarvoor de steun van drie moeten zien te krijgen.
De machtsverschuiving in Duitslands richting, die al te voorzien was dadelijk na
de val van de Muur, is echter niet alleen een kwestie van demografie en stemmenaantal
in de Europese Raad. Zij heeft zich ook in Nice gemanifesteerd in de steun die enkele
Midden-Europese staten, met name Polen, bij Duitsland zochten (en vonden), toen
zij hun belangen niet voldoende gerespecteerd achtten door het Franse voorzitterschap.
Zo had president Chirac aan Polen, wanneer het eenmaal tot de Europese Unie
zou zijn toegetreden, aanvankelijk 26 stemmen in de Europese Raad toebedeeld, en
Spanje, dat vrijwel evenveel inwoners telt als Polen, 28 stemmen. Een telefoontje
van Warschau naar bondskanselier Schröder was voldoende om deze te activeren en
Chirac op andere gedachten te brengen. Alleen al hieruit blijkt dat zelfs Polen
tegenwoordig in Duitsland zijn steun en toeverlaat ziet, en niet langer zijn traditionele
bondgenoot Frankrijk.
Ook Roemenië, soeur latine en eveneens vanouds bondgenoot van Frankrijk, kwam
er in de oorspronkelijke Franse voorstellen bekaaid van af en kon slechts door
Belgische tussenkomst toch nog één stem meer dan het veel minder volkrijke
Nederland krijgen. Hoe komt het dat Frankrijk zijn traditionele en toch altijd nog
potentiële bondgenoten in Midden-Europa zo verwaarloost?
Eén verklaring is dat Frankrijk, Duitslands grotere invloed in Noord- en
Midden-Europa als een voldongen feit aanvaardend, tegenwicht zoekt in Zuid-Europa,
meer in 't bijzonder bij Spanje (daarmee overigens zich ongeliefd makend bij
Portugal). De Franse diplomatie begint, kortom, tekenen van paniekvoetbal te
vertonen. Misschien was de slechte voorbereiding van Nice daar ook een bewijs van.
In elk geval: als er een verliezer van Nice aangewezen moet worden, dan is die
Frankrijk.
Was bijna iedereen teleurgesteld tot ontstemd over de resultaten van Nice, de
kandidaatleden, die opnieuw uitstel van hun toetreding hadden gevreesd, waren
opgelucht tot tevreden. Maar ze doen beter het halleluja niet aan te heffen eer de
strijd volstreden is. Waarom zou Frankrijk gerede steun geven aan de totstandkoming
van een Europa waarin Duitsland zo duidelijk de grootste - en door bijna iedereen
als zodanig aanvaarde - mogendheid zou zijn? Ook een verliezer kan nog menige
spaak in het wiel steken.
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De grenzen bereikt?
‘Waar waren toch de Monnets en Schumans van weleer, die met overtuiging en elan
koers zetten in de richting van een Verenigd Europa, groots en meeslepend
eigenbelangen offerend ten gunste van het Europa der toekomst?’ Heimwee naar de
dagen, vijftig jaar geleden, toen ‘Europa’ op stapel werd gezet, weerklonk in de
woorden van mevrouw Scheltema-De Nie (D66) tijdens het debat over Nice in de
Tweede Kamer.
Ach, was de geschiedenis maar zo simpel: een paar charismatische leiders, en de
zaak is voor mekaar. Zeker, zulke leiders kunnen soms de weg uit het slop banen,
maar dan moeten de omstandigheden zo zijn dat ze daartoe de gelegenheid krijgen.
In 1950 waren die omstandigheden er, maar slechts gedurende korte tijd. In 1952 al
moest Robert Schuman als Frankrijks minister van Buitenlandse Zaken plaats maken
voor minder visionaire politici.
Maar intussen had hij, geïnspireerd door Jean Monnet, de Europese trein op de
rails gezet. Dat is zijn grote verdienste. Maar toen begon het moeizame werk, dat
minder tot de verbeelding sprak en bovendien geremd werd door nieuwe - of liever
gezegd: oude - krachten. In 1954 verdween de Europese Defensiegemeenschap in
een la, en in 1958 kwam generaal de Gaulle aan de macht - ook een man met visie,
maar niet die van Schuman en Monnet.
Nee, op die nostalgische manier komt het debat over Europa niet verder. Het moet
op nuchterder wijze gevoerd worden, en gelukkig gebeurde dat over 't algemeen ook
verleden week dinsdag in de Tweede Kamer. In brede zin was er consensus, maar
die sloot zinnige discussie niet uit. Er is een tijd geweest dat kritiek steevast
beantwoord werd met het argument: ‘er is geen alternatief’ - ook als de criticus het
tegendeel helemaal niet beweerd had.
Van die consensus week Jan Marijnissen van de Socialistische Partij het meest af,
maar dat betekent niet dat zijn opmerkingen daarom de minst interessante waren.
Integendeel juist die excentrische positie veroorlooft hem zaken te berde te brengen
die anderen, die dichter bij de verantwoordelijkheid van de macht staan, gemakkelijk
als niet ter zake doende of theoretisch kunnen afdoen. Maar daarom zijn ze nog niet
onbelangrijk.
De les van Nice, zo was een van zijn stellingen, is dat de Europese integratie een
‘soort inherente grens’ heeft bereikt, ‘omdat men automatisch aanloopt tegen nationale
belangen, waarbij van overheden niet verwacht mag worden dat zij die verloochenen’:
een punt ‘waarbij de vrijblijvendheid steeds kleiner wordt en de pijn van de
gelijkschakeling steeds meer voelbaar’.
Het gevolg is dat ‘naarmate de integratie voortschrijdt staten zelfbewuster voor
hun belangen willen opkomen’ en ‘de profileringsdwang van de afzonderlijke lidstaten
zal toenemen’. De hardnekkige strijd van Nederland om die ene stem meer dan België
(op een totaal van ruim 340 stemmen in de Europese Raad) is wellicht een bewijs
van de juistheid van Marijnissens stelling - of de regering zich daar nu al dan niet
bewust van is.
Overigens is deze stelling niet nieuw. Al 34 jaar geleden heeft de toenmalige
ambtenaar van Buitenlandse Zaken R.J. van Schaik haar verdedigd in het maandblad
Common Market (juni 1966). Naarmate pressiegroepen hun doel meer bereikt hebben
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- integratie van een bepaalde sector - zullen ze minder geïnteresseerd raken in de
integratie van andere sectoren. Die verdere integratie zal steeds meer afhankelijk
raken van andere factoren dan de tot dusver bereikte integratie. Aldus, in grote
trekken, Van Schaiks stelling.
Zeker, sindsdien is er veel gebeurd wat die stelling schijnt te logenstraffen, maar
veel van die verdere integratie is niet toe te schrijven aan een inherente dynamiek of
automatisme die in het integratieproces besloten zou zijn, maar aan externe factoren.
Zo is iedereen het erover eens dat de totstandkoming van de Economische en
Monetaire Unie haar oorsprong vindt in een politieke motivering: Frankrijk wilde
compensatie hebben voor Duitslands hereniging.
Het is aardig dat Marijnissen, die zich waarschijnlijk niet bewust is van het artikel
van Van Schaik, die stelling - voor wat zij waard is - weer heeft opgevat, en het is
nog aardiger dat de regering zich daar niet met een jantje-van-leiden van heeft
afgemaakt, maar er serieus op is ingegaan. Immers, staatssecretaris Benschop erkende
dat het ‘duidelijk is dat, hoe verder wij komen in het proces van de Europese
integratie, hoe minder groot de stappen worden die per keer kunnen worden gezet’.
Dat geldt, zo zei hij, ‘zeker voor de institutionele vraagstukken waarmee men in
Nice te maken heeft gehad’, maar ‘dat hoeft niet tegelijkertijd ook te gelden voor de
politieke stappen die in Europa worden gezet.’ ‘In dit verband verwees hij naar de
gang van zaken in de afgelopen twee jaar met betrekking tot het Europese Veiligheidsen Defensiebeleid (EVDB). Wat dit betreft is op basis van unanimiteit een geweldige
stap gezet.’
Of dit nu zo'n gelukkig voorbeeld is, zal de toekomst moeten uitmaken. Veel zal
afhangen van de unanieme bereidheid van de Europese staten meer aan hun defensie
uit te geven en van de Amerikaanse houding tegenover dit EVDB.
Hoe dit ook zij - of het integratieproces inderdaad tegen zijn grenzen aanloopt,
zoals Marijnissen vermoedt, mag nog onzeker zijn, van een automatisme is evenmin
sprake. Voor elke voortgang in dit proces is telkens een nieuwe beslissing nodig, en
die beslissingen lijken steeds moeilijker genomen te kunnen worden.
NRC Handelsblad van 19-12-2000, pagina 9

De lauweren van het poldermodel
Nederland wordt alom geprezen om zijn poldermodel. Die buitenlandse lof laten we
ons natuurlijk graag welgevallen. Mogen we ons eindelijk weer eens vermeien in de
gedachte gidsland te zijn, al is het een heel ander gidsland dan dat hetwelk Joop den
Uyl een kwart eeuw geleden aanvoerde. Toen was het polarisatie wat de klok sloeg,
nu is het consensus.
Helaas zijn er een paar rustverstoorders. In de Volkskrant van 28 september werd
de topman van de Amerikaanse internetbouwer Cisco Systems, John Chambers,
aangehaald, die zei dat, wil Nederland overleven in het internettijdperk, het
poldermodel moet wijken voor sterk leiderschap. ‘Een overlegcultuur kan niet snel
genoeg inspringen op de veranderingen in de wereld.’
Aan te nemen valt dat hij dit ook aan minister Jorritsma heeft gezegd, toen hij haar
in februari ontmoette. ‘O, Ann-Marie’, zei hij, toen hij aan dat gesprek werd herinnerd,
‘als je tijd aan ze besteedt, dan snappen ze het wel.’ Of minister Jorritsma hem die
tijd gegund heeft, vermeldt het verhaal niet.
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Iemand die het waarschijnlijk zonder Chambers' uitleg snapt, is Jorritsma's
voorganger, Hans Wijers, die in het kabinet-Kok-1 minister van Economische Zaken
was. Onlangs heeft hij, in een lezing die, merkwaardig genoeg, Den Uyl-lezing heet,
flinke kritiek geoefend op het poldermodel. Waarom merkwaardig? Omdat het
poldermodel, volgens Wijers, niet liberaal genoeg is.
Om een andere reden is die kritiek ook merkwaardig: Wijers heeft zelf vier jaar
lang met dit model gewerkt. Maar dat maakt zijn kritiek op zichzelf niet ongegrond.
Misschien heeft hij in de positie die hij in de jaren 1994-1998 innam, juist goed de
zwakheden ervan leren kennen.
Hoe dit ook zij - Wijers vreest dat, ‘als we niet uitkijken’, Nederland ‘een
renteniersnatie in plaats van een bloeiende kenniseconomie’ wordt. ‘De
kenniseconomie vraagt om flexibiliteit, snelheid van handelen en ondernemerschap.
[...] De op consensus gerichte centrale, intermediaire structuren van het poldermodel
gaan een zware toekomst tegemoet. Ze zijn te veel naar binnen gericht, te traag.’
Dezelfde kritiek die Chambers drie maanden geleden uitte.
Opdat Nederland niet achterblijft, wil Wijers vooral dat er meer geld gaat naar
onderwijs. Voor hem moet dit zelfs een hogere prioriteit krijgen dan de verlaging
van de staatsschuld. Maar dan moet het onderwijs wèl gereconstrueerd worden. Nu
is het nog een van de ‘laatste stuiptrekkingen van de planeconomie’ in het
poldermodel. ‘Zoetermeer gaat nog altijd uit van gedetailleerde centralistische
planning.’
Private financiering en differentiatie - die nu nog in het onderwijs taboes zijn moeten bij die reconstructie niet geschuwd worden. (Onder differentiatie verstaat hij
niet zozeer verschillen in kwaliteit tussen de universiteiten - althans, hij noemt dit
niet - alswel differentiatie in onderwijsaanbod, waarin de onderwijsinstellingen met
elkaar moeten kunnen concurreren.)
Op het ogenblik loopt Nederland ‘internationaal achter bij de toepassing van
informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs’. De openbare uitgaven
aan onderwijs als percentage van het bruto nationaal product waren in 1997 eenderde
lager dan in 1995 en liggen inmiddels onder het gemiddelde van de OESO
(Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Maar Wijers
bespeurt - ook bij Paars - ‘een zekere terughoudenheid’ om Nederland opnieuw tot
een van de leidende kennissamenlevingen te maken.
Opnieuw? Ja, want in de Gouden Eeuw behoorde Nederland tot de meest
concurrerende economieën ter wereld’, en ‘die positie was gebaseerd op
technologische superioriteit, niet op lage loonkosten of belastingdruk’. Holland was
toen een echt ‘high-tech’ land. Dat is zeker zo, maar die prestatie werd toen bereikt
terwijl het besluitvormingsproces - althans van de overheden - buitengewoon traag
verliep. Hoe kwam die prestatie dan tot stand? Door liberalisme avant la lettre?
Maar na die gouden zeventiende eeuw kwam de achttiende eeuw, toen Nederland
een renteniersnatie bij uitstek was. De neiging op onze lauweren te gaan rusten is
dus nooit ver weg. Nu bestaat het gevaar dat de lauweren van het poldermodel ons
daartoe verleiden. Het is goed dat Wijers de wekker heeft laten lopen. Met liberalen
op Onderwijs en Financiën zou je zeggen dat er een uitgelezen kans is om Wijers op
zijn wenken te bedienen.
Trouwens ook Melkert, die nu de status van gezalfde van de minister-president
heeft bereikt, heeft onlangs ook een pleidooi gevoerd voor meer geld voor het
onderwijs. Ook voor reconstructie van dat onderwijs en opruiming van de taboes die
er nog op rusten? Zo ja, dan zou de coalitie met de liberalen rustig voortgezet kunnen
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worden, maar dan zijn we ver van de tweedeling die minister van Binnenlandse
Zaken De Vries voorziet in een interview met Trouw van 19 december: een
progressieve, sociaal georiënteerde partij en een liberaal-conservatief blok rond de
VVD.
De Vries neemt ‘stevig stelling’ tegen Wijers' aanval op het poldermodel en bezingt
de ‘taboeloze bereidheid om te praten over oplossingen’. Die noemt hij ‘één van de
grote krachten van dit land’. Misschien. Maar is die bereidheid wel zo taboeloos?
Wijers noemde enkele taboes die nog bestaan, en er zijn er nòg wel een paar aan te
duiden. Trouwens, wat voor zin heeft in een consensus- en praatcultuur een tweedeling
zoals die hem voor ogen staat?
Maar belangrijker is de vraag of een land dat door zo'n cultuur beheerst wordt,
kan overleven in een snel veranderende wereld. Die vraag geldt overigens voor heel
Europa, waarin het besluitvormingsproces - we hebben het zojuist in Nice gezien buitengewoon traag is. In het Financieele Dagblad van 20 december herinnert
oud-minister van Financiën Witteveen eraan dat ‘de zeer sterke centrale overheid
van de VS’ achter de dollar staat. Waar is de ‘zeer sterke overheid’ van Europa? Zou
de zwakte van de euro tòch iets met de afwezigheid daarvan te maken hebben?
NRC Handelsblad van 22-12-2000, pagina 7

Drie kerstredes
In tegenstelling tot haar kerstrede van vorig jaar, waarin zij, in een fractie van een
kwartier, vele onderwerpen te berde bracht - zoals de ‘ongebreidelde toepassing van
informatie- en communicatietechnologie’, de Europese integratie, de ‘ernstige
bedreiging van de draagkracht van de aarde’, de ‘voortdurende toename van materiële
productie’, de ‘verschraling van het groepsgevoel’ - heeft koningin Beatrix zich dit
jaar aan één thema gehouden: de hoop.
Die zelfbeperking was ongetwijfeld verstandig, want de luisteraar van 1999 moest
het wel duizelen van de veelheid aan problemen waarmee hij binnen een paar minuten
tijds geconfronteerd werd. Nauwelijks was hij begonnen aan het verteren van het
ene onderwerp, of daar kwam het andere al op zijn bord. Harer Majesteits raadgevers
hadden haar kennelijk niet herinnerd aan het Franse spreekwoord: Qui trop embrasse
mal étreint.
Nu dan één onderwerp. Dat is, zoals gezegd, een verbetering, en over het gekozen
onderwerp, de hoop, valt veel te zeggen. De marxistische filosoof Ernst Bloch heeft
er zelfs een driedelig boek aan gewijd: Das Prinzip Hoffnung, maar de koningin
stonden maar vijf minuten ter beschikking. Zij kon zich dus slechts tot algemeenheden
beperken. Haar rede was dan ook in grote mate abstract, wat niet noodzakelijkerwijs
wil zeggen dat zij zeer diepzinnig was.
Was die abstractie ook onvermijdelijk? Had zij niet, toen zij sprak over het leed
dat mensen overvalt bij een ramp, Enschede kunnen noemen? Zeker, er zijn bijna
elke dag over de hele wereld rampen te signaleren die meer slachtoffers hebben
gevergd dan Enschede, maar de meeste mensen, in dit geval: Nederlanders, is nu
eenmaal het hemd nader dan de rok.
In elk geval zouden de kijkers door zo'n concretisering zich onmiddellijk iets bij
dit thema hebben kunnen voorstellen, zich er zelfs bij betrokken hebben kunnen
voelen. Dat zou ook het geval zijn geweest als de koningin, sprekende over ‘ziekte
en ellende’ die niet uit het bestaan te weren zijn, even prins Claus had genoemd.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Iedereen zou onmiddellijk met haar meegeleefd hebben. Haar oudste zoon deed dit
onlangs onbeschroomd.
Nòg een concretisering zou niet onpassend zijn geweest. Aan het eind van haar
rede zei de koningin dat hoop een anker is dat ‘zich hecht in de vaste grond van
geloof’. Welk geloof? mag dan gevraagd worden. Alleen bijbelkenners konden
herkennen dat zij zinspeelde op 1 Cor. 13:13 (‘Geloof, hoop en liefde! Deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde’). Wilde zij vermijden door explicitering
andersgelovenden en niet-gelovenden te kwetsen?
Het merkwaardige is dat koningin Elizabeth van Groot-Brittannië, die een zoveel
formeler indruk maakt dan onze koningin, in haar kerstrede van dit jaar openlijk zei
dat haar geloof in Jezus Christus haar een grote steun was in haar werk. Zij sprak
hier uitsluitend voor zichzelf, deed geen enkele poging anderen tot dit geloof te
brengen. Integendeel, zij noemde de joodse godsdienst en de islam met respect. Deze
openhartigheid was verrassend - en maakte indruk. Het kan dus ook anders.
Vorig jaar vergeleek ik de kerstrede van onze koningin met die van koning Albert
van België. Mijn vergelijking viel toen uit ten gunste van de laatste, omdat hij zich
in zijn, eveneens korte, toespraak bepaald had tot twee onderwerpen: de crisis die
zijn huwelijk dertig jaar geleden had bezocht, en de mondialisatie. ‘In der
Beschränkung zeigt sich erst der Meister’, citeerde ik toen Goethe. Dit jaar echter
was de koning de mindere. Verreweg het grootste deel van zijn rede, die hij begon
met de voor een koning merkwaardige aanhef ‘Dames en heren’, besteedde hij aan
de Belgische militaire aanwezigheid in Bosnië en Kosovo. Weliswaar gaf hem dit
de gelegenheid te waarschuwen tegen ‘extreem nationalisme en xenofobie’, terwijl
ook ‘racisme en overdreven verheerlijking van de eigen identiteit’ gelaakt werden,
maar de proporties waren in de opbouw van zijn toespraak zoek.
Dat was helemaal het geval toen hij eindigde met een uitvoerig citaat uit een rede
van de president van Macedonië, bij wie hij zojuist op bezoek was geweest. Niet erg
origineel. Ook de woorden van die president waren dat niet. Misschien was de koning
diens oproep tot ‘liefde voor de medeburger’ uit het hart gegrepen. België en
Macedonië zijn per slot van rekening beide multinationale staten.
In het begin van zijn rede, dat aan de waarde van het gezin was gewijd, zei de
koning iets merkwaardigs: hij noemde daarin het individualisme een gevaar. In de
samenvattingen die de BRT van zijn rede gaf, werd dit: ‘extreem individualisme’,
maar in de rede zelf had hij wel degelijk van individualisme sec gesproken.
Was het hof achteraf geschrokken van die boude opmerking en had het een correctie
gestuurd naar de redactie van de nieuwsdienst? Hoe dit ook zij - ook kerstredes zijn
velden vol voetangels en klemmen, maar te grote behoedzaamheid zou wel eens hun
doel voorbij kunnen schieten.
De column van J.L. Heldring zal met ingang van het nieuwe jaar één keer per
week, op donderdag, verschijnen.
NRC Handelsblad van 29-12-2000, pagina 7

2001
Onbenullige details
Aan het begin van het nieuwe jaar word ik door schuldgevoel gepijnigd. Wat is het
geval? Om al die feestdagen door te komen, heb ik in twee boeken zitten lezen die
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ik in geen jaren had ingezien. Het waren de Introduction to the History of Civilization
in England van Henry Thomas Buckle en het dagboek van Victor Hugo.
Buckle, door de historicus Geyl ‘profeet van de vooruitgang’ genoemd, meende
dat de hele wereldgeschiedenis te verklaren was uit enkele wetten. Historici hadden
volgens hem de plicht die wetten te ontdekken, in plaats van zich bezig te houden
met de ‘meest onbenullige en ellendige details: persoonlijke anekdotes van koningen
en hoven; eindeloze verhalen over wat de ene minister heeft gezegd en de andere
gedacht’. Een echte negentiende-eeuwer dus.
Maar de Franse dichter Victor Hugo was ook een negentiende-eeuwer. Zijn leven
(1802-1888) viel vrijwel met die eeuw samen. Maar zijn dagboek is vol van die
details en anekdotes die Buckle zo onbenullig vond, en ik moet bekennen dat ik die
met meer smaak gelezen heb dan Buckle's van grote belezenheid getuigende vertogen
(die door hun stelligheid toch weer indrukwekkend zijn). Vandaar mijn schuldgevoel.
Maar dat weerhoudt mij er niet van een paar van die anekdotes door te vertellen.
In 1851 ontvlucht Hugo Frankrijk, na de staatsgreep van president Lodewijk
Napoleon (die later keizer Napoleon III zou worden). Hij gaat eerst naar Brussel.
Daar is, zo laat hij zich vertellen, in de rue des Crombras een fameus bordeel, door
vele notabelen gefrequenteerd. Wanneer een advocaat-generaal bij het Hof van
Cassatie niet op tijd ter zitting is, wordt hij bij Trinette - zo heet de madam opgehaald.
Tot dusver inderdaad een onbenullige anekdote, maar nu wordt het iets interessanter
- althans voor Nederlanders: in de salon van het bordeel hangt, in gouden lijst, een
groot staand portret van ‘wijlen de koning der Nederlanden, Willem, door hemzelf
geschonken. Hij kwam daar iedere dag; bij het noemen van zijn naam krijgt de
matrone tranen in de ogen.’
Welke koning wordt hier bedoeld? Niet Willem III, want die was in 1852 niet
wijlen. Dus komen alleen zijn grootvader en vader in aanmerking. Het zal de laatste
wel zijn geweest, want die kwam als kroonprins vóór de Belgische opstand veel en
graag in Brussel. Aanvankelijk was hij daar populair. Het koningschap van het
onafhankelijke België werd hem zelfs aangeboden. Zou hij na 1830 nog heimelijk
uitstapjes naar Brussel gemaakt hebben? Tilburg, waar hij graag vertoefde (en ook
overleed), ligt halverwege.
Op geen van de plattegronden die ik raadpleegde, heb ik de rue des Crombras
kunnen vinden. Waarschijnlijk is die straat ten slachtoffer gevallen aan de vele
moderniseringen die de oude stad heeft ondergaan. Wat Crombras betekent, weet ik
ook niet. Verbastering van een Nederlands woord?
In Brussel is men niet erg pro-Nederlands, en kennelijk om Hugo te plezieren
wordt hij vaak herinnerd aan de vermeende Nederlandse afkomst van de man om
wie hij Frankrijk ontvlucht was. Een hoogleraar noemt deze een compositum van
een Hollander en een geitenbok, daarbij zinspelend op het verhaal dat Napoleon III
de onechte zoon zou zijn van koning Hortense van Holland en admiraal VerHuell.
Een sprookje, zoals prof. L. Turksma heeft aangetoond in zijn Admiraal van Napoleon
(1991), maar een sprookje waarin Hugo blijkbaar geloofde, want in 1849, toen hij
nog on speaking terms met de latere Napoleon III was, schrijft hij in zijn dagboek
over diens ‘Hollandse koudheid’.
Tijdens zijn ballingschap, die tot 1870 duurde, reisde Hugo veel, vooral in België
en Duitsland. Nederland bezocht hij eenmaal, in 1861, van 1 tot 16 augustus. Het
zijn slechts korte notities die hij tijdens die reis in zijn dagboek neerpent, een kerk
hier, een museum daar. In Leiden vallen hem de bordjes cubicula locanda voor de
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ramen op. Die waren er op z'n minst nog tot 1940 te zien. (Studenten)kamers te huur
betekende dat.
De Nachtwacht noemt hij, met de Sixtijnse kapel, een van de twee wonderen in
de schilderkunst. Bij Rembrandt verbleekt Van Dijck en daalt Rubens. Jordaens
daarentegen stijgt, merkwaardig genoeg, in zijn achting. Hij looft het ‘zeer curieuze
en zeer mooie’ Amersfoort, waar hij de ‘brug over de Rijn’ situeert.
Zijn conclusie: ‘Overal platte en groene velden. Een weg naar de horizon! Een
weg die het ene koolzaadveld verlaat om het andere korenveld in te gaan. Voorwaar,
de dwerg Tarabiso heeft Holland bepaald niet als woonplaats gekozen.’ (Helaas weet
ik niet waar hij op zinspeelt.) ‘Mijn beleefdheid tegenover de boerinnen varieert,
naar gelang de leeftijd, van “Bonjour ma belle”, tot “Bonjour ma bonne”.’ Zouden
ze die fijne nuance hebben begrepen?
In een van de aangrijpendste scènes in het dagboek wordt beschreven hoe Hugo,
op reis met zijn maîtresse Juliette Drouet, ergens in een café een krant oppakt en
daarin het verslag leest van een ongeluk op de Seine waarbij zijn oudste dochter
verdronken is. Verdoofd van verdriet vertrekt hij onmiddellijk naar huis, maar de
reis duurt lang, want in 1843 zijn er nog maar weinig treinen in Frankrijk. Die
passages in het dagboek zijn overigens door Juliette geschreven.
Wie in Villequier (aan de Seine, ten westen van Rouen) het huis bezoekt waar de
familie Hugo 's zomers vaak logeerde - het is nu een museum - kan zich een
voorstelling maken van het drama dat zich daar toen afspeelde terwijl de vader, in
zalige onwetendheid, met zijn vriendin op stap was. Zeker, in het licht van de
wereldgeschiedenis een onbenullig voorval, maar daarom hoeft het de lezer nog niet
koud te laten.
NRC Handelsblad van 04-01-2001, pagina 7

Nòg een kerstrede?
Natuurlijk keek ik verleden week dinsdag uit naar wie de plaats zou innemen die ik
sinds jaar en dag op deze pagina had bezet. Nu, ik mocht niet klagen: het was een
staatshoofd, en niet zo maar een staatshoofd. Het was Václav Havel, president van
Tsjechië en - wat nog meer tot zijn eer strekt - bekend schrijver en verzetsman tegen
de communistische tirannie waaronder zijn land veertig jaar gezucht heeft.
Maar schreef Havel het artikel dat op die plaats stond, als president of als
onafhankelijk denker? Het stond er niet bij, maar het verschil is niet onbelangrijk ook voor de wijze van beoordeling. Het artikel had een hoog kerstredegehalte, maar
nogmaals: het stond er niet bij, dus mogen we het beoordelen als elk ander artikel.
Door die bril bekeken, valt het artikel niet mee. Dat wil zeggen: Havel blijkt meer
moralist dan intellectueel. Op zijn oproep ‘na te denken over een hervorming van
het waardenstelsel dat ten grondslag ligt aan de huidige beschaving’, kunnen we
daarom weinig meer dan amen zeggen. We kunnen misschien twijfelen aan de
mogelijkheid van ‘versterking van een systeem van algemeen geldige normen’, maar
die twijfel is op zichzelf geen veroordeling van die wens. Hij betreft de
verwezenlijkbaarheid, niet de essentie ervan.
Dat geldt ook wanneer hij schrijft: ‘We moeten, zowel in onszelf als om ons heen,
zoeken naar een gevoel voor verantwoordelijkheid voor de wereld, naar begrip en
solidariteit, naar nederigheid voor het wonder van het bestaan, naar het vermogen
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ons te beheersen in het algemeen belang en om goede daden te verrichten, ook al
blijven ze ongezien en onbekend.’ Opnieuw: amen.
Op vastere bodem staan we wanneer we innerlijke ontoereikendheden, eventueel
tegenstrijdigheden, in Havels betoog signaleren. Wanneer hij ‘de versterking van
een systeem van algemeen geldige morele normen, waardoor het werkelijk op
wereldwijde schaal onmogelijk wordt stelselmatig regels te omzeilen’, een ‘cruciale
taak’ noemt (die verwaarloosd wordt), dan gaat hij ervan uit dat er zo'n systeem
bestaat.
Immers, hij spreekt van versterking van zo'n systeem, wat het bestaan ervan
vooronderstelt. Maar bestaat zo'n systeem van ‘algemeen geldige morele normen’
wel? Dat had hij eerst moeten aantonen. Wanneer hij, even later, zegt dat ‘alleen
universele morele normen kunnen zorgen voor een vanzelfsprekend respect voor de
regels die we bedenken’, lijkt het erop alsof hij die normen als wenselijk, niet als
reeds bestaand beschouwt.
Die indruk wordt versterkt wanneer hij zegt dat ‘wij allemaal de moed (moeten)
vinden om te werken aan een stelsel van waarden dat iedereen, ondanks alle
verschillen in de wereld, kan accepteren en respecteren’. Zo'n stelsel bestaat dus,
ook afgaande op Havels eigen woorden, nog niet. Hoe kan hij dus spreken van de
noodzaak van versterking ervan? Kortom, hier - in de kern - rammelt het betoog.
Begin en einde van het betoog ademen een bijna religieuze sfeer. Havel gebruikt
hier de toren van de Praagse St. Vitus-dom, die nu in de steigers staat, als metafoor,
een memento voor ‘onze wereldomspannende beschaving’, die ‘in wezen atheïstisch’
is en waarvan de ‘basisprincipes weinig te maken hebben met de eeuwigheid, het
oneindige of het absolute’.
Ook hier kan terloops gevraagd worden wat hij onder onze beschaving verstaat
en of die inderdaad wereldomspannend is in die zin dat zij door iedereen ter wereld
wordt aanvaard (er zijn nog heel wat gelovigen in de wereld), maar belangrijker is
die bijna religieuze omlijsting van Havels betoog, dat eindigt met een uiting van
heimwee naar tijden ‘waarin de mensheid wist dat er nooit te doorgronden mysteries
bestaan, mysteries waar de mens alleen maar nederig en verbaasd naar kon kijken’.
Er is niets tegen zo'n bijna religieuze omlijsting - zeker omstreeks Kerstmis -, maar
de lezer zou beter weten waar hij aan toe is als Havel met zoveel woorden had gezegd
wat we precies zullen zien wanneer we, zoals hij wil, ‘onze blik naar boven richten
en tegelijkertijd ons hoofd nederig buigen’. God? Zo ja, zeg dat dan.
Als Havel als staatshoofd spreekt, is die huiver expliciet te zijn misschien
begrijpelijk. Ook onze koningin deinsde er in haar kerstrede kennelijk voor terug
om, tegenover een grotendeels atheïstisch gehoor, verder te gaan dan, voor de goede
verstaander, te zinspelen op God en bijbel. Spreekt Havel echter als onafhankelijk
denker, dan toont hij zich hier duidelijk de mindere van de filosoof Leszek
Kolakowski, die, zonder zelf belijdend christen te zijn, dit manco in onze beschaving
veel overtuigender signaleert.
Kolakowski spreekt van het sacrum waarmee vroeger alles verboden was ‘waarvan
de aanraking aan straf blootstelde’, maar nu is dit grotendeels verdwenen. ‘De sacrale
kant van de macht is tegelijk met het verdwijnen van het monarchistische charisma
opgeheven; de sacrale kant van de eigendom met de ontwikkeling van de socialistische
bewegingen. Het zijn die vormen van het sacrum waarvan de verdwijning geen
speciale spijt oproept.
De vraag is echter of de samenleving in staat zal zijn te overleven en haar leden
een draaglijk leven te verzekeren als het gevoel voor het sacrum en het verschijnsel
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zelf van het sacrum overal vandaan verdreven zullen worden. Kunnen bepaalde
waarden, waarvan de levendigheid onontbeerlijk is voor het leven van de cultuur
zelf, voortleven zonder hun wortels te hebben in het koninkrijk van het sacrum?’
Die vraag kan klinisch gesteld worden, dat wil zeggen: zonder heimelijke
bedoelingen of emoties, maar zou ook ontvangen moeten worden zonder de
verdenking op te roepen van zulke bijgedachten. De godsdienstwetenschapper hoeft
niet per se een gelovige te zijn. Havel echter schijnt niet te hebben kunnen beslissen
of zijn artikel meer het karakter van een preek dan van een beschouwing moest
hebben.

Naschrift.
Het citaat van Kolakowski is ontleend aan zijn essay ‘De wraak van het sacrum in
de wereldse cultuur’ (1973), verschenen in de Aula-pocket Essays van Leszek
Kolakowski (uitg. Het Spectrum, 1983).
NRC Handelsblad van 11-01-2001, pagina 7

Goed, fout of verschoonbaar
‘En Joschka Fischer moet natuurlijk blijven.’ Zo eindigde Anet Bleich vorige week
haar column in de Volkskrant. Eerlijk gezegd, deed deze imperatief mij denken aan
het - ongetwijfeld apocriefe, maar telkens herhaalde - verhaal van een provinciale
krant die in een hoofdartikel zou hebben geschreven: ‘Wij waarschuwen Mao voor
de laatste maal.’
Niet dat ik het met Anet Bleich oneens ben, maar ik vind dat, zolang een journalist
geen macht heeft - en God behoede hem daarvoor - hij zijn wensen op bescheiden
wijze kenbaar moet maken. Wat mijzelf betreft, zou ik niet verder durven gaan dan
de hoop uit te spreken dat Joschka Fischer minister van Buitenlandse Zaken van
Duitsland zal blijven.
Maar waar gaat het over? Joschka Fischer is de laatste weken weer eens
geconfronteerd met zijn verleden als, naar eigen zeggen, centrale figuur in het
links-radicale milieu van de jaren '60 en '70. Hij is net niet bij de moorddadige
terroristen van de Rote Armee Fraktion terechtgekomen, hoewel hij, alweer naar
eigen zeggen, soms langs die afgrond heeft gebalanceerd en hij zich wèl solidair
verklaard heeft met die ‘kameraden’.
Eergisteren is hij als getuige opgetreden in het proces tegen Hans-Joachim Klein,
die wèl in de afgrond van de terreur is gevallen, en aan de vooravond van dat optreden
zijn in de Duitse pers en televisie talloze malen de foto's en films getoond waarin we
zien hoe in 1973 Fischer, met een motorhelm op, samen met vier kompanen (onder
wie Klein), een politieagent aftuigt.
Geen heldendaad (hoewel wèl destijds als zodanig gevierd), maar niet iets waarmee
iemand na dertig jaar nog lastig gevallen zou moeten worden. Fischer heeft trouwens
meermalen zijn spijt betuigd voor dit voorval. Erger is de beschuldiging dat hij in
1976 medeplichtig zou zijn geweest aan, of opgeroepen zou hebben tot, het gebruik
van brandbommen bij een demonstratie, als gevolg waarvan een andere politieagent
levensgevaarlijk gewond is geraakt - verwondingen aan welker gevolgen hij nog
lijdt.
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Hierover door de pers ondervraagd, geeft Fischer tegenstrijdige antwoorden,
wisselend van ‘Definitief nee!’ tot ‘Dat was niet in overeenstemming met mijn
houding en overtuiging. In zoverre kan ik dit uitsluiten’. Met dit laatste antwoord
lijkt hij zich te willen indekken tegen een beschuldiging gelogen te hebben, mochten
er ooit bewijzen opduiken dat hij zich wèl - direct of indirect - schuldig heeft gemaakt
aan het gooien van ‘molli's’ (molotovcocktails).
In dat geval zou hij moeilijk als minister te handhaven zijn, en dat zou jammer
zijn, want Fischer is als minister van Buitenlandse Zaken goed op zijn plaats, niet
het minst omdat hij er blijk van geeft verder na te denken dan zijn neus langs is. De
visie die hij vorig jaar ontwikkelde over het Europa van de toekomst, was een bijdrage
aan een hoognodig denkproces, hoewel vele van zijn Europese collega's het eerder
als luchtfietserij beschouwen.
Hoe het ook zij - ons staat niet veel anders te doen dan af te wachten of Fischer
alsnog de tol moet betalen voor zijn jeugdzonden (in een levensfase die niettemin
ruim tien jaar geduurd heeft). Die toeschouwersrol kunnen we evenwel afleggen in
een soortgelijk geval dat zich 22 jaar geleden in Nederland voordeed, waarin een
Nederlands politicus eveneens door zijn verleden achterhaald werd, wat hem, anders
dan tot dusver bij Fischer, zijn politieke leven kostte.
Het gaat om Willem Aantjes, in 1978 fractieleider van het CDA in de Tweede
Kamer. Elsbeth Etty herinnerde, in haar column in Z van 13 januari, aan dit geval,
eveneens in verband met de zaak-Fischer. Aantjes was, tegen het eind van de oorlog,
lid van de Germaansche SS (iets anders dan de Waffen SS) geworden om uit
Duitsland, waar hij te werk was gesteld, weg te komen. Terug in Nederland, weigerde
hij in dienst te treden en kwam hij, 21 jaar oud, in een strafkamp terecht. Een
belangrijk verschil met Fischer is dat hij altijd over dat verleden was blijven zwijgen
- waarschijnlijk omdat in naoorlogs Nederland niemand waarde hechtte aan het
verschil tussen Germaansche en Waffen SS.
Het was de historicus dr. L. de Jong die dit verleden onthulde - met veel publiciteit.
Aantjes moest aftreden, wat ook De Jongs bedoeling was geweest. Hem werd daarom
verweten in dezelfde zaak als officier van justitie èn als rechter te zijn opgetreden.
Daarop zei De Jong onlangs: ‘Dat is een historicus altijd wanneer hij zoiets beschrijft.’
Niet iedere historicus zal het met die taakopvatting eens zijn. De besten bepalen zich
tot verhalen, analyseren en interpreteren. Het oordelen laten ze aan de lezer over.
Van een nog merkwaardigere taakopvatting geeft De Jong blijk wanneer hij zegt:
‘Als het een willekeurig iemand was geweest had ik het verder terzijde gelegd. Maar
die man was voorzitter van de CDA-fractie, dat kon niet zo maar passeren.’ En over
onzorgvuldigheden in zijn requisitoir: ‘Wij hadden maar tien dagen de tijd, wat kun
je in tien dagen nu doen? Met een figuur als Aantjes kun je niet zeggen: we gaan
daar eens de tijd voor nemen.’
Mooie historicus, die blijkbaar van tevoren al weet wat voor ‘figuur’ het onderwerp
van zijn historisch onderzoek is en het dus niet nodig vindt veel tijd aan dat onderzoek
te spenderen. De Jong is misschien, als schrijver van het standaardwerk Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, een groot historicus, maar de
zedenmeesterij die hij daarin tentoonspreidt, heeft mij altijd gehinderd. Ik zal zelf,
mede op grond van De Jongs bevindingen en analyses, wel uitmaken, wat ik goed,
verschoonbaar of fout vind.
Maar kritiek op De Jong kan ook te ver gaan - of erger nog - kant noch wal raken.
In Trouw van 11 januari schrijft Ruud Verdonck: ‘Waar De Jong in zijn eigen
“Herinneringen” uiterst mild is voor zijn eigen fouten in gezinsverband, daar blijkt
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hij als wetenschapper een onbuigzame zedenmeester te zijn gebleven, een ijdele
historicus met gebrek aan retrospectie.’ Alsof een goede wetenschapper tevens een
goede echtgenoot en huisvader moet zijn! (Overigens vond ik De Jongs openhartigheid
over persoonlijke zaken in zijn herinneringen eerder gênant. Voortdurend bekroop
mij de vraag: moet ik dit nu werkelijk weten?)
NRC Handelsblad van 18-01-2001, pagina 7

Het ideaal als instrument
Voor bondskanselier Schröder is de Europese topconferentie te Nice in december
kennelijk een bijna traumatische ervaring geweest. Zoals daar, onder Frans
voorzitterschap, de Europese Unie tot besluiten kwam - zó kon het niet verder. En
daarom besloot hij, die tot dusver, anders dan zijn voorganger Helmut Kohl, nooit
veel blijk had gegeven van preoccupatie met ‘Europa’, zelf in te grijpen. In mei van
het vorige jaar had hij het nog aan zijn minister van Buitenlandse Zaken, Joschka
Fischer, overgelaten een toekomstvisie over ‘Europa’ te ontvouwen, en wel
uitdrukkelijk op persoonlijke titel, zodat de bondsregering er niet door gebonden
was. Maar nu, afgelopen weekeinde, was voor Schröder het ogenblik gekomen zelf
het initiatief te nemen.
De rede die hij op 19 januari op een internationaal forum te Berlijn hield, kan
gevoegelijk een emancipatieverklaring genoemd worden - emancipatie van de Franse
voogdij die Duitsland zo lang heeft aanvaard. Zeker, de Frans-Duitse samenwerking
blijft onmisbaar voor de Europese eenwording, maar die verhouding dient ‘opnieuw
gedefinieerd’ te worden. Zoals zij tot nu toe liep - of niet liep - gaat het dus niet
langer.
Zo'n herdefiniëring ‘betekent dat Parijs en Berlijn, staande voor de keus tussen
een intergouvernementeel Europa en een geïntegreerd Europa, zich voor het laatste
moeten uitspreken. De nieuwe kwaliteit van de Frans-Duitse samenwerking moet
het mogelijk maken de Europese Commissie te versterken.’ De keus voor integratie,
in plaats van intergouvernementele samenwerking; versterking van de Europese
Commissie (die door president Chirac in Nice geschoffeerd werd) en, niet 't minst,
de imperatief moeten - het moet allemaal als vloeken in de Franse kerk geklonken
hebben.
Weliswaar nam Schröder het woord federatie niet in de mond, wat Fischer in mei
wél gedaan had, maar integratie gaat vele Fransen al veel te ver - zeker nu zij zelf
verwikkeld zijn in een verkiezingscampagne, waarin geen van beide partijen graag
de indruk vestigt concessies te doen ten koste van de Franse soevereiniteit. Dat
Schröder geen egards had voor deze tactische zorgen van de Franse partner, is niet
het geringste bewijs van de vrijheid die Duitsland thans meent te hebben.
Een heel andere vraag is of er veel kans op is dat Duitsland erin zal slagen zijn
ideeën over verdere Europese integratie - of, als we Fischer volgen, federatie - door
de partners aanvaard te krijgen. Immers, Frankrijk is niet de enige dwarsligger. Het
Verenigd Koninkrijk wil er, zo mogelijk, nog minder van weten. Maar ook landen
als Spanje, Zweden en Denemarken staan er koel tegenover, en bij de
Midden-Europese kandidaten is nog weinig gebleken van enige geestdrift voor verlies
van de zojuist herwonnen soevereiniteit.
Er is dus reden voor scepsis, en van die scepsis heeft de Europese commissaris
Bolkestein nog eens blijk gegeven in zijn interview met de Brusselse Standaard (22
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januari): het eurofederalisme is een ideaal dat ‘onbereikbaar’ is. ‘Men kan niet
verwachten dat natiestaten met een geschiedenis van zeven- tot achthonderd jaar,
toestaan dat hun natiestaat opgaat in een groter geheel.’ Bolkestein acht dit
‘onmogelijk en ongewenst’.
Dat het onmogelijk is, lijkt duidelijk. Maar ook ongewenst? Bolkestein laat in elk
geval na die stelling te staven. Het verschil is niet onbelangrijk. Immers, terwijl een
analyticus ermee kan volstaan aan te tonen dat een ideaal onbereikbaar is, bevindt
een politicus zich voortdurend in een onderhandelingssituatie, en daarin is het
gebruikelijk meer te vragen dan bereikbaar is, ja meer dan men weet te zullen
bereiken. In zo'n situatie heeft het aandringen op verdere integratie of zelfs federatie
wel degelijk zin. Krijg je niet de volle honderd procent, dan misschien toch tien, en
dan ben je weer een eindje dichter bij je doel. Het ideaal als instrument dus.
Dat geldt zeker wanneer, in de internationale politiek, een groot land die tactiek
toepast, Frankrijk heeft dit herhaaldelijk gedaan, en niet altijd zonder succes. Wanneer
nu het grootste land van Europa, Duitsland, ogenschijnlijk ‘onmogelijke’ eisen stelt
(Schröders moeten), dan kan onmogelijk niet het enige antwoord zijn. Met telkens
kleine stappen kunnen doelen ook bereikt worden.
Eigenlijk geeft Bolkestein zelf het voorbeeld van zo'n graduele benadering. Immers,
hij betoogt dat de Europese Unie niet anders is dan een ‘collectie van staten die
besloten hebben om dingen als de interne markt en de concurrentiepolitiek op federale
wijze uit te voeren. Wat ik doe en wat Wim Duisenberg doet, zijn federale aspecten.’
Wat de methodiek, dus niet wat het einddoel betreft, is ook Bolkestein federalist.
Nu zijn die ‘federale aspecten’ waar Bolkestein op doelt - interne markt,
concurrentiepolitiek en Europese Centrale Bank - ook niet uitsluitend
schrijftafelproducten. Zij zijn tot stand gekomen na taaie onderhandelingen en na
veel geven en nemen, waarin de uitgangspunten van de onderhandelingspartners ver
uiteen lagen, zo ze niet maximaal waren. Toch is er iets uit gekomen.
Is het helemaal ondenkbaar dat zoiets ook op politiek gebied gebeuren zal? Zeker,
hier hebben we te maken met onweegbare factoren, zoals nationale zelfbeelden en
nationale mythen, waarover eigenlijk niet onderhandeld kan worden, wat het
onderhandelingsproces in elk geval nog veel moeilijker maakt. Misschien heeft de
integratie hier inderdaad een grens bereikt, maar wanneer een machtig land als
Duitsland zich erachter stelt, is het boud het woord onmogelijk te blijven gebruiken.
Dit vooronderstelt echter wel dat Duitsland de nodige tact betracht bij de pogingen
zijn doel te bereiken. Tact is vroeger nooit het fort van de Duitsers geweest, maar
het moet gezegd worden dat zij in de jaren dat het Europese integratieproces heeft
geduurd, en tot en met Nice, een grote zelfbeheersing tentoon hebben gespreid. Dat
geeft hoop. Trouwens, het alternatief - dat zeker ongewenst, maar niet onmogelijk
is - zou een Europa zijn verdeeld tussen ontgoochelde en verbitterde staten.
NRC Handelsblad van 25-01-2001, pagina 7

Herijking van alle ijkpunten?
Hoe zou je Nietzsche's Umwertung aller Werte 't best in het Nederlands kunnen
vertalen? Met ‘Herijking van alle ijkpunten’? Het is niet fraai, maar wie met het
politieke jargon van de laatste jaren vertrouwd is, zou tenminste weten wat er min
of meer mee bedoeld wordt. Is er op dit ogenblik een noodzaak tot ‘herijking van
alle ijkpunten’?
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Die vraag kwam bij mij op toen ik in HN (oorspronkelijk: Hervormd Nederland)
van 22 januari las wat een sociaal-democraat en een christen-democraat denken wat
de grondslagen zijn van hun respectieve mensbeschouwing. Die verschillen radicaal
van die van hun ideologische voorvaders.
Dat is op zichzelf niet zo erg. De wereld verandert, en wij met haar. Maar het zou
wel nuttig zijn als die veranderingen zoals die hun neerslag vinden in verschillende
politieke stromingen, geëxpliciteerd zouden worden. Met andere woorden: als de
ijkpunten herijkt zouden worden.
Zo zegt Sander Zboray, voorzitter van de Jonge Socialisten: ‘Het absolute
vertrouwen in de goedbedoelende burger, een altruïstisch, marxistisch denkbeeld, is
bij ons niet meer zo sterk aanwezig.’ Dat is ongetwijfeld waar, maar het is wèl heel
anders dan het optimistische mensbeeld dat de socialisten aanvankelijk hadden.
Dat optimistische mensbeeld dateert overigens van de achttiende-eeuwse
Verlichting, dus van lang vóór Marx. Tweede opmerking: het werd gedeeld door de
liberalen, die intussen ook geleidelijk wat cynischer zijn geworden over de goedheid
van de mens - hoewel in hun afkeer van staatsbevoogding nog iets doorklinkt van
dat oorspronkelijke vertrouwen in het gezonde verstand van de enkeling.
Hoe het ook zij - de Jonge Socialisten zijn over 't algemeen radicaler dan de partij
zelf, beschouwen zich als een soort luis in haar pels. Vandaar dat die scepsis van hun
voorzitter opmerkelijk is. (Maar ook jonge socialisten worden, als jonge hondjes,
zindelijk gemaakt. Oud-voorzitter Sharon Dijksma trok in 1994, 23 jaar oud, de
aandacht toen zij, als kersvers Kamerlid, een voorstel van partijleider Kok om 1
miljard op de studiefinanciering te bezuinigen ‘te gek voor woorden’ noemde, waarop
zij streng tot de orde geroepen werd. Nu is zij, volgens Het Parool van 26 januari,
‘wel erg close met de gevestigde orde’, ja is zij zelfs de gedoodverfde nieuwe
partijvoorzitter.)
Een andere opmerking van de jonge socialist Zboray verdient ook aandacht: ‘Wij
stellen het belang van het collectief boven het belang van het individu. Dat is inherent
aan het links-zijn.’ O ja? Ik dacht dat deze prioriteit ook kenmerkend was voor
fascisten en nationaal-socialisten. Die deelden overigens met Zboray het geloof in
de maakbaarheid van de samenleving. (Daarmee wordt niets ten nadele van Zborays
gezindheid gezegd, wèl van zijn stellingen.)
De andere die in het artikel in HN aan het woord komt, is de directeur van het
wetenschappelijk instituut voor het CDA, Ab Klink. Deze zegt: ‘Ik heb veel
vertrouwen in de mondige burger en diens gedrag. Mensen komen als onbeschreven
blad op de wereld, maar ontwikkelen zich in de regel als wezens waarin je alle
vertrouwen kunt hebben.’
Een liberaal geluid! Ja, sterker: een opvatting die haaks staat op het geloof van
vele christenen. ‘Mensen komen als onbeschreven blad op de wereld - hoe valt dat
te rijmen met het begrip zonde, zonde niet als gezindheid of overtreding, maar als
gesteldheid, zondigheid? Dat geloof onderscheidt immers christenen van
niet-gelovigen? En nu komt de officiële goeroe van het CDA ons vertellen: ‘Mensen
komen als onbeschreven blad op de wereld’!
Zeker, we weten wel dat de christenen de laatste halve eeuw steeds meer vrijzinnige
trekken hebben gekregen. Zelfs de gereformeerde mannenbroeders zijn niet bestand
gebleken tegen de lokroep van de wereld. Ook dat is een historisch proces (dat de
een zal toejuichen, de ander betreuren). Maar waar blijft op die manier de reden voor
een apart bestaan als een christelijke partij?
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Iets soortgelijks kan overigens gevraagd worden met betrekking tot een
sociaal-democratie die niet meer gelooft in de goedheid van de mens. De rollen lijken
omgedraaid: de sociaal-democratie heeft geen absoluut vertrouwen in de
goedbedoelende burger meer, en de christen-democratie heeft veel vertrouwen in de
mondige burger.
Zoals gezegd: dit is misschien een onomkeerbaar proces, maar het zou nuttig zijn
als de veranderingen die dit proces meebrengt, met zoveel woorden erkend zouden
worden door degenen die die veranderingen hebben ondergaan. Het zou de
duidelijkheid ten goede komen. Nu kunnen we slechts, op grond van opmerkingen
die, zoals door Zboray en Klink, tussen neus en lippen gemaakt worden, besluiten
dat er zich kennelijk een wezenlijke verandering heeft voltrokken in het denken van
geestelijke families.
Een soortgelijk bezwaar kan geuit worden tegen het betoog dat oud-premier Van
Agt op 24 januari in Wassenaar heeft gehouden. ‘Zijn wij het spoor bijster?’ zo luidde
de titel van die rede, die één filippica was tegen het gedoogbeleid en de filosofie van
het ‘moet kunnen’. Veel van wat Van Agt zegt kan onderschreven worden, maar als
het aankomt op het aanwijzen van de oorzaken, komt hij niet verder dan: ‘een ernstig
gebrek aan normbesef bij burgers’.
Is dit niet veeleer een symptoom dan een oorzaak van de gewraakte toestand?
Even lijkt Van Agt dieper te willen graven, wanneer hij zijn ‘maatschappijkritiek’
conservatief noemt - wat hij, ‘mits goed verstaan, een erenaam’ noemt.
Uitstekend, maar wat zijn de bronnen van zijn conservatisme? Noemt hij die niet,
dan blijft het bij gemopper en handenwringen. Herijking van Van Agts ijkpunten is
kennelijk niet nodig, maar kunnen die - naar nu blijkt: conservatieve - ijkpunten
misschien nader verklaard worden?
NRC Handelsblad van 01-02-2001, pagina 7

Is Bolkestein helemaal consequent?
Toen Frits Bolkestein een paar jaar geleden de Nederlandse politiek verliet om lid
van de Europese Commissie te worden en zich in Brussel als goed Europeaan
ontpopte, waren er die hem van inconsequentie betichtten. Had hij niet tien jaar
geleden, tot veler verontwaardiging, zich tegen een Europees federalisme
uitgesproken? Die kritiek was kenmerkend voor de bekrompenheid waarmee hier
vaak over Europa gedacht wordt. Moet een goed Europeaan per se federalist zijn?
Hoe het ook zij - in de Hofstadlezing heeft Bolkestein, een kleine twee weken geleden,
zijn kritiek op het federalisme herhaald. Hij noemt pleidooien daarvoor ‘vluchten in
vergezichten’, ‘romantiek’ en ‘poëzie’. Zij monden uit in een ‘theoretische, zo niet
theologische discussie’. Ja, ‘het is zelfs riskant om naar een federaal Europa te streven,
want het risico is groot dat het niet lukt en Europa dan terechtkomt in een spoor van
desintegratie’.
Wie nu denkt dat Bolkestein dan wel voorstander zal zijn van intergouvernementele
besluitvorming, geeft eveneens blijk van een kijk op Europa die weinig opties toelaat.
Die besluitvorming acht hij ‘synoniem voor politieke verlamming’. Hij meent dan
ook dat de supranationale methode-Monnet geenszins ‘op haar grens is gestoten’.
Zij heeft het ‘voordeel dat het einddoel van de Europese integratie niet wordt
gedefinieerd, maar een soort “open-eindregeling” is’. Integratie ‘is alleen stapsgewijs
mogelijk’. Een bouwplan is niet nodig.
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Kortom, Bolkestein mag dan tegenstander zijn van Europees federalisme, hij meent
dat ‘hechte samenwerking in een uitgebreid Europa niet mogelijk is zonder
communautaire methode’. Daarin moet de Europese Commissie ‘een spilfunctie
vervullen’. Maar zo'n Europese Unie kan alleen functioneren ‘als zij een Unie van
kerntaken wordt’. Het debat moet dus niet gaan over federaal of intergouvernementeel
dan wel over een Verenigde Staten van Europa of een Europa van verenigde staten,
maar over die kerntaken.
Wat zijn nu die kerntaken, waartoe de Unie zich moet beperken? Bolkestein noemt
ze: het scheppen van een sterke economische basis door een één gemaakte interne
markt en een effectief toezicht op eerlijke mededinging; het bewaren van de stabiliteit
van de euro; een gemeenschappelijk handelsbeleid; een gemeenschappelijk
landbouwbeleid; en - nogal verrassend - een buitenlands en veiligheidsbeleid.
Waarom nogal verrassend? Omdat moeilijk valt in te zien hoe op een
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de communautaire methode
toegepast kan worden. Zeker, theoretisch is dit mogelijk, maar Bolkestein heeft juist
zo gewaarschuwd tegen theoretische discussies. Hij wijst het streven naar een federaal
Europa af, omdat ‘het risico groot is dat het niet lukt’. Welnu, geldt dit praktische
bezwaar ook niet voor de communautaire methode, toegepast op het buitenlands en
veiligheidsbeleid?
Let wel: die methode is heel goed toe te passen op de andere kerntaken die
Bolkestein noemt - interne markt, mededinging, euro, handelsbeleid, landbouwbeleid
en milieubeleid -, maar het buitenlands en veiligheidsbeleid van de vijftien - en zeker
van de straks 25 - landen is zó verbonden met allerlei immateriële en imponderabele
factoren - zoals traditie, zelfbeeld, geschiedenis, cultuur van elk land - dat het vrijwel
ondenkbaar is dat die zich laten samensmeden tot één beleid, dat dan ook nog
slagvaardig dient te zijn, wil het iets betekenen.
Met andere woorden: Bolkesteins scepsis jegens een Europese federatie is goed
te begrijpen, maar in dit licht is zijn geestdrift voor de communautaire methode - let
wel: toegepast op het buitenlands en veiligheidsbeleid - niet goed te begrijpen. Dat
zou hij nog eens in een andere lezing moeten uitleggen. De alinea die hij er in zijn
Hofstadlezing aan besteedt, is analytisch onvoldoende.
Wat ook niet zo goed van Bolkestein te begrijpen is, is de felheid waarmee hij
diegenen bestrijdt die een debat bepleiten over de ‘finalité politique’ van Europa:
moet Europa een federatie of een confederatie of iets daar tussenin worden? Hij vindt
dit een ‘theoretische, zo niet theologische discussie’. Misschien, maar in Nice is
overeengekomen dat er ‘een breder en tegelijk dieper debat over de toekomst van de
Europese Unie wordt ingezet’ (bijlage IV bij het verdrag). De lidstaten zijn dus aan
zo'n debat gehouden.
Een andere reden waarom Bolkesteins bezwaar tegen zo'n ‘theologische’ discussie
niet goed te begrijpen is, is dat hijzelf een paar jaar geleden in de VVD een discussie
heeft willen entameren over de morele grondslag van het liberalisme. Was dat dan
geen theologische discussie? Dat vond de partijraad althans, die korte metten maakte
met die wens. Later heeft Bolkestein zichzelf verweten dat hij het groepje denkers
dat hij om zich heen verzameld had, die storm alleen had laten trotseren.
Nu bejegent hij degenen die een theoretisch debat over de toekomst van de
Europese Unie van start willen laten gaan, op een nauwelijks minder honende wijze
dan waarop de partijraad hem toen trakteerde. Twee van de voorstanders van zo'n
debat noemt hij bij name: de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer,
en de Belgische minister-president, Guy Verhofstadt. Inderdaad hebben beiden gepleit
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voor een soort van Europese federatie, en inderdaad zijn hun pleidooien, om praktische
en theoretische gronden, betwistbaar (maar zonder twist geen debat).
Bolkestein doet vooral Fischer tekort wanneer hij diens pleidooi uitsluitend
toeschrijft aan de moeilijkheden die linkse partijen in Duitsland hebben ‘met het
nationaal gevoel en het behartigen van Duitse belangen’. Die moeilijkheden bestaan
- hoewel bondskanselier Schröder er geen last van schijnt te hebben - maar er zat
ook een innerlijke logica in Fischers pleidooi voor een federatie, en die negeerde
Bolkestein.
Hoe dan ook - Bolkestein is zijn reputatie trouw gebleven, zijn reputatie als een
man die graag discussies probeert los te maken. Of hij daarin ook slaagt, hangt af
van de belangstelling die er in Nederland voor zulke discussies bestaat. Daarover
kunnen we moeilijk optimistisch zijn.
Overigens heeft Etienne Davignon, die van 1981 tot 1984 lid van de Europese
Commissie was en thans voorzitter is van de Belgische bank Generale Maatschappij,
in De Standaard van 31 januari gezegd dat hij als Europees commissaris ‘zoiets nooit
gezegd’ zou hebben - ‘zeker niet nu het debat over wat er na Nice moet gebeuren,
nog moet beginnen’. Belgische tact versus Hollandse directheid?
NRC Handelsblad van 08-02-2001, pagina 7

Hand in andermans boezem
Een collaborateur - zo heeft oud-minister Van der Klaauw Jorge Zorreguieta, de
vader van Máxima, genoemd. Hoewel de term collaborateur voornamelijk toegepast
wordt op degenen die met een buitenlandse bezetter samenwerken, is er - zeker
taalkundig - niets op tegen iemand ook zo te noemen die op enigerlei wijze een
inheemse dictatuur heeft gediend.
En dat heeft Zorreguieta, die tijdens de dictatuur van generaal Videla eerst
staatssecretaris, later minister van Landbouw van Argentinië is geweest. Tot de inner
circle van de macht behoorde hij intussen niet, want die werd uitgemaakt door de
junta van militairen. Hij behoorde tot de technocraten, die ieder regime - democratisch
of niet - nodig heeft.
Collaboratie van technocraten - Nederland heeft er veel ervaring mee, in allerlei
graden van zwaarte. Immers, tussen 1940 en 1945 dienden talloze Nederlanders die
helemaal niet nationaal-socialist waren, op een of andere manier de belangen van de
bezetter: van de ondertekenaars van de ariërverklaring tot de politieagenten die joden
uit hun huis haalden en de spoorwegen die hen naar Westerbork vervoerden.
Velen hunner dienden tegelijkertijd de belangen van hun eigen land. Laten we een
paar voorbeelden noemen. Neem dr. H.M. Hirschfeld, bij wie tijdens de bezetting
het bestuur van de economische sector (behalve financiën) berustte. De Duitse bezetter
achtte zijn aanblijven kennelijk in zijn voordeel, maar tegelijkertijd voorkwam deze
halfjoodse technocraat dat de Nederlandse economie al vóór de laatste winter een
totale chaos werd.
Soortgelijk voorbeeld: ir. S.L. Louwes, die tijdens de bezetting directeur-generaal
van de voedselvoorziening was. Dankzij hem bleef de bevolking tot na het uitbreken
van de spoorwegstaking (september 1944) voor honger gespaard. Natuurlijk was dit
ook in het belang van de bezetter. Een door de minister van Landbouw na de oorlog
ingestelde commissie van onderzoek (waarin o.a. de nogal onverzoenlijke mr. J. le
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Poole zat) kwam tot de conclusie dat Louwes ‘een bij voortduring op de belangen
van de Nederlandse bevolking gericht’ beleid had gevoerd.
Derde voorbeeld: ir. C. Staf, president-directeur van de Nederlandsche
Heidemaatschappij en vanaf 1943 gemachtigde voor de oogst. Hem is later kwalijk
genomen dat hij ook de organisatie op zich had genomen van uitzending van
agrarische bedrijfsleiders naar de door de Duitsers bezette Oekraïne (niet te verwarren
overigens met Rost van Tonningens Oostcompagnie), maar tegelijkertijd deed hij
veel illegaal werk.
Wat is er na de oorlog met deze drie gebeurd? Hirschfeld kreeg ongevraagd eervol
ontslag, maar dit besluit werd door de Kroon vernietigd. Daarna werd hij de
machtigste ambtenaar die Nederland ooit gehad heeft, met directe toegang tot het
kabinet, verantwoordelijk voor de coördinatie van de economische betrekkingen met
het bezette Duitsland en, daarop volgend, voor de uitwerking van het Marshallplan
in Nederland. Ten slotte werd hij de eerste ambassadeur (de titel luidde toen anders)
in het onafhankelijke Indonesië.
Louwes bleef directeur-generaal van de voedselvoorziening tot zijn overlijden in
1953. Staf werd in 1946 waarnemend directeur-generaal van de landbouw en in 1951
minister van Oorlog, wat hij tot 1959 bleef. Bovendien was hij na de verkiezingen
van 1952 de informateur die de vorming van het tweede kabinet-Drees mogelijk
maakte.
Nu kunnen wij, ruim vijftig jaar later, wel zeggen dat deze - en talloze andere,
meer en minder zware - gevallen veel te mild behandeld zijn geweest. Misschien,
maar waar het om gaat, is dat de Nederlandse collectiviteit, die de bezetting had
meegemaakt, er kennelijk anders over dacht. Moeten wij dan een geval als van
Zorreguieta nu strenger beoordelen dan de Nederlandse gemeenschap vlak na de
oorlog deed ten aanzien van soortgelijke gevallen in eigen land? Maar ja, het is
prettiger de hand in andermans dan in eigen boezem te steken.
Daarbij moeten we bedenken dat collaboratie met een vreemde bezetter over 't
algemeen als ernstiger wordt aangemerkt dan samenwerking met de eigen dictatoriale
overheid. Zij die, zonder nationaal-socialist of fascist te zijn, tussen 1933 en 1945
de Duitse en tussen 1922 en 1943 de Italiaanse overheid hebben gediend, gaan, als
ze geen misdaden hebben begaan, over 't algemeen vrijuit - om niet te spreken van
degenen die na 1945 met de communistische overheden hebben samengewerkt.
Het is dus vrij goedkoop om op een Argentijnse collaborateur rigoureuzere
maatstaven toe te passen dan wij ten opzichte van onze eigen collaborateurs hebben
willen doen. De kroon spant natuurlijk het Kamerlid Van Walsem (D66), die vindt
dat Willem-Alexander afstand van de troon moet doen als hij met Máxima wil
trouwen. Hij volgt hier - onbewust natuurlijk - óf het nationaal-socialistische begrip
van Sippenhaftung (de familie wordt aansprakelijk gehouden voor de daden van een
harer leden) óf de oudtestamentische God, die de ongerechtigheden der vaderen
bezoekt aan de kinderen.
Anderen achten het koninklijk huis zo hoog dat zij vrezen dat het bezoedeld zal
raken door een associatie met de collaborateur Zorreguieta. Zij vergeten dan - of
hebben, zo ze het ooit geweten hebben, verdrongen - dat in 1937 de kroonprinses
trouwde met iemand die lid van de SA was geweest. Goed, die heeft dat verleden
schoongewassen met zijn gedrag in de oorlog (om daarna in andersoortige fouten te
vervallen), maar hier wordt alweer een dubbele maatstaf gehanteerd.
Wat de Kamer betreft, zolang die duldt dat een van haar vergaderzalen de naam
draagt van iemand die jarenlang een dictatuur heeft aangehangen die nog heel wat
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bloediger was dan die van Videla c.s., heeft zij geen moreel recht Zorreguieta te
veroordelen. Dat geldt meer in het bijzonder voor de heren Rosenmöller en
Marijnissen, die, hoe goede parlementariërs zij ook mogen zijn (dat was Marcus
Bakker ook), aanhangers van de massamoordenaar Mao waren in de jaren dat
Zorreguieta Videla diende.
Kortom, schijnheiligheid en onwetendheid zijn troef in deze zaak - onwetendheid
niet zozeer betreffende de Argentijnse geschiedenis (dat is nog wel te vergeven)
alswel betreffende de eigen geschiedenis. Het ene is het resultaat van de afschaffing
van geschiedenis op school (daar wordt nu een late en waarschijnlijk vergeefse poging
tot herstel toe gedaan), het andere dat van een moralistische kijk op de wereld, waaraan
wij het recht ontlenen anderen de les te lezen - een les die de Nederlandse
gemeenschap niet altijd ten aanzien van zichzelf volgde. Luidt de conclusie dan dat
er geen bezwaar is tegen Zorreguieta's aanwezigheid bij een huwelijk van zijn dochter
in Nederland? Nee, daar zijn wel degelijk bezwaren tegen, maar praktische. Zijn
aanwezigheid zou rellen veroorzaken vergelijkbaar met die bij de inhuldiging van
koningin Beatrix op 30 april 1980, waarbij oprechte protesteerders, politiek-correcte
meelopers en gewone relschoppers één kluwen zouden vormen en de oranjeklanten
liever voor de buis zitten dan het paar op straat toejuichen.
Zoiets zou alleen voorkomen kunnen worden als de stad waar het huwelijk
ingezegend zou worden, in een belegerde veste herschapen worden. Uiterlijk zou
het verschil met een politiestaat dan niet zo groot zijn, en dat zou een blamage zijn
voor een Nederland dat zichzelf als het meest democratische en meest tolerante land
ter wereld ziet.
Daarom verdient een huwelijk in het land van de bruid - de normale procedure bij
gewone mensen - de voorkeur. Kees Lunshof noemt dit in De Telegraaf van 1 februari
een ‘laffe uitweg’. Het zij zo, maar onze combinatie van onwetendheid en
schijnheiligheid heeft het ernaar gemaakt.
NRC Handelsblad van 15-02-2001, pagina 7

Een filosofie van grenzen
Van de Amerikaanse schrijver Robert D. Kaplan heb ik maar één boek gelezen, en
ik vond het een rotboek - niet omdat Reis naar de einden der aarde over alle
verschrikkingen in de wereld - maar vooral in Afrika - ging, maar omdat er geen
enkele analyse aan ten grondslag lag. Aan weer een catalogus van alle ellende die
we dagelijks op de televisie kunnen zien, had ik geen behoefte.
U begrijpt dus dat ik met een ongunstig vooroordeel me zette aan het lezen van
een artikel van dezelfde Kaplan in De Standaard van 17 februari, waarvan de kop
luidde: ‘Bush voert Amerika terug naar Nixon’. Nu, dat zal wel een vernietigende
kritiek op de nieuwe president zijn, dacht ik. Over Nixon, de enige president van de
Verenigde Staten die ooit tussentijds afgetreden is, zal Kaplan immers wel niets
goeds te melden hebben?
Maar nee, het artikel bleek mijn wantrouwen te logenstraffen. Zeker, Nixon, die
president was van 1969 tot 1974, was een schavuit, maar dat waren Clinton en de
socialist Mitterrand op hun manier ook. En wie zegt dat schavuiten geen goede
politiek kunnen maken? Waarschijnlijk brengen engelen er in de politiek minder van
terecht.
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Kaplan waardeert in elk geval het authentieke conservatisme in Nixons buitenlandse
politiek. In dat conservatisme ‘gaat het om behoedzame voortgang, in het
voortdurende besef dat tragedie en ironie de eigenlijke kern van de geschiedenis
uitmaken. Het conservatisme aanvaardt ook dat de buitenlandse politiek moet worden
geleid door een veel somberder en onverzettelijker moraal dan de moraal die wij in
ons dagelijks leven gebruiken. Het is een filosofie van grenzen.’
Ik weet niet of Kaplan ooit het boek van Noël O'Sullivan Conservatism (1976)
gelezen heeft, maar daarin wordt een definitie van conservatisme gegeven die erg
lijkt op die van Kaplan: ‘een filosofie van onvolmaaktheid, uitgaand van het besef
dat er grenzen zijn en gekenmerkt door een limited style of politics.’ Dat is heel iets
anders dan een morele kruisvaart. Daar moest Nixon, gesteund door zijn adviseur
Henry Kissinger, dan ook niets van weten, en zo kon hij, de felle anticommunist,
komen tot een vergelijk met de Sovjet-Unie, na eerst Mao Zedong aan zijn zijde te
hebben gekregen. Het antiraketverdrag van 1972, waar nu iedereen aan herinnert die
tegen Bush' plan is om Amerika onkwetsbaar te maken voor raketaanvallen, was een
resultaat van deze politiek.
President Carter (1977-1981) was zo'n morele kruisvaarder, maar moest ervaren
dat noch de Sovjet-Unie noch het Iran van de ayatollahs daar onder de indruk van
kwam. Het personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran werd, tegen alle
diplomatieke conventies in, ruim een jaar gegijzeld gehouden, en de Sovjet-Unie
viel in 1979 zomaar Afghanistan binnen. Het enige wat Carter overbleef was te
besluiten tot versterking van Amerika's bewapening - iets waar doorgaans zijn
opvolger Reagan verantwoordelijk voor wordt gesteld.
En Reagan zelf, die na Carter gedurende acht jaren president was? Volgens Kaplan
was hij ‘eigenlijk een activist met zendingsdrang, die veel weg had van Woodrow
Wilson’, de president die na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond bedacht (waar
zijn land geen lid van werd). Ook Reagan had ‘een zwak besef van tragedie of van
grenzen, en een sterk besef van de mogelijkheden het Amerikaanse experiment overal
ter wereld te verspreiden’.
Geen echte conservatief dus - iets wat de conservatieve columnist George Will al
in 1980 signaleerde, toen hij opmerkte dat Reagans ‘kapitalistische dynamiek’ in
tegenspraak was met het door de Republikeinen bepleite ‘culturele conservatisme’.
Immers, door toe te geven aan alle lusten van een onverzadigbare markt, ondermijnt
het kapitalisme sociale structuren en waarden die conservatieven doorgaans
hooghouden.
Na het vierjarige intermezzo van president Bush sr. kwam, met Clinton, de generatie
van de jaren '60 aan de macht, die geloofde dat ‘de stabiele omstandigheden waarin
ze was opgegroeid, iets vanzelfsprekends waren en dat het haar taak was de nog
resterende maatschappelijke onvolmaaktheden, zoals armoede en racisme, uit de
wereld te helpen’. Een in beginsel grenzeloze taak dus.
In deze filosofie paste het begrip ‘humanitaire interventie’, dat immers in beginsel
ook grenzeloos is. We mogen niet verwachten dat de regering van Bush jr. dit naadloos
zal overnemen, want terwijl ‘de vorige regering (Clinton) steeds maar dacht aan wat
mogelijk was, denken de conservatieven onder Bush jr. aan wat niet mogelijk is’.
Hun instelling is eerder pessimistisch, zegt Kaplan - zoals die van Nixon en Kissinger
dus, maar anders dan die van Reagan.
Het moet gezegd worden dat Kaplan weinig bewijzen overlegt dat de nieuwe
regering in Washington er inderdaad zo over denkt. Zij is dan ook nog maar een
maand aan de macht! Kaplan is dus een beetje haastig, maar de aankondiging van
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Bush' adviseurs dat interventies à la Bosnië en Kosovo niet voor herhaling vatbaar
zijn, geeft al een indicatie van de nieuwe wind die uit Washington waait.
Als deze vorm van limited style of politics inderdaad daar de overhand krijgt, dan
komt die in strijd met de prioriteit die de Nederlandse regering aanhangt: zij juicht
immers de verschuiving van respect voor nationale soevereiniteit naar mensenrechten
en vrijheden toe. Heel mooi, maar die verschuiving voert ons naar oeverloze wateren,
wat de regering trouwens nu begint te merken, blijkens de limiet die zij gesteld heeft
aan onze militaire aanwezigheid in het Ethiopisch-Eritrese grensgebied.
Voor de atlanticus Van Aartsen, die zo goed overweg kon met de minister van
Buitenlandse Zaken van Clinton, wordt het een moeilijk spagaat, nu humanitaire
interventie in Washington niet meer populair is. Misschien kan hij weer een beroep
doen op zijn ‘topdiplomaat’ Van Walsum (zo noemt deze zich althans, getuige de
ondertitel van zijn onlangs verschenen boekje Verder met Nederland). Hierin betreurt
Van Walsum het dat ‘de meeste VN-leden nu eenmaal meer waarde hechten aan
respect voor soevereiniteit dan aan respect voor mensenrechten’. Dat is misschien
heel slecht van die leden, maar het soevereiniteitsbeginsel geeft tenminste meer
houvast dan het open-ended begrip mensenrechten. Chaos en onberekenbaarheid
zouden het resultaat kunnen zijn van een politiek die voorkeur zou geven aan het
tweede. En vrees voor zo'n resultaat is een drijfveer van de echte conservatief.
NRC Handelsblad van 22-02-2001, pagina 7

Victor Hugo - helaas
Iemand vroeg eens aan André Gide, de grote Franse schrijver wiens vijftigste sterfdag
op 19 februari viel, wie volgens hem de grootste Franse dichter was. Zijn antwoord
luidde: ‘Victor Hugo - helaas.’ Deze anekdote vormt een mooi excuus om even terug
te komen op een passage in Victor Hugo's dagboek die ik in mijn artikel van 4 januari
memoreerde.
In 1852 vestigde Victor Hugo, die Frankrijk had verlaten omdat hij niet wilde
leven onder de dictatuur van president Louis Bonaparte (de latere keizer Napoleon
III), zich tijdelijk in Brussel. Een van de eerste dingen die hij dan in zijn dagboek
noteert, is het bestaan van een bordeel in de rue des Crombras, waar een groot portret
hangt van ‘wijlen de koning der Nederlanden, Willem, door hemzelf geschonken’.
Die koning, zegt de madam, kwam er dagelijks.
Het gaat mij nu niet om die koning, maar om die rue des Crombras, die ik, zoals
ik schreef, op geen enkele plattegrond van Brussel had kunnen vinden en waarvan
ik vermoedde dat zij verdwenen was bij een van de moderniseringen van de stad.
Ook vroeg ik mij af of Crombras misschien een verbastering was van een Nederlands
woord (Brussel is per slot van rekening een oorspronkelijk Nederlandstalige stad).
Die vermoedens blijken nu niet zo gek te zijn geweest. Een lezer weet mij het
volgende te melden. De rue du Crombras of du Cron-Bras (niet des Crombras, zoals
Hugo schrijft), sinds 1853 - een jaar na Hugo's bezoek dus - rue du Coude (=
Elleboogstraat) genoemd, heet sinds 1903 Kanselarijstraat (is dus slechts gedeeltelijk
ten offer gevallen aan de stedelijke vernieuwingsdrang).
Maar waar komt het woord Crombras of Cron-Bras vandaan? Het is een
samenstelling van een Nederlands en een Frans woord: Crom van het Nederlandse
krom, en Bras van het Franse bras (wat arm betekent). Kromme-armstraat dus of,
zoals de straat later heette, Elleboogstraat. Nu loopt de straat dood.
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Die naam komt overigens ook in Nederlandse steden voor. Zo kent Amsterdam
een Elleboogsteeg (tussen Zeedijk en Geldersche Kade) en een - thans doodlopende
- Kromme Elleboogsteeg (zijsteeg van het Rokin). Haarlem kent ook een Kromme
Elleboogsteeg, en Dordrecht een Kromme Elleboog. Zo zijn er misschien wel meer.
Terugkomend op Victor Hugo's dagboek: ik vertelde in mijn artikel van 4 januari
ook over het bezoek dat hij in 1861 aan Nederland had gebracht, maar in 1867 is hij
er nog eens geweest, zij het toen alleen in Zeeland: Goes, Middelburg, Zierikzee en
Brouwershaven. Zijn zoon Charles, die hem vergezelde, schrijft daar veel uitvoeriger
over dan de vader in zijn dagboek.
Charles deed dit in een reeks artikelen die in een Franse krant verschenen. (Victor
Hugo mocht dan Frankrijk ontvlucht zijn wegens de dictatuur van keizer Napoleon
III, maar die dictatuur was kennelijk niet zo onderdrukkend dat er niet over hem
geschreven mocht worden. Trouwens, Hugo's boeken werden ook gewoon in Frankrijk
uitgegeven. Die dictatuur was dus meer te vergelijken met die van Franco dan met
die van de door zoveel Nederlanders met sympathie bejegende DDR.) Van dat verslag
van Charles Hugo is in 1936 een Nederlandse bewerking door dr. S.S. Smeding
verschenen, en daarin staat hoe Victor Hugo reageert op het verhaal dat hem gedaan
wordt van een Zeeuw die, kort tevoren, van de verdrinkingsdood gered werd na meer
dan een uur in het water te hebben gelegen.
Eenmaal tot bewustzijn gekomen, riep de bijna verdronkene uit: ‘Mijn God, wat
hebt ge nu gedaan? Het was mij zo wel te moede waar ik was! Ik was bij mijn vrouw
en zoon’ (die kennelijk overleden waren). ‘Ze waren tot mij gekomen en ik tot hen.
Ik zag ze bij mij, ik was in de hemel, ik was in het licht. Ach, mijn God, wat hebt ge
nu gedaan? Nu ben ik niet meer dood.’
De man had een wat wij nu noemen: bijna-doodervaring gehad. Victor Hugo,
wiens oudste dochter 23 jaar tevoren was verdronken, hield hierop een uitvoerige
beschouwing over het raadsel van de ziel en dat van het lichaam en maakte hieruit
de gevolgtrekking ‘dat de ziel enige tijd buiten het lichaam kan vertoeven, in een
zwevende toestand, niet meer gevangene en nog niet bevrijd’. De droom is, aldus
Hugo, de voorafschaduwing van deze ervaring. Die is ‘het dagelijkse uitstapje van
de ziel buiten ons lichaam. Totdat de ziel haar tijd in dat lichaam geheel uitgezeten
heeft, wordt deze gevangene elke nacht, in onze slaap, gelucht’. Hugo had zich
blijkbaar vaak proberen in te leven in de laatste ogenblikken van zijn verdrinkende
dochter.
Een mooi verhaal. Alleen jammer dat het niet helemaal klopt. Die bijna verdronken
Zeeuw heette Johannes Languemois de Does, heeft dr. Smeding uitgevist, maar die
man is zijn hele leven ongehuwd gebleven. Hij kan dus moeilijk in zijn
bijna-doodervaring zijn overleden vrouw en zoon hebben gezien. Ook onbenullige
details moeten kloppen.
Ook deze petite histoire heeft een welwillende lezer mij meegedeeld.
Wereldhervormers hebben er geen geduld voor. Ik daarentegen ben er nogal verzot
op. Sommige lezers ook, hoop ik.
NRC Handelsblad van 01-03-2001, pagina 7

Barbarij en scepsis
Toen ik een kleine jongen was en in de krant alleen maar naar de plaatjes keek, bracht
de toenmalige koning van Afghanistan, Amanoellah geheten, staatsbezoeken aan de
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grote Europese hoofdsteden. Hij had een soort kepi op met een grote witte pluim en
een vrouw die helemaal Europees gekleed ging, met een klokhoed op (wat toen de
mode was). Dat is lange tijd het enige geweest wat ik van Afghanistan wist.
Korte tijd na zijn Europese reis werd Amanoellah verjaagd - vooral omdat hij niet
alleen zijn vrouw, maar alle Afghaanse vrouwen Europees gekleed wilde zien. Het
geforceerde moderniseringsproces dat Atatürk met succes in Turkije had doorgevoerd,
wilden de Afghanen niet. Vijftig jaar later kwamen ze in opstand toen de Russen hun
land binnenvielen om hun de communistische versie van modernisering op te dringen.
Dat Afghaanse verzet tegen de Russische invaller werd toen in de Westerse wereld
luid toegejuicht en ook door de Amerikanen met wapenhulp gesteund. Met succes want de Russen slaagden er in tien jaar niet in heel Afghanistan blijvend in hun macht
te krijgen. Hun verliezen waren enorm (de Afghaanse trouwens ook), en ten slotte
zagen ze zich gedwongen zich uit het land terug te trekken. Het is niet te boud te
stellen dat de Afghanen bijgedragen hebben aan de ineenstorting van het communisme
en van de Sovjet-Unie.
Maar ook hier speelde de dialectiek der geschiedenis, want nu ziet de Westerse
wereld - en deze niet alleen - met afgrijzen hoe de Afghanen, na hun zelfbevrijding,
in eigen land huishouden. Lange tijd heeft er een burgeroorlog in dit - overigens door
zeer verschillende volken bewoonde - land gewoed, en in die burgeroorlog, die
mogelijk nog wreder was dan de oorlog tegen de sovjets, kregen de Talibaan
langzamerhand de overhand.
Talibaan - dat werd oorspronkelijk vertaald met studenten, en alleen als gevolg
van die vertaling konden zij aanvankelijk rekenen op sympathie bij die Westerse
wereld, die zich graag laat bedriegen. Het Engelse woord students, waarvan studenten
de klakkeloze vertaling was, kwam dichter bij de waarheid, want dat betekent ook:
onderzoekers, vorsers. Welnu, de Talibaan waren onderzoekers van de koran, een
oosterse versie van onze bijbelvorsers.
En zoals bijbelvorsers vaak fundamentalisten zijn, zo zijn de Talibaan dat ook, zó
fundamentalistisch dat zij zelfs geboden en verboden volgen die nergens in de koran
te vinden zijn, bijvoorbeeld het verbod op de afbeelding van mensen of goden. Dit
denkbeeldige verbod heeft hen nu gebracht tot het besluit beroemde, ongeveer
vijftienhonderd jaar oude boeddhabeelden, door hen afgodsbeelden genoemd, te
vernielen.
Alom is dit besluit voor barbaars uitgekreten. De UNESCO spreekt van een
‘culturele ramp’. Allemaal waar, maar in de krant van maandag hebben we kunnen
zien (in de artikelen van Hubert Smeets en Herman Amelink) dat het vernietigen van
beelden zo oud is als de wereld, althans als de mensheid - te beginnen met het Oude
Testament, over de iconoclasten van Byzantium en onze eigen Beeldenstorm tot aan
Mao's culturele revolutie.
We kunnen er nog de campagnes van missionarissen en zendelingen tegen heidense
heiligdommen aan toevoegen, en moeten dan besluiten dat het vernielen van alles
wat andersdenkenden heilig is een normaal verschijnsel in de geschiedenis van de
mensheid is. Als de vernielzucht van de Talibaan barbaars is, dan moet die
geschiedenis grotendeels barbaars genoemd worden. Onder het vernis van de
beschaving sluimert - of loert - in ons allen de barbaar.
Ja, die barbarij is voorwaarde voor elke nieuwe beschaving. Elke beschaving bloeit
op de ruïnes van een voorgaande. Wanneer de rechtgeaarde protestant zich thuisvoelt
in de kale kerken zoals die door Saenredam en andere zeventiende-eeuwse schilders
zo indrukwekkend zijn afgebeeld, dan vergeet hij dat die kerken oorspronkelijk vol
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stonden met heiligenbeelden, door zijn voorvaders vernield en door hem nog steeds
als, op z'n minst, vreemd ondervonden.
‘En, recht uit gezegd, geen Godsdienst is verdraagzaam, of kan het zijn, dan omtrent
de punten welke niet tot haar behooren. Alle begrippen welke een Godsdienstleer
voor geopenbaard houdt, of voor noodzakelijk uit het geopenbaarde voortvloeiende,
zijn van die aart dat zij er niet onverschillig voor zijn mag; en het betwisten van die
is haar een bestrijding van God, een vijandelijkheid jegens God en een omkeeren
van Zijn dienst, die Zijn aanhangers gewetenshalve verbonden zijn te verdedigen, ja
een Godslastering die zij niet dulden mag.’ Aldus Bilderdijk.
Of wilt u een modernere versie? Aldous Huxley: ‘Elk sterk geloof moet, als het
de middelen ertoe heeft, onvermijdelijk leiden tot vervolging en pogingen tot
overheersing van anderen. Het is scepsis die tot verdraagzaamheid en vreedzaam
gedrag leidt.’
Ter vermijding van misverstand: schrijver dezes is een scepticus. Zijn scepsis gaat
zelfs zo ver dat hij zich afvraagt of een beschaving of samenleving alleen van scepsis
kan leven, ja of een dosis geloof, dus ook een dosis onverdraagzaamheid, niet nodig
is om haar in stand te houden. Dat geloof hoeft niet noodzakelijkerwijs een godsgeloof
te zijn.
NRC Handelsblad van 08-03-2001, pagina 9

Waarom er geen debat is
Staatssecretaris Benschop heeft kennelijk de bespreking die Ronald Havenaar in de
krant van 15 september jl. wijdde aan het boek van Larry Siedentop Democracy in
Europe niet gelezen of anders heeft hij er geen lering uit getrokken. Immers, terwijl
Havenaar de vloer aanveegt met dit boek, noemt Benschop de schrijver ervan ‘een
soort Amerikaanse Tocqueville’.
Dat is geen geringe lof, want het boek dat Alexis de Tocqueville, na een studiereis
van ongeveer twee jaar, schreef over de democratie in Amerika (De la démocratie
en Amérique, 1839/40), geldt nog altijd als een standaardwerk over de democratie
als zodanig (dus niet alleen in Amerika). Het wordt nog steeds geraadpleegd en vaak
aangehaald.
Of dat over anderhalve eeuw ook het geval zal zijn met het boek van Siedentop,
een Amerikaan die politieke filosofie in Oxford doceert, is zeer de vraag - niet om
de redenen waarom Havenaar het neergesabeld heeft, maar omdat, terwijl er omstreeks
1830 wél al een Amerikaanse democratie bestond, er nu nog geen Europese
democratie bestaat (er bestaan Europese democratieën).
We zullen het evenwel hier niet opnieuw hebben over de merites of demerites van
Siedentops boek (zelf schreef ik er op 8 en 11 augustus jl., op wat detailkritiek na,
waarderend over), maar over het verband waarin Benschop dit boek ter sprake brengt.
Hij deed dit in een bijdrage onder de titel ‘Europese integratie, een laat verlicht
project?’ in de Grotiusalmanak 2001, een uitgave van de Leidse Societas Iuridica
Grotius.
Waarom, zo vraagt Benschop zich in Siedentops voetspoor af, ‘is er geen heftig
politiek debat op Europese schaal over constitutionele vragen, terwijl er al zulke
verstrekkende en concrete vormen van integratie werkzaam zijn die grote invloed
op de oude Europese staten en hun burgers hebben? Waar blijven de Madisons,
Hamiltons en Jays - vaders van de Amerikaanse integratie - in het Europa van nu?’
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Een interessante vraag! Maar Benschop beantwoordt haar niet. In plaats daarvan
zegt hij: ‘Zo'n Europees-Amerikaanse vergelijking heeft maar beperkte zin. Dat de
Verenigde Staten een federale orde (constitutie) kregen, terwijl de Europese Unie
een “gemengde orde” met communautaire en intergouvernementele trekken kent,
komt voort uit grote politiek/constitutionele, geografische, demografische, culturele
en historische verschillen. Vooral het ontbreken (in Europa) van een continentbreed
publiek domein met een gemeenschappelijke taal staat zo'n vergelijking in de weg.’
Allemaal waar, maar het is op z'n hoogst een antwoord op de vraag waarom er
geen debat op Europese schaal is over de toekomstige staatkundige vorm van de
Europese Unie. Na de aanzet die de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka
Fischer, in mei jl. voor zo'n debat gegeven heeft en het antwoord van president Chirac
daarop is het vrijwel doodgelopen. Maar Benschops antwoord is geen antwoord op
de vraag waarom zo'n debat ook op nationale schaal nauwelijks gevoerd wordt.
Zou het misschien zijn omdat de meeste Europese regeringen eigenlijk helemaal
niet zitten te springen om zo'n debat? Omdat zij eigenlijk best tevreden zijn met de
huidige toestand, waarin de nationale regeringen het nog voor het zeggen hebben?
Benschop zelf heeft vele malen de lof gezongen van Europa als ‘netwerk’ van
bilaterale relaties, en minister Van Aartsen vond nog in september jl. een discussie
over de verdere toekomst van Europa ‘op dit moment niet verstandig’. Maar het bij
deze vragen en constateringen te laten, zou Benschop tekortdoen. Immers, anders
dan zijn minister, schreef hij, eveneens in september, in de Volkskrant: ‘Er is de
noodzaak voor een publiek debat over belangrijke Europese onderwerpen, en het is
nodig dat politici verantwoording afleggen over de keuzes die ze maken.’
Ook in zijn bijdrage aan de Grotiusalmanak toont hij zich niet afkerig van zo'n
debat, hoewel hij zich wel afvraagt: ‘Hoe politiseer je het Europese debat in een
internetwereld?’ Nu, dat is een vraag waarop we juist zo graag een antwoord van
Benschop zouden horen. Zo gesteld (en zonder zelfs een suggestie van een antwoord)
lijkt zij eerder op een bezwaar tegen zo'n debat.
De vragen die hij vervolgens stelt, blijven eveneens zonder antwoord, en toch zou
dit zo belangrijk zijn als bijdrage aan het door hem gewenste debat: ‘Hoe organiseer
je binnen die context transnationale politieke partijvorming? Moet de voorzitter van
de Europese Commissie voortaan worden gekozen? Hoe worden nationale
volksvertegenwoordigers beter betrokken?’ (Waarbij? J.L.H.) ‘Hoe kunnen we
vormen van directe democratie op Europees niveau introduceren?’
Kortom, zolang de regering niet komt met zelfs een begin van antwoorden op die
vragen, komt zo'n debat er niet - te minder omdat de burger er helemaal niet om
vraagt. Die is niet geïnteresseerd in de staatkundige vorm van het toekomstige Europa.
Minister Van Aartsen heeft dit eergisteren nog eens bevestigd: ‘Ik waag het te
betwijfelen of er ooit [...] gedemonstreerd zal worden voor of tegen een federaal
toekomstperspectief; over wel of geen Europese politieke ruimte. Gewoon omdat
dat niet is wat de meeste burgers in de Europese Unie bezighoudt.’ Dit is dan meteen
het antwoord op Siedentops vraag.
Maar wat houdt de burgers dan wél bezig? Zaken als landbouwbeleid, criminaliteit,
asielbeleid, werkgelegenheid. Dáárover moet volgens Van Aartsen het debat gaan,
niet over de politieke finaliteit van de Europese Unie. Van hem mogen we dan ook
geen voorstellen daarover verwachten, zei hij. Misschien heeft hij gelijk, al doet hij
wel denken aan die Franse negentiende-eeuwse politicus die zei: ‘Ik ben hun leider,
daarom moet ik hen volgen.’
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Terzijde: Van Aartsen heeft zijn toespraak van dinsdag de titel ‘Europa en haar
burgers’ gegeven. Spreekt hij ook van de Europa van de toekomst?
NRC Handelsblad van 15-03-2001, pagina 9

Pragmatisme of denkluiheid?
Verleden week stond er in de Brusselse Standaard een foto waarop je de Belgische
troonopvolger, Prins Filip (waarom heet die man niet Filips?), zag luisteren naar
premier Verhofstadt, een gelovige eurofederalist, die een verhaal afstak over de
toekomst van Europa. 's Prinsen blik was wat glazig. Dat is die wel vaker, maar nu
leek hij de stelling van onze minister Van Aartsen te bevestigen dat de burger niet
zit ‘te wachten op een discussie over een federaal toekomstperspectief’.
Die stelling verdedigde hij in een lezing die hij op 13 maart hield voor het
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. De burger, zo hield hij ons voor,
wordt niet ‘warm of koud van een schets van verre perspectieven en politieke
luchtkastelen’. De burgers voelen zich daar niet bij betrokken. Daarom is het beter
dat het debat niet gaat over die perspectieven, maar, heel pragmatisch, over concrete
zaken waar de burger wél geïnteresseerd in is, zoals landbouwbeleid,
werkgelegenheid, criminaliteit, asielbeleid.
Zeker heeft Van Aartsen gelijk wanneer hij het gebrek aan belangstelling voor
staatsrechtelijke zaken bij de burger signaleert, maar moet de regering de burger
daarom volgen? Regeren betekent immers ook leiding geven? Vorige week herinnerde
ik aan het woord van de Franse politicus Ledru-Rollin (1807-1874): ‘Ik ben hun
leider, daarom moet ik hen volgen’, waaraan Van Aartsens stelling mij deed denken.
Maar er is wel meer over die stelling te zeggen. Is zij wel in overeenstemming
met het besluit dat de Europese top in december in Nice heeft genomen ‘dat er een
breder en tegelijk dieper debat over de toekomst van de Europese Unie wordt ingezet’?
Van Aartsen erkent dat dat debat ‘belangrijk’ is. Immers, ‘het gaat over hoe de Unie
er straks uit zou moeten zien en dus over waar we met z'n allen naar toe willen’.
Maar bij die lippendienst aan een ook door Nederland onderschreven verklaring
lijkt hij het te willen laten, want daarna voert hij voortdurend de burger ten tonele
die niets moet hebben van die ‘abstracte concepten en vergezichten’, maar op z'n
hoogst in concrete zaken geïnteresseerd is, om dan tenslotte te zeggen dat het
toekomstdebat natuurlijk gevoerd moet worden, ‘maar dan moet het wél gaan over
zaken die voor de burgers wezenlijk van belang zijn’.
Bestond er in Nice consensus over dat het debat niet over de staatsrechtelijke vorm
van het toekomstige Europa moest gaan? De Duitsers en de Belgen leken daar in elk
geval anders over te denken. En trouwens: is die staatsrechtelijke vorm niet eveneens
een zaak die ‘voor de burgers van wezenlijk belang’ is, al zijn ze zich daar op het
ogenblik nog niet van bewust? Alweer: het is aan de regeringen om hen zich daar
bewust van te maken.
Natuurlijk hebben we hier te maken met ‘verschillende visies en voorkeuren;
discussies over definities en vormen: iedereen projecteert zijn eigen ideaalbeeld op
Europa’, maar beginnen deelnemers aan een debat er niet altijd mee het oneens met
elkaar te zijn? Als ze het eens waren, zou er geen debat nodig zijn. En: bestaan er
dan geen ‘verschillende visies en voorkeuren’ over de concrete zaken waarover Van
Aartsen wil dat het debat wél zou moeten gaan?
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In elk geval lijkt het nodig dat Nederland zich voorbereidt op zo'n debat. Zo niet,
dan loopt het de kans geconfronteerd te worden met uitgewerkte gedachten van
anderen en in het debat min of meer met de mond vol tanden te staan. Nederlands
invloed is toch al niet zo groot, maar dan zou die invloed vrijwel tot nihil
ingeschrompeld zijn - en dat terwijl ons land toch een grote staatsrechtelijke traditie
heeft. Moet de liberaal Van Aartsen aan Thorbecke herinnerd worden?
Wie denkt dat zo'n debat in een soort luchtledig gevoerd zou worden, niet meer
dan een academische exercitie zou blijven - iets waar wij Nederlanders overigens
sterk in zijn - vergeet dat het de opdracht van een regering is zoveel mogelijk nationale
belangen gewaarborgd en zoveel mogelijk nationale inzichten overgenomen te zien
in het Europa van de toekomst. De burger moet zich daarin thuis kunnen voelen. Een
reden te meer om zich op zo'n debat voor te bereiden. Staatssecretaris Benschop laat
een ander geluid horen dan zijn minister. Tot de Nederlandse ambassadeurs zei hij
op 24 januari dat het de doelstelling van de regering is tot de Europese voorhoede te
willen blijven - ook wat toekomstconcepties betreft. Bij hem dus geen gesmaal over
‘abstracte concepties en vergezichten’. Ook acht hij de redenering dat effectiviteit
de belangrijkste basis voor de legitimiteit van het Europa van de toekomst is niet
meer voldoende, zo betoogde hij op 14 februari in een rede te Munster voor een Duits
publiek.
Van Aartsen lijkt daar anders over te denken. In zijn lezing van vorige week zei
hij immers: ‘Als we blijvend uitgaan van de belangen van de burgers, komen we
vanzelf uit bij de discussie over de politieke finaliteit en legitimiteit van de Europese
Unie.’ Welk een optimisme! Welk een vertrouwen in de ‘onzichtbare hand’ van de
geschiedenis!
Maar we zouden de grote filosoof Adam Smith onrecht doen als we hem met dit
vulgairliberalisme zouden vereenzelvigen. ‘In de liberale leunstoel wordt zoetjes
verder gedut’, zei fractievoorzitter Melkert zaterdag op het congres van de PvdA
over de dijkstalliaanse VVD. Die woorden, bedoeld als kritiek op de binnenlandse
politiek van die partij, lijken meer te passen op haar Europese. Want op dit gebied
geven de liberalen, na Bolkesteins vertrek, inderdaad blijk van denkluiheid.
Na dit alles mag een compliment voor Van Aartsens taalgebruik niet uitblijven.
Nu eens geen door ambtenarenproza of technocratische geheimtaal (benchmarking,
peer review, best practices), waar Benschop in excelleerde, maar gewone spreektaal,
die iedere burger kan begrijpen. Dat is de enige manier om hem bij ‘Europa’ te
betrekken.

Naschrift.
- Na bovenstaande geschreven te hebben, las ik in Trouw van gisteren een artikel
van de jurist U. d'Oliveira over Van Aartsens lezing. Hem wordt daarin ‘een diep
geloof in de onzichtbare hand, dat prachtige dogma van het liberale marktdenken’,
toegeschreven. Ik hoop niet dat de heer D'Oliveira denkt dat zijn toespeling op Adam
Smiths ‘onzichtbare hand’ mij op de gedachte heeft gebracht deze eveneens te
noemen. De samenval is puur toevallig. Of misschien toch niet zó toevallig...
NRC Handelsblad van 22-03-2001, pagina 7

Trots als teken van onzekerheid
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Stel dat in Nederland een politicus openlijk zou verklaren: ‘Ik ben er trots op
Nederlander te zijn’ - zou er hier dan eenzelfde storm opsteken als in Duitsland de
secretaris-generaal van de Christen-democratische Unie, Laurenz Meyer, heeft
verwekt door uit te komen voor zijn trots op zijn - Duitse - nationaliteit?
Toegegeven: die storm werd nog aangewakkerd door de reactie die de groene
minister voor milieu, Jürgen Trittin, erop gaf: ‘Laurenz Meyer heeft de mentaliteit
van een skinhead, niet slechts het uiterlijk’ (Meyer is namelijk kaal). Deze grove, op
de man gespeelde opmerking joeg natuurlijk de kat helemaal in de gordijnen (en was
- tussen haakjes - vermoedelijk mede verantwoordelijk voor de nederlaag die de
Groenen bij de verkiezingen van zondag leden).
Hoe dan ook, talloze Duitse politici zagen zich gedwongen zich uit te spreken over
de gevoelens die de eigen natie bij hen wekte. Het is weinig waarschijnlijk dat zo'n
uitlating als die van Laurenz Meyer hetzelfde gevolg in ons land - of welk ander
Europees land dan ook - zou hebben. Het tekent de onzekere houding die de Duitsers
tegenover hun natie hebben.
Die houding is altijd onzeker geweest - ook in de tijden van Duitslands macht,
want het gebral dat toen te horen was, verried ook een diepe onzekerheid. Maar de
misdaden van de door miljoenen Duitsers toegejuichte Hitler hebben die onzekerheid
extra versterkt. Sindsdien hebben, aldus de politicologe Antonia Grunenberg, vele
Duitsers de schuld aan de holocaust begrepen als een ‘impliciete aansporing afstand
te nemen van eigen land’.
Zo'n houding is natuurlijk evenmin gezond. Iemand hoeft geen nationalist te zijn
om toch van zijn land te houden. Waarom zouden Duitsers dat dan niet mogen doen?
Het is de noodlottige vereenzelviging van natie met nationalisme die de verwarring
vergroot: nationalisme is fout, dus mag je ook geen aanhankelijkheid jegens je natie
voelen.
Het verschijnsel is overigens niet typisch Duits. Wie in andere landen de ideologie
van het internationalisme was toegedaan, heeft ook lange tijd dubbelzinnig tegenover
de eigen natie gestaan. Het is pas tegen de Tweede Wereldoorlog dat de socialisten,
onder dreiging van Hitler, de natie hebben herontdekt.
Maar in Duitsland heeft Hitler, zoals hij op zovele terreinen heeft gedaan, de
normale gevoelens van nationale solidariteit geperverteerd. De gevolgen daarvan
doen zich nog steeds voelen in een overdreven voorzichtigheid tegenover het begrip
natie en een vrees anderen angst aan te jagen. De vanzelfsprekendheid waarmee
andere volken hiermee omgaan, is in Duitsland nog ver - zoals weer blijkt uit de
storm die Laurenz Meyer zaaide.
Intussen was zijn opmerking over de trots op zijn Duitserschap natuurlijk dom niet alleen tactisch dom, maar fundamenteel dom. Montesquieu heeft eens gezegd
dat de natuur hem tot mens had gemaakt en het toeval tot Fransman. De nationaliteit
biedt dus geen reden tot trots. Trots mag je alleen maar zijn op wat je zelf tot stand
of teweeg hebt gebracht, zoals bondspresident Rau zei. Rau sprak in de geest van
Schopenhauer, die eens de nationale trots ‘de goedkoopste soort van trots’ genoemd
heeft, omdat hij ‘in degeen die daarmee behept is, het gebrek aan individuele
eigenschappen verraadt waarop hij trots zou kunnen zijn’. Die trots is echter een
algemeen menselijk verschijnsel. Zo zijn er weinigen die niet op z'n minst een beetje
trots voelen wanneer een landgenoot de Nobelprijs of hun nationale elftal het
wereldkampioenschap heeft gewonnen. Zelf hebben zij aan het een noch aan het
ander ook maar iets bijgedragen Nationale trots is dus een uiting van kuddegeest menselijk, maar tegelijk ook gevaarlijk. En wie, zoals ik op het ogenblik, het postuum
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verschenen boek van Sebastian Haffner Geschichte eines Deutschen, zijn
herinneringen uit de jaren 1914 tot 1933, leest, kan moeilijk aan de conclusie
ontsnappen dat in het Duitse geval nationale trots ook historisch ongegrond is.
Haffner beschrijft op klemmende wijze hoe de Duitsers, die nog op 5 maart 1933
- vijf weken nadat Hitler rijkskanselier was geworden - in meerderheid op andere
partijen dan de nationaal-socialistische hadden gestemd, toch uit zwakte en lafheid
bezweken (hun politieke leiders voorop) voor Hitlers terreur en nog in dezelfde
maand, communisten incluis, massaal naar hem overliepen.
‘Eens zal dat onvermijdelijk zijn uitwerking tonen - waarschijnlijk in de ontbinding
(Auflösung) van de Duitse natie en haar staatkundige vorm’, schrijft hij met
vooruitziende blik - vooruitziend omdat hij zijn boek eind jaren '30 schreef, toen hij
in Londense ballingschap leefde (het manuscript werd na zijn dood in 1999 tussen
zijn papieren gevonden).
De Duitsers hebben zich, schrijft hij verder, zich ‘als natie onbetrouwbaar, slap,
zonder kern’ betoond. ‘Maart 1933 heeft het bewezen. In het ogenblik van de
uitdaging, wanneer bij volken van karakter, als op afspraak, een algemeen spontaan
elan volgt, volgde in Duitsland, als op afspraak, een algemene desertie en verslapping,
een gevoegzaamheid en capitulatie - kortom: een zenuwinstorting.’
Alle waardering, ja bewondering die we moeten hebben voor de wijze waarop de
Duitsers zich na 1945 hersteld hebben en ook, anders dan sommige andere volken,
de donkere zijden van hun verleden onder ogen hebben durven zien - het feit dat
Haffners boek al wekenlang nummer 1 is op de lijst van bestsellers, bewijst het nog
eens - kan niet beletten achter een betuiging van nationale trots ook een innerlijke
onzekerheid te vermoeden. Whistling in the dark noemen de Engelsen dat.
Volgens een peiling van de openbare mening die het weekblad Der Spiegel verleden
week liet houden, zei 30 procent van de ongeveer duizend ondervraagden trots te
zijn een Duitser te zijn, 35 procent blij te zijn een Duitser te zijn, maar daar geen
trots aan te ontlenen; 2 procent het onaangenaam te vinden als Duitser gezien te
worden; en 27 procent onverschillig tegenover die vraag te staan. Wat zouden de
percentages zijn bij een soortgelijke enquête in andere Europese landen, bijvoorbeeld
Nederland?
NRC Handelsblad van 29-03-2001, pagina 7

De reddende engel?
Zorreguieta komt niet. Leve Zorreguieta! Aldus kan het schouwspel van de laatste
weken worden samengevat. Weliswaar weten we nog niet wat er zich allemaal achter
de coulissen heeft afgespeeld, maar zeker is wel dat de beslissing van Jorge
Zorreguieta - een trotse Argentijn, die zich van geen schuld bewust lijkt te zijn - om
niet bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn, een vrijwel kamerbrede
toestemming tot dit huwelijk, en daardoor prins Willem-Alexanders
troonopvolgingsrecht, heeft verzekerd.
Zeker, ook Máxima heeft een offer gebracht - door af te zien van de bij een dochter
begrijpelijke wens haar vader bij zo'n belangrijke gebeurtenis in haar leven naast
zich te hebben. Is het alleen haar liefde voor Willem-Alexanders die haar daartoe
heeft doen besluiten? Waarschijnlijk niet, want de prins had afstand kunnen doen
van zijn rechten op de troon, en dan had zij hem ook gewonnen - zij het niet de troon.
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Maar nogmaals: wij weten het niet. Evenmin weten we of premier Kok een
‘koningscrisis’ heeft voorkomen, zoals zijn voorganger De Jong zaterdag voor de
televisie zei. Als Willem-Alexander afstand van dat recht zou hebben gedaan, dan
zou dit toch op koningin Beatrix' tweede zoon zijn overgegaan? Pas als
Willem-Alexanders beide broers zich met hem solidair zouden hebben verklaard en
eveneens afstand zouden hebben gedaan, zou er van een koningscrisis sprake zijn
geweest.
Intussen heeft het er alles van dat Kok een perfecte regie heeft gevoerd - waarvoor
De Jong hem dan ook alle lof gaf. De indruk dat hij ‘te veel tijd heeft laten verlopen
zonder iets te zeggen over de zaak-Zorreguieta’, werd gelogenstraft op de dag nadat
Elsevier deze woorden van monarchiekenner Harry van Wijnen publiceerde. Maar
het is waar: veel langer had het niet moeten duren. Natuurlijk zijn er, behalve het
eigenlijke draaiboek, enkele andere feiten en verklaringen die nog duister zijn. Zo
de verklaring van Zorreguieta dat hij pas vanaf 1984 - dus een jaar na de val van de
junta die hij als agrarisch technocraat heeft gediend - bekend geraakt was met de
‘aard van de onderdrukking’- ook als we erin willen lezen dat hij wél op de hoogte
was van de onderdrukking, maar niet van de aard ervan.
Maar de geschiedenis geeft te veel voorbeelden van mensen die bewust de ogen
sluiten of liever een blokje om lopen dan dat we Zorreguieta dadelijk als leugenaar
moeten bestempelen. Het Duitse ‘Wir haben es nicht gewusst’ van na 1945 was
grotendeels een: wij hebben het niet willen weten. En de communistische schrijfster
Anna Seghers zei, bekendgemaakt met Stalins liquidatie van oude bolsjewisten: ‘Ik
verbied mijzelf met succes over zulke dingen na te denken.’ En hoevelen willen nu
nóg niets weten over excessen van Nederlandse soldaten in Indonesië?
Zeker getuigt het van bewustzijnsvernauwing om, zoals Maarten Mourik in de
krant van 31 maart deed, Zorreguieta ‘een door een nazistische ideologie geïnspireerde
figuur’ te noemen. Het Latijns-Amerikaanse ‘caudillismo’ heeft heel wat oudere
papieren dan het nationaal-socialisme. Het was pas het regime van generaal Peron
dat trekken begon te vertonen van het Europese fascisme, en op dat peronisme was
Zorreguieta, evenals de junta, nu juist fel gebeten. Het is allemaal ingewikkelder dan
in Nederland vaak wordt gedacht.
Niettemin: dit alles levert geen grond om Zorreguieta vrij te pleiten van
medeverantwoordelijkheid voor de misdaden van de junta, al heeft voor de
Argentijnen het begrippenpaar ‘goed en fout’ een andere gevoelswaarde dan voor
Nederlanders, zoals prof. Baud, die over Zorreguieta rapporteerde, in hetzelfde
nummer van de krant zei. En naarmate de afstand die ons scheidt van 1940-1945,
groter wordt, lijkt dit begrippenpaar strenger te worden toegepast - althans op anderen.
Wat onszelf betreft, hanteren we graag de dubbele standaard. Een andere
voorganger van Kok, oud-premier Van Agt, herinnerde er gisteren in Buitenhof aan
dat onlangs de Chinese president met alle eerbewijzen door Koningin en
minister-president was ontvangen - de rechtsopvolger van de massamoordenaar Mao
Zedong en zelf vervolger van onschuldige andersdenkenden. Toen werd geen protest
gehoord. Van Agt had eraan kunnen toevoegen dat de GroenLinkser Rosenmöller,
in de studio aanwezig, indertijd een volgeling van Mao was, wat hem niet verhindert
nu een harder optreden tegen Zorreguieta te bepleiten dan zelfs de regering op dit
ogenblik wenselijk acht.
Maar gegeven het thans in Nederland heersende en niet van schijnheiligheid
ontblote ethos, moeten we Zorreguieta's besluit om op de bruiloft van zijn dochter
verstek te laten gaan, verwelkomen, ja zelfs waarderen - te meer omdat ook de familie
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in Latijns-Amerika een andere, en wel zwaardere, gevoelswaarde heeft dan in
Nederland, zoals Koks kroonprins, Ad Melkert (die zelf met een Chileense getrouwd
is), vrijdag voor de televisie zei. Vader en dochter Zorreguieta hebben echt een offer
gebracht. Vandaar: leve de Zorreguieta's!
Er is een ander puntje dat aan de - overigens feilloos lijkende - regie van Kok is
ontsnapt. Willem-Alexander vertelde dat hij pas op 19 januari j.l. Máxima ten huwelijk
had gevraagd. Dat is mogelijk, maar het is ondenkbaar dat zij zich niet al lang tevoren
op dit huwelijk had voorbereid. Hoe zou zij anders een Nederlands kunnen spreken
waarop de koningin van België (die al veertig jaar in dit in meerderheid
Nederlandstalige land woont) slechts jaloers zou kunnen zijn? Dit heeft Máxima zich
toch niet pas sinds 19 januari eigen gemaakt? Misschien moeten we hier de begrippen
huwelijksaanzoek en verloving - trouwens toch al verouderde instituten - met een
korrel zout nemen.
Maar dit mag de pret niet drukken en nog minder afdoen aan de reusachtige
populariteit die Máxima zich, door haar enkele optreden op vrijdag j.l., nu al heeft
verworven. Zij steekt daarmee de andere leden van de koninklijke familie naar de
kroon. Er is wel eens getwijfeld aan het voortbestaan van de monarchie, wanneer,
voor het eerst sinds 1890, een man de troon zou bestijgen. De twijfelaars hebben er
geen rekening mee gehouden dat zijn vrouw wel eens de reddende engel zou kunnen
zijn.
J.L. Heldring is columnist van NRC Handelsblad.
NRC Handelsblad van 02-04-2001, pagina 7

Plaatsvervangende schaamte
Wat is het vrouwelijk equivalent van hufter? Huftster? Het staat niet in Van Dale en
het is moeilijk uit te spreken, maar taal is een levend iets en neemt dus voortdurend
nieuwe woorden op (zoals ze oude woorden afstoot). Er is dus geen reden om huftster
niet in onze woordenschat op te nemen. Ja, daar is zelfs behoefte aan.
Immers, mevrouw Jorritsma, vice-premier en minister van Economische Zaken,
heeft vorige week in een radioprogramma president Chirac van Frankrijk een ‘engerd’
genoemd. Eerder had ze zich al eens publiekelijk laten ontvallen dat ze Frankrijk
een mooi land vond, jammer alleen dat er Fransen woonden.
Smaken verschillen, en mevrouw Jorritsma heeft recht op haar eigen smaak. Maar
als minister van de Kroon moet ze, zo niet een zekere wellevendheid, dan toch een
zekere zelfbeheersing betrachten - zeker wanneer het bevriende naties, en nog meer
wanneer het een bevriend staatshoofd betreft.
Doet ze dat niet, dan kan ze de goede betrekkingen met het betrokken land onnodig
schaden, en dat is niet in 's lands belang. Minister-president Kok en minister van
Buitenlandse Zaken Van Aartsen zullen dan ook niet gelukkig zijn met de uitlatingen
van hun collega. Anderen vervullen zij van plaatsvervangende schaamte, want de
Nederlanders staan weer eens te boek als een volk van lomperds.
Nu heeft mevrouw Jorritsma zelf ook wel gevoeld dat ze te ver was gegaan, en
daarom heeft ze via een woordvoerder laten weten dat haar jongste uitlating betrekking
had ‘op haar persoonlijke voorkeur voor het type man’ dat Chirac niet is, dus geen
politieke bedoeling had. Alsof dit het er iets beter op maakt! Hufterig blijft het en
een minister onwaardig.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Zelf ben ik ook niet zo gecharmeerd van Chirac. Zijn politiek staat mij niet erg
aan, en zijn persoonlijke charme laat mij nogal koud. Maar ik weet dat veel Fransen,
ook veel Fransen die zijn politieke tegenstanders zijn, hem sympa vinden. Maar zelfs
als dat niet zo was, zouden de Fransen zich beledigd kunnen voelen door de opmerking
van mevrouw Jorritsma. Forty million Frenchmen - het zijn er intussen meer - can't
be wrong, luidt een Amerikaans gezegde. Daar moet je rekening mee houden.
Nu is minister Jorritsma een vrouw, en de sym- of antipathieën die een man - in
dit geval president Chirac - een vrouw inboezemt, kan een man nooit precies navoelen.
Ik dus ook niet, waarbij ik mij haast er - in het voetspoor van prins Friso - aan toe te
voegen dat ik heteroseksueel ben (aangezien de Rijksvoorlichtingsdienst niet tot mijn
beschikking staat, doe ik dit langs deze weg).
Misschien mag ik er ook aan toevoegen dat mevrouw Jorritsma's charmes geen
enkel effect op mij hebben. Wat dat betreft, slaan Máxima, Marilène, ja zelfs mevrouw
Thatcher (die een twintig jaar ouder is dan mevrouw Jorritsma) en - om een Française
de eer te geven die zij een Fransman heeft ontzegd - minister van Sociale Zaken
Guigou haar met straatlengte. Anders dan mevrouw Jorritsma kan ik ongestraft voor
mijn voorkeuren op dit gebied uitkomen, omdat ik geen publiek persoon ben.
Waar het namelijk om gaat, is dat de mate van mevrouw Jorritsma's
ontvankelijkheid voor de aantrekkingskracht van leden van het andere geslacht
volstrekt oninteressant is, maar dat de openbaring ervan door minister Jorritsma wel
degelijk politieke gevolgen kan hebben, ook als de direct betrokkenen - in de eerste
plaats de Franse regering en, in het bijzonder, president Chirac - ongetwijfeld zo
diplomatiek zullen zijn niet openlijk lucht aan hun verbazing te geven.
In een interview met Hugo Camps in Elsevier (16 december jl.) heeft mevrouw
Jorritsma gezegd: ‘Ik heb heel wat internationale ervaring. Een beetje grappen maken
en vrolijk blijven doen, is beter dan deftigheid. Het is ook efficiënter.’ Zij draagt hier
de filosofie van de tegenwoordige VVD uit. Misschien is die inderdaad efficiënt,
maar dat hangt af van de mate waarin die humor ook begrepen en gewaardeerd wordt.
Een grap die het in Bolsward of in de Tweede Kamer goed doet, doet dat niet
noodzakelijkerwijs in Parijs of in de Europese Raad.
Wat is de conclusie die ik althans uit dit verhaal trek? Ik ben nu vaster besloten
dan ik was om in 2002 niet op de VVD te stemmen, omdat ik er niet toe wil bijdragen
dat die partij de grootste wordt en dus de minister-president mag leveren. Een premier
Dijkstal zie ik al niet zo zitten - vooral wegens zijn gebrek aan internationale ervaring
- maar een premier Jorritsma helemaal niet. Is daar dan kans op? Onlangs heeft zij,
sprekend over de mogelijkheid van een eerste vrouwelijke premier, gezegd: ‘Mijn
tijd komt nog wel.’ Dat wil ik helpen voorkomen. Maar mevrouw Jorritsma's ambitie
is grenzeloos. In een interview met Hugo Camps zei ze: ‘Nog een keer minister?
Financiën lijkt me leuk.’ Leuk! Die kwalificatie is typerend voor de luchthartigheid
van de dijkstalliaanse VVD.
In Duitsland heeft bondskanselier Schröder zijn collega Trittin, die een politieke
tegenstander een skinhead had genoemd (o.a. omdat die kaal is), een bedrijfsrisico
genoemd. Maar met die ruzie bleef het buitenland ongemoeid. De lolbroekerij van
mevrouw Jorritsma is nog een groter bedrijfsrisico, omdat het buitenland zich erdoor
getroffen kan voelen.
Overigens: hoe zou de Franse ambassade in Den Haag in haar rapportage naar
Parijs engerd vertaald hebben? Mijn woordenboek geeft: affreux bonhomme. Los
van de vraag of dit de gevoelswaarde die het Nederlandse woord heeft, goed
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weergeeft: president Chirac zal zich waarschijnlijk meer door het zelfstandig dan
door het bijvoeglijk naamwoord beledigd voelen.
NRC Handelsblad van 05-04-2001, pagina 7

Het helaas van de realist
Toen de ‘topdiplomaat’ Peter van Walsum in december zijn carrière afsloot, na
Nederland nog twee jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
vertegenwoordigd te hebben, verwachtten velen nog wel van hem te zullen horen.
Hij had immers al tijdens zijn loopbaan de aandacht getrokken door zijn eigenzinnige
en kritische standpunten, die hem niet door iedereen in dank werden afgenomen.
En zie, al in december verscheen van zijn hand een boekje getiteld Verder met
Nederland: de kritische terugblik van een topdiplomaat. De ontvangst van dit boekje
was niet onverdeeld gunstig. Het bijna unanieme oordeel van de recensenten was
dat het te veel tekenen van haastwerk vertoonde en de compositie ervan nogal
onevenwichtig was.
Met die kritiek was ik het wel eens, maar omdat het boek al in deze krant besproken
was, vermeldde ik het boek hier alleen terloops op 22 december, constaterend dat
Van Walsum het betreurde dat de ‘meeste VN-leden nu eenmaal meer waarde hechten
aan respect voor soevereiniteit dan aan respect voor mensenrechten’.
Waar baseerde ik deze vaststelling op? Op deze zin in zijn boek: ‘Het uit 1945
daterende Handvest van de Verenigde Naties geeft helaas steun aan deze wijdverbreide
voorkeur door respect voor soevereiniteit expliciet voor te schrijven en respect voor
mensenrechten alleen maar in een opsomming van doelstellingen en beginselen
terloops te noemen.’ Meer in het bijzonder was het het woordje helaas dat mij tot
die conclusie had gebracht.
Intussen heeft Van Walsum op 31 maart voor de Utrechtse universiteit een lezing
gehouden waaruit een genuanceerder standpunt over de verhouding tussen
soevereiniteit en mensenrechten blijkt. Hij spreekt zelfs enigszins spottend over de
geestdrift die het begrip ‘humanitaire interventie’ - militaire interventie tegen een
staat die zijn eigen burgers terroriseert (en dus mensenrechten schendt) - bij velen
wekt.
‘In westelijke wetenschappelijke kringen is de humanitaire interventie eenvoudig
niet stuk te krijgen’, zegt hij (in menige politieke kring trouwens ook niet), maar zelf
zou hij ‘het academische enthousiasme toch enigszins willen temperen. [...] In de
onvolmaakte wereld waarin wij leven, is soevereiniteit een onmisbare factor van
stabiliteit, en zolang er geen humanitaire arbiter voorhanden is, kan respect voor
mensenrechten niet de opperste maatstaf zijn.’
Het helaas in zijn boekje moet dus blijkbaar anders gelezen worden dan ik het
deed, meer in de zin van ‘ach, waren alle mensen wijs en wilden daarbij wel...’, maar
helaas is dat niet zo, en dit zo zijnde, moeten we van de werkelijkheid uitgaan dat
de wereld, zoals Dirk Camphuijsens gedicht verder wil, eerder een hel dan een paradijs
is. Het ‘helaas’ van de realist dus, eerder dan dat van de idealist.
Zeker, ‘soevereine staten moeten weten dat soevereiniteit niet betekent dat zij het
recht hebben hun eigen burgers te terroriseren, maar voorstanders van humanitaire
interventie [...] moeten weten dat geringschatting van soevereiniteit weer geheel
nieuwe humanitaire catastrofes kan ontketenen. Misschien moet de conclusie luiden
dat men humanitaire interventie moet proberen te vermijden, maar niet kan uitsluiten’.
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De interventie in Kosovo in 1999 was een voorbeeld van humanitaire interventie:
tegen de wil van de soevereine staat (Joegoslavië) en bovendien: zonder mandaat
van de Verenigde Naties. Die interventie heeft de intervenieerders met een kater
achtergelaten. Immers, zij heeft de verdrijving van de Albanese bevolking
aangewakkerd, en toen zij - na enkele maanden - eindelijk het gewenste resultaat
had bereikt, begonnen de teruggekeerde Albanezen de Servische minderheid te
terroriseren. Nog afgezien van de materiële schade in en voor de omringende landen.
Niettemin kan, volgens Van Walsum, de humanitaire interventie in Kosovo, nu
zij eenmaal plaats heeft gevonden, een ‘nuttige rol’ spelen bij eventuele pogingen
om een volgende keer een andere staat ervan af te brengen in eigen land de bevolking
(of delen ervan) te terroriseren - dus als afschrikwekkend voorbeeld. Daarom vindt
Van Walsum dat de interventie in Kosovo ‘per saldo een goede zaak is geweest’.
Zelf was ik langs andere weg tot dezelfde conclusie gekomen: door, na alle
dreigementen, niet te interveniëren, zou de NAVO zich voor de toekomst
ongeloofwaardig hebben gemaakt - ook tegenover een land als Rusland, dat zich
bijvoorbeeld nog altijd niet werkelijk heeft neergelegd bij het verlies van de Baltische
staten. Maar nadat zij eenmaal tot een einde was gekomen, meende ik dat de
interventie in Kosovo niet voor herhaling vatbaar was.
Dat betekent niet dat humanitaire interventie voor altijd uitgesloten moet zijn.
Alleen: de kosten-batenrekening moet wel zorgvuldiger geschieden dan in het
geval-Kosovo, waarbij zeker niet in de eerste plaats de financiële kosten en baten
gewogen moeten worden, maar wél de politieke en ook - ja juist - de humanitaire.
Als een humanitaire interventie globaal meer leed veroorzaakt dan het leed waaraan
zij beoogde een eind te maken, dan grenst zij aan het absurde. Maar dat horen de
pleiters voor humanitaire interventie niet graag. ‘Het lijkt wel alsof het voldoende
is een interventie humanitair te noemen om haar te rechtvaardigen, en dat het niet
nodig is verder na te denken over de doeleinden van de operatie of over de middelen
die gebruikt moeten worden teneinde haar te doen slagen - ja, dat het zelfs niet nodig
is om de samenleving te begrijpen waarin de interventie plaatsgrijpt’, aldus Adam
Roberts, hoogleraar internationale betrekkingen in Oxford, in Survival (herfst 1999).
Voorlopig evenwel hebben ook de pleiters voor humanitaire interventie te lijden
onder de kater na Kosovo, die voor Nederland komt bovenop de kater na Srebrenica,
en dat heeft volgens Van Walsum juist voor ons land een bijzondere betekenis.
Immers, na het einde van de Koude Oorlog heeft de krijgsmacht een nieuw
maatschappelijk draagvlak gekregen doordat zij nu ingezet kan worden voor
vredesoperaties, waaronder humanitaire interventie. Dat draagvlak werd zelfs nog
groter dan het tijdens de Koude Oorlog was, omdat nu ook hele en halve pacifisten
daarvoor warmliepen.
Welnu, als de post-Srebrenica- en post-Kosovokaters doorzetten, dan dreigt dat
draagvlak te verdwijnen - en dat zou dan op een wel zeer ongunstig ogenblik gebeuren,
want Nederland heeft, naast zijn morele verplichtingen als vredeshandhaver of
vredestichter, ook nog de dure verplichting aangegaan bij te dragen aan een Europese
snelle interventiemacht van 60.000 man, die in 2003 klaar moet zijn.
Het is de vraag hoe lang de tegenstelling tussen pretenties en vermogen (of zelfs
wil) - anders gezegd deze hypocrisie - gemaskeerd kan blijven. Het is Van Walsums
impopulaire verdienste ons met deze waarheden geconfronteerd te hebben. Laat hij
dit vooral vaker doen.
NRC Handelsblad van 12-04-2001, pagina 7
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Was dat conservatisme wel conservatief?
In naam van het volmaakte. Zo luidt de titel van het boek van Ronald van Raak dat
dit jaar is verschenen en waaraan Peter de Bruijn in de krant van 30 maart een
bespreking heeft gewijd. De ondertitel luidt: Conservatisme in Nederland in de
negentiende eeuw: van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn. Een historisch
werk dus, dat bovendien over een korte periode in onze geschiedenis gaat: 1848-1868,
want langer is het conservatisme als politieke beweging niet van betekenis geweest
in ons land.
Maar het was wel een merkwaardig soort conservatisme. Die merkwaardigheid
blijkt al uit titel en ondertitel: een conservatisme dat spreekt in naam van het
volmaakte. En dat terwijl het conservatisme meestal wordt beschouwd als een politieke
filosofie die zich bewust is, en ook uitgaat, van de onvolmaaktheid van de mens; in
christelijke termen: de zondigheid, in seculiere termen: het menselijk tekort.
Hoe zit dat? Was het Nederlandse conservatisme inderdaad een buitenbeentje? Ja,
was het eigenlijk wel conservatief? Wie kennismaakt met de gedachten van de
Utrechtse chemicus G.J. Mulder, aan wie ongeveer de helft van Van Raaks boek
wordt gewijd en wiens portret ook op de voorkant ervan prijkt, moet welhaast tot
die conclusie komen.
Immers, Mulders politiek was, zo schrijft Van Raak, ‘gebaseerd op een
humanistische levensbeschouwing, die zich kenmerkte door een streven naar morele
volmaaktheid’. Mulders mensbeeld was optimistisch en perfectionistisch. Allemaal
kenmerken die niet onmiddellijk geassocieerd worden met conservatisme. Van Raak
zegt dan ook dat Mulders conservatisme zich onderscheidt van dat van Edmund
Burke, de vader van het conservatisme, die de nadruk legde op de natuurlijke
onvolmaaktheid van de mens.
De lezer komt tot de conclusie dat Mulder in feite een liberaal was, die alleen vond
dat Thorbecke te hard van stapel liep, in één woord: te radicaal was. Hij kon
instemmen met Thorbeckes grondwet van 1848, maar hij hield er een andere
interpretatie op na, met name van art. 53, waarin stond dat de koning onschendbaar
was en de ministers verantwoordelijk waren.
Voor Mulder c.s. bevestigde 's konings onschendbaarheid juist de onafhankelijkheid
van de koning als hoofd van de regering, die volgens art. 73 ministers naar welgevallen
kon benoemen. Een belangrijk punt van onderscheid tot Thorbeckes liberalen.
Inderdaad, maar dat maakt iemand nog niet tot conservatief, eerder tot monarchist.
Maar is monarchisme dan niet een soort conservatisme? In de praktijk misschien
wel, maar we hebben het hier niet over conservatisme als politieke houding, maar
als politieke leer. In de analyses wordt over 't algemeen onvoldoende rekening
gehouden met dit onderscheid, zegt Van Raak zelf ook.
Welnu, als leer zegt het conservatisme niets over de plaats van de koning in het
bestel. In republikeinse landen is het dan ook niet royalistisch. Als leer geeft het
conservatisme aan de godsdienst ook geen centrale plaats in zijn filosofie. Voor
Mulder stond godsdienst in dienst van de morele ontwikkeling van het volk. Dat zal
bij Thorbecke, die een gelovig lutheraan was, niet anders geweest zijn. Die
onderschikking van de godsdienst aan iets anders dan God was de antirevolutionairen
daarentegen natuurlijk een gruwel.
Om die reden is het nooit tot een eenheid tussen conservatieven en
antirevolutionairen kunnen komen. Maar waarom heeft Mulder dan toch korte tijd
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zo'n grote rol kunnen spelen? Het ‘grootprotestantse’ verzet tegen de herinvoering
van de rooms-katholieke bisschoppelijke hiërarchie, uitvloeisel van de liberale
grondwet, gaf hem de kans even aan het hoofd van een volksbeweging te staan.
Maar die zogenaamde aprilbeweging van 1853 was een gelegenheidscoalitie, die
dan ook spoedig uiteenviel. Het gematigde kabinet dat daarna aantrad (de plaats van
het eerste kabinet-Thorbecke innemend), was geen lang leven beschoren. Het viel
als gevolg van de machinaties van, onder anderen, Mulder, die nu zijn hoop stelde
in het kabinet van de ethisch-irenische Van der Brugghen. Toen dit na nog geen twee
jaar viel, gaf hij verder de brui aan de politiek.
Mulder was dan ook te polemisch, in de praktijk te weinig irenisch om een
succesrijk politicus te zijn. Heemskerk, de man die de tweede helft van Van Raaks
boek beheerst, was dat wel. Anders dan Mulder, die liever via netwerken had gewerkt,
nam hij het initiatief tot een conservatieve partij, die via het parlement opereerde, en
was hij meermalen minister - ook lang nadat de conservatieven als politieke partij
hadden uitgediend. Een soepele man.
Ook hij was dus meer een conservatief in houding dan in leer, en zo komen we
tot de conclusie dat, ook in de periode die Van Raak bestrijkt, Nederland geen echte
conservatieven heeft gekend. Ook Multatuli, die tot hen gerekend wordt (ongetwijfeld
tot verrassing van vele hedendaagse progressieven), was dat niet. Zijn voorstellen
strekten niet verder dan dat ‘de koning de kamers wegjaagt en de lamme grondwet
verandert’. Dat heeft niets met conservatisme als leer te maken.
Dit is wel een droevig facit van het Nederlandse conservatisme. Het blijft in feite
bij een antithorbeckianisme, dat zich, in zijn meer verheven momenten, hult in de
mantel van zedenmeester (en paladijn van de allesbehalve zedelijke koning Willem
III). Als het opflakkerend conservatisme van vandaag, dat gedeeltelijk een
antidijkstallianisme is, zich zou spiegelen aan zijn negentiende-eeuwse voorganger,
dan is het einde voorstelbaar.
Beide conservatismes, het negentiende-eeuwse en het huidige, komen uit het
liberalisme voort. En inderdaad: niemand - ook niet degeen die gelooft in het menselijk
tekort - kan zich helemaal losmaken van die erfenis. Wat dát betreft, zijn we allemaal
liberaal, ook de socialisten van diverse pluimage. Willen de echte conservatieven
een kans hebben, dan zullen zij die eerder vinden bij die hele of halve erfgenamen
van het liberalisme, wier te optimistische, te radicale of te populaire neigingen zij
kunnen proberen te temperen, dan als zelfstandige politieke beweging.
Naschrift. - In een bespreking van Van Raaks boek in Vrij Nederland (14 april)
schrijft Jos Palm, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, dat ik ‘al een halfjaar
geleden’ het conservatisme als geneesmiddel zou hebben aanbevolen. Hem is
kennelijk mijn essay uit 1974 ‘Lof van het conservatisme’ ontgaan. Erger is dat bij
Palms bespreking een foto staat met onderschrift: ‘Koning Willem III poseert na de
hofjacht 1 april 1900.’ Toen was Willem III al tien jaar dood. Dat onderschrift zal
de historicus Palm wel geërgerd hebben.
Trouwens, wat heeft die foto met het conservatisme tussen 1848 en 1868 - ja met
het conservatisme überhaupt - te maken? Dat kan ook gevraagd worden met betrekking
tot de foto die de bespreking van Peter de Bruijn in de krant van 30 maart sierde. Die
- overigens grappige - foto was van 1895, en daarop zag je enkele heren, sommige
met hoge hoed, over een hekje springen. Die heren waren misschien wel liberaal.
NRC Handelsblad van 19-04-2001, pagina 9
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Trouw aan een fantast en romanticus
Eens in de zoveel jaren wordt in deze rubriek herinnerd aan de theorieën van de
Bazelse rechtsfilosoof en etnoloog Johann Jakob Bachofen (1815-1887) - niet omdat
zijn theorieën de tand des tijds hebben doorstaan, maar omdat er zo nu en dan iets
opduikt wat mij aan hem doet denken. En: als mensen als Friedrich Engels, Ludwig
Klages, Walter Benjamin en Ernst Bloch zich op hem beroepen hebben, dan heeft
hij toch op z'n minst als een soort katalysator gewerkt.
Hoe ben ikzelf op die figuur gekomen? Op het gymnasium had ik een leraar die
een adept van hem was en te pas of te onpas zijn leerlingen met Bachofens theorieën
hetzij verveelde hetzij intrigeerde. Ik behoorde tot de tweede categorie, en al gingen
die theorieën grotendeels boven m'n pet, toen ik in mijn studententijd tegen een
bloemlezing uit zijn werk aanliep, kocht ik het boek. Blijkens de potloodstrepen in
dit exemplaar, moet ik er toen nog in gelezen hebben ook.
Zijn bekendste boek heet Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die
Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Daarin
betoogt hij dat in de grijze oudheid, vóór de klassiek-Griekse tijd, een periode van
vrouwenheerschappij (= gynaecocratie) is geweest, die later plaats maakte voor een
vrijwel universeel patriarchaat.
Hoewel Bachofen zelf in politicis reactionair was, heeft zijn onderzoek stimulerend
gewerkt op zeer uiteenlopende denkers. Ik noemde al de marxisten Benjamin, Bloch
en Engels, wiens boek Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates
het een en ander aan Bachofen ontleent. Via Klages beïnvloedde hij ook schrijvers
als Stefan George, Hugo von Hoffmannsthal, Gerhart Hauptmann, D.H. Lawrence
en Ernst Jünger.
In de jaren '70 van de vorige eeuw werd hij door de feministen herontdekt. Een
boek van een hunner - The goddes and the whore van Elizabeth Fischer - was voor
mij de eerste aanleiding om in deze rubriek zijn Mutterrecht in herinnering te roepen.
Ik weet niet of de oude reactionair zin voor humor had. Zo ja, dan zou hij geglimlacht
hebben over de geestdrift voor zijn ideeën bij sommigen van zijn geestelijke
leenmannen en -vrouwen.
Maar hij werd ook altijd bestreden. Zijn stad- en tijdgenoot Jacob Burckhardt, als
historicus nog niet vergeten, moest niet veel van zijn theorieën hebben (omgekeerd
vond Bachofen Burckhardt een ‘charlatan’). En dr. J.H. Ronhaar, die zelf in 1931
gepromoveerd was op Woman in primitive mother-right societies, noemt hem in de
vijfde druk van de Winkler Prins een ‘groot fantast en romanticus’.
Nu is hij wel helemaal gediscrediteerd. Steven Goldberg schrijft in zijn The
Inevitability of Patriarchy (1977) dat ‘onderzoek van de laatste vijftig jaar er niet in
geslaagd is een jota van bewijs te ontdekken dat zulke matriarchaten ooit hebben
bestaan’ (wat niet wil zeggen dat ‘matriarchale mythen en legenden geen geldig, zij
het overdreven en metaforisch, doel hebben gediend voor schrijvers - van Homerus
tot Robert Graves’).
En zelfs de etnologe Margaret Mead is door de knieën gegaan: ‘Het is waar dat
alle theorieën die zo gemakkelijk in elkaar geknutseld zijn over door vrouwen
geregeerde maatschappijen, onzin zijn. We hebben geen reden te geloven dat die
ooit bestaan hebben. Mannen zijn altijd de leiders geweest in het openbare leven en
het uiteindelijke gezag in het gezin.’ (Of het laatste helemaal waar is, waag ik te
betwijfelen).
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Wat is voor mij de laatste aanleiding geweest om Bachofen weer uit de kast te
halen? In het wetenschapskatern van de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 18 april
stond een uitvoerige samenvatting van een bijdrage van de bioloog H.F. Bienfait en
de etnoloog W.E.A. van Beek in Anthropos (een in het Zwitserse Freiburg uitgegeven
tijdschrift) over ‘Right and Left as Political Categories’. Als die samenvatting juist
is, dan vindt volgens de auteurs (die kennelijk Nederlanders zijn) de
links-rechtsverdeling in de politiek haar oorsprong niet in de plaatsing van de partijen
in de Franse Nationale Vergadering in 1789 ten opzichte van de voorzitter, maar is
zij ‘een multifunctioneel bruikbaar classificatiesysteem tot ordening van de wereld,
eng verbonden met andere fundamentele paren, zoals heilig-profaan of
manlijk-vrouwlijk’ (ik citeer hier niet Bienfait en Van Beek, maar de samenvatting
in de FAZ).
Dit nu deed me plotseling weer aan Bachofen denken, die het heeft over de
voorkeur die de gynaecocratische denkwereld heeft voor de linker- en boven de
rechterkant. ‘Links behoort tot de vrouwelijke passieve; rechts tot de manlijke, actieve
natuurkracht’, aldus Bachofen. Met de overwinning van het patriarchaat week, zoals
de moeder voor de vader en de nacht voor de dag, links voor rechts ofwel het
medelijden voor het recht.
Sindsdien zou alles wat ter linkerzijde staat een ongunstige betekenis hebben
gekregen (het Latijnse woord voor links is sinister). Ook het Oude Testament zegt:
‘De geest van den wijze richt zich naar rechts, maar de geest van den dwaas naar
links’ (Prediker 10:2), en volgens het Nieuwe Testament (Matth. 23:33-46) noemt
de Zoon des mensen degenen aan zijn rechterhand ‘gezegenden mijns vaders’, die
het Koninkrijk beërven, terwijl hij tot degenen aan zijn linkerhand zegt: ‘Gaat weg
van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur...’ Ook in het overgeleverde,
niet-politieke spraakgebruik heeft links een ongunstige gevoelswaarde. Links en het
Franse gauche betekenen beide ook: onhandig, terwijl het Russische prawda, het
Franse droit(e) en het Engelse right eveneens zo'n dubbelbetekenis hebben. Deze
associaties moeten hun oorsprong in een verre oudheid hebben.
Maar of het in een nòg verdere oudheid juist andersom was, is de vraag, hoewel
de Romeinen uitdrukkingen gebruikten en kenden (aan de Etrusken ontleend?) die
zouden kunnen wijzen op een gunstige connotatie van links. Hoe het ook zij Bachofen mag dan misschien niet meer au sérieux genomen worden, een
jeugdsentiment verbiedt mij hem helemaal af te vallen.
En de links-rechtssymboliek in de politiek (blijkens de titel het onderwerp van
Bienfaits en Van Beeks artikel)? Die schijnt, aldus het slot van de samenvatting in
de FAZ, aan het verdwijnen te zijn, nu de meeste partijen het liefst tot het midden
willen behoren. Maar het midden vooronderstelt twee kanten. Ergo: het
links-rechtsparadigma raken we ook daar nog niet zo gauw kwijt.
NRC Handelsblad van 26-04-2001, pagina 9

Nieuwe kleren zonder keizer
Toen de ministers Kok en Van Mierlo in het voorjaar van 1995 zich kwamen
voorstellen in Washington, waarschuwde vooral de minister-president voor een nieuw
Amerikaans isolationisme. Maar dat was toen het gevaar helemaal niet. Waar de
wereld beducht voor zou kunnen zijn, was een Amerikaans unilateralisme: een
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buitenlandse politiek die weinig rekening houdt met de belangen en inzichten van
de bondgenoten.
Ook dat bleek tijdens de regering van Clinton per slot van rekening nog mee te
vallen, maar onder zijn opvolger, George Bush, is die neiging veel sterker merkbaar.
Als een bedachtzame krant als de Londense Financial Times een reeks van vier
artikelen laat verschijnen onder het hoofd ‘Transatlantische tweedracht’, dan valt
niet te ontkennen dat er een andere wind uit Washington waait.
In de eerste honderd dagen van haar bestaan heeft de nieuwe regering haar
bondgenoten en anderen al door een vrij abrupt optreden doen schrikken. Trefwoorden
zijn de opzegging van het milieuverdrag van Kyoto (dat de Senaat, ook onder Clinton,
toch nooit zou hebben geratificeerd), de vastbeslotenheid eigen land van een
antiraketverdediging te voorzien, de harde toon tegen China, Noord-Korea en Rusland,
de bommen op Irak. De diplomatieke usances die Washington de laatste dagen meer
in acht begint te nemen, doen niet af aan de klimaat-, zo niet koerswijziging.
Zeker komt dit unilateralisme niet onverwachts. Het einde van de Koude Oorlog
heeft de verhouding tussen de Atlantische bondgenoten grondig veranderd. Amerika
heeft Europa minder nodig dan vóór 1989 en kan zonder veel risico lucht geven aan
zijn ergernis over het Europese gezeur en gechicaneer. Ook worden de Europese
pretenties om één macht te zijn waar rekening mee moet worden gehouden, openlijker
aan de werkelijkheid getoetst.
Wat ook de merites van de klachten over en weer mogen zijn - de Europese
bondgenoten moeten de waarschijnlijkheid van een groeiend Amerikaans
unilateralisme onder ogen zien. Tijdens veertig jaar Koude Oorlog zijn ze gewend
geraakt aan - zo niet verwend door - een Amerikaans leiderschap dat over het
algemeen met egards voor Europese wensen werd uitgeoefend. Die tijd lijkt nu
voorbij. Wat is Europa's antwoord daarop?
Het logische antwoord erop zou één Europese buitenlandse politiek zijn, maar die
is nog in geen velden of wegen te bekennen. Weliswaar bemoeien zich ten minste
vier leden van de Europese Commissie en een Hoge Vertegenwoordiger, Javier
Solana, zich daarmee, maar er is niet één Europees politiek gezag. Europa heeft nog
steeds niet dat ene telefoonnummer waar Kissinger al dertig jaar geleden om vroeg.
Goed, er begint nu langzamerhand een debat op gang te komen over de
staatsrechtelijke constructie die het toekomstige Europa van 25 leden moet krijgen.
Dat is op zichzelf te verwelkomen, maar het garandeert nog helemaal niet dat daar
binnen afzienbare tijd ook overeenstemming over zal zijn. De plannen van
bondskanselier Schröder voor een Europese executieve zullen zeker op hardnekkig
Frans en Brits verzet stuiten.
Van de andere landen is alleen België geestdriftig. En Nederland? Zie het nogal
vernietigende artikel van Van Staden en Rood op deze pagina in de krant van gisteren.
Maar een Europese staatsrechtelijke structuur, stel dat die tot stand komt, is nog niet
hetzelfde als een Europese politiek. Een politiek is niet uitsluitend een kwestie van
instellingen. Zij is in de eerste plaats uitdrukking van de wil, zo men wil: de cultuur,
van een gemeenschap, zo men wil: een volk. Welnu, een Europees volk bestaat niet.
Zelfs de naam Europese Gemeenschap, waarmee vijftien Europese landen hun
samenwerking tooiden, was een vlag die de lading niet dekte (evenals trouwens de
tegenwoordige naam, Europese Unie). Waardoor zou de politiek van een Europa dat,
qua rijkdom en inwonertal, potentieel een grote mogendheid is, zich in de eerste
plaats moeten kenmerken, aldus een antwoord vormend op een Amerikaans
unilateralisme? In de eerste plaats door zijn militaire macht, die de taak heeft vrede,
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veiligheid en interne orde te verzekeren; in de tweede plaats door zijn munt, die zijn
voorspoed moet garanderen.
Welnu, de munt hebben de landen die meedoen aan de Economische en Monetaire
Unie (EMU) gedepolitiseerd. Op goede gronden, maar het betekent wel dat de euro
niet kan dienen als instrument van de politiek van een verenigd Europa. (Overigens
is een munt net zo goed uitdrukking van een cultuur, en aangezien er niet één Europese
cultuur bestaat, is de levensvatbaarheid van de euro twijfelachtig.)
Wat dat andere kenmerk van de politiek van een grote mogendheid, de krijgsmacht,
betreft: de landen van de Europese Unie zijn overeengekomen een
‘snelle-reactiestrijdmacht’ van 60.000 man op te stellen, die in 2003 in staat moet
zijn binnen twee maanden (!) te reageren op een crisis. Weer een voorbeeld van
Europese pretenties die de werkelijkheid niet dekken.
In elk geval zal op die manier het Europese antwoord op een Amerikaans
unilateralisme wel even uitblijven. Dit brengt Erik Holm ertoe in zijn boek The
European Anarchy: Europe's hard road into High Politics (Kopenhagen, 2001) te
schrijven: ‘De auteurs van de verdragen van Maastricht (1991) en Amsterdam (1997)
zijn de kleermakers van de nieuwe kleren zonder keizer.’ Inderdaad, potentieel is
Europa een ‘keizerrijk’, maar het heeft, ondanks alle constructies en pretenties, geen
politiek (dus geen ‘keizer’).
En na de top van Nice (2000), die een spektakel van Europese onenigheid was,
blijkt Europa, schrijft Holm, niet meer dan een rek te zijn waarop de kleren te drogen
gehangen worden, waar dus niets onder zit. Of om een andere beeldspraak te
gebruiken: als een Amerikaans unilateralisme Europa zou dwingen politiek meer op
eigen benen te staan, zou wel eens kunnen blijken dat het geen benen heeft of, op
z'n best, benen die alleen maar uit botten, zonder vlees, bestaan.
NRC Handelsblad van 03-05-2001, pagina 9

Europa in zijn schamelheid
‘Een sterk uitvoerend orgaan’ - daartoe moet de Europese Commissie omgevormd
worden. Met de verandering (velen zullen zeggen: degradatie) van de bestaande Raad
van Ministers, die de soevereiniteit van de nationale staten belichaamt, in een
‘Europese Kamer van Staten’ is dit het opzienbarendste voorstel in het plan van
bondskanselier Schröder over de toekomst van de Europese Unie.
Het plan is al dadelijk op grote scepsis, zo niet vijandschap, bij de meeste andere
leden van de EU gestuit. Alleen België reageerde ronduit geestdriftig.
Minister-president Kok had zijn bezwaren. Weliswaar vond hij het plan ‘in hoofdlijnen
goed’, maar hij was niet gelukkig met de degradatie van de Raad van Ministers,
‘want in de komende tien jaar kan de ondersteunende rol van de nationale regeringen
niet worden gemist’ (komt die in Schröders ‘Kamer van Staten’, gemodelleerd naar
de Duitse Bondsraad, dan niet tot zijn recht?).
Koks raadgever in Europese Zaken, staatssecretaris Benschop, had zich zondag,
in het televisieprogramma Buitenhof, al welwillend over Schröders plan uitgelaten
(‘zeer welkome bijdrage’, ‘op zichzelf goed idee’), wat schril afstak bij de kwalificatie
(‘absurd’) waarmee hij eerder Joschka Fischers Europese ideeën, die toch niet zo erg
verschillen van die van Schröder, naar de prullenbak had verwezen. Misschien
verklaart hij zich nader in zijn essay in het nummer van Vrij Nederland dat vandaag
in de kiosken ligt.
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De scepticus in Buitenhof was de CDA'er Van den Broek, voormalig minister van
Buitenlandse Zaken, die erop wees dat Schröders plan ook bezien moet worden in
het licht van de intern-Duitse situatie (de verhouding tussen bondsregering en Länder).
Dat haalt je de koekoek! Geen bewindsman is zo stom om de situatie in eigen land
niet in zijn Europese berekeningen te betrekken. Of kwam hier bij Van den Broek
het Nederlandse morele superioriteitsgevoel om de hoek kijken (zoiets zouden wij,
Nederlanders, nooit doen!)?
En minister Van Aartsen? Die houdt zich aan zijn verklaring van twee maanden
geleden dat er van hem geen bijdrage aan het debat over Europa's toekomst te
verwachten is. In plaats daarvan bezoekt hij het Midden-Oosten - alsof daar een
bijdrage van hem wél zoden aan de dijk zal zetten. Wat heeft hij daar meer
klaargespeeld en gehoord dan al zijn Europese collega's die vóór hem daar op bezoek
zijn geweest (laatstelijk zijn Benelux-partner Louis Michel)? Ja, waar heeft de EU
eigenlijk, in de persoon van Javier Solana, een Hoge Vertegenwoordiger voor
buitenlandse politiek voor nodig, als elke minister van Buitenlandse Zaken het nog
eens dunnetjes overdoet?
Maar vooral de grote Europese landen zullen zich zulke reisjes, die de illusie van
soevereiniteit en rendement scheppen, niet gauw laten ontzeggen. Het zijn dan ook
vooral die landen die niets moeten weten van het soevereiniteitsverlies dat in
Schröders plan besloten ligt, al hebben landen als Denemarken, Zweden en Oostenrijk
zich ook bij het koor van tegenstanders gevoegd. Kortom, het plan-Schröder lijkt bij
voorbaat onhaalbaar.
Is het daarom ook absurd? Nee, want het drukt de Europeanen met de neus op hun
eigen grootspraak - vooral op hun herhaaldelijk geuite wil dat Europa met één stem
zal spreken. Dat kan Europa alleen als het, zoals Schröder wil, geregeerd wordt door
een sterk uitvoerend orgaan, dat dan ook nog beschikt over de middelen om aan zijn
beleid kracht bij te zetten. Anders wordt er niet naar Europa geluisterd.
Nu komt Europa niet verder dan een zware missie te sturen naar Noord-Korea (is
er een crisishaard denkbaar die verder van Europa ligt dan Korea?), waar het in feite
de kous op de kop kreeg. De dictator Kim Jong-Il bleek eigenlijk alleen maar
geïnteresseerd in de houding van de Verenigde Staten. Terecht, want die hebben
troepen in Zuid-Korea gelegerd. De ironische reactie van de Amerikaanse senator
Helms was dan ook niet helemaal ongegrond: hij verwelkomde die Europese missie
en verwachtte dat Europa nu ook spoedig enkele tienduizenden soldaten naar Korea
zou sturen. (Ook reactionairen, zoals Helms er een is, maken wel eens rake
opmerkingen).
Maar nee, Europa komt niet verder dan papieren plannen voor een zogenaamd
snelle interventiemacht van 60.000 man, die in 2003 niet eens paraat zal zijn, maar
drie maanden nodig zal hebben om ergens in te grijpen als dat nodig is. Maar zelfs
dat is theorie, want als je de catalogus doorbladert, ‘dan zie je dat we meer dan genoeg
medische troepen hebben, maar totaal onvoldoende strategisch vermogen’, aldus
wordt in De Standaard van eergisteren een Europese diplomaat geciteerd.
Met andere woorden: ‘Zolang de EU niet onder één politiek gezag staat, blijft
Europa een anarchie - in de letterlijke zin van het woord: een samenleving zonder
regering’, waarmee Erik Holm de voornaamste stelling bevestigt van zijn reeds in
mijn artikel van 3 mei genoemde boek The European Anarchy: Europe's hard road
into High Politics.
Zolang dat zo is - en blijkens de reacties op Schröders plan zal dit heel lang zo
blijven - getuigt het van een aan leugenachtigheid grenzende schijnheiligheid te
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spreken van een Europa dat met één mond moet spreken en de gelijke van de
Verenigde Staten moet zijn. Het is Schröders verdienste dat hij, met zijn onhaalbare
plan voor een ‘sterk uitvoerend orgaan’ in de EU, gewild of ongewild de valsheid
van de meeste Europese verklaringen onthult. En dat wordt hem natuurlijk kwalijk
genomen, want niemand staat graag in zijn schamelheid bloot.
NRC Handelsblad van 10-05-2001, pagina 9

Enig sprokkelwerk
I
Tot de taken van een diplomaat behoort het rapporteren over de indruk die het beleid
van zijn regering maakt op de openbare mening in het land waar hij gevestigd is.
Aan dat rapporteren gaat, zo mogen we aannemen, een zeker onderzoek vooraf.
Wanneer nu het ministerie van Buitenlandse Zaken een extern bureau in de arm
neemt om te weten te komen wat Nederlands imago in het buitenland is, ligt de
conclusie voor de hand dat er iets schort aan de manier waarop de Nederlandse
diplomatie die taak volvoert.
Althans, voortaan - zo lezen we in de Volkskrant - gaan 25 ambassades uitgebreid
rapport uitbrengen over berichtgeving in de media, vooral met betrekking tot zaken
als euthanasie en homohuwelijk, aan de hand van een standaard vragenlijst opgesteld
door een extern bureau. Blijkbaar zijn die ambassades zelf niet in staat zo'n lijst op
te stellen of is het ministerie niet in staat uit de antwoorden die het van zijn
ambassades ontvangt, een paar standaardconclusies te trekken.
Vorig jaar heeft het ministerie al door hetzelfde bureau een onderzoek laten instellen
in vijf landen. Vooral Amerikanen en Duitsers bleken negatief te oordelen over zaken
als het gedogen van drugs en prostitutie. Is er werkelijk zo'n bureau voor nodig om
tot zo'n conclusie te komen? Iedere geïnteresseerde krantenlezer wist dat al.
‘Als er sprake is van negatieve beeldvorming, komt natuurlijk de vraag op wat
daartegen te doen valt’, zo citeert de Volkskrant de te hulp geroepen onderzoeker.
Nu, van één ding kunnen we zeker zijn: aan het beleid en de wetgeving die aanleiding
geven tot dat negatieve beeld, wordt niets veranderd. Men is niet geïnteresseerd in
de oorzaak, maar alleen in het imago.

II
Negen ‘vernieuwende wetenschappelijke thema's’ heeft de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gekozen, die zij ‘in de komende jaren
via thematische stimulering tot verdere ontwikkeling zal brengen’, aldus haar
Strategienota 2002-2005. Tot die thema's behoren: cultureel erfgoed, cognitie en
gedrag, fundamenten van levensprocessen, systeem aarde, nanowetenschappen.
Een ander thema is ‘ethische en maatschappelijke aspecten van onderzoek en
innovatie’. Maar is dit wel een wetenschappelijk thema? Goed, naar de
maatschappelijke aspecten kun je een stel sociologen laten kijken. Maar naar de
ethische? Zeker, onderzoek en innovatie roepen ook ethische problemen op. Dat valt
niet te ontkennen, maar kunnen die problemen wetenschappelijk opgelost worden?
Is dat niet meer iets voor de politiek?
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In een nadere verklaring staat dat ‘onder meer de vraag naar de wijze waarop in
een pluralistische en democratische samenleving morele kaders kunnen worden
ontwikkeld (moraalontwikkeling), centraal (zal) staan’. Als er had gestaan: ‘worden
ontwikkeld’, zou je kunnen zeggen: oké, dat is een onderwerp voor wetenschappelijk
onderzoek. Maar er staat: ‘kunnen (mijn cursivering) worden ontwikkeld’. Daar zit
een intentie achter, en die levert de wetenschap niet.

III
In Trouw stond onlangs tussen de redactionele kolommen een advertentie waarin
enige mensen en organisaties steun uitspraken voor de eisen van de vijf
Koerdisch-Iraakse hongerstakers. Een op zichzelf honorabele zaak. Maar het
merkwaardige aan die verklaring was dat zeven van de ondergetekenden journalist
waren. Niet dat die niet honorabel zijn, maar beschikken die niet over een eigen
forum, van waaraf zij hun meningen kunnen verkondigen?
Journalisten die open brieven of manifesten ondertekenen, doen eigenlijk afbreuk
aan, op z'n minst, de schijn van hun zelfstandigheid. Wanneer zij in hun eigen orgaan
dezelfde zaak verdedigen waaraan zij al in een open brief of manifest hun steun
hebben gegeven, verliest hun betoog aan overtuigingskracht. Ze staan immers niet
helemaal vrij meer? En als ze in hun orgaan kritiek op die zaak uitoefenen, dan
verliest hun ondertekening aan geloofwaardigheid.
Een andere, minder principiële opmerking is deze: hun ondertekening getuigt ook
van zelfoverschatting. Zij heeft alleen maar kans op effect bij lezers van de kranten
of tijdschriften waaraan zij verbonden zijn. Daarbuiten kent niemand hen. Ik las die
advertentie in Trouw (waaraan geen hunner verbonden is). Ik denk niet dat veel lezers
van Trouw, bij het lezen van hun namen gedacht hebben: o, als hij of zij die oproep
ondertekent, dan is het zeker een goede zaak.

IV
Je kunt van het naoorlogse Duitsland zeggen wat je wilt, maar het schroomt niet het
jongste verleden onder ogen te zien. Nog steeds zijn de media niet uitgepraat over
de Hitlertijd, en sinds weken prijkt bovenaan de lijst van bestsellers Sebastian Haffners
boek over zijn jeugd in die tijd. Kom daar eens in andere landen, bijvoorbeeld
Oostenrijk en lange tijd ook Frankrijk, om.
Een verheugend verschijnsel. Maar het heeft ook problematische aspecten. De
politicoloog Arnulf Baring vermeldde die op een forum dat het weekblad Der Spiegel
(dat trouwens begonnen is met weer een serie over de Hitlertijd) had georganiseerd
op de verjaardag van het einde van de oorlog in Europa. Baring zei:
‘De Duitse geschiedenis is ineengeschrompeld tot die twaalf jaar (van de Hitlertijd).
Ik geloof dat het land deze voortdurende en obsessieve belangstelling voor het
somberste hoofdstuk van zijn vele verledens niet verdraagt. Er zijn politici die gezegd
hebben dat de basis van onze identiteit Auschwitz is. Dat betekent volgens mij dat
wij onszelf op een manier definiëren die wij niet kunnen uithouden. We moeten een
voldoende goede opvatting over onszelf hebben.’
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Er volgde tegenspraak op deze analyse, o.a. van minister van Buitenlandse Zaken
Joschka Fischer, eveneens lid van het forum, maar als Baring enigszins gelijk heeft,
dan staat het Duitse zelfbeeld in schril contrast tot het Nederlandse. De Nederlanders
immers, generaties lang gevoed door koningin Wilhelmina en Lou de Jong, hebben
een heel goede mening over zichzelf - vooral over hun gedrag onder de Duitse
bezetting.
Aan die mening ontlenen velen, die tientallen jaren na de oorlog geboren zijn, het
recht hun Duitse tijdgenoten nog steeds de les te leren (als het niet erger is). Ik weet
niet bij wie ik mij onbehaaglijker voel: dat soort Nederlanders of de Duitser die zich
nog steeds meent te moeten verontschuldigen voor de misdaden van zijn voorgeslacht.
NRC Handelsblad van 17-05-2001, pagina 7

Een onvermijdelijke vulgarisering
Ruim twintig jaar geleden, toen de zeven prinsen die een recht op de Nederlandse
troon hebben, nog schooljongens waren, zei een observeerder van de Nederlandse
monarchie dat, als we de statistiek als maatstaf nemen, het zeker was dat ten minste
één van die prinsen óf met de justitie in aanraking zou komen óf een meisje zwanger
zou maken óf een drugsprobleem zou krijgen.
Zijn pessimisme is niet bewaarheid, want die prinsen hebben zich, voorzover valt
na te gaan, zonder veel moeilijkheden - en zonder veel moeilijkheden te veroorzaken
- ontpopt als oppassende jongemannen, en als er al een meisje door een hunner is
bezwangerd, dan is dat - ook alweer: voorzover valt na te gaan - keurig binnen
huwelijkse perken gebeurd.
Maar onze pessimist zei toen ook dat het funest voor het koningschap zou zijn als
er in Nederland een groot aantal families zou ontstaan die, door hun huwelijkse relatie
met het koninklijk huis, een aparte plaats in de maatschappij zouden innemen - al
was het maar doordat zij omringd zouden worden door de onvermijdelijke snobs en
verheerlijkt door Telegraaf en damesbladen. Kortom, de vorming van cliques en
klieken om het koninklijk huis was allesbehalve denkbeeldig.
Niet dat koningin Beatrix en haar man dat zouden nastreven. Maar zij zijn nu
eenmaal, door hun positie, geen gewone mensen, en aangezien ze dat niet zijn - en,
wat Beatrix betreft althans, ook niet willen zijn - zullen er altijd mensen te vinden
zijn die zich graag koesteren in de glans van die ongewoonheid. In elk geval wordt
dan de afstand tussen de monarchie en de gewone mensen - een afstand die door de
televisie toch al kleiner is geworden - nog kleiner.
Velen zullen die ontwikkeling verwelkomen, maar zij vergeten dan dat afstand
een voorwaarde is voor het voortbestaan van de monarchie en de uitzonderlijke plaats
die zij binnen - of liever gezegd: buiten - de democratie inneemt. Haar reden van
bestaan berust op een mythe - de mythe dat het beste staatshoofd alleen maar uit één
familie gerecruteerd kan worden en dat dit bovendien altijd de oudste zoon van het
regerend staatshoofd is - maar die mythe wordt minder houdbaar naarmate de afstand
tot de monarchie afneemt.
Voor de televisie kijkend naar de plechtigheden rond het burgerlijk en kerkelijk
huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst, vroeg ik me vorige week
af wat onze pessimist van twintig jaar geleden daarvan gevonden zou hebben. Had
hij niet een beetje gelijk gekregen - althans in zijn sombere voorgevoelens wat betreft
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het afnemen van de voor het voortbestaan der monarchie zo nodige afstand tot de
rest van de samenleving?
Er wordt gezegd dat Beatrix eerder het voorbeeld van haar grootmoeder dan van
haar moeder heeft willen volgen. Koningin Wilhelmina bewaarde inderdaad, althans
tot 1940, afstand. De inner circle rond haar bestond uitsluitend uit adel - ook een
groep wier voorrechten van mythische oorsprong zijn. Dit systeem was in een moderne
maatschappij niet te handhaven. Dat heeft Beatrix ook beseft, maar verwelkomt zij
daarom ook de even onvermijdelijke vulgarisering die het gevolg is van huwelijken
van de prinsen met ‘gewone’ meisjes?
Het huwelijk van vorige week onderscheidde zich, behalve in grootsheid van opzet,
in niets van de huwelijkspartijen waarvan we wel plaatjes zien in een bepaalde pers.
Naarmate de welstand is toegenomen, zijn de uiterlijke verschillen kleiner geworden.
Alle heren dragen een jacquet, en alle dames korte rokken en grote hoeden. (Een
lelijke combinatie overigens. Ik heb niets tegen grote hoeden en ook niet tegen korte
rokken (behalve dat de laatste de aandacht van de preek afleiden), maar bij een grote
hoed hoort een lange rok, en bij een korte rok een hoedje.)
Maar waar het om gaat, is dat je uiterlijk geen verschil kon zien tussen een vorstelijk
en een gewoon huwelijk of zelfs een lustrum van een studentencorps. Iedereen leek
ook wel in de kerk uitgenodigd te zijn - tot aan het echtpaar Peper toe. Ver zijn de
dagen van koningin Wilhelmina. Niet dat we daarom treuren moeten - en de klok
terugdraaien kan al helemaal niet - maar je vraagt je af of de monarchie zichzelf niet
aan het ondermijnen is. Onze pessimist zei twintig jaar geleden al dat de
vruchtbaarheid van onze prinsessen wel eens het einde van de monarchie zou kunnen
inluiden.
En dan de gemeenzaamheid van toon. De dienstdoende predikant sprak al in de
eerste zin van zijn ‘overdenking’ het bruidspaar vijf keer met jullie aan. (Overigens
leek het alsof hij zich eerder tot twintigjarigen richtte dan tot een man en een vrouw
die over de dertig zijn en geacht kunnen worden iets van het leven te kennen.)
Die gemeenzaamheid is eveneens het gevolg van het ‘gewoon willen doen’ en
ondermijnt dus ook de reden van bestaan der monarchie, die niet gewoon is en kan
zijn. In wezen is die gemeenzaamheid daarom onwaarachtig. Even onwaarachtig is
de zoen- en omhelzingscultuur tussen mensen die elkaar kort tevoren nog gezien
hebben (de grote hoeden zijn hier blijkbaar geen belemmering). Dat zoenen en
omhelzen is afgekeken van de televisiesterren, die daarbij dan nog een denkbeeldige
dolk tussen elkaars schouderbladen steken.
Het bontst, en gênantst, op dit gebied maakte het wel de vader van de bruid, die
op het burgerlijk huwelijk de toekomstige vrouw van onze toekomstige koning bijna
besprong. Was hij even vergeten dat de televisiecamera's aanstonden? Of was hij dat
juist niet vergeten? In elk geval: van enige retenue - de terughoudendheid die
koninklijke plechtigheden placht te kenmerken - was nu geen sprake. (Hoe de Veluwse
boeren, voorzover ze televisie in huis hebben, die scène hebben genoten, is een ander
verhaal.)
Kortom, onze pessimist zou verleden week geen reden hebben gehad zich helemaal
in het ongelijk gesteld te zien.
NRC Handelsblad van 25-05-2001, pagina 8

Een Franse Den Uyl?
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Joop den Uyl, die tussen 1973 en 1977 het meest linkse kabinet voorzat dat Nederland
ooit gekend heeft, zou, was hij nog in leven, de rede die zijn partijgenoot Lionel
Jospin, de socialistische minister-president van Frankrijk, maandag gehouden heeft,
waarschijnlijk met instemming aangehoord hebben.
Op 6 oktober 1973, vier maanden na zijn ‘machtsovername’ - en toevallig op de
dag dat de Jom-Kippoeroorlog uitbrak, die zulke dramatische gevolgen voor
Nederland dreigde te zullen hebben - hield Den Uyl namelijk een rede over de
Europese eenheid, waarin hij ongeveer dezelfde prioriteiten koos als Jospin bijna 28
jaar later zou doen. Voor ouderen met een goed geheugen gaf die rede dus een gevoel
van déjà vu.
Wat zei Den Uyl toen? Hij zei dat ‘de vraag wat voor soort samenleving wij in de
(Europese) gemeenschap’ - zo heette de Europese Unie toen nog - ‘tot stand willen
brengen, belangrijker is dan het tempo waarin het proces van Europese eenwording
zich voltrekt’.
En: als alle energie en inventiviteit gericht worden op de vorm en het institutionele
geraamte van Europa, dreigt het gevaar dat dat Europa ‘een lege huls’ zal blijken te
zijn. Den Uyl vond dan ook dat de politieke partijen in de eerste plaats ‘zich op
Europees plan verantwoordelijk (moeten) maken voor richting en inhoud van het
beleid’. Dus tempo en institutionele vormgeving van de integratie waren in zijn ogen
minder belangrijk dan de inhoud van het beleid van het toekomstige Europa.
En hoe moest dat beleid er dan uitzien? Dat had Keerpunt '72, het
verkiezingsprogramma van de drie progressieve partijen die de kern van het
kabinet-Den Uyl zouden vormen, al duidelijk gemaakt: ‘Het streven naar een grotere
eenheid van Europa (...) dient ondergeschikt te zijn aan de verwezenlijking van een
progressief beleid.’
De voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Ed van Thijn, zou dat op
1 mei 1974 preciseren door te zeggen dat het niet om Europa wegens Europa ging,
maar om de vraag of in Europa socialistische politiek zou kunnen worden gevoerd.
Ach, dat waren de dagen van het progressief triomfalisme - lang voordat Kok zijn
partij zou ontdoen van haar laatste ideologische veren.
Maar nu neemt de socialist Jospin de fakkel over van wijlen Joop den Uyl en de
toenmalige Ed van Thijn. Het debat over Europa, zei hij maandag, moet niet
uitsluitend gaan over ‘de kwestie van de instellingen en hun hervorming. Europa is
in de eerste plaats een politiek project, een “inhoud” voordat het een “huls” kan
worden. (...) Europa is in de eerste plaats een samenlevingsmodel, een visie van de
wereld.’ De prioriteit is duidelijk.
Even duidelijk is Jospin in de uitwerking van het model en de visie die volgens
hem prioriteit moet hebben: Europa heeft meer economische solidariteit nodig.
Daarom moet de eurozone onder een ‘economische regering’ komen te staan. Deze
behoort ten dienste te staan van de sociale solidariteit. Ons perspectief moet zijn:
een Europees sociaal verdrag. Ook behoort de rol van de openbare diensten in Europa
geconsolideerd te worden. Dus geen verdere privatisering.
Van een Fransman die bovendien een socialist is, kan weinig anders verwacht
worden. Over de ‘inhoud’ die Jospin Europa wil geven, kan (en zal) dus lang getwist
worden. Moeilijker betwistbaar evenwel is zijn stelling dat ‘we niet institutionele
structuren en formules kunnen voorstellen zonder eerst nagedacht te hebben over de
politieke richting die we Europa willen geven’. Dan zouden we inderdaad met Den
Uyls ‘lege huls’ blijven zitten.
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Vergeleken met de economische en sociale inhoud waarmee Europa gevuld moet
worden, is Jospin veel minder duidelijk en uitvoerig over de rol die het naar buiten
toe moet spelen. Maar daar geldt toch ook voor dat daarover nagedacht moet worden
alvorens voorstellen gedaan worden met betrekking tot de Europese instellingen?
Maar veel verder dan zeggen dat ‘hij een sterk Europa wil, dat ten volle zijn
verantwoordelijkheid neemt in de herdefiniëring van de wereldorde’ en dat ‘Europa
een factor van evenwicht moet zijn in de internationale betrekkingen’, gaat hij niet
- al laat hij merken dat die ‘herdefiniëring’ een sterk anti-Amerikaans profiel moet
krijgen.
Goed, laten we, terwille van de discussie, aannemen dat Europa zich niet anders
dan in contrast tot de Verenigde Staten kan definiëren en profileren - ook zo'n beleid
kan toch alleen maar geloofwaardig zijn als het sterke instellingen heeft, die in staat
zijn snel besluiten te nemen en uit te voeren? Zo komen we dan toch weer bij de
instellingen terecht.
Wat dat betreft bepleit Jospin in het voetspoor van Joschka Fischer en Chirac een
‘federatie van natie-staten’. Uitdrukkelijk verwerpt hij een federatie naar Duitse of
Amerikaanse snit. Maar dan is zijn federatie intellectueel een innerlijke
tegenstrijdigheid. Hij erkent trouwens zelf dat het begrip ‘juridisch dubbelzinnig’ is.
Dat niet alleen: het is een recept voor trage en dubbelzinnige besluitvorming, en met
zo'n besluitvorming zal Europa nooit zijn machtspolitieke ambities kunnen
waarmaken.
Over dubbelzinnigheid en innerlijke tegenspraak gesproken: minister Van Aartsen
zei onlangs in een rede te Washington dat de EU ‘meer en meer een acteur op het
wereldtoneel’ (global player) aan het worden is, maar wel een global player die ‘een
gemeenschappelijke beleidsvisie voor zijn buitenlandse en veiligheidspolitiek nog
moet bedenken’. Acht hij de Amerikanen werkelijk zo dom dat zij deze zichzelf
weerleggende bewering niet doorzien? En weet hij werkelijk niet dat een beleidsvisie
niet iets is wat even ‘bedacht’ kan worden?
In februari heeft Commissievoorzitter Roman Prodi deze vraag gesteld: ‘Is het
ons allen duidelijk dat wij iets willen opbouwen dat ernaar streven kan een
wereldmacht te worden? Met andere woorden: niet slechts een handelsblok, maar
een politieke entiteit?’ Het antwoord van de Europese politici op deze ‘bij uitstek
politieke, niet institutionele’ vraag luidt: ja, maar we willen, sterker: kunnen er niet
de nodige offers voor brengen. In dit antwoord (dat nooit publiekelijk gegeven zal
worden) weten zij zich tolk van hun achterbannen. Ondemocratische gezindheid kan
hun dus niet verweten worden, op zijn hoogst oneerlijkheid of gebrek aan ernst.
Opmerkelijk is het overigens dat Jospin met geen woord rept van de uitbreiding
van de EU. Daarmee bevestigt hij de verdenking dat Frankrijk deze uitbreiding, die
een voor Frankrijk nadelige hervorming van het Europese landbouwbeleid
noodzakelijk zou maken en Duitslands macht als hartland van de EU alleen maar
zou vergroten, eigenlijk helemaal niet wil.
NRC Handelsblad van 31-05-2001, pagina 9

Een schoolvoorbeeld
Een paar jaar geleden liet de voorzitter van de Vlaamse Christelijke Volkspartij niet de eerste de beste dus - zich voor de televisie ontvallen dat, als hij naar een
onbewoond eiland zou worden verbannen, nog liever een Marokkaan dan een
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Nederlander als lotgenoot zou meenemen. Later zei hij dat hij dit voor de grap had
gezegd. Natuurlijk, maar een politicus debiteert zo'n grap niet als hij niet denkt dat
zij goed bij zijn kiezers zou vallen.
Nu heeft onlangs de Vlaming Herman de Croo, voorzitter van de Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers - een nog hogere autoriteit dus - zich in soortgelijke
zin over Nederland uitgelaten. Wat vond hij van een staatkundige vereniging van
Vlaanderen en Nederland? werd hem gevraagd. Dit was zijn antwoord (ontleend aan
De Standaard van 31 mei):
‘Nu, ik heb wel wat afstandelijke bewondering voor de calvinistische vingerwijzerij
en hun koopmansgeest. En ik heb ook wel wat vrienden in Nederland. Maar ermee
samenleven, bespaar me dat. Die valse nederigheid, die vermeende efficiëntie, die
verbale truut (volgens Van Dale: flauwekul) die je over je hoofd krijgt, dat mag je
Vlaanderen niet aandoen. Ik heb niet veel zin in mentale kolonisatie. En dan nog die
hypocrisie. Intussen is toch gebleken dat België een betere regeling heeft voor de
opslag van vuurwerk en dat we drie keer meer bedden in brandwondencentra hebben.
Ik heb trouwens nog niet veel gemerkt van die Nederlandse pogingen om
Vlaanderen op te vrijen. We mogen nog geen specieaarde uit de Schelde baggeren
of ze maken al moeilijkheden. De IJzeren Rijn, die het goederenvervoer van
Antwerpen naar Duitsland mogelijk moet maken, mag er niet komen, omdat er, ochot,
wat vogels en mollen in de weg liggen. We zijn concurrenten, niet meer dan dat.’
Daarna geeft de Kamervoorzitter nog uiting aan enkele gevoelens die aan het
Belgische annexionisme van na de Eerste Wereldoorlog doen denken - zo zou hij er
niets op tegen hebben als Nederland Zeeuws-Vlaanderen en stukken van Zuid-Brabant
en Limburg aan Vlaanderen zou afstaan - maar laten we ons voorlopig houden aan
zijn anti-Nederlandse oprispingen, die, al zijn ze ondiplomatiek, uit het hart lijken
te komen en ongetwijfeld weerklank vinden in eigen achterban. Niet alles wat De
Croo over Nederland zegt, is onzin. Ook in de Nederlandse pers worden de valse
nederigheid, de vermeende efficiëntie, de verbale truut en de hypocrisie vaak genoeg
aan de kaak gesteld. Maar interessanter dan het waarheidsgehalte van De Croos tirade
is de constatering dat er blijkbaar niet veel liefde bestaat tussen twee buurvolken,
die bovendien nog dezelfde taal spreken.
Dat wil zeggen: van Nederlanders, die overigens bekendstaan om de lompe wijze
waarop ze de waarheid (hun waarheid) zeggen, is zelden zulke onverbloemde kritiek
op Vlaanderen te horen, zeker niet van partij- en Kamervoorzitters. Dat moet ons
overigens niet als verdienste aangerekend worden; het kan ook onverschilligheid
zijn.
Tweede opmerking: een gemeenschappelijke taal kan vaak eerder aanleiding geven
tot misverstanden dan tot groter begrip. Bekend is het woord van George Bernard
Shaw over Engeland en Amerika: ‘twee volken gescheiden door één taal’. Het is
natuurlijk een boutade, maar een boutade die de waarheid verbergt dat één taal nog
niet één cultuur betekent. De Croos bezwaren gelden dan ook niet Nederlands taal,
maar zijn cultuur (als geheel van normen, waarden en omgangsvormen).
Zo gezien, zou het inderdaad een ramp worden als Nederland en Vlaanderen ooit
een staatkundige eenheid zouden gaan vormen, want zo'n eenheid, wil zij niet op een
mislukking uitlopen, vooronderstelt een veel grotere eenheid in politieke zeden,
fatsoensnormen, omgangsvormen, houding van de burger tegenover de overheid, ja
zelfs eetgewoonten dan Nederland en Vlaanderen nu hebben.
Wat dat betreft, is, ondanks alle onderlinge verschillen en geschillen, de
overeenkomst tussen Vlamingen en Walen groter dan die tussen Vlamingen en
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Nederlanders. Twee volken maken niet bijna twee eeuwen deel uit van eenzelfde
staatkundige eenheid zonder dat zij op den duur trekken gemeen krijgen. In die zin
kan De Croos opmerking dat hij in geval van een Nederlands-Vlaams staatkundige
eenheid naar Wallonië zou verhuizen, als meer dan een ietwat provocerende uitlating
beschouwd worden.
Maar gelukkig bepleit vrijwel niemand aan weerszijden van de grens zo'n eenheid.
Dat hoeft evenwel een Nederlands-Vlaamse samenwerking die niet onder
eenheidsdwang staat, niet te verhinderen. Daar valt zelfs veel voor te zeggen - vooral
omdat Nederland en Vlaanderen wél gemeenschappelijke belangen te verdedigen
hebben tegen derden.
Dit gevoel schijnt ook, althans volgens de verslagen in de pers, geheerst te hebben
op de bijeenkomst van het Nederlandse en Vlaamse bedrijfsleven die op 14 mei in
Den Haag over de Rijn-Scheldedelta is gehouden, waarin de Nederlandse deelnemers
voor verdere uitdieping van de Westerschelde, een vurige wens van Vlaanderen,
leken te voelen (de IJzeren Rijn stond in die bijeenkomst niet ter discussie).
Maar voordat ook deze bijeenkomst een plaats krijgt in de rij van de vele euforische
Vlaams-Nederlandse bijeenkomsten die geen gevolg kregen, is het nuttig ook een
wat sceptischer geluid te laten horen. Dat kwam van drs. G. de Monie van de
Antwerpse Policy Research Corporation. Hij zag niet veel in een samenwerking
tussen Nederlandse en Vlaamse havens, en al helemaal niets in één beheersvorm,
die wel bepleit werd. ‘Zoiets is op nationaal niveau niet eens voor elkaar te krijgen’,
zei hij. ‘Zo'n samenwerking zal de tegenstellingen alleen maar duidelijker maken.’
Als we echter - los van alle pessimisme of optimisme - de Vlaams-Nederlandse
verhouding niet beoordelen naar haar intrinsieke merites, maar als schoolvoorbeeld
voor de verhouding tussen alle Europese volken, waartussen nog wel grotere culturele
verschillen bestaan, dan houdt zij de les in dat die verhouding misschien meer gediend
is met samenwerking dan met staatkundige eenheid. Als Nederlanders en Vlamingen
dit soort eenheid al niet kunnen, ja niet willen bereiken, wat kunnen we dan van de
andere Europese volken verwachten?
NRC Handelsblad van 07-06-2001, pagina 9

Het kabinet heeft ingestemd...
‘Het kabinet heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een notitie
waarin een visie wordt gegeven op de toekomst van de Europese Unie.’ Aldus begint
het persbericht waarin de inhoud van die notitie kort wordt samengevat. ‘Het kabinet
heeft ingestemd...’ Het klinkt niet geestdriftig, eerder onwillig. Alsof het kabinet
zo'n notitie liever niet geproduceerd had.
Maar ja, we leven nu eenmaal in een democratie, en dus moet het kabinet zich zo
nu en dan in de kaart laten kijken. Dat is vooral vervelend wanneer de meest betrokken
bewindslieden het onderling nog niet helemaal eens zijn over de onderhavige materie,
en als we de analyse van Floris van Straaten in de krant van 11 juni mogen geloven,
is dit het geval.
Als er inderdaad sprake is van een zekere tegenzin om de democratische spelregels
nauwgezet te volgen wanneer het om Europese zaken gaat, dan moet die tegenzin
wel versterkt zijn geworden door de uitslag van het referendum in Ierland, waarbij
het verdrag van Nice (van december 2000) verworpen werd. De uitbreiding van de
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EU en de verbetering van haar besluitvormingsprocedure, waartoe in Nice besloten
was, zijn nu weer vertraagd.
Nu kan men wel zeggen (zoals een Ier zondag deed in het televisieprogramma
Buitenhof): het was niet Ierland dat het verdrag afwees, want slechts 34 procent van
de kiesgerechtigden was naar de stembus gegaan, en daarvan stemde iets meer dan
50 procent tegen. Dat kan waar zijn, maar ondertussen kan niemand beweren dat de
democratische spelregels niet in acht zijn genomen. Dus: Ierland heeft tegen gestemd,
en het proces van de Europese eenwording heeft een tegenslag ondervonden.
Ja, we mogen blij zijn dat het verdrag van Nice niet in elk Europees land aan een
referendum onderworpen wordt. Wat zou dan het resultaat zijn? De Ieren, die
grotelijks van hun lidmaatschap van EU geprofiteerd hebben, golden als vurige
voorstanders. En zie wat er gebeurt wanneer de Ierse democratie spreekt. In sommige
andere landen is de geestdrift voor de EU, en vooral voor haar uitbreiding, nog veel
minder groot. Die zouden, bij een referendum, zeker tegenstemmen. (In het over 't
algemeen pro-Europees geachte België sprak zich bij een recente peiling 54,5 procent
uit tegen uitbreiding van de EU (57 in Vlaanderen, 51 in Wallonië).)
Het is dus wel begrijpelijk wanneer sommige regeringen wat huiverig zijn voor
de stem des volks. Die kan beter gefilterd worden door het parlement, waar
populistische reacties zich minder laten horen en waar de fracties bij belangrijke
zaken meestal onder stemdwang staan. Wat zou het referendumgrage D66, dat tevens
erg pro-Europees is, van het Ierse voorbeeld denken?
Ons kabinet bestaat uit goede democraten. Het volgt een andere redenering. In de
notitie over de toekomst van Europa zegt het dan ook: de Europese verdragen moeten
‘toegankelijker voor de burger’ zijn. Heel mooi, maar hoe staat het met de
toegankelijkheid van zijn eigen notitie? Eerlijk gezegd, weet de burger die in deze
rubriek aan het woord is, niet wat bedoeld wordt met een ‘level-playing field’,
waarover de notitie spreekt.
Zo zijn er meer uitspraken die niet door de praktijk bevestigd lijken. Bijvoorbeeld:
het kabinet kiest voor ‘een gezamenlijke Beneluxaanpak’. ‘De drie landen zullen in
het toekomstdebat gezamenlijk optrekken.’ Opnieuw: heel mooi, maar dat zal een
hele toer zijn, omdat België nu al opteert voor het koersen op een Europese federatie,
terwijl minister Van Aartsen zegt dat zo'n federatie ‘mijlenver van de Europese
werkelijkheid’ is (interview in de krant van 9 juni) en er dus niet over wil praten.
Het gaat er hier niet om wie gelijk heeft. Het gaat erom dat, met deze twee
verschillende visies, een gezamenlijke aanpak wel heel moeilijk zal zijn. Of heeft
het kabinet, met die buiging naar België, alleen maar de slechte indruk willen
wegnemen die het heeft gemaakt door in Nice zo aan te dringen - met succes overigens
- op één stem meer dan de Belgen in de Europese Raad?
Maar wie heeft er gelijk: Van Aartsen of de Belgen? Ongetwijfeld staat Europa,
zoals de eerste zegt, ‘ongelooflijk’ ver van een Europese federatie en is die inderdaad
‘mijlenver van de werkelijkheid’. Maar in een onderhandeling over Europa's
uiteindelijke constitutionele vorm is het, zoals bij elke onderhandeling, verstandig
hoog in te zetten. Dat doen, behalve de Belgen, de Duitsers ook - wel wetend dat ze
niet het onderste uit de kan zullen krijgen.
Er is evenwel nog iets anders. Wie, zoals Van Aartsen dat deed in zijn
Washingtonse rede van 18 mei, beweert dat Europa ‘steeds meer een global player
is - dat wil zeggen: een macht van gewicht op het politieke wereldtoneel - kan er niet
onderuit, al was het alleen maar om die bewering geloofwaardig te maken, gedachten
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te formuleren over hoe, in dat Europa, het beleid op het wereldtoneel gevormd zou
moeten worden.
In theorie doet het er niet veel toe wie beslist - als het beleid maar krachtig en
slagvaardig is. In theorie kan dat een hegemoon zijn of zelfs nog erger: een Napoleon
of Hitler. Maar niemand wil dat, en dan ligt het, gegeven de Europese diversiteit,
voor de hand te kijken naar hoe andere democratische mogendheden dit probleem
hebben opgelost. De Verenigde Staten bijvoorbeeld.
Zeker, een federatie naar Amerikaans model is, om Van Aartsens woorden
nogmaals te gebruiken, ‘mijlenver van de Europese werkelijkheid’. Maar zolang ook
deze theoretische mogelijkheid niet althans in de gedachtewisseling betrokken wordt,
blijft alle gepraat over Europa als global player grootspraak. Het Ierse neen heeft die
pretentie niet geloofwaardiger gemaakt.
Dus ook hier een uitspraak die niet door de praktijk bevestigd wordt. Of zou het
kabinet zo'n politieke rol voor Europa eigenlijk helemaal niet ambiëren - zich
spiegelend aan de bescheiden rol die Nederland op het politieke wereldtoneel heeft
gespeeld sinds het geen grote mogendheid meer was? Per slot van rekening hingen
in de vroege jaren '70 twee van de huidige regeringspartijen - PvdA en D66 - de
conceptie aan van het ‘civiele Europa’, een Europa dat wars is van
grote-mogendheidsallures. Maar zouden Europese landen met een ander verleden
dan Nederland geneigd zijn zo'n conceptie te omhelzen?
NRC Handelsblad van 14-06-2001, pagina 9

Amerika in Europa
President Bush kan met meer voldoening terugkijken op zijn eerste bezoek aan Europa
dan sommige Europeanen. In de eerste plaats moesten zijn gesprekspartners erkennen
dat hij niet de Texaanse boerenhufter was die karikaturisten van hem gemaakt hadden.
Hij kende in elk geval zijn dossiers. Of hij ook goed kon luisteren - daarover
verschillen de meningen. Maar niet goed (kunnen) luisteren is een euvel van velen
- politici niet uitgezonderd.
Belangrijker was dat hij, wat zijn plan voor een raketschild betreft, geen gesloten
Europees front tegenover zich vond. Van de leden van de EU zijn Spanje en Italië
ervoor; als puntje bij paaltje komt, Groot-Brittannië ongetwijfeld ook. Duitsland
aarzelt nog. Alleen Frankrijk is mordicus tegen. President Chirac noemde het een
‘fantastische aansporing tot proliferatie’.
Maar laten we de Midden-Europese leden van de NAVO (en kandidaat-leden van
de EU), Polen, Tsjechië en Hongarije, niet vergeten. Die zijn onvoorwaardelijk voor.
President Václav Havel zei zelfs dat een ‘defensief bondgenootschap als de NAVO
een morele plicht heeft defensieve wapens te ontwikkelen’ (het is lang geleden dat
een Europese bewindsman de moraal als argument voor bewapening aanvoerde).
Een meer realpolitisch argument hanteerde de Poolse vice-minister van
Buitenlandse Zaken: ‘We moeten niet vergeten dat Reagans raketschild gunstig voor
ons was: het dwong de Sovjet-Unie tot concessies’, terwijl een andere Pool eraan
herinnerde dat Frankrijk en Engeland in 1939 Polen in de steek hadden gelaten. Met
nog meer recht kunnen de Tsjechen dit argument bezigen: die werden in 1938
werkelijk in de steek gelaten.
Er blijkt uit dat de Midden- en Oost-Europeanen een andere prioriteit hebben dan
de West-Europeanen. Voor hen primeert de kwestie van de veiligheid. Anders dan
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de EU zien zij in Rusland (straks misschien gesteund door Wit-Rusland, Oekraïne
en Moldova) een bedreiging. De EU kan hen, in hun ogen, daartegen niet beschermen.
Dat kan alleen Amerika.
Daarbij komt dat zij niet veel reden hebben de EU, die (alweer in hun ogen)
traineert met hun lidmaatschap, bovenmate dankbaar te zijn. Weliswaar toonden zij
zich verheugd over het resultaat van de Europese top in Gotenburg, omdat daar eind
2002 genoemd werd als datum waarop de uitbreidingsonderhandelingen afgerond
zouden moeten zijn, maar het is de vraag of ze zich niet blij maken met een dooie
mus: het moeilijkste dossier, landbouw, kan pas aangepakt worden na de Franse en
Duitse verkiezingen (resp. voorjaar en najaar 2002).
Bovendien heeft de verreweg grootste kandidaat, Polen, de voorwaarden voor
toetreding nog lang niet vervuld, en vooral Duitsland staat op het standpunt dat Polen
in elk geval bij de eerste uitbreidingsronde moet zijn - wat zou betekenen dat de
anderen op Polen zouden moeten wachten en dus de uitbreiding zeker over 2002
getild zou worden (tenzij om politieke redenen de voorwaarden voor Polen verzacht
zouden worden, wat niet ieders instemming zou hebben).
Het Ierse ‘neen’ tegen uitbreiding zal de kandidaat-leden evenmin hebben
gerustgesteld wat hun welkom in de EU betreft. De Gotenburgse top bagatelliseerde
dat ‘neen’ enigszins. Of zo'n reactie geschikt is om de Ieren, die, net zoals iedereen,
graag serieus genomen worden, aan te moedigen volgend jaar ‘ja’ te stemmen? Zo
niet, dan zal de uitbreiding nog langer op zich laten wachten.
Kortom, de kwestie van de uitbreiding levert genoeg stof voor geschillen - tussen
leden en kandidaat-leden van de EU èn tussen de eersten onderling. President Bush
mocht dan wel in Warschau de eenheid van Europa bezingen, die hij overigens sterk
vereenzelvigde met de eenheid van de NAVO, het is de vraag of die Europese
verdeeldheid hem niet goed uitkomt. Verdeel en heers dus? Niet helemaal, want
Bush zoekt die verdeeldheid niet. Die bestaat al.
Maar in die Warschause rede heeft hij, misschien onbedoeld, wèl de indruk
gevestigd graag de goedgunstige heerser te willen zijn. Wanneer hij zegt: ‘Het Europa
dat wij opbouwen, moet zich ook uitstrekken tot Oekraïne en voor Rusland openstaan’,
rijst de vraag wie hij met die wij bedoelt. Zijn formulering zal een Pools gehoor
misschien behagen, maar Frankrijk zeker op stang jagen. De Franse droom van een
autonoom Europa vervliegt steeds meer.
Ja, ziet iedereen die autonomie als een Europees belang? De nieuwe Italiaanse
minister van Defensie, Antonio Martino, beschouwt het als zijn eerste taak ‘de
Amerikanen te verzekeren van onze trouw als bondgenoot’. ‘Teneinde
dubbelzinnigheden te vermijden, zullen wij de Verenigde Staten uitleggen dat Europa
geen enkele bedoeling heeft zich autonoom te maken.’ Dit is op z'n minst in strijd
met het besluit van de Europese top van Helsinki (december 1999) ‘een autonome
capaciteit te ontwikkelen’.
Zo zijn er, behalve Italië en de Midden-Europese landen, wel meer Europese landen
die het eigenlijk toejuichen dat de Verenigde Staten een belangrijke medespeler in
Europa willen blijven, al was het slechts als tegenwicht tegen een condominium van
grotere Europese mogendheden, dat ze meer vrezen. De hebbelijkheden van de
Amerikaanse president van het ogenblik nemen ze dan graag op de koop toe.
Andere Europese landen, Frankrijk vooral, voelen zich ongelukkig in deze in feite
ondergeschikte rol. Zolang de Verenigde Staten bereid blijven die medespeler te zijn
- en Bush heeft die bereidheid, ja wil, getoond - blijft Europa verdeeld over zijn
eigenlijke rol in de wereld.
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NRC Handelsblad van 21-06-2001, pagina 9

Het was mijn broer...
In de jaren zeventig werd ontdekt dat Joseph Luns, die negentien jaar lang minister
van Buitenlandse Zaken was geweest en toen al geruime tijd secretaris-generaal van
de NAVO was, in het begin van de jaren dertig als student lid van de NSB was
geweest. Geconfronteerd met dit feit, ontkende Luns het. Men had hem verward met
zijn broer, zei hij.
Weinigen geloofden die ontkenning, en ongeveer twintig jaar later vertelde de
weduwe van die broer voor de televisie dat Luns haar man inderdaad zo ver had
gekregen alsnog de schuld op zich te nemen - als er van schuld gesproken kan worden
bij iemand die in de beginjaren van de NSB, toen die beweging nog niet in Duits
vaarwater was gekomen en, meer in het bijzonder, nog niet antisemitisch was, een
paar jaar lid was geweest.
Begin van deze maand werd onthuld dat de Franse minister-president, Lionel
Jospin, geruime tijd lid is geweest van een trotskistische organisatie. Is dat erg?
Jospin zelf vond dat blijkbaar wel, want in 1995 had hij in een interview gezegd: ‘Ik
ben nooit trotskist geweest, maar dat gerucht is ontstaan door verwarring met mijn
broer.’ De overeenkomst met Luns is frappant.
Zes jaar later geconfronteerd met onomstotelijke bewijzen van zijn trotskistisch
verleden, probeerde hij zijn ontkenning van weleer te verklaren door te zeggen dat
hij toen meende dat niemand er geïnteresseerd in zou zijn. Nu, als dat zo is, dan had
hij er net zo goed al in 1995 voor hebben kunnen uitkomen. En inderdaad blijken,
behalve in het Parijse wereldje, slechts weinigen in den lande zich ervoor te
interesseren.
Toch is het geval om verscheidene redenen interessant, interessanter dan het
geval-Luns. Luns was maar een paar jaar lid van de NSB, terwijl Jospin bijna 25 jaar
lang contacten heeft onderhouden met het trotskistische milieu - ook terwijl hij
inmiddels eerste-secretaris van de Parti Socialiste was geworden. Van een jeugdzonde
kan in elk geval niet gesproken worden.
Maar was het überhaupt een zonde? De trotskisten waren weliswaar aanhangers
van de ‘permanente revolutie’, maar daardoor felle tegenstanders van het officiële,
door Moskou geleide communisme, dat al heel gauw slechts in naam revolutionair
was geworden. Dit verzet tegen Moskou en zijn volgelingen strekt de trotskisten dus
eerder tot eer.
Een ander kenmerk van het trotskisme is dat het eigenlijk alleen optreedt in
sektarische vorm. Het aantal trotskistische groepjes is legio. Ze bestrijden elkaar
voortdurend - vooral op theoretische punten. Eén grote trotskistische beweging of
partij is dan ook nooit ontstaan, en daarom hebben de trotskisten voornamelijk hun
kracht gezocht in het infiltreren van andere arbeiderspartijen. Dit wordt in Frankrijk
entrisme genoemd.
Welnu, Jospin was zo'n entriste. Toen hij zich in 1963 bij een trotskistische groep
aansloot, was hij leerling van de ENA, de eliteschool waaruit het kader van de Franse
maatschappij voortkomt. Hij was bestemd om in de diplomatieke dienst te treden.
Een uitgezochte kans dus voor zijn groep om een voet tussen de deur van het
establishment te krijgen.
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Nu had Jospin al na een paar jaar genoeg van de diplomatie, maar intussen was
hij lid van de Parti Socialiste geworden, waarbinnen hij snel steeg. Intussen bleef
hij, naar eigen zeggen: tot 1987, contacten onderhouden met zijn trotskistische groep.
Het is onwaarschijnlijk dat de leider van de PS, François Mitterrand, zelf een volleerd
machiavellist, niet op de hoogte was van Jospins verleden, misschien zelfs van zijn
dubbele loyaliteit.
In elk geval kon hij Jospin, die de taal van het marxisme sprak, goed gebruiken
om de communisten, wier steun hij nodig had om aan de macht te komen (om ze
vervolgens onschadelijk te maken), om te praten. Nadat hij zich van die taak gekweten
had, nam Jospin afstand van Mitterrand, wiens duistere praktijken hij afkeurde.
Wat de zaak-Jospin zo interessant maakt, is dat hij zo lange tijd die dubbele
loyaliteit en dus ook de geheimdoenerij die daarvoor nodig was heeft volgehouden
en dat hij, nog lang nadat hij met het trotskisme gebroken had, in de leugen volhardde
nooit trotskist te zijn geweest. De verklaring hiervan behoort tot het domein van de
psychologie. Heeft hij de leer van het trotskisme afgezworen, maar de cultuur ervan
verinnerlijkt?
Dit alles is des te merkwaardiger omdat Jospin zijn eigen regeerperiode, na
Mitterrands hofkabalen, begonnen is in het teken van de openheid en het herstel van
de moraal. In Frankrijk werd deze strengheid onmiddellijk toegeschreven aan zijn
protestantse achtergrond (de Waalse kerk in Den Haag heeft een dominee Jospin
gekend), en geen Engelse krant kan over hem schrijven of er wordt aan die
achtergrond herinnerd.
Zelf ergeren hem die toespelingen. Hij noemt zich agnost, maar in de rede voor
de Nationale Assemblée waarin hij zijn ‘leugen’ van 1955 trachtte te verklaren,
refereerde hij toch aan die achtergrond: ‘Ik behoor niet tot de cultuur van de biecht’,
zei hij - wat hem op een berisping van de hoofdredacteur van het protestantse
weekblad Réforme kwam te staan: ‘Men kan zich niet beroepen op het protestantisme
om iets te verbergen.’ Objectief gezien is misschien de enige band tussen trotskisme
en protestantisme in zijn verleden het sektarisme, waartoe beide neigen.
Kortom, de Franse politiek - of ze nu door De Gaulle, Mitterrand, dan wel Jospin
wordt beheerst - levert altijd een fascinerend schouwspel - al moeten we vaak, met
Goethe's Faust, uitroepen: ‘Aber ach, ach!, ein Schauspiel nur!’.
NRC Handelsblad van 28-06-2001, pagina 9

Het betere de vijand van het goede?
Niemand is verplicht medelijden te hebben met Miloševic, die op het ogenblik in de
Scheveningse gevangenis zit, maar zolang het internationale tribunaal waarvoor hij
terecht moet staan hem niet heeft veroordeeld, kan hij, volgens een oude rechtsregel,
niet geacht worden schuldig te zijn. In alle publiciteit om zijn onvrijwillige reis naar
Den Haag lijkt die rechtsregel wel eens uit het oog verloren te worden.
De hele zaak heeft trouwens, ondanks de juichkreten die dit novum heeft ontlokt
- voor de eerste maal zal een gewezen staatshoofd voor een internationale rechtbank
terechtstaan -, meer aspecten die, om een gemeenzame uitdrukking te bezigen, niet
zo lekker zitten.
Daar is in de eerste plaats de veronachtzaming van de nationale, Servische wetten
waarmee Miloševic' uitlevering gepaard is gegaan. Het parlement had in mei een
wetsontwerp dat uitlevering mogelijk moest maken, verworpen. Daarop had de
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regering daartoe bij decreet besloten - tegen de wil van het Constitutionele Hof en
van president Koštunica, een strenge legalist (en zeker geen vriend van Miloševic).
De kwestie was dat premier Djindjic haast had. Over een paar uur zou een
internationale donorconferentie beslissen of Servië de ruim 1 miljard dollar zou
krijgen die het nodig heeft om een begin te maken met het herstel van zijn door de
NAVO-bombardementen van 1999 vernielde infrastructuur. Vooral de Verenigde
Staten hadden onmiskenbaar laten weten dat die hulp er niet zou komen als Miloševic
niet uitgeleverd zou worden. Welnu, hij werd uitgeleverd en Servië kreeg zijn
zilverlingen.
Ook dat was geen fraaie procedure. Het minste wat ervan gezegd kan worden is
dat het recht niet zonder sterke buitenrechtelijke druk zijn loop heeft gehad. Maar
wat kon Servië, dat volslagen berooid uit de oorlog van 1999 tevoorschijn was
gekomen, daartegen ondernemen? De Serviërs, onder wie menige tegenstander van
Miloševic, moeten deze behandeling als extra vernederend hebben ondervonden.
Was die behandeling dus wijs?
Het beste zou zijn geweest als Miloševic in eigen land berecht zou zijn. Ja, maar
de Servische rechtbanken zitten vol met rechters die nog door hemzelf zijn benoemd,
wordt gezegd. Dat zal wel waar zijn, maar dat is nog geen bewijs dat zij onder een
nieuw regime hem begunstigd zouden hebben. Als dat bewijs geleverd zou zijn,
zouden internationale maatregelen altijd nog mogelijk zijn geweest. Onbevredigend
is ook dat grotere landen bijna zeker gevrijwaard zijn van een behandeling als op het
machteloze Servië is toegepast. Is het denkbaar dat president Poetin van Rusland
ooit ter verantwoording zal worden geroepen voor het optreden van zijn troepen in
Tsjetsjenië? Welnee, koningin Beatrix en president Chirac gaan er vrolijk op bezoek,
en president Bush heeft Poetin een klinkend getuigschrift van goed gedrag gegeven
na hun ontmoeting in de Sloveense bergen.
Dat is allemaal politiek heel begrijpelijk en zelfs te rechtvaardigen, maar kom dan
niet aanzetten met mooie praatjes over de hoogheid van het recht. Recht dient zonder
aanzien des persoons, of des lands, toegepast te worden, of niet. Evenmin fraai is het
dat de Verenigde Staten, die zo hebben aangedrongen op de internationale berechting
van Miloševic, zelf weigeren lid te worden van het Internationale Strafhof in wording,
omdat het wel eens Amerikanen zou kunnen gaan berechten.
En zou het Haagse tribunaal, al was het alleen maar om zelfs de schijn van
partijdigheid te vermijden, niet ook de NAVO-bombardementen op Servië, waarvan
sommige althans niet op militaire doelen gericht zijn geweest, in behandeling moeten
nemen? Het heeft besloten dit niet te doen. Op goede gronden misschien, maar uit
een oogpunt van volstrekte geloofwaardigheid - vooral in Servië - is het jammer.
Toen het Joegoslavië-tribunaal in 1993 zijn werk begon, stonden het de beginselen
van de processen van Neurenberg, waar na de Tweede Wereldoorlog de Duitse
oorlogsmisdadigers berecht werden, voor ogen. De rechtspraak kan nu eenmaal
moeilijk zonder precedenten. Maar ook Neurenberg had, strikt juridisch gezien, één
feil: het sprak recht op grond van wetten die op het ogenblik van de misdaad niet
bestonden en brak dus met de oude rechtsregel Nulla poena sine praevia lege poenali
(geen straf zonder voorafgaande strafbepaling).
Bovendien bevonden zich onder de rechters te Neurenberg ook vertegenwoordigers
van de Sovjet-Unie, die zelf schuldig was aan massamoorden en agressie
(bijvoorbeeld: de oorlog tegen Finland in de winter van 1939/40 - om niet te spreken
van de overval op het al door de Duitsers bijna onder de voet gelopen Polen in
september 1939). Ook dat gaf de onbevangen toeschouwer een ongemakkelijk gevoel.
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Maar Neurenberg was tenminste een waarschuwing aan alle tirannen die geneigd
zouden zijn Hitlers voorbeeld te volgen, luidt een argument dat nu ook weer met
betrekking tot Miloševic' berechting wordt gebruikt. Nu, Neurenberg heeft in elk
geval niet de Mao's en Pol Pots van deze wereld afgeschrikt.
Sommigen juichen Miloševic' uitlevering toe als een bijzondere stap in de
ontwikkeling in het internationale strafrecht. Het is mogelijk. Per slot van rekening
voltrekken zulke ontwikkelingen zich meestal met vallen en opstaan en hoeven
geboortefouten niet beslissend te zijn voor de verdere gang van zaken. Ons
rechtsstelsel danken we grotendeels aan Napoleon, die de wet vaak met voeten trad.
Maar voor voorbarig gejuich is geen reden.
Gewaakt moet in elk geval worden voor een perfectionisme dat als een boemerang
kan werken. Neem de Belgische wet die de Belgische rechter bevoegdheid geeft in
zaken betreffende misdaden tegen de menselijkheid, waar ook ter wereld begaan.
Krachtens deze wet zijn onlangs vier Rwandezen, onder wie twee nonnen, in België
veroordeeld tot straffen van twaalf tot twintig jaar wegens hun rol in de genocide die
in 1994 in hun land plaatsvond.
Prachtig, maar nu wordt serieus overwogen premier Sharon van Israël te berechten
wegens de rol die hij gespeeld zou hebben bij de uitmoording van Arabieren in de
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in 1982. Ook prachtig? België zou er verlegen
mee zitten als het dit jaar, als voorzitter van de EU, zich geroepen zou voelen te
bemiddelen tussen de Palestijnen en de door een Belgische aanklager gezochte
‘oorlogsmisdadiger’ Sharon. Het betere kan de vijand van het goede zijn. Die
mogelijkheid geldt ook - zij het om andere redenen - voor de internationale berechting
van Miloševic.
NRC Handelsblad van 05-07-2001, pagina 7

De terreur der gekwetsten
We hebben er weer een gekwetste minderheid bij, en anderen zijn er als de kippen
bij haar te hulp te schieten. Wat is het geval? In de verenigde vergadering van de
Staten-Generaal waar het wetsvoorstel tot verlening van toestemming voor het
huwelijk tussen prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta aan de orde was,
sprak het Eerste-Kamerlid G. Holdijk namens de Staatkundig Gereformeerde Partij
(SGP), en wat hij zei schoot enkele rooms-katholieke Kamerleden in het verkeerde
keelgat.
Althans, de dag erna wist het dagblad Trouw te melden dat mevrouw P.J.L. Verbugt
(VVD) ‘echt gegriefd’ was en even gedacht had op te staan (en de vergadering te
verlaten, neem ik aan). M.J.M. Verhagen (CDA) verweet Holdijk te suggereren dat
‘wij geen volwaardige Nederlanders zijn’. Zijn fractiegenoot G.B.M. Leers: ‘Als ik
dit had geroepen over moslims, had ik zo voor de rechter moeten verschijnen wegens
discriminatie’, terwijl hun fractieleider J.G. de Hoop Scheffer zich er eveneens ‘zeer
aan gestoord’ had.
Nu, dat was voldoende reden om na te gaan of Holdijk zich inderdaad aan
antipaapse stoutigheden had bezondigd. Ik had weliswaar de verenigde vergadering
op de televisie gevolgd en speciaal met aandacht geluisterd naar de sprekers van de
ChristenUnie en de SGP (omdat verwacht kon worden dat Máxima's geloof juist
deze partijen bijzonder hoog zat), maar mij was niets kwetsends opgevallen. Maar
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ik ben niet rooms-katholiek, dus toch maar even de tekst van Holdijks rede - en, meer
in het bijzonder, de ‘kwetsende’ passages erin - erop nalezen.
Welke zouden die kunnen zijn geweest? Holdijk spreekt inderdaad van ‘een kerk
die in het verleden de vrijheid van godsdienst en geweten ernstig had bedreigd’. Is
dat dan niet zo? En, let wel, hij spreekt over ‘het verleden’ en gebruikt de voltooid
verleden tijd. Bovendien laat hij erop volgen: ‘Duidelijk moge overigens zijn dat
men een kerk of stroming niet altijd mag blijven herinneren aan haar verleden, vooral
niet als zij zich daarvan heeft gedistantieerd.’
Ja, hij steekt zelfs de hand in eigen boezem: ‘Ook in de geschiedenis van het
calvinisme zijn feiten op te halen die menige calvinist thans niet meer zou verdedigen.’
Niettemin: ‘het ontstaan van de Nederlandse staat is nu eenmaal verweven met de
strijd tegen de Roomse kerk, zeker voor het bewustzijn van het volk, dat zich niet
afvraagt of de Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog soms ook uit andere dan
religieuze motieven hebben gehandeld.’
Hier kunnen misschien een paar kanttekeningen bij geplaatst worden. Is het wel
waar dat voor ‘het bewustzijn van het volk’ het ontstaan van de Nederlandse staat
verweven is met de strijd tegen de Roomse kerk? Als we de grote roomse minderheid
ook tot het volk rekenen - en dat moet natuurlijk - dan is dit nooit zo geweest. Wat
Holdijk hier zegt, geldt op z'n hoogst voor het niet-roomse deel - en dan ook nog in
het verleden.
Immers, wat weet ‘het volk’ tegenwoordig van zijn geschiedenis? Als die kennis
even groot is als die van zijn vertegenwoordigers in de Tweede Kamer - en die kennis
is, blijkens een enquête van een paar jaar geleden, bedroevend gering - dan mogen
we daar niet veel van verwachten. Holdijk spreekt dan ook even later wijselijk niet
meer van het ‘bewustzijn van het volk’, maar van het ‘besef van het gereformeerd
deel van het Nederlandse volk’.
Blijft dan nog de vraag of de Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog uitsluitend
om godsdienstige redenen tegen Spanje zijn opgestaan. Holdijk beweert dat niet. Hij
laat de mogelijkheid open dat er ook andere motieven in het spel zijn geweest. Hem
gaat het kennelijk vooral om het besef van het volksdeel dat hij vertegenwoordigt,
en dat besef hoeft niet volkomen conform de historische waarheid te zijn. Wat is die
historische waarheid? ‘Men vindt dat de historici dat maar moeten uitzoeken.’
Tegen dit deel van Holdijks betoog kunnen zeker bezwaren aangevoerd worden,
maar die zijn dan niet van morele, maar eerder van historische en sociologische aard.
Iets kwetsends is er niet in te ontdekken - en wat het belangrijkste is: zijn
overwegingen hebben de SGP er niet toe gebracht haar stem aan het wetsontwerp te
onthouden. Minister-president Kok reageerde dan ook met ‘veel waardering’ op
Holdijks woorden. Hij had kennelijk meer begrip voor de worsteling die aan het
besluit van de SGP vooraf moet zijn gegaan.
De conclusie moet dan ook luiden dat de zich gekwetst voelende Kamerleden
hebben zitten slapen en pas wakker zijn geschrokken door een paar woorden en
uitdrukkingen in Holdijks betoog die zij pavloviaans associeerden met het beeld dat
ze van de SGP hadden. De context waaruit die klanken hen bereikten, rechtvaardigde
die gekwetstheid echter allerminst. Het enige excuus dat ze hebben, is dat het in de
Ridderzaal erg warm was.
Maar toch sprak Trouw, dat eens het dagblad van de gereformeerden was, weer
een dag later van de ‘antipaapse oprispingen van de SGP-senator Holdijk’. Er hoeft
zich maar iemand gekwetst te voelen - terecht of ten onrechte - of de hulpverleners
schieten al toe. Op die manier wordt elk debat gesmoord in een saus van
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lief-zijn-voor-elkaar. In dit geval was het zelfs politiek incorrect te herinneren aan
een pijnlijk verleden.
Het incident in de verenigde vergadering is een microversie van wat er zich
ongeveer dertien jaar geleden in de Duitse Bondsdag afspeelde. In een rede ter
herdenking van de Kristallnacht, de antisemitische uitbarsting van 9 november 1938,
citeerde voorzitter Philipp Jenninger nogal wat teksten uit de nationaal-socialistische
literatuur. Als afschrikwekkend voorbeeld, maar vele leden hadden niet goed
geluisterd, dachten dat hij uiting gaf aan zijn eigen mening en liepen verontwaardigd
weg.
Pas later, toen o.a. Simon Wiesenthal het voor Jenninger had opgenomen, drong
de juiste toedracht tot de meesten door. Maar toen was het te laat, want Jenninger
had al moeten aftreden - als gevolg van de terreur der gekwetsten, kunnen we wel
zeggen. In Nederland gaat alles wat minder dramatisch. Holdijk zal dus wel blijven
zitten.
NRC Handelsblad van 12-07-2001, pagina 7

Tweeërlei levenseinde
Vroeger bestond er in de Nederlandse journalistiek een code die voorschreef dat er
over zelfmoorden niet bericht werd. De ratio van die code was dat labiele mensen
door zo'n bericht ertoe gebracht zouden kunnen worden het beschreven voorbeeld
te volgen.
De tijden veranderen, en de codes met hen - ook die code, die trouwens altijd
enigszins schijnheilig gevolgd werd, want over zelfmoorden van bekende buitenlandse
personen kon natuurlijk niet gezwegen worden. Tegenwoordig, nu
overlijdensannonces amper verbloemd zinspelen op de vrijwillige dood van de
overledene, is zij vrijwel niet meer te handhaven.
Maar wat we verleden week beleefd hebben slaat alles. Aan de dood van Herman
Brood, die zich van het dak van het Amsterdam Hilton wierp, werd buitensporig veel
aandacht besteed. Waarschijnlijk heeft de rockmuzikant dat ook gewild, want anders
had hij wel een andere plaats en wijze gekozen.
Maar ja, ‘hij hield van de media en had aandacht nodig’, zo lezen wij in Trouw,
waarin hij ook ‘de held van iedereen’ wordt genoemd. Van iedereen? Ik moet
bekennen dat Herman Brood voor mij slechts een klank uit een vervlogen tijdperk
was, die ik vagelijk associeerde met rock, drugs en gedichten.
Was ik een uitzondering? Of was hier iemand aan het woord voor wie mensen die
niet tot zijn wereldje behoren, niet meetellen, niet tot ‘iedereen’ behoren? Het is een
versie van ‘ons soort mensen’. Maar was Herman Brood werkelijk zo uitzonderlijk?
In de Volkskrant wordt hij een ‘soort nationale Pietje Bell’, een ‘man die voorbij
zijn vijftigste nog een schelm was’ genoemd. ‘Onvolwassen’ volgens majoor
Bosshardt van het Leger des Heils, die hem kende.
In onze krant werd hij ‘het prototype van “épater le bourgeois”’ genoemd. Nu, de
burgerman die deze regels schrijft, heeft hij niet weten te epateren, maar misschien
ben ik niet representatief voor de bourgeoisie. Ik vrees dat de enigen die werkelijk
door hem geëpateerd werden, dat wereldje uitmaken dat de laatste dagen zo uitbundig
zijn lof heeft gezongen; en dat valt liever dood dan dat het voor burgerlijk uitgemaakt
wordt.
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Maar was Herman Brood tenminste een groot kunstenaar? Als ik al die éloges
lees, dan heb ik het gevoel dat hij, wat W.F. Hermans eens van zichzelf zei,
‘wereldberoemd in Nederland’ was: ‘de belangrijkste rockmuzikant van Nederland’
(NRC Handelsblad), de ‘enige echte rocker van Nederland’ (Volkskrant), de ‘enige
echte popmuzikant die we hadden’ (de saxofonist Hans Dulfer in de Volkskrant). Of
is Nederland de maat aller dingen?
Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung echter, die een korte necrologie aan
hem wijdde, was Brood ‘niet de beste en al helemaal niet de succesrijkste rockzanger’.
Misschien moeten we hier van een verspild talent spreken. Zijn levenswijze wijst
daarop.
Maar de FAZ zegt nog iets anders: ‘Het nihilisme die deze beroepstak vaak op
zo'n kokette wijze tentoonspreidt, belichaamde hij met een ernst die droevig stemt.’
Op zo'n kokette wijze: het is een elegante manier om te zeggen dat Herman Brood,
met al zijn verdiensten, een exhibitionist was - tot in zijn dood. Hoeveel tragischer
en hoeveel waardiger was de dood die Hannelore Kohl, de vrouw van de
ex-bondskanselier, precies een week vóór Herman Brood gekozen had! Zij maakte
in het diepste isolement een eind aan een leven dat onverdraaglijk was geworden.
Niet, zoals Herman Brood, omdat zij ‘er geen zin meer in had’, maar omdat haar het
lijden, dat geen gevolg was van haar levenswijze, te erg was geworden.
Hannelore Kohl leed de laatste zeven jaar aan een steeds erger wordende
lichtallergie, die haar tenslotte dwong in volkomen donkere kamers te wonen. Zelfs
televisie kon zij niet verdragen, en slechts 's nachts waagde zij zich zo nu en dan
buiten. ‘Ik verbrand van binnen’, had zij een vriendin toevertrouwd. Het isolement
had ook wel andere oorzaken - zeker sinds haar man naar Berlijn, opnieuw hoofdstad
geworden, was verhuisd. Na zijn nederlaag in 1998 heeft zij even gehoopt dat hij het
politieke leven zou verlaten, maar hij kon het niet laten, en toen de affaire van de
zwarte kassen van de CDU uitbrak, moest hij zich wel in het politieke strijdgewoel
begeven. Die affaire moet haar overigens diep geraakt hebben.
Als echtgenote van een van de machtigste mannen van Europa heeft zij zich steeds
op de achtergrond gehouden. Zij was, zoals bondspresident Rau (een politieke
tegenstander van haar man) zei, ‘op soevereine wijze bescheiden’. En de vrouw van
de huidige bondskanselier (ook tegenstander), die erover kan oordelen wat het betekent
vrouw van een politicus te zijn, zei in tranen: ‘Zij was als een moeder voor mij.’
Wat een verschil in levenswijze en levenseinde tussen twee die het leven niet meer
aankonden!
NRC Handelsblad van 19-07-2001, pagina 7

Conservatief protest in Genua
Wie, zoals de duizenden betogers in Genua, de mondialisering wil tegenhouden of
zelfs terugdraaien, kan alle gelijk van de wereld hebben, maar is, strikt gesproken,
conservatief of zelfs reactionair. Daar is op zichzelf niets tegen behalve dat de betogers
zelf ongetwijfeld denken progressief te zijn.
Historisch gezien echter, proberen zij een ontwikkeling tegen te houden, zo niet
ongedaan te maken, die, met alle onaangename kanten die zij ook vertoont, het
logische gevolg is van de mislukking van het grote, zo men wil: heroïsche,
socialistische experiment de economie te laten gehoorzamen aan de wil van de mens.
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Maar zoals Roel Janssen op 21 juli in onze krant schreef: ‘Staatssturing van
economieën heeft in de afgelopen eeuw meer rampen opgeleverd, inclusief schade
aan het milieu, dan marktwerking.’ Zie de voormalige Sovjet-Unie met als
spectaculairste, maar lang niet enige, voorbeeld Tsjernobyl; zie China, dat ook met
alle milieuregels spot teneinde de achterstand in te halen.
Degenen die dit experiment willen herhalen en die zijn er, getuige de vele rode
vlaggen in Genua (sommige met Mao's konterfeitsel erop) zijn, in absolute termen,
niet talrijk minder talrijk dan zij die het antidotum zoeken in kleinschaligheid,
terugkeer naar de vertrouwdheid en overzichtelijkheid van de nationale, zelfs regionale
of lokale regie.
Het is helemaal niet onmogelijk dat de laatste reactie op het globalisme ook in de
politiek de overhand zal krijgen. Per slot van rekening bestaan er ook bij vele Europese
politici die niets moeten hebben van de rellen zoals die zich in Seattle, Praag,
Gotenburg en Genua hebben voorgedaan (en niet te vergeten: Amsterdam 1997),
grote bezwaren tegen ‘Amerikaanse toestanden’, dat wil zeggen: de gevolgen van
de marktwerking zoals die zich in de Verenigde Staten manifesteren.
Die reactie, die bepaald niet tot links beperkt blijft, zou de vorm van een Europees
protectionisme kunnen aannemen. Voorstanders daarvan zijn vanouds in het hele
spectrum van de Franse politiek te vinden. Als de huidige recessie aanhoudt, om niet
te zeggen: sterker wordt, zouden zij adhesie kunnen vinden bij politici in andere
Europese landen.
Niet dat dat een oplossing zou zijn. Pogingen tot een Europees autarkie zijn in de
eerste helft van de vorige eeuw op een ramp uitgelopen een ramp die niet alleen maar
een economische ramp was. Overigens is het zeer de vraag of Europa in staat zou
zijn zelfs die mate van eenheid tot stand te brengen die voorwaarde voor zo'n autarkie
zou zijn. Zo niet, dan valt het weer uiteen in nationale, op z'n best: regionale,
noodconstructies.
Het is dat wat sommige anti-mondialisten schijnen te bepleiten. Althans, in de
Volkskrant van 18 juli, klaagt Marco Visscher, die redacteur is van het wat esoterische
tijdschrift Ode, dat ‘nationale overheden het recht (wordt) ontnomen hun eigen
normen en waarden te hanteren en te beslissen welke handelsregels zij wél of niet
ondersteunen’. Terug naar de nationale staat dan? Maar in die gerehabiliteerde
nationale staat zouden blijkbaar andere democratische spelregels gelden. Immers,
Marco Visscher zegt dat in Genua ‘de stem van tienduizenden burgers categorisch
wordt genegeerd’ (wat hij erger vindt dan het geweld in de straten van die stad).
Hebben die tienduizenden, al hebben ze misschien nog zo gelijk, dan meer rechten
dan al die miljoenen burgers die er helaas andere prioriteiten op na houden?
Die tienduizenden hebben toch de kans gehad hun stem bij de verkiezingen in hun
landen te laten horen? Of heeft dat, naar hun smaak, niet voldoende politieke winst
opgeleverd en zoeken ze nu andere wegen? Tja, in sommige landen zijn de Groenen,
hun meest voor de hand liggende politieke spreekbuis, op hun retour. Zoals in
Duitsland, waar zij trouwens eenmaal aan de macht, zich wonderlijk snel onder
leiding van het wonderkind Joschka Fischer (Duitsland populairste politicus) aan de
macht hebben aangepast.
Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de grote meerderheid van de mensen,
terecht of ten onrechte, helemaal niet zo bezorgd is over de mondialisering. Het
geweld in Genua zal hun bezorgdheid waarschijnlijk niet doen toenemen. Met andere
woorden: ook de vreedzame betogers in Genua zijn gedoemd een minderheid te
blijven tenzij zij zich zouden verbinden met die politieke krachten die hetzij om
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conservatieve of nationalistische hetzij om nostalgo-marxistische redenen (zoals
respectievelijk Chirac en Jospin) tegen de mondialisering zijn. Maar ook die weten
het antwoord er op niet. In onze krant van 21 juli spreekt ook de Groningse hoogleraar
economie Van Witteloostuijn over de ‘huidige overdosis aan ongereguleerde
marktwerking en ongeremde mondialisering’, maar het antwoord dat hij daarop geeft,
gaat niet verder dan dat het ‘hoog tijd (is) voor een diepgaande en zakelijke discussie
over de noodzakelijke regulerende inbedding van marktwerking en vrijhandel’. Zoiets
als de ‘brede maatschappelijke discussie’ over kernenergie die in de jaren '80 onder
leiding van oud-minister De Brauw gehouden werd? Die was niet erg breed (ze werd
in halflege zaaltjes gehouden) en leverde niet veel op.
Dit is niet gezegd om de zaak te bagatelliseren, nog minder: te ridiculiseren. Maar
de grote vraag, die iedereen uit de weg lijkt te gaan, is deze: stel dat de marktwerking
inderdaad gereguleerd en de mondialisering geremd moet worden, wie moet dat dan
doen? ‘Het proces dat zij willen stoppen en omkeren, kent immers geen auteur, geen
regeringschef, geen ondernemer die men zou kunnen arresteren en verantwoordelijk
stellen,’ schrijft een Duitse krant.
Anders gezegd: de mondialisering is een wereldomvattend verschijnsel, dat door
geen nationale regering gereguleerd of geremd kan worden, en een wereldomvattende
regering, die dat eventueel zou kunnen doen, bestaat niet. Er bestaat zelfs geen
Europeese regering. Hoeveel van de betogers in Genua demonstreerden voor zo'n
regering?
NRC Handelsblad van 26-07-2001, pagina 7

Grootspraak voor de val?
Volgens de opiniepeilingen kan de Europese gedachte op steeds minder bijval bij de
Europese bevolking rekenen. Haar loyaliteit gaat nog steeds uit naar de nationale
staten. Onlangs heeft zelfs Ierland, dat als geen ander land geprofiteerd heeft van het
lidmaatschap van de Europese Unie, zich bij referendum tegen het verdrag van Nice
uitgesproken.
Een en ander heeft natuurlijk de regenten van Europa aan het denken gezet. Wat
kunnen zij doen om ‘Europa’ weer dichter bij de burger te brengen? De Belgische
regering, op het ogenblik voorzitter van de EU, heeft bedacht de ministers van
Buitenlandse Zaken bijeen te laten komen om in het openbaar daarover te debatteren.
Dit debat heeft twee weken geleden in Brussel plaatsgevonden.
Nu, ‘debat’ was een groot woord voor deze gebeurtenis. De dames en heren hielden
ieder een verhaal van vijf minuten, en daarmee was de zaak afgelopen. Van een
gedachtewisseling was dus geen sprake, en dat is ook begrijpelijk: als de ministers
elkaar openlijk zouden hebben tegengesproken, zou het effect nòg nadeliger zijn
geweest voor de Europese gedachte.
De Nederlandse pers heeft dan ook niet over dit ‘debat’ bericht met uitzondering
van (voorzover ik heb kunnen nagaan) het Algemeen Dagblad en het Nederlands
Dagblad. Als de Belgische voorzitter gehoopt heeft dat zijn ideetje publiciteit zou
krijgen, dan is hij daar, in elk geval wat Nederland betreft, nauwelijks in geslaagd.
Op zichzelf een bewijs dat zijn bezorgdheid gegrond was.
Zoals gebruikelijk in de politiek, betoogden enkele ministers dat de voorlichting
over Europa beter moest worden o.a. via onderwijs. Zelden vragen bewindslieden
zich af of het gebrek aan belangstelling of, nog erger, de tegenstand zijn oorzaak niet
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mede vindt in het beleid dat zij voeren of in het project in dit geval: het Europese
project dat zij verdedigen.
Daar kunnen wij in Nederland over meepraten. Tijdens de Indonesische kwestie,
die van 1945 tot 1950 woedde (met uitlopers tot 1962), werd de tegenstand die het
Nederlandse beleid in de wereld ontmoette, nooit toegeschreven aan dat beleid zelf,
maar altijd aan de voorlichting, die er blijkbaar niet in geslaagd was die wereld van
de wijsheid van dat beleid te overtuigen.
Door betere voorlichting zal dan ook de huidige Europese malaise niet overwonnen
kunnen worden. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, zag
dat wel in. ‘Dat lossen we met een marketingcampagne niet op’, zei hij volgens het
AD. Inderdaad, de oorzaak ligt te diep dan dat zij met cosmetische middelen verholpen
kan worden.
Toch is het de vraag of er niet ook aan de oppervlakte iets gedaan kan worden.
Waarom moet iedere Europese conferentie geëindigd worden met de uitspraak dat
zij historisch was of althans dat er grote vorderingen zijn gemaakt? Werkt die
grootspraak op den duur niet contraproductief zeker wanneer de feiten haar spoedig
logenstraffen?
Zo lanceerde de Europese top in Lissabon in maart 2000 een manifest van
vijfduizend woorden voor een ‘radicale hervorming van de Europese economie’, die
de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld zou worden en
bovendien tegen 2010 twintig miljoen nieuwe banen zou scheppen. Een jaar later
verwerpt het Europese Parlement een voorstel van eurocommissaris Bolkestein dat
beoogde grensoverschrijdende overnames van bedrijven te vergemakkelijken een
voorwaarde voor zo'n economie.
Natuurlijk, voor zo'n echec zijn altijd verklaringen te vinden. Duitsland en Frankrijk
staan voor verkiezingen, en de politici in die landen, of ze nu tot de regering of tot
de oppositie behoren, hebben er geen belang bij beschermde groepen, zoals vakbonden
en andere conservatieve belangen, tegen zich in het harnas te jagen. Maar zo is er
altijd wat, en intussen blijft er van de beloofde dynamiek weinig over.
Ook heeft de mogelijkheid van een mondiale recessie de verwachtingen wat
gedempt. Ook hier is de Europese Commissie dit jaar begonnen met grootspraak:
het eurogebied zou niet gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
Nu zingt Pedro Solbes, de eurocommissaris voor economische en monetaire zaken,
in een interview met het Financieele Dagblad een ander liedje. Voorzag de Commissie
drie maanden geleden nog een economische groei van 2,8 %, nu zegt hij: ‘Wij zullen
deze raming moeten aanpassen.’
Een recessie zou het overigens sommige landen moeilijk maken te blijven voldoen
aan de voorwaarden van de Economische en Monetaire Unie. Kort geleden bracht
de nieuwe Italiaanse minister van Financiën zijn collega's aan het schrikken door te
verklaren dat het tekort op zijn begroting wel eens 2,6 % van het bruto nationaal
product zou kunnen worden terwijl het Europese streefcijfer 0,8 % is. Daar zijn
weliswaar geruststellende geluiden op gevolgd, maar minister Zalms bedenkingen
tegen een Italiaans lidmaatschap van de EMU, die een paar jaar geleden de woede
der Italianen wekten, lijken niet ongegrond. Mochten zij bewaarheid worden, zullen
er dan maatregelen tegen Italië genomen worden? Of zullen er andere landen gevonden
worden die vinden dat zo'n belangrijk land om politieke redenen gespaard moet
worden? Zo ja, wat blijft er dan over van een harde euro?
Spectaculairder nog is de grootspraak waartoe de EU zich op militair gebied heeft
laten verleiden. De ‘snelle reactiestrijdmacht’ van 30.000 man waarover de EU,
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volgens eigen zeggen in 2003, zal beschikken, is op zichzelf al een grote mogendheid
die zij beweert te zijn, niet waardig, maar de grootspraak wordt volmaakt wanneer
men weet dat slechts de helft van de overeengekomen projecten en dan nog de
gemakkelijkste voltooid is, zoals NAVO-secretaris-generaal Robertson onlangs
signaleerde. Ondertussen gaan vele militaire begrotingen omlaag.
Dit heeft direct gevolg voor het buitenlands beleid van de EU, want de invloed
van zo'n beleid is beperkt als er geen militaire macht achter staat. Minister Van
Aartsens bewering dat Europa ‘steeds meer een global player’ is, behoort dus eveneens
tot de categorie grootspraak doorzichtige grootspraak bovendien. Als de Europese
politici nu eens zouden beginnen dáármee op te houden.
Zoals een uitspraak luidt die aan Abraham Lincoln wordt toegeschreven: ‘Je kunt
sommige mensen altijd voor de gek houden en alle mensen soms; maar je kunt niet
alle mensen altijd voor de gek houden.’
NRC Handelsblad van 02-08-2001, pagina 7

Renversement des alliances?
Toen, bijna twaalf jaar geleden, de Berlijnse muur viel en het Sovjetblok vergruizelde,
en zeker toen, twee jaar later, hetzelfde met de Sovjet-Unie zelf gebeurde, verloor
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die veertig jaar tevoren opgericht was
om een aanval van het Sovjetblok te voorkomen, haar eigenlijke reden van bestaan.
Zeker, zij bleef bestaan, en even leek het alsof zij in 1999, met de oorlog tegen
Servië, een nieuwe reden van bestaan had gevonden. Maar deze operatie was, hoewel
tenslotte succesrijk, nauwelijks voor herhaling vatbaar. In elk geval kan het niet de
bedoeling zijn geweest dat NAVO-troepen voor onbepaalde tijd, als een soort
politieagenten, in Kosovo en straks misschien Macedonië gebonden blijven.
Zo'n open-ended missie kan bovendien gemakkelijk tot spanningen tussen de
bondgenoten leiden. In Kosovo is dat, volgens een bericht in Der Spiegel van deze
week, al het geval: de Amerikanen zouden hun Europse partners (behalve de Britten)
belangrijke militaire informatie onthouden dan wel gemanipuleerd doorgeven. Geen
goed voorbeeld van bondgenootschappelijke samenwerking.
In het licht van deze en andere spanningen tussen de Verenigde Staten en de
Europeanen is een interview dat Condoleezza Rice, president Bush'
veiligheidsadviseur, onlangs, na een bezoek aan Moskou, aan Associated Press heeft
gegeven, interessant. Het is merkwaardig dat het in de media weinig belangstelling
heeft gewekt in een seizoen waarin zij gewoonlijk dorsten naar elk druppeltje nieuws.
Nu de VS en Rusland geen ‘strategische tegenstanders’ meer zijn, is, zo zei Rice,
zelfs Ruslands lidmaatschap van de NAVO niet meer uitgesloten. ‘Wij spreken hier’,
vervolgde zij, ‘over een groter thema dan slechts de afweer van raketten en
strategische wapens.’ Kennelijk zijn de VS bereid om met Rusland over meer te
spreken dan een eventuele verkoop van rakettentechnologie teneinde Ruslands
instemming met een Amerikaans antirakettenschild te krijgen.
Het is te vroeg om de volledige betekenis van Rice's uitspraak te vatten. In de
eerste plaats moet blijken of Rusland gevoelig is voor zulke ideeën. De afkeer jegens
de Amerikanen is nog, vooral onder de militairen, groot; en een status van een soort
junior partner lacht de Russen, die zichzelf nog een grote mogendheid beschouwen,
waarschijnlijk weinig toe.
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Maar deze onzekerheid hoeft ons niet te beletten te gissen naar de bedoeling achter
Rice's woorden. Laten we ons bepalen tot twee mogelijkheden. De eerste is dat de
nieuwe regering in Washington inderdaad streeft naar een alomvattende overeenkomst
met Moskou, een soort condominium zelfs. In die gedachte zou de NAVO wel een
totaal andere functie krijgen, ja zelfs feitelijk overbodig worden. In elk geval zou in
een NAVO waarvan Rusland lid is, de betekenis van andere NAVO-leden sterk
verminderen. Nederlands permanente vrees voor een Europees condominium
(Frankrijk-Duitsland) zou dan gedeeld worden door de andere Europeanen, maar
dan gericht op een veel machtigere diarchie. Zo'n veiligheidsorganisatie zou bovendien
de Verenigde Naties nog verder ontmannen, wat meer idealistische naties ervan zou
vervreemden.
Het is dus moeilijk in te zien wat voor aantrekkelijks er voor de Europese leden
zou zitten in een Russisch lidmaatschap van de NAVO. Ja, het zou wel eens het einde
ervan kunnen betekenen. Of de Europeanen dan in staat zouden zijn een eigen
veiligheidsorganisatie te scheppen per slot van rekening de voleindiging van het
ideaal der Europese eenwording is natuurlijk de vraag.
Omgekeerd heeft de gedachte Rusland als (bijna) volwaardige partner te hebben,
voor de Amerikanen veel aantrekkelijks. Ze zijn dan, gemeenzaam gezegd, grotendeels
af van het eeuwige gezeur van vijftien of meer Europese bondgenoten, ieder met zijn
eigen wensen en klachten. Dat de VN verder ontkracht zouden worden, is wel de
minste van hun zorgen.
Maar zijn de culturele en andere banden tussen Europa en Amerika niet veel te
groot en te innig dan dat zo'n renversement des alliances denkbaar is? Laten we ons
hoeden voor illusies: het team van Bush jr. hijzelf uit Texas, zijn vice-president uit
Wyoming lijkt weinig gevoelig voor dit soort overwegingen. Moeten we dan onze
hoop vestigen op Colin Powell, de minister van Buitenlandse Zaken, en Condoleezza
Rice? Zij zijn beiden zwarte Amerikanen, en hun sentimentele banden met Europa
zijn, zo mogelijk, nog zwakker.
Dit is de ene betekenis die aan de woorden van Condoleezza Rice gehecht zou
kunnen worden. De andere is dat zij, zichzelf welbewust van de bezwaren die zo'n
Amerikaans-Russische alliantie zou kunnen hebben (niet alleen voor de Europeanen),
deze suggestie heeft gelanceerd teneinde de Europese bondgenoten schrik in te
boezemen, althans onder ogen te brengen dat de VS nog andere ijzers in het vuur
hebben dan uitsluitend de alliantie met Europa.
Eerlijk gezegd, is het moeilijk te zeggen met welke van de twee interpretaties de
samenwerking in de NAVO het meest gediend zou zijn.
NRC Handelsblad van 09-08-2001, pagina 7

Liever geen zelfonderzoek
We moeten niet te lang blijven zeuren over het politieke verleden van mensen die in
de Koude Oorlog op het verkeerde paard gewed hebben of laat ik het aardiger zeggen:
in het verkeerde paard geloofd hebben. Dat moeten we zeker niet doen wanneer die
mensen later verantwoording hebben afgelegd over de dwalingen huns weegs.
Alleen moet ik bekennen dat, wanneer zij, vanuit hun nieuwe overtuiging, gaan
zedenmeesteren, mij soms het gevoel bekruipt: nou, vader... Maar overigens zal er
in de hemel slechts blijdschap zijn over één bekeerde zondaar, meer blijdschap dan
over negen en negentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.
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Dit bijbelwoord lijkt een passende opmaat voor een beschouwing over het verhaal
dat de theoloog Maarten den Dulk over zijn loopbaan vertelt in het dagblad Trouw
van 11 augustus. Den Dulk is niet de eerste de beste in domineesland: begonnen als
predikant, is hij rector geworden van het hervormde seminarie Hydepark in Doorn.
Tenslotte werd hij kerkelijk hoogleraar Praktische theologie te Leiden. Maar het zijn
vooral zijn elf jaren als predikant die ons interesseren. ‘Het was midden in de radicale
jaren zestig [...]. In die tijd was alles klassenstrijd, al het andere kon je daaronder
begrijpen. Je had een vader, een moeder, broers en zusters, maar het belangrijkste
was het socialisme.’
Daarvan getuigde Den Dulk ook vanaf de kansel: ‘In mijn prediking zat een
verborgen claim. Iedereen moest links zijn, anders liepen ze achter bij het verstaan
van de bijbel. Jazeker, van mij moest elk gemeentelid een IKV-affiche (tegen de
kernwapens) achter het raam hebben hangen. Dat zei ik niet hardop, maar dat liet ik
wel merken. [...]
Ik dacht werkelijk dat het rijk Gods nabij was [...] Op dat moment verbonden we
het rijk Gods met het socialisme: we zagen het gebeuren in Rusland, op Cuba.’ Hij
preekte ‘alleen maar revolutie, revolutie, revolutie’. Achteraf kan hij zich ‘best
voorstellen dat gemeenteleden een punthoofd van mij kregen’.
En eveneens achteraf erkent hij dat met zijn prediking ‘natuurlijk een heel
belangrijk deel van het leven (werd) ontkend’. Inderdaad, want de taak van de
predikant bestaat toch niet uitsluitend uit getuigen? Pastoraal werk behoort er immers
ook toe, en een gemeentelid in nood wegens de dood van zijn vrouw of van een kind
bijvoorbeeld lijkt weinig geholpen met een verwijzing naar het socialisme in Rusland
of Cuba.
Toch lijkt dit ds. Den Dulk niet erg hoog te zitten. Hij geeft zijn ‘ideologische
verblinding’ in die tijd toe, maar als een vroeger gemeentelid nu tegen hem zou
zeggen: jij hebt me toen niet gehoord, zou hij dat niet meer dan ‘vervelend’ vinden,
maar ‘ik ga me niet in mijn eentje zitten schamen over die tijd’.
Hij is merkwaardig laconiek over die periode: ‘Die ideologische verblinding is nu
weg, en die wil ik niet meer terug.’ Punt uit. Geen woord over het proces dat hij heeft
doorgemaakt. Zijn de schellen hem plotseling van de ogen gevallen zoals bij Saulus
op de weg naar Damascus of is dat een langzaam, pijnlijk proces geweest? Dezelfde
vraag geldt de ‘pretentie waarmee ik als jong dominee dacht: mij hoef je niks meer
te leren!’
Luisteren en kennisnemen van andermans vragen en twijfels zat er dus niet bij.
Hij is als zielenherder ernstig tekortgeschoten niet zozeer wegens zijn toenmalige
ideologie als wel wegens zijn verblinding maar dat schijnt hem niet te deren. Hij
vindt het ook niet meer dan ‘grappig hoe je binnen één leven zulke omwentelingen
kunt meemaken’. Zeker, maar elke ‘omwenteling’ doet wel afbreuk aan de
geloofwaardigheid van de boodschap die hij nu verkondigt. Wie zegt dat hij morgen
niet weer zo'n omwenteling zal meemaken?
Dit verhaal is voor de verteller natuurlijk heel belangrijk (anders zou hij het aan
Trouw niet hebben willen kwijtraken). Maar is het ook voor ons belangrijk? Nee.
Een verantwoording kun je het nauwelijks noemen, op z'n hoogst een document dat
een beeld geeft van de ideologische verblinding van een bepaalde periode, maar daar
kennen we al zoveel voorbeelden van.
Waarom het hier dan toch vermeld? Omdat het een raadsel oproept. Hoe is het
mogelijk dat zo'n man, die zo verblind was (of was geweest) en zo slecht kon luisteren
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en zien (‘Als je in die stroom zit, zie je de tegenvoorbeelden niet’), benoemd werd
tot, eerst, rector van een seminarie en, vervolgens, hoogleraar Praktische (!) theologie?
Was de kerk die voor deze benoemingen verantwoordelijk was, zelf ook ideologisch
verblind? (Maar nogmaals: het gaat niet zozeer om de ideologie als wel om de
verblinding.) Of was het gewoon een kwestie van vriendjespolitiek, vergelijkbaar
met de lankmoedigheid, ja complaisance van GroenLinks tegenover Tara Singh
Varma? Werd de mantel der liefde te ruimhartig gespreid over de eigen mensen?
Deze vragen zijn veel belangrijker dan de levensloop van één enkele predikant.
Ja, eigenlijk zouden de kerken eens aan zelfonderzoek moeten doen wat betreft
hun houding in de laatste decennia vóór 1989. Maar daar moeten we niet te veel van
verwachten. In 1990 liet de toenmalige (ondertussen overleden) secretaris van de
Raad van Kerken, ds. W.R. van der Zee, zich eens, in een artikel in Hervormd
Nederland, ontvallen dat de ‘les van de afgelopen tijd’ voor hem was dat de kerken
‘bescheidener en terughoudender’ moesten zijn, ‘waar het gaat om de dingen van de
dag’.
Een paar maanden later door HN gevraagd in welke gevallen de kerken dan niet
bescheiden en terughoudend waren geweest, zei hij: ‘Ik heb geen zin voorbeelden
uit het verleden te geven. [...] Ik vind het vervelend daar concreet over te zijn, want
[...] daar speel je anderen maar mee in de kaart.’ Liever dus geen zelfonderzoek en
verantwoording dus. Tja, als dat het standpunt van de kerken is, wat kun je dan van
een individuele dominee verwachten?
NRC Handelsblad van 16-08-2001, pagina 7

Negentiende-eeuwers
‘Observatie leert dat mensen graag een mening hebben’, schrijft Herman Philipse,
hoogleraar wijsbegeerte te Leiden, in zijn artikel op deze pagina in de krant van 11
augustus. Is dat waar? Ik herinner me een stukje van Simon Carmiggelt met de titel:
‘Kweeniehoor’, en het percentage kweeniehoors bij enquêtes en
publieke-opiniepeilingen is zelden verwaarloosbaar. (Bedenk daarbij dat bij die
gelegenheden er om een mening wordt gevraagd. Hoevelen hebben die ook wanneer
die vraag hun niet gesteld wordt?)
Hoe dit ook zij de democratie gaat uit van de veronderstelling dat de mensen graag
een mening hebben, en dat doet Philipse ook. Daarvan uitgaande, zegt hij dat voor
het bepalen van onze mening over kwesties van belang de ‘strategie van de
wetenschappelijke houding’ de juiste is: ‘We zien onze meningen als hypotheses,
die best eens onjuist zouden kunnen zijn.’
‘Dan’, zo gaat hij verder, ‘wordt het interessant wat anderen ervan denken:
misschien hebben zij gelijk en wij niet! Wie gelijk heeft wordt overigens niet door
onszelf of een ander bepaald, maar, ruwweg gezegd, door de feiten. [...] Met deze
strategie heeft de mensheid enorme vooruitgang geboekt.’
Daarom ‘moet van jongs af aan de wetenschappelijke houding worden aangeleerd’,
wat betekent dat ‘een democratische staat wetenschappelijk onderzoek in engere zin
in ere moet houden. Want daarin wordt een cognitieve houding ontwikkeld die aan
iedereen in de samenleving tot voorbeeld kan strekken.’
Een sluitende redenering tenminste, als we het uitgangspunt aannemen dat de
meeste mensen graag een mening hebben. Een van de lezers die in de krant van 15
augustus op Philipses betoog reageerden, schreef: ‘Daarvoor moet je alle feiten
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kennen, die bestuderen, en dan zoiets als een conclusie trekken. De meeste mensen
hebben daar de tijd (en/of het vermogen) niet voor’, en ik voeg daaraan toe: daar
geen zin in.
Een andere lezer noemde het betoog ‘een product van een onbekommerd en
inmiddels achterhaald vooruitgangsgeloof’, en, eerlijk gezegd, was dat zo ongeveer
ook mijn reactie. Misschien werd ik in die reactie gesterkt doordat ik net de lectuur
had voltooid van het 900 pagina's tellende boek van Henry Thomas Buckle History
of Civilization in England, een boek dat in 1857-1861 verscheen. Achter die saaie
titel gaat een reusachtige ambitie schuil. Het is Buckles stelling dat, als de historici
dezelfde wetenschappelijke methode zouden toepassen als de natuurwetenschappers,
zij ook gelijksoortige wetmatigheden in de geschiedenis zouden ontdekken als hun
collega's in de natuur hadden gedaan: ‘onder dezelfde omstandigheden moeten
dezelfde gebeurtenissen elkaar opvolgen.’ Daarvoor moeten de historici kennisnemen
van al het beschikbare materiaal op bijna elk gebied van wetenschap sociologie,
demografie, klimatologie enz. en op grond daarvan tot de wetmatigheden van de
geschiedenis komen. Dan zou het gedaan zijn met bovennatuurlijke verklaringen,
waarin de theologie grossiert, en zouden gebeurtenissen kunnen worden voorspeld
en, eventueel, voorkomen Oorspronkelijk had Buckle de hele wereldgeschiedenis
aan deze methodiek willen onderwerpen, maar hij besefte dat hij daar nooit klaar
mee zou komen en beperkte zich dus tot Engeland (waarbij hij overigens ook uitvoerig
inging op de geschiedenis van de beschaving in Frankrijk, Spanje en Schotland
jammer genoeg niet Nederland, dat hij slechts zo nu en dan vermeldt).
Maar ook deze beperktere opzet is nooit voltooid, want Buckle overleed, 40 jaar
oud, in 1862, met de zucht op de lippen: ‘Oh, my book, my book! I shall never finish
my book!’ Maar zelfs als torso is het een indrukwekkend monument, niet overtuigend,
maar indrukwekkend door zijn vooruitgangsoptimisme. De historicus Geyl, die er
ook onder de indruk van was, noemde het ‘een late vrucht van de Verlichting’.
Toen ik nu van Philipses betoog in de krant kennis nam, deed zijn
vooruitgangsoptimisme mij sterk denken aan dat van de zojuist gelezen Buckle. Ik
vond het een typisch negentiende-eeuws betoog. Denk niet dat dit een diskwalificatie
is: ik vind de negentiende eeuw een buitengewoon interessante eeuw, die
aantrekkelijker is dan de twintigste met haar holocausten. Niet voor niets ben ik al
bijna twintig jaar trouw lezer van het tijdschrift De negentiende eeuw.
Trouwens, het was al eerder dat ik Philipse op een negentiende-eeuwer vond lijken.
Zijn pleidooien voor atheïsme, zijn kritiek op theologie en godsgeloof doen mij
denken aan de eeuw van de Duitsers Friedrich, Büchner, Ludwig Feuerbach, Ernst
Haeckel, onze landgenoot Jac. Moleschott en de Amerikaan Robert Ingfersoll.
Alweer: daarmee zijn die pleidooien en kritiek niet gediskwalificeerd. Maar lijken
ze niet een beetje op wat de Engelsen noemen: beating (ook wel: kicking) a dead
horse? De macht van de theologie is immers sinds de negentiende eeuw enorm
verminderd, en de macht van de kerken eveneens. In een periode waarin een binnen
tien jaar bijna gehalveerd CDA geen tekenen van herstel toont, springt de noodzaak
van zulke betogen niet in het oog.
Zeker, de behoefte aan religiositeit (wat iets anders is dan godsdienst) is niet
verdwenen, en die behoefte kan de mens gevoelig maken voor pseudo-religies zoals
we die in de twintigste eeuw gekend hebben. Het gaat erom die tijdig te onderkennen
en te ontmaskeren.

Naschrift:
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De lezer vraagt zich misschien af waarom ik de moeite heb genomen het oude,
verouderde en dikke boek van Buckle te lezen (eigenlijk: na jaren te herlezen). Mijn
antwoord is hetzelfde als de eerste alpinisten (meestal Britten) ook in de negentiende
eeuw gaven op de vraag waarom ze die berg wilden beklimmen: ‘Because it is there.’
Welnu, Buckle stond al jaren in mijn boekenkast. Die ben ik nu aan het opruimen,
maar ik doe een boek niet weg dan nadat ik het (vaak: nog eens) heb gelezen.
NRC Handelsblad van 23-08-2001, pagina 7

Lijkenschennis uit nieuwsgierigheid
Op 26 juli 1996 ontdekten twee wandelaars aan de oever van de rivier de Columbia
in het zuiden van de staat Washington een skelet in de modder. Aanvankelijk werd
aan een recente misdaad gedacht. De politie werd dus gewaarschuwd, en die ontdekte
in het bekken van het geraamte een stenen speerpunt.
Verder onderzoek onthulde dat het hier om het skelet van een man ging die
ongeveer negen millennia geleden geleefd moest hebben. Een voorouder van de
Amerikaanse indianen dus? Op grond van die veronderstelling en op grond van de
Native American Graves Protection en Repatriation Act van 1990 werd het skelet
onder de hoede geplaatst van het US Army Corps of Engineers (de militaire genie)
en onttrokken aan verder wetenschappelijk onderzoek.
De indianen hadden er immers bezwaar tegen gemaakt dat de wetenschap zich
meester maakte van stoffelijke resten van hun voorouders die gevonden werden, en
ze, na onderzoek, in musea tentoonstelde. Volgens de indianen was dit lijkenschennis.
Die resten behoorden in overeenstemming met de indiaanse rites (her)begraven te
worden. Om aan die wensen tegemoet te komen nam het Congres die wet van 1990
aan.
Maar nu ontstond er in verband met het skelet dat in Washington gevonden was
en dat spoedig de Kennewick Man genoemd werd (naar het dichtstbijzijnde plaatsje),
nog een complicatie. Vóór opberging in de kelders van de genie had een antropoloog
ontdekt dat de man alle kenmerken van het Kaukasische type droeg. Hij zou dus
helemaal geen voorouder van de indianen zijn, want die behoren tot het mongoloïde
type.
Tot dusver was algemeen aangenomen dat de indianen, oorspronkelijk komende
uit Azië, de eerste bewoners van het Amerikaanse vasteland waren (hoewel die
theorie niet onbestreden was), maar nu moest met de mogelijkheid rekening gehouden
worden dat ze voorafgegaan waren geweest door immigranten uit Europa, want daar
komt het Kaukasische type vandaan.
Een heel nieuw veld opende zich dus voor de wetenschap, maar dit bleef haar
ontzegd, omdat er geen verder onderzoek naar de Kennewick Man gedaan mocht
worden. Tegelijkertijd dreigde een eind gemaakt te worden aan de illusie van de
indianen dat zij van de eerste bewoners afstammen, en tevens een eind aan de rechten
die zij daaraan menen te kunnen ontlenen. Het bitterste zou wel de ontdekking zijn
dat de eerstelingen Europeanen waren geweest, want de voorvaderen van de indianen
waren door een latere golf uit Europa verdreven en grotendeels uitgeroeid geweest.
Of daarmee ook de grondslag aan die wet uit 1990 is ontvallen, is nog de vraag.
De wet (althans de naam ervan) spreekt niet van indianen, maar van native Americans.
Welnu, de Kennewick Man was, hoewel geen indiaan, ook een native American.
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Maar geen indiaan zijnde zou zijn lijk niet door de indianen opgeëist en volgens hun
rites (her)begraven kunnen worden.
Acht wetenschappers van naam hebben nu de rechter om opening van de kelders
der genie voor de wetenschap gevraagd, maar de indianen dat wil zeggen: de vijf
stammen waarvan de territoria in het dal aan de Columbia liggen zullen zich niet
gauw hun illusie laten ontnemen. Een lange gerechtelijke procedure, zoals in de
Verenigde Staten gebruikelijk, is dus te verwachten.
Fascinerende vergezichten worden door de ontdekking van de Kennewick Man
geopend. Zou de legende van Atlantis, dat verzwolgen rijk dat, volgens Plato, eens
tussen Afrika en Amerika zou hebben gelegen, dan toch meer dan een legende zijn
geweest? Maar daarmee zou nog niet zijn verklaard hoe die Kaukasiër aan de westkust
is terechtgekomen. We praten hier echter over eonen, en daarin kan veel gebeuren.
Zo'n vondst als in de staat Washington gedaan is, kan, behalve juridische, ook
politieke implicaties hebben. De politiek heeft er geen belang bij, indianen onnodig
tegen zich in het harnas te jagen zeker niet ter wille van een tak van wetenschap die
geen direct nut oplevert. In Amerika zijn de indianen echter tot een minderheid
ineengeschrompeld, maar in China is het een grote meerderheid die zich in haar
illusies aangetast voelt door de ontdekking van mummies met Kaukasische trekken
in het noordwesten van het land.
Maar ook morele vragen komen naar boven. Op grond van welk moreel gebod
mogen de graven van onze ouders, grootouders, zelfs overgrootouders niet geschonden
worden, maar oude graven wel? Waar ligt de grens? Is die ooit vastgesteld? Goed,
het is algemeen aanvaard dat terwille van de wetenschap mummies van farao's en
inca's losgewikkeld worden, maar moet dit in de schijn van televisiecamera's?
We lachen om de vloek die op het graf van Toetanchamon zou liggen, waarvan
de ontdekker lord Carnavon spoedig na de opening ervan in 1923 overleed, maar
anderzijds hebben we geleerd eerbied te hebben voor andere culturen. Behoort
voorouderverering niet tot sommige culturen? En zijn we er wijzer van geworden
nu DNA-onderzoek van stoffelijke resten heeft uitgemaakt dat Naundorf niet Lodewijk
XVII, zoon van de geguillotineerde Lodewijk XVI, is, zoals op zijn graf in Delft
gebeiteld staat?
Wijzer zijn we door deze ontdekkingen misschien niet geworden, maar onze
nieuwsgierigheid wordt er wel door bevredigd ook de mijne, want ik kijk graag naar
Discovery Channel, waar we, hoewel vaak op een enigszins geheimdoenerige toon,
van zulke vondsten op de hoogte worden gehouden. En wat is het bedrijven van
wetenschap anders dan het bevredigen van nieuwsgierigheid?
NRC Handelsblad van 30-08-2001, pagina 7

Bijbelstudie leidt tot alles
‘Sukkels’ noemt Gert A. van de Weerd mensen die niet geloven. Spendeer drie
maanden aan bijbelstudie, en hij weet zeker: dan raak je overtuigd. Zelf bestudeert
hij, hoewel in het dagelijks leven orgelbouwer, al twintig jaar de kleine profeten
Zacharias, Micha en Daniël, over wie hij zelfs boeken heeft geschreven. Dit alles
lees ik in het Nederlands Dagblad van 29 augustus.
Sukkels dat kan ik me persoonlijk aantrekken. Weliswaar meen ik van mezelf dat
ik de bijbel vrij goed ken (hoewel: in het land der blinden is éénoog al gauw koning),
maar gelovig ben ik niet. Misschien omdat ik nooit aan bijbelstudie heb gedaan?

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Bovendien zit ik dan nog met de vraag hoe studie van het Oude Testament iemand
tot een gelovige christen maakt.
Toch heeft Van de Weerd gelijk zij het op een andere manier dan hijzelf
waarschijnlijk denkt. Immers, de oorzaak dat de wetenschap meer, althans eerder,
tot bloei is gekomen in protestantse dan in rooms-katholieke landen wordt wel gezocht
in het feit dat de Reformatie bijbelstudie aanmoedigde terwijl Rome zelfs bijbellezing
ontmoedigde.
Bijbelstudie deed bij velen vragen ontstaan, waarvoor ze in dat boek geen, of geen
bevredigend, antwoord vonden. En zo gingen ze verder studeren. Dat leidde,
paradoxalerwijs, op den duur zelfs tot ongeloof. Zo gezien ligt bijbelstudie ook aan
de wortel dáárvan. Dat heeft Rome, dat zijn pappenheimers kent, voorzien. Vandaar
zijn wantrouwen jegens bijbelstudie, ja zelfs bijbellezing, van leken. Het was de
pastoor die alle antwoorden wist.
Onlangs heb ik mezelf aan een beetje bijbelstudie gewaagd, en wel naar aanleiding
van het artikel van de Leidse hoogleraar wijsbegeerte Herman Philipse in de krant
van 11 augustus (waarop ik op 23 augustus ook al reageerde). In dit artikel, getiteld:
‘Democratie is niet gebaat bij collectieve koppigheid’, citeert Philipse een bijbeltekst:
‘Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden’ (Matth.
15:13).
Maar eerst: wat verstaat Philipse onder ‘collectieve koppigheid’? Dat is een van
de methodes (door hem ook wel strategieën genoemd) die de mensen toepassen
‘wanneer de eigen mening botst met feiten en met meningen van anderen’. Die
methode wil dat iedereen hetzelfde denkt. ‘Wie anders denkt wordt geliquideerd of
geestelijk gelijkgeschakeld, soms op heel subtiele wijze. Dit is de strategie van
sommige wereldgodsdiensten en alle totalitaire regimes.’
Daartegenover bepleit Philipse de strategie van de ‘wetenschappelijke houding’.
Die vereist enkele deugden, ‘zoals nieuwsgierigheid, creativiteit in het verzinnen
van alternatieve visies, tegendraadsheid, intellectuele autonomie, eerlijkheid en
respect, voor afwijkende meningen deugden die volgens de methode van de collectieve
koppigheid juist ondeugden zijn’.
Ook volgens de bijbel zijn dit, volgens Philipse, ondeugden. Althans: de ‘genoemde
deugden, die tot vooruitgang leiden, vindt men er niet in bepleit. Integendeel, Jezus
zegt: “Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.”’
Misschien heeft Philipse gelijk wanneer hij zegt dat de door hem genoemde
deugden door de bijbel eerder als ondeugden worden beschouwd (omdat ze er niet
in worden bepleit) en dat het christendom daarom tot die wereldgodsdiensten behoort
die, volgens hem, de strategie van de collectieve koppigheid hanteren. Misschien
heeft hij gelijk, maar dan niet op grond van de door hem geciteerde woorden van
Jezus.
Immers, als we dit woord lezen in de context waarin het uitgesproken is, zien we
dat Jezus dit gezegd heeft na een twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden,
die hem verweten dat zijn discipelen de ‘overlevering der ouden’ overtraden. Die
Farizeeën hanteerden dus de methoden van de collectieve koppigheid.
Dat de discipelen hun handen niet wasten wanneer zij brood aten een ceremoniële
wassing, die met eigenlijke reinheid slechts in los verband stond was een van de
feiten die de Farizeeën aanvoerden als bewijs dat zij de ‘overlevering der ouden’
overtraden. Hierop antwoordde Jezus: ‘Niet wat de mond binnengaat maakt de mens
onrein, maar wat de mond uitkomt maakt de mens onrein’ (een betwistbare stelling,
maar daar gaat het hier even niet om).
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En toen de Farizeeën tegen deze ketterij fulmineerden, sprak Jezus het al meermalen
geciteerde woord: ‘Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid
worden’, en hij liet erop volgen: ‘Laat hen (de Farizeeën) gaan, blinden zijn zij, die
blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.’
Eerder had hij hen al ‘huichelaars’ genoemd.
Bijbelstudie maakt dus duidelijk dat Jezus met de plant die uitgeroeid moet worden,
de opvattingen van de Farizeeën bedoelde, die, met hun nadruk op de ‘overlevering
der ouden’, op collectieve koppigheid neerkwamen de collectieve koppigheid die
Philipse, overigens terecht, verafschuwt.
Anders gezegd: het woord van Jezus dat Philipse ziet als bewijs van collectieve
koppigheid, is juist gericht tegen zo'n collectieve koppigheid. Wat Jezus' volgelingen,
de kerken in de eerste plaats, later van Jezus' woorden gemaakt hebben, is een heel
andere zaak.
NRC Handelsblad van 06-09-2001, pagina 9

Amerika en wij na 11 september
Zondag kwam onze oudste zoon, die in New York City woont, over voor een
zakenbezoek van enige dagen. Vrouw en dochtertje van tien waren thuisgebleven,
want de ene had een baan en de andere moest naar school. Een gewoon bezoek dus,
zoals er zovele waren geweest. Niets om over naar huis te schrijven.
Maar deze keer liep het anders. Dinsdag kwam de aanval op New York. Weliswaar
woont het gezin op de 96ste straat, dus ver van de plaats des onheils, maar het kantoor
van onze schoondochter ligt veel dichterbij: 25ste straat, en wat wisten wij in die
eerste uren van de omvang van de ramp, en of er nog meer zouden volgen?
In elk geval: grote onzekerheid bij ons, in de eerste plaats bij onze zoon. Een
onzekerheid die vergroot werd door het feit dat communicatie met New York niet
mogelijk was. Pas in de loop van de avond was er contact. Onze schoondochter belde
op. Zij was van de 25ste naar de 96ste straat gelopen (de subway liep kennelijk niet)
om haar dochtertje van school te halen.
Ook het gebouw waar onze zoon werkt, dat slechts enkele straten van het getroffen
World Trade Center ligt, was, op het eerste gezicht, niet getroffen. Wel was het
kantoor, naar het zich liet aanzien, belangrijke cliënten kwijt. Die hadden hun kantoor
in de Twin Towers gehad.
Oninteressante faits divers? Niet voor ons. En hoewel er ongetwijfeld Nederlanders
zullen zijn wier betrokkenheid met het gebeurde groter is dan de onze en misschien
zelfs nòg in onzekerheid verkeren omtrent het lot van dierbaren en vrienden, is onze
betrokkenheid een klein bewijs van de gemeenschap niet alleen van belangen, maar
ook van emoties die langzamerhand tussen Europa en Amerika is ontstaan. Laten
we eerlijk zijn: honderdduizend doden in Rwanda raakt mij althans minder.
Zeker, 38 jaar geleden zaten velen, evenals eergisteren, ook gekluisterd aan hun
televisietoestel. Dat was op 22 november 1963, de dag dat president Kennedy werd
vermoord. Ook dat was een drama waar velen buiten Amerika zich intens betrokken
bij voelden. Hoeveel straten en boulevards zijn toen niet in Europa naar die president
genoemd, die per slot van rekening, nog geen drie jaar aan het bewind, nauwelijks
de kans had gehad zijn grootheid te bewijzen.
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Maar de betekenis van dit drama valt in het niet en niet slechts omdat er (afgezien
van de moordenaar zelf en een politieagent) maar één slachtoffer was bij dat van 11
september 2001, waarvan het aantal slachtoffers zeker in de duizenden zal lopen.
Ook met de Japanse aanval op Pearl Harbor van 7 november 1941 ‘a date that
shall live in infamy’, zei president Roosevelt wordt wel een vergelijking getrokken.
Weliswaar maakte die aanval een einde aan Amerika's isolationisme, maar het
vasteland van Amerika, dat, afgezien van de oorlog van 1812 (toen de Britten zelfs
het Witte Huis platbrandden), bleef ongedeerd. En: bij Pearl Harbor was de aanvaller
bekend. Die kon dus bestreden en verslagen worden. Dit is nu geheel anders.
De onbekende aanvaller werkt met ongebruikelijke middelen: geen raketten, maar
gekaapte vliegtuigen die als bommen gebruikt worden. Een raketschild wat daarvan
ook de voors en tegens mogen zijn werkt daar niet tegen. Ook gaat het hier niet om
een primitieve tegenstander, want de aanvallen van dinsdag waren een staaltje,
behalve van bereidheid tot zelfmoord, ook van coördinatie, vliegvaardigheid, kennis
van navigatie en ander professionalisme.
Amerika is dus in grote onzekerheid. Het tast in het duister. De wereld van vroeger
komt niet terug, zei minister-president Den Uyl na de Arabische olieboycot van 1975
met minder recht dan de Amerikaanse president dit nu aan zijn volk zou kunnen
zeggen. Deze algehele sfeer van onzekerheid en verbijstering vergt een koel en rustig
leiderschap.
Het zal voor de betrekkelijk onervaren president Bush moeilijk zijn de roep om
onmiddellijke wraak te weerstaan van de machtigste natie ter wereld, die van mening
is dat zij zich niet door een stel terroristen kan laten vernederen. Maar hoe? Het
minste waar zij zich tevreden mee zal stellen, is wel een ultimatum aan die landen
die aan terroristen niet noodzakelijkerwijs uitsluitend die van 11 september 2001
gastvrijheid verleend hebben of verlenen.
Maar de kans is ook groot dat, na een onmiddellijke wraakoefening of na een
gebleken onmogelijkheid van genoegdoening, het streven naar terugtrekking in een
fort Amerika zal groeien. Waar is een militaire begroting van 300 miljard dollar,
waar zijn acties in Kosovo en Bosnië voor nodig, wanneer Amerika niet eens in staat
is zijn eigen burgers thuis tegen aanvallen te beschermen? Dat zou een begrijpelijke,
zij het kortzichtige, reactie kunnen zijn.
Veel zal ook afhangen van de houding van Amerika's bondgenoten. Amerika zal
zich met recht kunnen beroepen op artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag, dat
bepaalt dat een aanval op één van de bondgenoten zal worden beschouwd als een
aanval op alle bondgenoten. Als de bondgenoten deze bepaling niet zouden uitleggen
zoals de Amerikanen dat verwachten, dan zou de druk zich van de wereld af te keren
wel eens onweerstaanbaar kunnen worden. En dan zouden de terroristen een
overwinning hebben behaald.

Gerectificeerd
Pearl Harbor
In de column Amerika en wij na 11 september (in de krant van donderdag 13
september, pagina 9) wordt de Japanse aanval op Pearl Harbor gedateerd op 7
november 1941. Het was 7 december 1941.
NRC Handelsblad van 13-09-2001, pagina 9
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Oorlog, een misleidend woord
In de vele beschouwingen over de betekenis die de aanval op Amerika van 11
september voor onze beschaving kan hebben, worden twee boeken van Amerikaanse
denkers vaak genoemd: The end of history and the last man van Francis Fukuyama
en The clash of civilizations and the remaking of the world van Samuel Huntington.
Beide boeken gaan over de wereld na de val van het communisme.
Hoevelen in Nederland het eerste boek hebben gelezen, is de vraag. De discussie
over Fukuyama's theses geschiedde meestal op grond van een voorafgaand artikel
van hem in The National Interest, waarvan de titel nog een vraagteken inhield: The
end of history? Maar dit vraagteken werd in de discussie veelal genegeerd, en
Fukuyama kreeg de nodige kritiek, zo niet hoon.
Die kritiek was niet helemaal gerechtvaardigd, want in zijn artikel zei hij
nadrukkelijk: ‘Het einde van de geschiedenis betekent niet het einde van
gebeurtenissen in de wereld.’ Het betekent zelfs niet ‘het einde van het internationaal
conflict als zodanig’. ‘Terrorisme en nationale bevrijdingsoorlogen zullen blijven’,
zei Fukuyama in 1989.
Ook was Fukuyama niet triomferend over de overwinning van liberalism (vaak
hier verkeerd met liberalisme vertaald, terwijl het eerder, veel ruimer, democratie en
rechtsstaat betekent). Integendeel, Fukuyama sprak over de ‘geestelijke leegheid’
van liberalism en voorzag ‘eeuwen van verveling’. ‘Het einde van de geschiedenis
zal een zeer droevige tijd zijn’, besloot hij.
Wat bedoelde hij dan wèl met het einde van de geschiedenis? Hij bedoelde ermee
‘het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisatie
van de westerse liberal democratie als definitieve regeringsvorm’. De geschiedenis
als intellectueel discours is, na de val van de ideologische tegenstander die het
communisme was, ten einde.
Inderdaad hadden liberalism en communisme in zoverre gemeenschappelijke
wortels dat beide voortkwamen uit de Verlichting. Karl Marx was een typisch
negentiende-eeuwse Europese denker. In zoverre was het communisme, als ideologie,
onmiskenbaar een product van de westerse beschaving en was er dus - alweer:
ideologisch - discussie mee mogelijk.
In de praktijk was die discussie vrijwel onmogelijk, omdat een niet-westers
machtssysteem, de Sovjet-Unie, zich van die ideologie had meester gemaakt en haar
tot instrument van zijn machtspolitiek had gemaakt. Maar zelfs in die geperverteerde
vorm dwong het communisme de tegenstander tot nadenken, standpuntbepaling en
bezinning over zichzelf. Die prikkel viel weg na de val van het communisme.
Nu kan er veel tegen deze theorie ingebracht worden, en Fukuyama is er zelf tien
jaar later gedeeltelijk van teruggekomen (‘de geschiedenis kan niet tot een eind
komen zolang de moderne natuurwetenschap geen eind heeft’, zei hij nu), maar
vaststaat dat er met de nieuwe tegenstander die opgedoemd is, het islamitische
fundamentalisme, nog minder gemeenschappelijks is dan er met het communisme
was. Daarmee is geen enkel intellectueel discours mogelijk. Dialoog - een woord dat
weer gehoord wordt - is hier een leeg woord.
Daarom is het niet helemaal billijk om, met Pieter Hilhorst en Hans Wansink in
de Volkskrant van 15 september, te schrijven: ‘Het feestje van Fukuyama is voorbij.’
Hij mag dan niet helemaal gelijk hebben gehad, maar een tegenstander met wie een
ideologische discussie in beginsel mogelijk is, is er nòg niet. De liberal
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consumeermaatschappij blijft even leeg als zij was, tenzij die leegte door nationalisme
gevuld zou worden (iets wat Fukuyama als mogelijkheid voorzag en wij nu in Amerika
zien gebeuren).
Het andere boek, dat van Samuel Huntington, kan, in tegenstelling tot dat van
Fukuyama, na 11 september van zeker eerherstel genieten. Daarin voorzag de schrijver
niet langer klassieke oorlogen tussen staten, maar tussen beschavingen, waarvan hij
er een stuk of zes telde. De islam was, volgens hem, één van die beschavingen
waarmee het Westen in botsing zou komen.
Bij verschijning, in 1996, kreeg die stelling eveneens veel kritiek. Ook ik mengde
mij toen in de discussie (al vóór 1996, nl. op grond van een eerder verschenen artikel
van Huntington, waarin hij zijn later uitgewerkte these poneerde). Mijn voornaamste
bezwaar was dat de islam hopeloos verdeeld was en dat daarom de islamitische staten
zich nooit tot een militaire macht zouden samensmeden, vergelijkbaar met Amerika.
De oorlog tegen Irak lag nog vers in het geheugen.
Nu moet ik toegeven dat ik te zeer bevangen was door het idee dat oorlogen alleen
maar tussen staten (of coalities van staten) gevoerd kunnen worden. Nu, na 11
september, blijkt dat er helemaal geen staten voor nodig zijn om een staat in zijn hart
te treffen. En waar er geen vijandelijke staat is, kan de vijand ook niet verslagen
worden - althans niet met middelen waarmee tot dusver oorlogen gevoerd werden.
Oorlog is dan ook, in de nieuwe situatie, een misleidend woord geworden.
Hoe misleidend - dat blijkt alleen al hieruit dat minister-president Kok maandag
verklaarde dat ook Nederland ‘in oorlog’ is, terwijl de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken tegelijkertijd in een interview in De Standaard zei: ‘Nee, we zijn
niet in oorlog.’ Leve de gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek van
Europa!
Omdat staten niet de belangrijkste acteurs waren in de aanval op Amerika, is het
onverstandig al te veel hoop te putten uit de verklaringen van islamitische regeringen
en islamitische religieuze leiders in het Westen waarin die aanslag wordt afgekeurd
of zelfs steun wordt beloofd aan Amerika. Dat doen ze vrijwel zeker omdat ze bang
zijn voor hun eigen hachje of voor haatcampagnes tegen islamitische minderheden.
Even zeker is het dat de grote massa's in islamitische landen er, wat dit betreft, anders
over denken. En daaruit worden de terroristen gerekruteerd.
Om nog even op Fukuyama terug te komen: in de Financial Times van 15 september
laat ook hij zijn licht over de aanslag schijnen. (Dit stuk stond ook in deze krant van
18 september). Hij verwacht dat de Amerikaanse samenleving ‘sterker en meer
verenigd en meer internationaal betrokken’ uit de ramp te voorschijn zal komen.
‘Thans en voor de voorzienbare toekomst is isolationisme van de tafel’, het is ‘geen
optie’. Het lijkt een beetje vroeg om nu al tot die conclusie te komen.
NRC Handelsblad van 20-09-2001, pagina 9

Dichter bij de burger
‘Wir spielen weiter, bang und schwer Erlerntes hersagend...’ Deze woorden uit het
gedicht ‘Todes-Erfahrung’ van R.M. Rilke lijkt toepasselijk op alles wat niet met
het apocalyptische gebeuren van 11 september te maken heeft. Dit heeft immers het
wereldtoneel totaal veranderd, hoewel we niet weten welk stuk er opgevoerd zal
worden. Intussen gaan we door alsof er niets gebeurd is. Dat geldt niet alleen voor
de troonrede, maar ook voor onderstaand artikel. De relevantie van het daarin
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behandelde onderwerp en van vele in volgende artikelen behandelde onderwerpen
is onzekerder geworden, maar ‘wir spielen weiter’.
Tussen 1952 en 1956 had Nederland twee ministers van Buitenlandse Zaken
tegelijkertijd welteverstaan. Het waren mr. J.W. Beyen en mr. J.A.H.M. Luns. De
reden was, zo grapten ze, dat een klein land zo veel buitenland heeft. De ware reden
was dat minister-president Drees niet wilde voldoen aan de eis van de Katholieke
Volkspartij, die als tweede partij uit de verkiezingen te voorschijn was gekomen, dat
een partijgenoot minister van Buitenlandse Zaken zou worden.
Zo werd de partijloze Beyen minister en, naast maar niet onder hem, de katholieke
Luns minister zonder portefeuille. De eerste zou Europese integratie en Atlantische
samenwerking doen, de tweede de rest van de wereld (waaronder de Verenigde Naties
en Indonesië). Het was geen gelukkige combinatie, want de heren kregen al gauw
slaande ruzie met elkaar overigens niet over het beleid, maar over
competentiekwesties.
Met deze voorgeschiedenis in gedachten kan iemand zich misschien verbazen dat
Ad Melkert, die een kans maakt eens minister-president te worden, onlangs heeft
gepleit voor een aparte minister van Europese Zaken, naast de minister van
Buitenlandse Zaken (die dan vermoedelijk, evenals Luns tussen 1952 en 1956, de
rest van de wereld zou doen minus de zaken waar het gemeenschappelijk buitenlands
beleid van de Europese Unie zich mee bemoeit?).
De argumenten die Melkert aanvoert, zijn plausibel: de coördinatie van het
Europese beleid tussen de departementen en binnen de ministerraad zou er een
‘herkenbaarder politieke leiding’ door krijgen. ‘Het gaat in wezen om het versterken
van de binnenlands-politieke poot van het ministerie van Buitenlandse Zaken.’
Het is een ‘illusie dat een minister van Buitenlandse Zaken de tijd en belangstelling
zou vinden om zich te mengen in de afwegingen die relevant zijn voor tal van kwesties
op het terrein van de vakdepartementen’. Maar kan, zoals al ruim 35 jaar gebruik is,
een staatssecretaris dat dan niet af? Nee, zegt Melkert, binnen de ministerraad heeft
een staatssecretaris, hoe competent ook, niet hetzelfde gewicht als een minister.
Zoals gezegd: sterke argumenten (behalve dat in het huidige kabinet de
staatssecretaris, Benschop, waarschijnlijk meer het oor heeft van de minister-president,
een partijgenoot, dan de minister van Buitenlandse Zaken). Bovendien is het
onbetwistbaar dat ‘Europa’ in het buitenlands èn binnenlands beleid oneindig
belangrijker is geworden dan in de dagen van Drees, Beyen en Luns. Daarom is een
tweedeling nu minder ongerijmd dan ze in die dagen was. Maar het risico van ruzie
blijft. Dat zou wellicht kleiner worden als beide bewindslieden van dezelfde partij
zouden zijn, maar dat is in een coalitieregering nauwelijks te verwachten.
Nog revolutionairder, en daarom nog minder te verwachten, zou de overigens
rationele oplossing zijn Europese zaken onder te brengen bij de minister-president,
die toch al, als lid van de Europese Raad, zo'n dikke vinger in die pap heeft. Het zou
de eenheid van beleid meer ten goede komen dan twee ministers van Buitenlandse
Zaken.
Liefst zou voorkomen moeten worden dat, als tot een aparte minister van Europese
Zaken besloten zou worden, deze keuze het resultaat zou zijn van een
binnenlands-politieke koehandel. Maar ook dat is waarschijnlijk niet bereikbaar.
Nederland heeft per slot van rekening al eens een minister voor de Publieke
Bedrijfsorganisatie gekend en kent nu een minister voor het Grotesteden- en
integratiebeleid functies die uitsluitend geschapen werden om een bepaalde partij in
het kabinet aan haar trekken te laten komen.
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Een ander idee om ‘Europa’ dichter bij de burger te brengen is het voorstel om de
voorzitter van de Europese Commissie tegenwoordig de Italiaan Prodi voortaan
rechtstreeks te laten kiezen. Het kabinet bepleitte dit al in zijn notitie van 8 juni jl.
over De toekomst van de Europese Unie overigens zonder argumentatie. Die leverde
Melkert in de rede waarin hij voor een minister van Europese Zaken pleitte, ook
nauwelijks voor dit idee. Staatssecretaris Benschop doet dit wèl. In een interview
met het magazine O/N zegt hij: ‘Het gaat mij erom dat Europa politieker wordt, dat
het democratische gehalte, en dus de betrokkenheid, groter wordt; dat partijen op
Europees niveau campagne voeren met een aansprekende kandidaat. Zo'n door de
bevolking gekozen voorzitter wordt een politiek zwaargewicht.’
Hoe stellen Benschop en andere voorstanders van dit idee zich een kandidaat voor
die zowel voor de burgers van Nederland, Portugal, Denemarken en andere landen
‘aansprekend’ is? Zo'n kandidaat zal toch campagne moeten voeren, en dat zal hij
niet kunnen doen in alle talen van de EU. Daarom alleen al kan er geen kandidaat
zijn die in alle landen ‘aansprekend’ is.
Bovendien hebben de grote landen bij zo'n verkiezing altijd een voorsprong,
gewoon omdat zij meer kiezers hebben dan de kleine. ‘Wordt dat dan niet altijd een
Fransman, Engelsman of Duitser?’ vroeg de interviewer Benschop dan ook terecht.
Diens antwoord: ‘Bill Clinton kwam ook uit het kleine staatje Arkansas’ grenst aan
het demagogische. In elk geval snijdt het geen hout, om de simpele reden dat Clinton
door alle burgers van de Verenigde Staten verstaan werd.
Trouwens, Benschop had al eerder in het interview zijn argumenten zelf ontkracht:
‘De identificatie van veel mensen met Europa loopt toch via hun eigen premier of
president.’ Zo is het. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat het Europese Parlement
(of de grootste fractie daarin) bepaalt wie voorzitter van de Commissie wordt. Maar
dat is dan geen rechtstreekse verkiezing.
Bovendien: staat het Europese Parlement wèl dichter bij de kiezer dan de Europese
Raad, die tot dusver de voorzitter kiest? Het opkomstpercentage bij de laatste Europese
verkiezingen was in Nederland 29,9 (bij de laatste nationale verkiezingen 73,3).
NRC Handelsblad van 27-09-2001, pagina 9

Gewettigd, maar ook doeltreffend?
Dit sta voorop: de aanvallen op Afghaans grondgebied waren onvermijdelijk en zijn
gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd niet als wraakoefening, maar als vergelding. Zoals
in een rechtsstaat elke misdaad door straf vergolden wordt, zo konden de aanslagen
van 11 september op New York en Washington niet ongestraft blijven.
Deze prealabele vaststelling maakt evenwel geen einde aan de twijfel die overblijft
en die uitgesproken mag worden. De aanvallen die vorige zondag begonnen, mogen
onvermijdelijk en gerechtvaardigd zijn zijn zij ook een doeltreffend antwoord op het
verschijnsel terrorisme? Is dit niet een hydra, waaraan, bij elke kop die haar afgeslagen
wordt, twee nieuwe koppen ontspruiten? Stel dat Osama bin Laden, die geldt als de
spin in het terroristische web, dood of levend in handen van de Amerikanen valt is
daarmee een eind gekomen aan de terreur? Wie dat denkt, maakt dezelfde vergissing
als die Nederlanders maakten die ruim vijftig jaar geleden dachten dat, als Soekarno
eenmaal uit de weg zou zijn geruimd, de opstand in Indonesië ineen zou zakken.
Een even grote vergissing is het, n'en déplaise prins Willem-Alexander, te menen
dat armoede aan de wortel van de terreur ligt en dat, als die eenmaal weggenomen
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is, de terreur vanzelf zal ophouden. Het is niet zozeer de armoede die de oorzaak is,
als wel de vernedering. ‘Wij zijn groot en machtig, en zij zijn het niet. Zij voelen
zich vernederd, uitgesloten, hoewel zij degenen zijn die op de olie zitten’, zei
Bolkestein onlangs. Economische hulp, die nodig is en ook graag geïncasseerd wordt,
heeft als keerzijde dat zij nog meer vernedert.
Vernederde massa's zijn doorgaans ontvankelijk voor de boodschap van een redder.
Niet alleen in Azië. Ook vele Duitsers zagen, na Versailles en in de economische
crisis van de jaren '30, uit naar een heiland. Maar in zekere zin is Bin Laden of welke
andere profeet die eventueel in zijn plaats komt nog gevaarlijker dan Hitler. In de
eerste plaats kon deze met militair geweld bestreden en ten slotte verslagen worden,
maar dat zal met het islamitisch terrorisme niet zo gemakkelijk gaan.
Er is nóg een verschil. Miljoenen Duitsers waren bereid voor Hitler of hun
vaderland te sterven en verlengden daardoor de oorlog, maar nu heeft het Westen te
maken met een vijand die niet alleen bereid is te sterven voor zijn zaak, maar die
zijn zelfmoord bewust, en zelfs graag, tot voorwaarde van zijn actie maakt.
Dit verschijnsel is een geheel nieuwe factor in de berekening, waarop het Westen
geen antwoord heeft, want dat gaat er, zoals Hans Magnus Enzensberger in de krant
van 22 september schreef, van uit ‘dat de drang tot zelfbehoud de leidraad van het
menselijk leven is’. Welnu, dat blijkt niet universeel het geval te zijn. Heeft het
Westen daar een antwoord op?
Op 11 september is, op een wijze die hijzelf waarschijnlijk niet voorzien heeft,
het woord van de Franse socioloog-filosoof Raymond Aron bewaarheid: ‘Als de
mens bereid is zijn leven voor zijn idealen op te offeren, dan is hij zeker nog meer
bereid het leven van anderen op te offeren.’ Nu is, zoals gezegd, dat offer van eigen
leven zelfs voorwaarde voor de dood van anderen geworden.
Als dat zo is, dan is het wapen dat gebruikt wordt, vrij onverschillig. Als het
moeilijker wordt gemaakt vliegtuigen te kapen en op gebouwen te laten neerstorten,
dan zijn er andere mogelijkheden, die geen grote organisatie behoeven om doeltreffend
te zijn. Zoals The Economist van deze week betoogt, is slechts een kleine chemische
of biologische aanval nodig om paniek te zaaien, en dat is juist het doel van de
terrorist: ‘Paniek kan even verlammend werken als welk zenuwgas dan ook en
besmettelijker zijn dan welk virus dan ook.’
Op dit gevaar zijn bommen op Afghanistan, hoe gerechtvaardigd ook, geen
antwoord. Is dialoog met Bin Laden e.t.q. dan het antwoord, zoals irenische geesten
hier steeds beweren? Maar fundamentalisten, waar ook ter wereld, zijn niet
geïnteresseerd in dialoog met andersdenkenden, en Bin Laden wil hen zelfs uitroeien.
Natuurlijk weet ook de Amerikaanse regering dat bommen geen antwoord, geen
voldoende antwoord althans, zijn. Zij moeten dan ook vooral dienen als waarschuwing
aan landen die terroristen steunen of zelfs maar herbergen: ook dit lot kan jullie te
wachten staan. Die landen hebben doorgaans meer te verliezen dan het doodarme en
al vóór de Amerikaanse bommen grondig vernielde Afghanistan. President Bush
zinspeelde op die mogelijkheid in zijn rede van zondag, en daags daarna stelde hij
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ervan in kennis. Maar als hij de daad
inderdaad bij het woord zou voegen en landen als bijvoorbeeld Irak zou bombarderen,
dan kan de wereld uitbarstingen in de islamitische wereld verwachten waarbij
vergeleken het geweld dat in Pakistan, Indonesië en de Filippijnen uitbrak na de
eerste bombardementen, en waarbij zelfs gebouwen van de Verenigde Naties in brand
werden gestoken, slechts kinderspel was. De coalitie van Aziatische landen die Bush
gebouwd heeft om zijn optreden tegen Afghanistan mogelijk te maken, zou dan
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waarschijnlijk uiteenvallen. Het is zelfs de vraag of hij dan op zijn Europese
bondgenoten zou kunnen rekenen.
Kortom, Amerika heeft gelijk, maar het moet om uit een kop boven een analyse
van Mia Doornaert in De Standaard van 9 oktober te citeren ‘ook gelijk krijgen’.
NRC Handelsblad van 11-10-2001, pagina 9

Jaaps milieu en gedachtegoed
Terug naar de provincie. Terwijl de wereld wankelt op de rand van een afgrond, kiest
het CDA dit ogenblik uit voor een politieke moord op zijn politieke leider, die in
zijn val zijn Brutus meesleurt. Over dit minidrama zijn in de Nederlandse pers bijna
evenveel beschouwingen geschreven als over de aanslag van 11 september en zijn
gevolgen.
Ik heb ze allemaal braaf gelezen en er veel van opgestoken, maar de eigenlijke,
misschien zelfs doorslaggevende reden waarom Jaap de Hoop Scheffer weg moest,
heb ik er op z'n hoogst in aangeduid gevonden. ‘Nog lang niet alles is uitgesproken
in de partij’, heeft de nieuwe leider, Jan-Peter Balkenende, gezegd. Het is de vraag
of dit ooit zal gebeuren.
Laat ik daarom een poging wagen, uitgaande van die enkele aanduidingen in de
analyses. ‘De mentaliteitsverschillen bestaan nog steeds (in het CDA)’, schrijft Jaap
van Ginneken in het Algemeen Dagblad van 6 oktober. ‘Je kunt bijvoorbeeld vaak
al aan iemands lichaamstaal zien of hij of zij aan de Amsterdamse VU heeft gestudeerd
dan wel in Nijmegen of Tilburg.’ Of in Leiden, voeg ik daaraan toe.
Tot de veel gehoorde typeringen die de afgelopen jaren van De Hoop Scheffer
werden gegeven, behoorde volgens Mark Kranenburg (deze krant van 8 oktober)
deze: ‘Jaap was zo establishment’, en J.M. Bik noemde hem daags daarna (ook in
deze krant) ‘qua verschijning, articulatie, opleiding en optreden’ de ‘archetypische
bewoner van het chique Haagse Benoordenhout’.
Allemaal waar of bijna waar, maar het blijft bij aanduidingen. De werkelijkheid
is dat De Hoop Scheffer uit een milieu komt dat qua cultuur mijlenver van het CDA
af staat. Zijn familie is een bekende Amsterdamse, doopsgezinde familie. Weliswaar
geen regentengeslacht (de doopsgezinden konden evenmin als de remonstranten, laat
staan de katholieken en joden, in de 17de en 18de eeuw regenten worden), maar daar
niet ver vandaan.
De familie had zelfs een bekende voorvader: de kerkhistoricus Jacob Gijsbert de
Hoop Scheffer (1819-1893), hoogleraar aan het Seminarium van de Doopsgezinde
Broederschap en later aan de Amsterdamse Universiteit. ‘Hij muntte uit in keurigheid
van taal en stijl’, zegt mijn encyclopedie. Of onze Jaap die eigenschappen geërfd
heeft, zullen we in het midden laten. Zijn voornamen zijn in elk geval wèl die van
de doopsgezinde leidsman.
Maar Jaap is toch katholiek? Inderdaad, zijn vader trouwde met een katholiek
(Jaaps grootouders hebben ongetwijfeld gezegd: rooms) meisje, en zo is Jaap katholiek
opgegroeid, opgevoed en getrouwd. Maar dat maakt hem hij mag nog zo bon
catholique zijn nog niet tot iemand van wie je ziet, ruikt en hoort dat hij katholiek
is. Jaap blijft de uitstraling hebben van het milieu waaruit hij voortkomt: de
Amsterdamse vooraanstaande burgerij.
Daarbij komt dat Jaap in Leiden ging studeren en lid werd van het Leidsch
Studenten Corps, waar de katholieken, om het zacht te zeggen, niet in de meerderheid
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zijn. En hij was daar niet de eerste de beste ‘corpsbal’ (zoals buitenstaanders
corpsleden noemen): in het jaar 1969/1970 was hij zelfs lid van het Collegium (dat
is in Leiden wat in andere corpora Senaat heet) zij het als laatste lid van dit vijftal.
Kortom, in habitus en spraak draagt hij alle kenmerken van zijn herkomst, en het
moet tot zijn eer gezegd worden: hij probeert die niet te verdoezelen. Die habitus en
spraak worden, alweer door de buitenwacht, veelal bekakt genoemd. Welnu, Jaap is
helemaal niet bekakt in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bolkestein, wiens intellectuele
bagage dan ook zwaarder is, maar zijn verschijning en accent worden bekakt
gevonden.
In het milieu waarvan Jaap, uiterlijk althans, een typische exponent is, stemde men
doorgaans liberaal, soms christelijk-historisch en, na de oorlog, heel soms PvdA
(zoals sommige Van Halls en Patijns de laatsten overigens geen Amsterdammers
deden). Maar Jaap was goed katholiek en sloot zich dus, na een korte zijsprong naar
D66, aan bij het CDA.
Maar dat wil niet zeggen dat hij een typische CDA'er werd. Hij ‘kon het
gedachtegoed van de partij niet voor het voetlicht brengen’, schrijven Hans Goslinga
en Marcel ten Hooven in Trouw van 3 oktober. Kennelijk niet, maar lag dat, zoals
zij menen, daaraan dat ‘hij zich dat niet echt eigen had gemaakt’? Lag het niet veeleer
aan de liberale uitstraling die hij van zijn milieu geërfd had? Maakte die niet dat zijn
woorden, die ongetwijfeld oprecht waren, vaak zo onecht klonken?
Aan het milieu waarvan Jaap de uiterlijke kenmerken draagt, is op zichzelf niets
mis. Vooral ‘de doopsgezinden waren altijd hardwerkende, maar vooral sober levende
mensen geweest, “soliede klanten en stille potters”, zoals J. Saks hen noemt’ (in zijn
Socialistische opstellen), schrijft Kees Bruin in zijn aardige boekje Een herenwereld
ontleed, een studie over Amsterdamse oude en nieuwe elites (1980).
Maar die wereld staat, zoals gezegd, mijlenver van die van het CDA, en zeker van
de katholieke bloedgroep, en nòg verder van het zuidelijke bastion erin. Hier roepen
Jaaps overgeërfde eigenschappen, zich vooral uitend in zijn niet bepaald zoetgevooisde
stem, onmiddellijk associaties op met een wereld waarin de liberalen heer en meester
waren, zowel boven als beneden de rivieren, en de katholieken tweederangs burgers.
Dit is een feit dat degenen in het CDA die zich zorgen maakten over de
verkiezingen van 2002, in hun overwegingen betrokken moeten hebben zeker wanneer
zij ervan uitgingen dat de zuidelijke provincies in elk geval voor het CDA behouden
moesten blijven. Welke aantrekkingskracht kon iemand met de uitstraling van de
noorderling Jaap de Hoop Scheffer, al was hij nog zo vroom katholiek, op de kiezers
daar uitoefenen? Dat was een zorg die op zichzelf legitiem was, al rechtvaardigde
zij misschien niet de sluipmoord op hem.
Maar... zal de typisch gereformeerde Balkenende het wèl redden bij de katholieke
bloedgroep, meer in het bijzonder: de zuidelijke provincies? Antirevolutionairen
hebben het altijd, al in de dagen van Abraham Kuyper, beter kunnen vinden met
katholieken dan met liberalen, die ook door hen koud en arrogant gevonden worden,
en de typisch roomse Van Agt was bij het gereformeerde volk zelfs populair. De
grote vraag is of die liefde beantwoord wordt.
Kees Bruin schrijft in de inleiding van het boekje waaruit ik zonet citeerde:
‘Onderzoek naar de sociale verhoudingen in de hogere regionen van de Amsterdamse
samenleving is nog amper door sociologen en historici verricht.’ Ruim twintig jaar
later is daar, voorzover ik weet, weinig aan veranderd. Op zulk onderzoek (niet alleen
tot Amsterdam beperkt) schijnt, ondanks Norbert Elias, een taboe te rusten omdat in
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ons schijnheilig vaderlandje ‘nicht sein kann, was nicht sein darf’ (om een gedicht
van Christian Morgenstern aan te halen)?
En toch kan zo'n onderzoek, zoals we aan het geval-De Hoop Scheffer zien, ook
relevant zijn voor de politiek.
NRC Handelsblad van 18-10-2001, pagina 9

Europa en de buitenwereld
In mei van dit jaar hield minister Van Aartsen een toespraak voor de Georgetown
Universiteit in Washington. Daarin stelde hij zo bracht hij de Tweede Kamer vorige
week in herinnering ‘dat de Europese Unie, door een actievere rol te spelen op het
gebied van het buitenlands beleid, een belangrijker partner voor de Verenigde Staten
kan worden. Dat gebeurt nu ook al.’ (De betekenis van dat ook is niet helemaal
duidelijk.) ‘De EU en de VS versterken elkaar steeds meer in volwassen partnerschap.’
De feiten weerspreken hem. Na de aanslagen van 11 september richtte de
Amerikaanse regering zich niet tot de EU als zodanig, maar tot de afzonderlijke
regeringsleiders. En de huidige top van de EU, voorzitter Verhofstadt en
Commissievoorzitter Prodi, bracht pas op 27 september een bezoek aan president
Bush geruime tijd nadat Blair en Chirac waren geweest.
Bush moet toen een merkwaardige indruk van Europese eenheid hebben gekregen,
want volgens ‘eensluidende indiscreties’ (zo weet de Brusselse Standaard te melden)
zouden Verhofstadt en Prodi elkaar ‘gecorrigeerd en tegengesproken’ hebben in
aanwezigheid van de president. Later zijn beide voorzitters van ‘Europa’ elkaar nog
eens in de haren gevlogen: Prodi vindt dat de in Frans en Nederlands breedsprakige
Verhofstadt hem op persconferenties nauwelijks aan het woord laat komen en dreigt
daarom weg te blijven bij de Europese top in Laken in december.
Le Monde van 5 oktober maakt melding van een ander Europees bezoek aan
Washington: dat van Louis Michel, de minister van Buitenlandse Zaken van België
(dat op het ogenblik voorzitter is van de EU), geflankeerd door Javier Solana, de
hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken, en Chris Patten, de
Europese commissaris voor (eveneens) Buitenlandse Zaken. (Deze triplicatie is op
zichzelf al voor de buitenwereld om dol van te worden.)
Welnu, Michel deed, als voorzitter, het woord, en op de exuberante wijze die wij
van hem gewend zijn. Solana en Patten stonden er, volgens Le Monde, zwijgend en
een beetje gegeneerd bij. Het blad knoopt daar de vraag aan vast of de buitenwereld
wel een duidelijke indruk kan krijgen van het Europese beleid, wanneer zij elk halfjaar
te maken heeft met een andere politicus die de EU vertegenwoordigt. Ieder doet dit
immers op zijn eigen wijze en is geneigd, al dan niet bewust, de prioriteiten van zijn
eigen land te volgen.
Daarbij komt dat Michel er telkens in slaagt zijn Europese collega's te ergeren. Zo
gaf hij laatst op een praatprogramma op de Waalse televisie Blair een zes (omdat hij
‘te oorlogszuchtig’ was) en Berlusconi een nul (omdat hij de westerse beschaving
superieur aan de islam had genoemd). En op de bijeenkomst van de ministers van
Buitenlandse Zaken op 17 oktober laadde hij zware kritiek van zijn collega's op zich,
omdat hij verzuimd had hun een ontwerp-rapport voor te leggen dat had moeten
dienen als hun inbreng op de EU-top te Gent (waar zij, tot hun boosheid, niet bij
mochten zijn).
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Dit alles gebeurde in de paar weken, dagen, ja zelfs uren voordat Van Aartsen zijn
gloeiend getuigenis gaf van de buitenlandse politiek van de EU. Daarna kwam Gent.
Daar zouden de regeringsleiders van de EU bijeenkomen, maar tot ieders verrassing
lieten Blair, Chirac en Schröder die bijeenkomst voorafgaan door een onderonsje à
trois. Grote verontwaardiging bij de anderen natuurlijk: Verhofstadt was ‘ontstemd’,
Kok vond het ‘ongepast’, Benschop sprak van een ‘verkeerd signaal’, Prodi toonde
zich ‘ontgoocheld’, en Berlusconi was helemaal razend omdat hij niet was
uitgenodigd.
Des te merkwaardiger was het dus dat de gebruuskeerde regeringsleiders even
later genoegen namen met de verklaring die de ‘Grote Drie’ gaven van hun apartje:
het was alleen maar ‘technisch overleg’ geweest over mogelijke deelneming aan de
militaire actie in Afghanistan, en dat is iets wat niets te maken heeft met de EU en
haar buitenlands beleid, zoals Chirac met nadruk naar voren bracht.
Formeel gesproken is dat juist. Maar intussen werd de Europese sfeer, die, getuige
de gegeven voorbeelden, al slecht was, er nog meer door bedorven. Voor de Gentenaar
Verhofstadt was het helemaal een affront, want hij had gehoopt juist in zijn eigen
stad triomfen te zullen behalen. Het incident deed denken aan de woorden die de
Franse gezant bij de vrede van Rijswijk (1697) de Nederlanders toevoegde: ‘Bij u,
over u, maar zonder u.’
Maar het incident belichtte nog iets wezenlijkers: een buitenlands beleid dat niet
beschikt over de ultima ratio van zijn geloofwaardigheid, ja daar niet eens over mag
praten, is geen buitenlands beleid. De EU mag nog zoveel missies naar de
crisisgebieden van de wereld sturen volgende maand weer naar het Midden-Oosten,
als er geen macht achter zit, maken die op de betrokken landen geen enkele indruk.
Maar werkt de EU dan niet aan een snelle interventiemacht van 60.000 man, die
in 2003 klaar moet zijn (dat wil zeggen: vanaf 2003 binnen drie maanden in crises
moet kunnen interveniëren)? Inderdaad, daar is enkele jaren geleden toe besloten.
Maar wie ooit geloofd heeft dat dit doel binnen de afgesproken termijn gehaald zou
worden, moet intussen door een rapport van het International Institute for Strategic
Studies uit de droom geholpen zijn. Alleen al de algemene weerzin meer aan defensie
uit te geven logenstraft die illusie.
Hoe is het, gezien deze feiten, dan mogelijk dat Van Aartsen zich steeds zo
optimistisch over de invloed van ‘Europa’ uitlaat? Er zijn twee verklaringen: òf hij
gelooft het zelf niet, maar zegt het maar om de burger moed in te spreken (maar dan
onderschat hij de intelligentie van die burger toch) òf hij gelooft het zelf wèl. Het
laatste is misschien nog erger dan het eerste.

Gerectificeerd
Vrede van Rijswijk
In de rubriek Dezer Dagen (in de krant van donderdag 25 oktober, pagina 9) schreef
J.L. Heldring de uitlating ‘Bij u, over u, maar zonder u’ toe aan de Franse gezant bij
de Vrede van Rijswijk (1697). Het waren echter woorden die de Franse gezant bij
de Vrede van Utrecht (1713) uitsprak.
NRC Handelsblad van 25-10-2001, pagina 9
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Voer voor zelfgenoegzaamheid
Nederland is een natie ‘die open en objectief meent te zijn, maar ook enorm lange
tenen heeft en van buitenlanders maar moeilijk kritiek slikt’, schrijft Steven de Foer,
die van 1997 tot 2000 correspondent van De Standaard in ons land was, in het zojuist
verschenen boekje Onder Hollanders: een Vlaming ontdekt Nederland (uitg. Balans).
Hetzelfde zei de Amerikaanse schrijver Norman Mailer zaterdag voor een
Nederlands publiek van zijn land: Amerikanen kunnen kritiek op hun land niet
uitstaan. Ongetwijfeld vond een groot deel van dat gehoor dit ‘typisch Amerikaans’,
terwijl ze zelf, volgens De Foer, ‘iedere zweem van negatieve kritiek als een dolksteek
in het hart van hun land beschouwen’.
Ja, een ‘genadeloze analyse van het hedendaagse Amerika’, zoals de verslaggever
Mailers rede noemde in de krant van 29 oktober, horen velen graag, omdat die hun
oordeel - om niet te zeggen: vooroordeel - bevestigt, en dat is altijd prettig. Of Mailer
bij uitstek gekwalificeerd is zo'n analyse ten beste te geven, vragen ze dan meestal
niet.
Niet dat Mailer alleen maar onzin debiteerde. Zo ben ik het met hem eens dat de
Twin Towers ‘het ritme van de skyline van Manhattan’ verstoorden. Puur
architectonisch gesproken is hun verdwijning geen verlies. En wie van bijbelse
vergelijkingen houdt, kan, met Mailer, denken aan de Toren van Babel, ‘die dan ook
vernietigd moest worden’.
En wat zijn ‘genadeloze analyse’ betreft, die begon ook goed: ‘Amerika is een
land dat opgebouwd is op een immens optimistisch en riskant idee van de menselijke
natuur, namelijk dat als je de mensen genoeg vrijheid gaf, goed altijd van kwaad zou
winnen. Veel elementen van dat idee hielden stand tot ver na de Tweede
Wereldoorlog, tot in het heden. Het land had zijn zwakheden, maar bleef vasthouden
aan een idee van vrijheid en gelijkheid.’
Nu, deze beschrijving zou als muziek in de oren moeten klinken van alle
Europeanen die ook vasthouden aan een idee van vrijheid en gelijkheid en wie doet
dat niet? en, meer in het bijzonder, die Europeanen die eveneens een optimistisch
denkbeeld aanhangen en denken dat de mens goed is, zoals vroeger de liberalen en
nu nog de socialisten. Amerika als model voor progressief Nederland!
Wat is er dan volgens Mailer misgegaan met Amerika? Welnu, om te beginnen
was Amerika ‘ook opgebouwd rond een ernstig gebrek aan wortels, die kenmerkend
waren voor andere landen’. De opmars van de technologie in de jaren vijftig en zestig
droeg ertoe bij dat die wortels nog radicaler werden uitgeroeid. Televisie, met zijn
niet aflatende interrupties door de commercie, droeg er het zijne toe bij. (De laatste
twee zinnen staan in het verslag niet tussen aanhalingstekens, maar ik neem aan dat
zij Mailers woorden goed weergeven.)
Daar vallen wel enige kanttekeningen bij te plaatsen. In de eerste plaats is ook
Nederland, met of zonder commercie, slachtoffer van de platste televisieterreur.
(Slachtoffer? We willen zélf doodgeamuseerd worden, en ik voorspel bij de volgende
verkiezingen een grote winst voor de VVD, met haar trio lachen, gieren, brullen als
lijsttrekkers.) Hoe het ook zij, het is, wat dit betreft, niet aan ons de beschuldigende
vinger naar Amerika uit te strekken.
In de tweede plaats: het gebrek aan wortels en historisch bewustzijn (de laatste
twee woorden eveneens zonder aanhalingstekens in het verslag). Inderdaad, Amerika's
verleden is minder lang dan dat van Europa. Het is een betrekkelijk jong land, zij
het wél met de oudste grondwet ter wereld. En doordat het jong is, heeft het, in
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tegenstelling tot de Europese landen, nog nauwelijks gelegenheid gehad zijn onschuld
te verliezen.
Dat wil niet zeggen dat het geen fouten - en erger - op zijn geweten heeft, maar
zijn grondhouding is, althans tot 11 september, optimistisch en getuigend van een
sterk, bijna missionair - en daardoor vaak irriterend - geloof in de mens. Cynisme
vind je er eigenlijk alleen in de New Yorkse wisecracks en in de buitenlandse politiek
van Kissinger (niet toevallig een Europeaan met een grote kennis van de Europese
geschiedenis).
In Europa wordt vaak kritiek geuit op het jonge, idealistische, ja naïeve Amerika.
Wij, Europeanen met onze eeuwenoude ervaring, weten het zoveel beter! (Deze
klacht werd tijdens de Indonesische kwestie (1945-1950) veel in Nederland gehoord
niet alleen uit conservatieve hoek.) Maar wie heeft meer schade aangericht in de
geschiedenis: het naïeve Amerika of Europa met zijn holocausten? Niet voor niets
noemde Mailer de twintigste eeuw ‘de ergste eeuw in de geschiedenis’.
Gebrek aan wortels is niet hetzelfde als gebrek aan historisch bewustzijn, hoewel
Mailer ze in één adem schijnt te noemen. Als je door Amerika reist, struikel je bijna
over de gedenkplaten die een of andere historische gebeurtenis memoreren. Die zijn
er natuurlijk meer in het zuiden, oosten en noordoosten, omdat die streken het eerst
gekoloniseerd werden.
Nederlanders zijn wel de laatsten om Amerika gebrek aan historisch bewustzijn
te verwijten. Wat weet de jeugd - ja, wat weet de Tweede Kamer - van de eigen
geschiedenis? Voor heel wat meer Amerikanen is Lincoln een begrip, ja, een levende
figuur, dan voor Nederlanders zijn tijdgenoot Thorbecke dat is. We zouden Mailer
eens moeten uitnodigen een tijdje in Nederland rond te kijken en dan zijn kritiek te
spuien. Die zou dan waarschijnlijk even ‘genadeloos’ uitvallen.
Hij zou dan vermoedelijk ook bezwaren hebben tegen onze ‘achting voor taal’,
die de Amerikanen volgens hem ‘helemaal kwijtgeraakt’ zijn. ‘Een democratie kan
niet functioneren zonder respect en de accuratesse en intensiteit van taal’, zei hij.
Hoe dat in Amerika zit, weet ik niet, maar kom daar eens in Nederland om! Daar
word je uitgelachen als je je accuraat probeert uit te drukken.
Kortom, er is misschien veel op Amerika aan te merken, maar op Europa, en zelfs
Nederland, ook. Het bezwaar tegen die Amerikaanse, in het buitenland uitgesproken
zelfkritiek geldt niet zozeer de inhoud ervan - hoewel ook daar vaak veel op aan te
merken is - als wel het feit dat zij de Europese, in dit geval: Nederlandse toehoorder
zo zelfgenoegzaam maakt. Om het gebed van de farizeeër te parafraseren: O God!
Ik dank u dat ik niet gelijk ben aan die Amerikanen.
NRC Handelsblad van 01-11-2001, pagina 9

Fiedelen terwijl Rome brandt?
‘De neiging van Frankrijk, Duitsland en Engeland ons over het hoofd te zien is,
geloof mij, met geen pen te beschrijven. Het heeft geen zin daar moraliserend tegenin
te gaan.’ Zo besluit Peter van Walsum zijn boek Verder met Nederland, dat eerder
dit jaar verscheen.
Als iemand geacht kan worden te weten wat het gewicht is dat de grote landen
aan Nederland toekennen, dan is het wel deze oud-diplomaat, wiens laatste posten
het ambassadeurschap in Duitsland en de vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties waren.
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En als iemand nog geneigd mocht zijn te geloven dat Van Walsum een beetje
overdreef, dan moet het incident van vorige zondag hem ervan overtuigd hebben dat
er toch enige waarheid schuilt in zijn stelling. Toen had namelijk premier Blair zijn
Franse en Duitse collega's uitgenodigd om, voor de tweede keer in vijftien dagen,
gedrieën over de crisis om Afghanistan van gedachten te wisselen.
Het plannetje ging niet door, want zodra hij er lucht van kreeg, nodigde Berlusconi
zich uit, en toen was de stroom niet meer te stremmen: Aznar, Verhofstadt, Solana
wilden er ook bij zijn. Tenslotte besloot ook Kok het niet bij moraliserend mokken
te laten, maar als ongenode gast op het diner op Downing Street 10 te verschijnen,
hoewel hij niet dezelfde papieren had als Verhofstadt en Solana, die er tenminste
nog, respectievelijk als voorzitter en als gemachtigde voor de buitenlandse politiek,
namens de Europese Unie waren.
Een zekere bewondering voor zijn gotspe kan Kok niet onthouden worden. Hij
deed wat van een Nederlandse minister-president verwacht mag worden: op te komen
voor het nationaal belang. Maar de vraag is of ook het Europese belang gediend werd
met de frustrering van Blairs opzet. De buitenwereld en de Verenigde Staten in de
eerste plaats moet een rare indruk hebben gekregen van de Europese eensgezindheid.
Met de mond belijden zij solidariteit met Amerika, maar in de praktijk benijden ze
elkaar het recht namens Europa te spreken.
Bovendien is het de vraag of de drie grote Europese landen zich er door stooracties
van de kleineren blijvend van zullen laten weerhouden dit recht in eigen hand te
nemen. Ook zij willen dat Europa met één mond spreekt zeker in crises als de huidige
maar het is een illusie te denken dat ze ooit zullen toelaten dat de politicus wiens
land toevallig het presidentschap van de EU bekleedt dat is vandaag een Belg, kan
morgen een Luxemburger en overmorgen een Est zijn als hun spreekbuis optreedt.
Ook op de VS Europa's meest gerede gesprekspartner maakt zo iemand geen
indruk. In 1973, eveneens een crisisjaar, moest de toenmalige voorzitter aan
Washington een boodschap overbrengen waartoe de leden van de (toen nog) Europese
Gemeenschap na veel moeite waren gekomen. Die voorzitter was toen de Deense
minister van Buitenlandse Zaken. Kissinger, die hem ontving, sprak later
geringschattend over some Dane (de een of andere Deen). Zijn waardering steeg niet
toen bleek dat die Deen helemaal niet gemachtigd was te onderhandelen: de boodschap
was à prendre ou à laisser.
In wezen is deze situatie, wat de buitenlandse politiek betreft, niet veranderd, en
daarom is het te begrijpen dat de Belgische oud-minister van Buitenlandse Zaken
Mark Eyskens er in De Standaard (25 oktober) voor gepleit heeft dat, zolang Europa
geen federale unie is (en ‘dit toekomstbeeld ligt verder af dan ooit’), ‘de essentiële
diplomatieke en militaire beslissingen voor Europa genomen worden door een “de
facto”-directorium van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland’. (Eyskens'
artikel stond op 26 oktober ook in onze krant.)
Vier dagen later werd Eyskens in onze krant gesecondeerd door Van Walsum wat
alleen al in dit opzicht interessant is dat het een van de leerstukken van de Nederlandse
diplomatie, waartoe Van Walsum tot voor kort behoorde, is nooit zo'n directorium
te dulden. Daarom ging Kok zondagavond naar Londen. Maar de internationale
ontwikkeling kan leiden tot de verdwijning, althans ondermijning, van de heiligste
huisjes.
Ook het Nederlandse staatsrecht blijft er niet door onaangetast. In het Nederlands
Dagblad (27 oktober) wijst J.W. van Houdt erop dat de bevoegdheden van de ministers
van Buitenlandse Zaken steeds meer uitgehold raken ten gunste van die van de
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regeringsleiders een ontwikkeling die al lang aan de gang is maar dat de laatsten nu
ook, zoals op de informele Europese top van Gent van vorige maand (waar de
ministers van Buitenlandse Zaken niet aanwezig waren!), instructies geven aan de
ministers van Financiën en Justitie.
Dat gaat regelrecht in tegen het Nederlandse staatsrecht, volgens hetwelk de
minister-president niet meer is dan de eerste onder zijns gelijken. Minister Van
Aartsen heeft zich, blijkens zijn reactie in het debat van vorige week in de Tweede
Kamer, bij die ontwikkeling neergelegd. Wijselijk misschien, maar het is toch wel
vreemd dat de Kamer die ‘ontploffing van het Nederlandse staatsrecht’, zoals de kop
boven Van Houdts artikel luidt, stilzwijgend laat passeren.
Ver zijn in elk geval de dagen dat op een Europese topconferentie (die overigens
toen hoogst zelden plaatsvond) de Nederlandse minister-president dat was toen De
Quay na enkele inleidende woorden zijn minister van Buitenlandse Zaken dat was
toen Luns verder het woord liet doen. De Gaulle en Adenauer, die hun ministers van
Buitenlandse Zaken als hun knechtjes beschouwden, zaten er vreemd bij te kijken.
Maar ja, De Quay handelde volgens het Nederlandse staatsrecht, dat wil dat alleen
de minister van Buitenlandse Zaken bevoegd is over internationale zaken te spreken.
Maar Kok is geen De Quay en Van Aartsen geen Luns.
Overigens lijkt dit alles, in het licht van wat de wereld misschien boven het hoofd
hangt, op fiedelen terwijl Rome in brand staat.
NRC Handelsblad van 08-11-2001, pagina 9

Nog was er geen oorlog
Vandaag voor drie weken was er in het Nederlandse Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam een reünie van wat je zou kunnen
noemen: overlevenden. Overlevenden van wat? Van de vooroorlogse tijd, de tijd van
vóór 1940, die zij de een meer, de ander minder - bewust hadden meegemaakt. Zo
werd het nog een gezellige bijeenkomst.
Wat was de aanleiding? Die werd gevormd door de verschijning in boekvorm van
de briefwisseling tussen Max Kohnstamm en zijn vader in de jaren 1938-1939. Zij
draagt de titel ‘Nog is er geen oorlog’ en is uitgekomen bij de Vossiuspers van de
Universiteit van Amsterdam.
Even iets naders over de twee hoofdpersonen. Max Kohnstamm, nu 87 jaar oud,
is de bekende ‘Europeaan van het eerste uur’. In 1938 stond hij aan het eind van zijn
studie geschiedenis en had hij net een jaar als rector van het Amsterdamsche Studenten
Corps achter de rug. Zijn vader, Philip, (geboren in 1875) was hoogleraar pedagogiek
in Amsterdam en Utrecht, tevens natuurkundige, filosoof en theoloog.
Max deed iets wat in die dagen heel ongewoon was: hij ging voor acht maanden
naar Amerika, omdat hij kennis wilde nemen van de New Deal, het experiment
waarmee Franklin Roosevelt, sinds 1933 president, Amerika uit de diepe put van de
economische crisis probeerde te halen. Zijn vader, die zelf nooit in Amerika was
geweest, had hem hiertoe aangemoedigd en hem introducties meegegeven bij
Amerikaanse collega's.
Waarom was zo'n Amerikaanse reis toen zo ongewoon, zeker voor een student?
Max gaf daar op die bijeenkomst in het NIOD zelf antwoord op: Amerika was toen
voor intellectueel Nederland een witte plek op de kaart ondanks de twee boeken die
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Huizinga erover geschreven had (het laatste na een reis door Amerika), zo kunnen
wij eraan toevoegen.
De jonge bezoeker is al dadelijk geestdriftig over ‘de veerkracht en het
enthousiasme’ van Roosevelts experiment over de ‘blijde daadkracht’ die het
genereerde. ‘Wat hier gebeurt is onbeschrijflijk belangrijk en onbegrijpelijk nieuw:
de Nieuwe Maatschappij, zo ooit ergens, zal hier gebouwd worden.’ En zo gaat het
lange tijd door, totdat een reis door enkele zuidelijke staten hem confronteert met de
diepe armoede daar en hem tot grotere nuchterheid terugbrengt.
Maar hoe interessant deze reisbrieven en de reactie van de vader erop ook zijn de
jongere tijdgenoot die deze regels schrijft, was nog meer getroffen door Max' intense
meeleven met de toestand in Europa, waar hij de oorlog ziet komen. ‘Mijn enige zeer
ernstige zorg is de internationale situatie’, schrijft hij in januari 1939. ‘Oorlog zou
ontzettend zijn, maar een verduitst Holland nog erger.’ Elders spreekt hij van de
‘hopeloosheid van na München’, waar Frankrijk en Engeland voor HitIer door de
knieën waren gegaan (september 1938). Vooral Chamberlain is zijn bête noire (zijn
vader is milder).
Waarom hebben juist die passages mij zo getroffen? Omdat en ik zeg het niet met
trots in het milieu waar ik die tijd grotendeels doorbracht, de stemming heel anders
was. In het studentencorps waar ik toen lid van was, heerste ik heb het al eens eerder
geschreven - een zorgeloosheid die we achteraf rustig onverantwoordelijk kunnen
noemen.
In Amsterdam was dat kennelijk anders. ‘Amsterdam heeft altijd blijk gegeven
van een veel sterker politiek engagement dan de andere studentensteden’, zegt Max
in een interview in de Volkskrant. (26 oktober). ‘Wij waren, hoewel het
studentenleven in volle eer en glorie doorging, vooral bezorgd.’ Zo deden ze niet
mee aan het huldebetoon dat Chamberlain na München overal ten deel viel. Daarbij
komt dat het gezin Kohnstamm politiek zeer bewust was. Vader K. was actief lid
van de Vrijzinnig Democratische Bond (na de oorlog zou hij naar de PvdA overgaan).
Er werd dus aan tafel ‘zelden over koetjes en kalfjes gepraat’, zegt Max. Tel daarbij
op dat vader K. in Duitsland geboren was, als zoon van joodse ouders (maar in
Nederland opgegroeid en lid van de hervormde kerk geworden), en Max' felle
partijkiezen, al vóór 10 mei 1940, wordt extra verklaarbaar. Hij was misschien zelfs
in het Amsterdamse corps een uitzondering. In elk geval maakte een vergelijking
mij enigszins beschaamd. Weliswaar las ik toen al gretig kranten en kon ik dus geacht
worden op de hoogte te zijn van wat er uit Duitsland dreigde, maar ik kan me niet
herinneren dat het me persoonlijk erg raakte. Pas in de dagen vóór München, toen
even oorlog dreigde, bepleitte ik dat Nederland partij tegen HitIer zou kiezen, maar
dat was meer baldadigheid dus ook onverantwoordelijk dan ernst. Aan de uitbarsting
van vreugde na München nam ik volop deel blijkbaar er niet aan denkend dat hier
een volk, de Tsjechen, verraden was.
De meesten van mijn Leidse tijdgenoten beschouwden wat er in Duitsland gebeurde
en broeide nog méér als iets dat heel ver weg lag. Uit de Leidse studentenliteratuur
kan ik me alleen één artikel herinneren waaruit een zekere bezorgdheid sprak:
‘Radionotities in den nacht van den 11den maart 1938’ (de nacht van de Anschluss
van Oostenrijk bij Duitsland) van C.C.D. Dit was Cees Dutilh, die een paar jaar later
door de Duitsers wegens spionage gefusilleerd zou worden.
Want laat er geen misverstand over bestaan: toen op 10 mei 1940 puntje bij paaltje
kwam, gingen velen die daarvóór in ‘onverantwoordelijke zorgeloosheid’ hadden
geleefd, in het verzet tegen de Duitse bezetter. Die keus mag dan misschien meer uit
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gekwetst patriottisme of gekrenkt rechtsgevoel dan om ideologische redenen zijn
gedaan, zij was er niet minder juist om.
Maar wat deze beschouwingen een iets meer dan anekdotisch karakter geven, is
het feit dat het gros van de Nederlandse bevolking vóór 10 mei 1940 eveneens in
‘onverantwoordelijke zorgeloosheid’ tegenover Duitsland leefde. Max K. schrijft in
een van zijn brieven ervan hoe moeilijk ‘de betekenis van de geweldsideologie’
doordringt in onze ‘traag werkende hersenen’.
Dit alles gebeurde terwijl het Nederlandse volk door zijn kranten toch goed
geïnformeerd werd over de internationale toestand. Op die bijeenkomst verbaasde
de directeur van het NIOD, prof. J.C.H. Blom, zich over die witte plek die Amerika
uitmaakte op de kaart van intellectueel Nederland, dat toch immers zo goed
geïnformeerd werd. Die verbazing geldt nog meer veler onverschilligheid ten aanzien
van nazi-Duitsland.
Het antwoord op dit raadsel heeft de historicus H.T. Colenbrander al in 1920
gegeven: ‘Wel placht de Nederlandse courantenlezer in zijn bladen uitvoerige
correspondentiën te lezen omtrent wat er in de wereld voorviel, doch hij was eraan
ontwend geraakt zich de vraag te stellen, laat staan te beantwoorden, welke invloed
buitenlandse gebeurtenissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen van
eigen land.’
Soms vraag ik me af of dat tegenwoordig radicaal anders is.
NRC Handelsblad van 15-11-2001, pagina 7

Geen heiligenkalender
Directorium volgens Van Dale betekent dit: 1. bestuurslichaam; 2. heiligenkalender.
Nu, de laatste betekenis heeft het woord zeker niet voor degenen die het gebruiken
wanneer enkele staten zich apart beraden om leiding te geven aan de club waartoe
zij behoren (de NAVO of EU bijvoorbeeld) met uitsluiting van de andere lidstaten
dus.
Voor die anderen heeft het op zichzelf neutrale woord dus een pejoratieve betekenis:
hier beslissen enkele in de praktijk: grote landen over het lot van de rest, die uit
kleinere landen bestaat. Wanneer echter enkele van die kleine apartjes hebben, in
Beneluxverband bijvoorbeeld, dan worden daar nooit kwade bedoelingen achter
gezocht. Gek eigenlijk.
Hoe het ook zij toen op 19 oktober, voorafgaand aan een bijeenkomst van alle
regeringsleiders van de EU, Blair, Chirac en Schröder in Gent bijeenkwamen om
zaken te bespreken die in aller belang waren, was verontwaardiging de reactie van
de uitgeslotenen. Erg elegant was het dan ook niet. Vooral Verhofstadt, voorzitter
van de EU nog wel, kon zich geschoffeerd voelen, want hij werd in zijn eigen stad
uitgesloten.
Maar die verontwaardiging belette Blair niet om op 4 november weer een apartje
te beleggen met zijn Franse en Duitse collega's, nu in Londen. Deze keer werd het
plannetje echter verijdeld, omdat enkele andere regeringsleiders van de EU, onder
wie Kok, zichzelf uitnodigden. Zodra ze er, al dan niet uitgenodigd, bij zijn, hebben
ze blijkbaar minder bezwaar tegen zo'n ‘directorium’. Gek eigenlijk. Ach, waarom
zouden landen die daar behoefte aan hebben, niet zo nu en dan de koppen bij elkaar
steken? Tegen het periodieke Frans-Duitse topoverleg, dat al veertig jaar bestaat,
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tekenen de uitgeslotenen immers ook geen bezwaren aan? Lange tijd werd het zelfs
als de motor van de Europese integratie dus onmisbaar beschouwd.
Nu die motor al een jaar of tien minder goed werkt dan vroeger, is er veel voor te
zeggen hem weer op gang te krijgen door het Verenigd Koninkrijk erbij te halen.
Vooral het anglofiele Nederland zal daar geen bezwaren tegen in kunnen brengen,
te minder nu ook hier het geloof dat er ooit een Europese federatie met één regering
tot stand komt, vrijwel verdwenen is.
Die bezwaren verliezen nog meer aan kracht wanneer bedacht wordt dat
‘directorium’ nog niet eenheid betekent. Aan de lotgevallen van de Frans-Duitse ‘as’
hebben we dat kunnen zien. In een Brits-Frans-Duits ‘directorium’ zijn de belangen
en inzichten van de deelnemende landen nog minder identiek. Dat hoeft niet op ruzie
uit te lopen, maar veel bestuurskracht zal er niet van uitgaan. Dat zal nog minder het
geval zijn als de Berlusconi's, Aznars en Koks van deze wereld hun zin krijgen en
hun landen er eveneens deel van gaan uitmaken. En als straks de EU uitgebreid wordt
met tien, voornamelijk Centraal- en Oost-Europese landen, zal billijkerwijs ook dit
deel van Europa er in vertegenwoordigd moeten worden, door Polen bijvoorbeeld,
dat haast even veel inwoners als Spanje telt (bijna 40 miljoen).
De uitgeslotenen zullen, met andere woorden, weinig last krijgen van zo 'n
‘directorium’, maar of het de EU tot een krachtiger en besluitvaardiger global player
zal maken dan zij althans volgens minister Van Aartsen nu al is, is natuurlijk de grote
vraag. Gezien de verschillen in belangen en inzicht in Europa verschillen die ook in
een ‘directorium’ tot uiting zullen komen past hier de nodige scepsis.
Maar intussen is er wellicht een heel ander ‘directorium’ in de maak. Immers, als
er één verschijnsel na 11 september bijna spectaculair was, dan is het de solidariteit
die Ruslands president Poetin onmiddellijk betuigde met het getroffen Amerika. En
bij woorden liet hij het niet, want hij stelde het Russische luchtruim open voor
Amerikaanse vliegtuigen en stemde ermee in dat deze gebruik konden maken van
bases in Ruslands achtertuin: de vroegere Centraal-Aziatische sovjetrepublieken.
Vorige week zei hij, op bezoek bij president Bush, dat deze afspraken model staan
voor verdere militaire samenwerking met Amerika en de NAVO. Zelfs van de
toetreding van de Baltische landen eveneens ex-sovjetrepublieken tot de NAVO
maakt hij geen halszaak meer. Het is duidelijk dat hij, de oud-KGB-man die Ruslands
zwakten beter kent dan zijn generaals dat doen, in nauwe aansluiting bij het westen
Ruslands belang ziet. Volgens Dominique Moïsi in onze krant van gisteren máákt
Rusland nu al ‘deel uit van het westen’ en is het ‘een belangrijke strategische partner
van de VS’.
Nog zijn er meningsverschillen tussen beide landen, maar ook voor Amerika zit
er veel aantrekkelijks in een speciale relatie met Rusland. Een regering die, zoals die
van Bush, haar handen vrij wil houden (en niet, zoals in Kosovo, gebonden), zoekt
dat is nu al duidelijk haar steunpunten niet in organisaties waarvan de besluitvorming
omslachtig is (zoals de NAVO, de EU en, niet te vergeten, de VN), maar in
afzonderlijke landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en waarom niet? Rusland.
Gezien de grootte van dat laatste land zou zo'n speciale relatie zich, althans in de
ogen van anderen, kunnen ontwikkelen tot een ‘directorium’. Zeker, zo ver is het
nog lang niet. In beide landen zouden daarvoor eerst sterke weerstanden overwonnen
moeten worden. Maar ondenkbaar is het niet. Zou de EU zo'n ontwikkeling moeten
toejuichen? Zeker is wel dat zij ten koste zou gaan van de invloed die de EU, al dan
niet onder eigen ‘directorium’, op het wereldgebeuren kan oefenen.
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Maar wat is liberalisme?
Wie weten wil wat conservatisme precies is, moet het artikel ‘Conservatisme versus
liberalisme’ lezen in het tijdschrift Liberaal reveil (april 2001). Het is van de hand
van F.R. Ankersmit, hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. (Ik kreeg dit nummer van LR pas onlangs toevallig in
handen.)
Ankersmit behandelt niet het traditionalistische conservatisme, want dat is niet
interessant. De geneigdheid tot gewoonte en traditievorming is immers alle mensen
aangeboren; ‘zonder gewoontes en tradities zou ons leven een volstrekt onbeheersbare
en onvoorspelbare chaos zijn.’
Nee, niet dit instinctieve conservatisme is interessant, maar conservatisme als
bewustwording van tradities. Die bewustwording ontstaat pas wanneer die tradities
door een revolutie bedreigd of vernield zijn. Het conservatisme als geestesstroming
is dus postrevolutionair, kan niet zonder de voorgaande revolutie gedacht worden.
Maar dat betekent niet dat de conservatief terug wil naar de prerevolutionaire orde,
want dat verleden is voorgoed voorbij. ‘Conservatieven waren daarom zelfs bereid
de (Franse) Revolutie te accepteren (nadat die eenmaal had plaatsgevonden) als een
weliswaar te betreuren, en zeker nooit te herhalen, maar toch onontkoombaar
historisch gegeven.’
‘Uit die bereidheid het historisch gegroeide te accepteren blijkt tevens dat de
conservatief ook geenszins a priori gekant is tegen verandering.’ Hij acht politieke
en sociale verandering zelfs wenselijk en noodzakelijk, maar alleen voorzover zij
‘helpt het waardevolle van wat in het verleden en het heden tot stand kwam voor
verval te behoeden en, waar mogelijk, te verbeteren’.
Edmund Burke (1729-1797), de Anglo-Ierse denker naar wie de neoconservatieven
in Nederland hun stichting hebben genoemd, veroordeelde dan ook niet verandering
als zodanig, naar het veranderen om zichzelfs wille. Volgens Ankersmit is dr. A.A.M.
Kinneging, een van de voormannen van de Edmund Burke Stichting, echter eerder
reactionair dan conservatief, omdat hij, het heden met zijn postmoderne zelfzucht
verwerpend, terug wil naar het moreel besef van vroeger.
Ik citeer Ankersmit met te meer instemming omdat ikzelf ook altijd beweerd heb
wat hij schrijft, sinds ik ruim vijf jaar geleden begonnen ben zo nu en dan over
conservatisme te schrijven. Of hij zichzelf ook conservatief noemt, weet ik niet, maar
hij uit wel zijn ‘diep respect voor het conservatisme’ en is ervan overtuigd dat het
‘ons in het verleden voor vele politieke rampen heeft behoed’.
Maar nu de andere tweeling: het liberalisme. Zijn artikel luidt immers
‘Conservatisme versus liberalisme’? Welnu, over liberalisme bestaan volgens
Ankersmit ook veel misverstanden. De negentiende-eeuwse liberalen, ‘met wie de
zegetocht van het liberalisme in feite begon’, waren misschien wel erfgenamen van
de achttiende-eeuwse Verlichting, maar moesten niets hebben van het ‘apriorisme
en de systeemzucht van de radicale Franse Verlichting’, zoals die zich in de Franse
Revolutie hadden gemanifesteerd.
Trouwens, dat de Verlichtingsfilosofen geloofden in de goedheid van de mens, is
volgens Ankersmit, in zijn algemeenheid, ook niet juist. Hun oordeel over de
menselijke natuur was, enkele uitzonderingen daargelaten, ‘doorgaans negatief’. ‘Als
je de mensen aan zichzelf overlaat, gaan ze elkaar doodslaan dat is de gedachte.’ Het
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is dus ‘pertinent onjuist’ het liberalisme, wat dat betreft, tegenover het conservatisme
te stellen.
Dit misverstand corrigerende, doet Ankersmit mij de grote eer aan mij invloed toe
te schrijven. Ik heb immers steeds beweerd wat hij ‘pertinent onjuist’ noemt, en
‘wanneer je zoiets steeds maar in de krant leest, ga je dat natuurlijk ook geloven’.
Vandaar dat Ankersmit deze correctie nodig vond.
Ik zal niet ontkennen dat ik vaak over de optimistische mensbeschouwing van de
Verlichtingsfilosofen, en dus van hun liberale erfgenamen, heb geschreven. Deze
opvatting (die Ankersmit dus bestrijdt) heb ik het pregnantst geformuleerd gezien
door de historicus H.T. Colenbrander: ‘Het liberalisme is in wezen optimistisch. Het
gelooft (hierin niet verscheiden van de 18de eeuw) in de “perfectibilité de l'homme”
(= vervolmaakbaarheid van de mens), al verwacht het geen zo snelle en algehele
omkeer als de (Verlichtings)filosofen deden.’
Maar ik geef graag toe: Colenbrander was niet de grootste van de Nederlandse
historici. Misschien kan hem een zekere oppervlakkigheid verweten worden (eens
is hij zelfs op plagiaat betrapt geweest). En we mogen aannemen dat ook de historische
wetenschap sinds zijn dood in 1945 vorderingen heeft gemaakt, waarvan Ankersmit
als één bewijs mag gelden. En tenslotte: iemand is nooit te oud om te leren (of is dit
geloof een restant van een Verlichtingsoptimisme dat, althans volgens Ankersmit,
nauwelijks bestaan heeft?)
Hoe dit ook zij van Ankersmit kunnen we dus leren wat het conservatisme is en
wat het liberalisme niet is. Maar wat is het liberalisme dan wél? En waarin
onderscheidt het zich van het conservatisme? Dat antwoord vinden we niet in
Ankersmits artikel, en dat is toch wel een gebrek in een tijdschrift dat zich liberaal
noemt, en in een artikel dat ‘Conservatisme versus liberalisme’ getiteld is.
Of moeten we dat antwoord vinden in Ankersmits conclusie dat ‘wij sinds “1989”
de instorting van het communisme allemaal conservatief geworden zijn’? Een
merkwaardige conclusie overigens, want eerder had hij betoogd dat het conservatisme
zijn reden van bestaan vond in zijn verzet tegen de Revolutie en die behoort nu, na
1989, volgens hem ‘even definitief tot het verleden als het feodalisme’.
NRC Handelsblad van 29-11-2001, pagina 9

The great game
Traditioneel heeft Nederland, dat als zeevarende mogendheid zijn ogen vooral
westwaarts richtte, weinig belangstelling voor Oost-Europa gehad. Daartussen lag
Duitsland, waarvoor onze belangstelling lange tijd ook niet bijzonder groot was. Dit
gebrek aan belangstelling (en kennis) heeft zich gewroken toen Nederland in 1991,
als voorzitter van de Europese Unie, te maken kreeg met het uiteenvallende
Joegoslavië en dit verschijnsel met de normen van de schoolmeester te lijf ging. Hoe
staat het thans tegenover wat de historicus M.C. Brands (in de Volkskrant van 1
december) ‘de grote herschikking na 11 september’ noemt, waarin de terugkeer van
Rusland op het wereldtoneel (maar nu als partner van de Verenigde Staten) zich als
reële mogelijkheid aandient? Eist deze mogelijkheid een heroverweging van
Nederlands prioriteiten, die sinds 1945, in een enigszins dialectische relatie, op
Amerika en de Europese integratie gericht waren?
Onze bewindslieden hebben we er nog niet over gehoord, maar dat moeten we
hun niet te kwalijk nemen. De reizen naar Pakistan, India en Iran vergen veel van
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hun tijd. Maar toch zou de neiging van de grote Amerikaanse bondgenoot om, met
voorbijgaan van multilaterale verbanden, afspraken met afzonderlijke landen te
maken hun zorgen moeten baren vooral wanneer die landen geen bondgenoten in de
formele zin des woords zijn, zoals Rusland.
Wat hierover ook in Den Haag gedacht (of niet gedacht) wordt we kunnen er zeker
van zijn dat die zorgen in andere Europese hoofdsteden bestaan. Sommige ervan
hebben al op die mogelijke ‘herschikking’ gereageerd, zo ze er al niet op waren
vooruitgelopen. Zo heeft Blair voorgesteld Rusland nauwer bij de NAVO te betrekken.
Schröder heeft al lang een speciale relatie met Poetin. Het feit dat de laatste
voortreffelijk Duits spreekt, vergemakkelijkt dit natuurlijk.
Maar los daarvan: Duitsland, dat na de hereniging weer een Midden-Europees
land is geworden, heeft altijd een heel andere waarneming van Rusland en de landen
in zijn nabije oosten dan de landen van West-Europa. Er zijn tijden geweest dat in
Duitsland bepaald werd geschwärmt met Rusland en zijn cultuur. Europa und die
Seele des Ostens heet het boek van de Duitser Walter Schubart, dat in 1938 in Luzern
verscheen. Het bezingt de ‘messiaanse ziel’ van de Russische mens.
Die Schwärmerei leefde twaalf jaar geleden weer op toen Gorbatsjov Duitsland
bezocht, en toen Poetin onlangs de Bondsdag in Berlijn toesprak weer in dat
voortreffelijke Duits kwam er geen eind aan het applaus. Veelvuldig werd niet alleen
door hem, maar ook door Schröder en Rau herinnerd aan het woord van Thomas
Mann dat de Russische literatuur ‘heilig, om te aanbidden’ was.
Maar er zijn ook objectievere factoren die maken dat een integratie van Rusland
in het westen een specifiek Duits belang is. Het heeft in elk geval geen belang bij
een instabiel Rusland, dat een bron van onrust in de andere landen van Midden-Europa
zou zijn. Deze stabiliteit streeft ook Poetin na. Meermalen heeft hij immers gezegd
dat zijn doel de modernisatie van Rusland en zijn integratie (in het westen) is.
Als er één West-Europees land is dat de mogelijkheid van zo'n herschikking
wantrouwen inboezemt, is het Frankrijk. Door de verschuiving van Duitslands gewicht
naar het oosten om niet te spreken van een Duits-Russische entente ziet het zijn
laatste hoop op politiek leiderschap van Europa vervliegen. En als zo'n entente ook
nog eens overkoepeld zou worden door een Amerikaans-Russisch akkoord, dan is
het helemaal gedaan met de Franse pretenties.
Is het daarom dat minister van Buitenlandse Zaken Védrine onlangs ervoor heeft
gepleit om in 2004 niet alleen de tien kandidaat-leden in de EU op te nemen, maar
ook Roemenië en Bulgarije? Iedereen is het erover eens dat die twee landen in nog
geen tien jaar zullen voldoen aan de eisen van het lidmaatschap. Is het Védrine's
bedoeling om de uitbreiding van de EU, die Duitslands invloed in Europa zou
vergroten, onmogelijk te maken door een vlucht naar voren?
Hoe het ook zij, Rusland hoeft geen lid van NAVO en EU te worden het streeft
zo'n lidmaatschap trouwens ook niet na om toch door zijn toenadering tot Amerika
en Duitsland spanningen tussen de leden van de EU onderling op te roepen. Een
gemeenschappelijke Europese buitenlandse en veiligheidspolitiek zou dan nog meer
een illusie worden dan zij nu al is. Te meer reden om nieuwsgierig te zijn naar de
gedachten van onze bewindslieden over een en ander.
Nu weten we wel dat minister Van Aartsen, niet altijd ten onrechte, een afkeer
heeft van ‘abstracte concepten en vergezichten’, en inderdaad kunnen er nog allerlei
dingen gebeuren die de warme vriendschap tussen Poetin en Bush en tussen Poetin
en Schröder doorkruisen, maar er zijn toch, opnieuw, enkele objectieve factoren die
ons, zo niet de plicht, dan toch een excuus geven hierover na te denken.
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Poetins wens zijn land te moderniseren en (daarom) te integreren in het westen is
al genoemd. Een andere factor is China, dat al verder op de weg van modernisering
is dan Rusland en alleen al om die reden Ruslands behoefte aan ruggensteun in het
westen vergroot. Tenslotte is er het islamitisch terrorisme, dat Poetin, zo zei hij
onlangs in Amerika, meer zorgen baart dan de Amerikaanse aanwezigheid in
Centraal-Azië.
In de 19de eeuw werd de Brits-Russische rivaliteit om invloed in Afghanistan the
great game genoemd. Het is misschien slechts toeval dat het spel dat nu op
wereldschaal om invloed gespeeld wordt, zijn brandpunt opnieuw in Afghanistan
vindt. Maar de repercussies ervan, en de herschikkingen waartoe het aanleiding geeft,
zullen in de verste uithoeken van de wereld gevoeld worden. Naar het zich laat
aanzien is Frankrijk de grote verliezer van dit spel.
En Nederland? Wat kan de invloed zijn van een land dat, bij monde van zijn
minister-president, zegt dat het in oorlog is en met veel tamtam een kleine vierduizend
militairen voor die oorlog aanbiedt maar dan liefst voor opdrachten die geen levens
op het spel zetten? Nihil. Maar wel een grote broek aan. De schaamte van Srebrenica
herleeft.
NRC Handelsblad van 06-12-2001, pagina 9

Heilig of schijnheilig?
‘Nederland minst chauvinistisch’. Deze kop boven een bericht in een krant trok een
paar weken geleden mijn aandacht te meer omdat ik zojuist het boekje van Steven
De Foer Onder Hollanders: een Vlaming ontdekt Nederland had gelezen, waarin o.a.
staat: ‘Nederlanders maken zichzelf wijs dat ze niet chauvinistisch zijn, maar vinden
zichzelf en hun land ondertussen wel op vrijwel ieder gebied superieur [...]. Nederland
plaatst zichzelf aan de top voor het heden en de toekomst.’
Wie heeft gelijk: de Vlaming die drie jaar als correspondent in Nederland heeft
gewerkt of de socioloog die gepromoveerd is op een dissertatie die aanleiding gaf
tot de krantenkop waarmee dit artikel begon? Die vraag was reden voor mij om die
dissertatie in Nijmegen, waar de schrijver was gepromoveerd, op te vragen. Hoewel
het proefschrift in het Engels geschreven is, geef ik de Nederlandse titel, die de
schrijver op de titelpagina erbij vermeldt: Nationalistische attitudes en etnisch
exclusionisme in een landenvergelijkend perspectief: een empirische studie van
attitudes jegens het land en etnische immigranten in 22 landen. Schrijver: Marcel
Coenders.
De titel maakt duidelijk dat het nationalisme in die 22 landen allemaal, behalve
Japan, westerse landen hier bestudeerd is in zijn relatie tot etnische minderheden,
dus niet tot bijvoorbeeld buurlanden. Dat is een aanzienlijke beperking en ook een
verschil met het Nederlandse chauvinisme dat De Foer heeft waargenomen, want
dat uitte zich tegenover andere landen: ‘racistische Duitsers, domme Belgen en
oerconservatieve Fransen’ (die laatsten worden door de Nederlanders ook arrogant
en chauvinistisch genoemd).
Welnu, het is dan op grond van de ‘attitudes tegenover etnische minderheden en
nieuwkomers’ in Nederland dat Coenders tot de slotsom is gekomen: ‘Nederlanders
zijn, gemiddeld genomen, het minst chauvinistisch, gevolgd door West- en
Oost-Duitsers.’ Die twee landen zijn ‘overigens de enige landen waar, gemiddeld
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genomen, de in de enquêtevragen verwoorde superioriteitsgevoelens en
onvoorwaardelijke vaderlandstrouw geen instemming onder de bevolking vinden’.
Nogal verrassend, moet ik zeggen. Vooral van de ‘attitudes’ (tegenover etnische
minderheden en nieuwkomers, welteverstaan) in Oost-Duitsland hadden we een
ander beeld. Heeft de angst voor politiek incorrect gehouden te worden een rol
gespeeld bij de antwoorden op die vragen? Geen socioloog zijnde, kan ik de methoden
waarlangs Coenders tot zijn bevindingen is gekomen, niet beoordelen. (Dit artikel
is dan ook geen recensie.)
Minder verrassend is de bevinding dat in Oost-Europa en de traditionele
immigratielanden (Australië, Amerika?) ‘chauvinisme relatief sterk aanwezig’ is,
met de Bulgaren aan de top (dit is weer wèl verrassend). Maar dat Oost-Europese
chauvinisme hoeft niet overeen te stemmen ‘met het internationale prestige en de
invloed van het land op economisch en politiek terrein’.
Dat laatste is weer niet verrassend. Chauvinisme is immers vaak een compensatie
voor minderwaardigheidsgevoelens. Bovendien: als het landen economisch minder
goed gaat en dat is het geval in veel Oost-Europese landen dan is het gebruik etnische
minderheden én nieuwkomers er de schuld van te geven.
Ondertussen is Coenders maar het is de niet-socioloog die dit zegt niet altijd
duidelijk en overtuigend in de definitie van de begrippen die hij hanteert. Hij begint
te zeggen: ‘Positieve attitudes tegenover het eigen land en de nationale groep worden
in deze situatie aangeduid als nationalistische attitudes.’ Iemand die van zijn eigen
land houdt dat is toch een positieve attitude? is dus nationalist? (Overigens hoeft
iemand die een positieve attitude tegenover zijn eigen land heeft, die niet altijd te
hebben tegenover de nationale groep.)
Maar Coenders heeft het in zijn dissertatie ook over chauvinisme, volgens hem te
onderscheiden van nationalisme. Immers: ‘In het bijzonder wordt er een theoretisch
onderscheid gemaakt tussen chauvinistische en patriottistische’ (is dit iets anders
dan patriottische?) ‘nationalistische attitudes.’ Maar wat is chauvinisme dan? Het
wordt omschreven als ‘de zienswijze dat de eigen nationale groep en het eigen land
uniek en superieur zijn’.
Akkoord. En patriottisme? Dat ‘verwijst naar de mate van trots op en liefde voor
de eigen nationale groep en het eigen land, en kenmerkt zich door een voorwaardelijke
en kritisch positieve houding’. Dus om in politiek-correcte termen te blijven:
patriottisme is nog net geoorloofd, nationalisme is al bedenkelijk (maar waarom dan
spreken van ‘patriottistische nationalistische attitudes’ de twee begrippen op één
hoop gooiend?), chauvinisme is helemaal uit den boze.
Het is voor Nederlanders die al vinden dat hun land nr. 1 is op het gebied van
mensenrechten, ontwikkelingshulp en internationaal recht, natuurlijk heerlijk te horen
dat het ook 't minst chauvinistisch van alle landen is. Dit streelt ons chauvinisme.
Want Nederlanders zijn heus niet minder chauvinistisch dan andere volken. Alleen
neemt ons chauvinisme andere gestalten aan. Bijvoorbeeld: de schijngestalte van het
antichauvinisme. Geen wonder dus dat het buitenland Nederlanders vaak een
schijnheilig volkje vindt.
NRC Handelsblad van 13-12-2001, pagina 9

Huizingalezing: een tekstanalyse
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Van de dertig schrijvers, denkers, journalisten en anderen die de jaarlijkse
Huizingalezing hebben gehouden, was, geloof ik, Wendy Doniger, aan wie op 14
december jl. die eer te beurt viel, de enige die uitvoerig inging op het werk van de
naamgever, de historicus J. Huizinga.
Het was vooral zijn boek Homo Ludens: proeve eener bepaling van het spel-element
der cultuur, dat in 1938 verscheen, waaruit zij citeerde. Dat lag ook wel voor de hand,
want haar thema was: ‘Holocaust, terreur en galgenhumor’. Mogen we grappen
maken over de rampen die ons of liever: anderen overkomen?
Als ik haar goed begrepen heb wat niet gemakkelijk was: zelfs met haar geschreven
tekst, zoals die daags daarna in de krant stond, had ik moeite moeten we kunnen
lachen om onze eigen tragedies. Anders hebben de anderen zij die onze ondergang
beramen gewonnen. Of de doodserieuze Huizinga het daarmee en met het gebruik
dat ze van hem maakte eens zou zijn geweest, is een andere vraag.
Doniger sprak in het Engels en citeerde Huizinga uit een Engelse vertaling. De
lezers van onze krant kregen een Nederlandse vertaling van haar lezing voorgezet.
Het is in de vertaler (of vertaalster) te prijzen dat in die vertaling de citaten uit
Huizinga's werk meestal direct ontleend waren aan de oorspronkelijke, dus
Nederlandse tekst. Maar toch klopte het niet helemaal.
Mijn argwaan werd gewekt toen ik de volgende passage uit Homo Ludens aldus
geciteerd zag: ‘De oorlog met alles wat hem oproept of begeleidt, blijft altijd verstrikt
in de demonische toverkluister van het spel. Zij kan zich daaruit enkel losmaken en
verheffen door een ethos, dat de geldigheid van de vriend-vijandverhouding verwerpt
en de aanspraken van het eigen volk niet als hoogste norm erkent.’
Waar slaat Zij op waarmee de tweede geciteerde zin begint? Op oorlog in de eerste
zin, zou je zeggen. Maar Huizinga, wiens taal zeer zorgvuldig was, zou dat woord
nooit het vrouwelijk geslacht gegeven hebben. Hij schreef dan ook: ‘De oorlog met
alles wat hem oproept...’ Waarom dan plotseling dat vrouwelijke Zij? Daar moest
iets niet kloppen. Ik haalde dus mijn eigen Homo Ludens uit de kast.
En wat bleek? Het hele citaat, waarvan ik zojuist de twee laatste zinnen citeerde,
is een samenvoeging van enkele zinnen die verspreid te vinden zijn over twee
bladzijden in het laatste hoofdstuk. De lacunes ertussen worden in de vertaling van
Donigers tekst niet aangegeven met [...], zodat je de indruk krijgt dat het om één
doorlopend citaat gaat. Maar dat is niet zo.
De laatste zin, die met Zij begint, blijkt in het boek voor te komen in een passage
waarvan de aanvang luidt: ‘De staatkunde zit met al haar wortels vast in den
primitieven bodem van in wedkamp gespeelde cultuur. Zij kan zich daaruit enkel
losmaken enz.’ Zij slaat dus niet op oorlog, maar op staatkunde, wat nogal een verschil
is. Kortom, de lezer van de Nederlandse vertaling van Donigers tekst wordt op het
verkeerde been gezet.
En de toehoorder in de Leidse Pieterskerk? Die luisterde naar een Engels verhaal.
De geciteerde zin uit Huizinga's boek die met Zij begint, luidt in vertaling aldus:
‘Only through an ethos that transcends the friend-foe relationship and recognizes a
higher goal than the gratification of the self, the group or the nation will a political
society pass beyond the “play” of war to true seriousness.’
Hier wordt het zelfstandig naamwoord (staatkunde) waarnaar in Huizinga's
oorspronkelijke tekst verwezen wordt door Zij, in de zin zelf opgenomen (political
society) en kan een misverstand niet ontstaan. (Of de vertaling bevredigend is, laat
ik hier in het midden.)
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Met dat citaat, dat bestaat uit verspreide, niet aaneengesloten zinnen, is nog iets
anders aan de hand. Er komt één zin in voor die ik in Huizinga's oorspronkelijke
tekst niet hebben kunnen vinden, althans niet op de twee bladzijden waarop de andere
geciteerde zinnen zullen voorkomen. Die zin luidt: ‘Want eerst door deze jammerlijke
vriend-vijand-verhouding te overwinnen verwerft de mensheid aanspraak op volledige
erkenning van haar waardigheid.’ Het is wel typisch huizingiaans, maar het staat er
niet.
Dit alles staat (of staat niet) in een paar bladzijden waar Huizinga het heeft over
‘de wedkampfactor in den modernen oorlog’, spreekt over het ‘schijnbaar verlies
van het spel-element’ in die oorlog en zich afvraagt of oorlog nog wel een spel
genoemd kan worden, nu ‘vormen van fatsoen als de oorlogsverklaring zijn
opgegeven.’
Hij doet dit in een kritiek op de bekende brochure van Carl Schmitt (door Doniger
in het notenapparaat bij haar lezing Schmidt genoemd) Der Begriff des Politischen
(1927), die betoogt dat de werkelijk politieke onderscheiding die tussen vriend en
vijand is zeker wanneer het om collectiviteiten, zoals staten, gaat.
Huizinga vindt dit een ‘onmenschelijke hersenschim’ en zegt dat, voorzover zij
‘een glimp van juistheid’ inhoudt, de conclusie moet zijn dat niet de oorlog de
Ernstfall is, maar de vrede. Doniger noemt dit ‘de belangrijkste politieke uitspraak
in Homo Ludens’, maar het is de vraag of Huizinga's zo geclausuleerde conclusie
(‘Voorzoover er aan Schmitt's onmenschelijke hersenschim een glimp van juistheid
is...’) als zodanig mag gelden.
En het is de vraag of Doniger, in afwijking van Huizinga's oorspronkelijke tekst,
de geclausuleerde conclusie had mogen gebruiken als aanhef van het bewuste citaat.
Is het daarom dat zij, in een poging om (in eigen woorden?) er een verklaring van te
geven, die aanhef laat volgen door die zin (‘Want eerst door die jammerlijke
vriend-vijandverhouding te overwinnen....’) die niet te vinden is in de oorspronkelijke
tekst?
Het is mooi dat Huizinga eindelijk eens uitvoerig aan het woord komt in een naar
hem genoemde lezing, maar zou hij zichzelf er, bijna 57 jaar na zijn dood, in
herkennen?
NRC Handelsblad van 20-12-2001, pagina 9

Een aanzienlijk risico
Een ‘aanzienlijk risico’ noemt de regering het sturen van tweehonderd militairen
naar Afghanistan. Zo mag dat inderdaad wel genoemd worden. De eenheid maakt
weliswaar deel uit van een Duits contingent van 1200 man, dat samen met 1500
Britten en vijftig Denen de hele troepenmacht uitmaakt, maar niettemin blijft het een
risico.
De troepenmacht zal uitsluitend in Kabul en omgeving opereren, en haar taak zal
uitsluitend zijn: bescherming van de onlangs geïnstalleerde interim-regering, maar
de oorspronkelijke voorwaarde dat Kabul door Afghaanse troepen ontruimd zou
worden, is teruggebracht tot een vrome wens: in het ‘robuuste’ VN-mandaat onder
hetwelk die troepen gaan, worden de Afghanen nog slechts herinnerd aan hun
toezegging het gebied te zullen ontruimen.
Nu, wat die toezeggingen waard zijn, weten we sinds de Noordelijke Alliantie een
paar weken geleden het bevrijde Kabul bezette tegen een uitdrukkelijke belofte die
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ze de Amerikanen gegeven had. De tegenwoordige ministers van Buitenlandse Zaken
en Defensie, tot die alliantie behorend, hebben nooit verbloemd dat zij weinig voelen
voor die internationale strijdmacht.
En nu is zojuist de Oezbeek generaal Dostum tot onderminister van Defensie
benoemd, de krijgsheer die verantwoordelijk is voor de verwoesting van Kabul in
1993, voordat de Talibaan enkele jaren geleden daar de macht overnamen. Daarbij
zijn toen ook vele burgers omgekomen. De internationale strijdmacht, die tot april
onder Brits commando staat, weet dus wat haar te wachten staat.
Mocht zij in het nauw raken, dan zal althans de Duitse eenheid, waartoe de
Nederlanders behoren, geen zware versterkingen kunnen aanvoeren, want daartoe
ontbreekt het de Duitsers aan transportcapaciteit. Trouwens, dat is ook de reden
waarom die eenheid überhaupt niet over zware wapens beschikt. Onwillekeurig komt
de herinnering aan Srebrenica weer boven.
Maar we zullen toch in geval van nood op de Amerikanen kunnen rekenen?
Waarschijnlijk wel, hoewel die toezegging mondeling is gedaan aan de Britse minister
van Defensie, die haar, opnieuw mondeling, aan zijn Nederlandse collega heeft
doorgegeven. Vandaar dat de regering in haar verklaring niet verder gaat dan de
mening uit te spreken dat zij bij onverhoopte evacuatie van Amerikaanse steun
verzekerd is (maar is evacuatie het enige denkbare noodgeval?).
Die missie zit dus vol risico's. Dat wil nog niet zeggen dat het nemen van die
risico's onverantwoord is. Zoiets kan pas achteraf gezegd worden. En per slot van
rekening zijn risico's inherent aan het militaire bedrijf. Wie geen risico's wil nemen,
moet geen militair worden of geen militairen uitsturen.
Wat hier verwondert is dat de regering kortgeleden, toen de oorlog in en boven
Afghanistan nog volop aan de gang was, zo buitengewoon aarzelend leek in het
waarmaken van haar eigen verklaring dat ook Nederland in oorlog was. De vliegtuigen
die de Amerikanen werden aangeboden, mochten alleen verkenningsvluchten
uitvoeren. Geen vuile handen dus. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de
tegenwoordige bereidheid risico's te nemen.
Het wederwoord dat hierop gegeven wordt, o.a. door het VVD-Kamerlid Weisglas
in het televisieprogramma van Andries Knevel, luidt dat de Amerikanen ons nooit
om gevechtssteun hebben gevraagd. Nee, dat zal wel, want ze konden het alleen wel
af. Maar waar het om gaat, is de vraag of wij die gevechtssteun hebben aangeboden
wat toch het minste is wat je kunt doen wanneer je zegt ook in oorlog te zijn.
Nu de oorlog vrijwel voorbij is, sturen we plotseling wél zes gevechtsvliegtuigen,
die, zo nodig, ook zullen mogen schieten, hoewel hun eigenlijke taak close air support
zal zijn, bijvoorbeeld steun aan in de knel geraakte Amerikaanse militairen of leden
van de internationale strijdmacht (waartoe die vliegtuigen overigens formeel niet
behoren). Hier lijkt het risico minder groot dan de tweehonderd Nederlanders lopen
in een door bandieten, scherpschutters en partisanen waarschijnlijk doorwoekerd
Kabul.
De ironie van de geschiedenis wil dat dit beleid sinds 11 september voornamelijk
verdedigd is door twee ministers, die van Buitenlandse Zaken en Defensie, die tot
de VVD behoren de meest pro-Amerikaanse en pro-Atlantische partij die er is. Dat
de PvdA moeite heeft met het gebruik van militair geweld, is, gezien haar pacifistische
aanvechtingen, nog begrijpelijk. Maar waarom moest uitgerekend de VVD zo'n
draaierige indruk maken? Dat is ook iets wat in die hele zaak verwondert.
NRC Handelsblad van 27-12-2001, pagina 7
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2002
Ouwe koek en een amende
Even terug over de drempel naar het nieuwe jaar. Mijn laatste artikel van het vorige
jaar eindigde met een vraag, en intussen kan op die vraag een althans gedeeltelijk
antwoord gegeven worden. Het eerste artikel van het nieuwe jaar moet dus even
teruggrijpen op de vraag die ik hier op 27 december stelde.
Die vraag luidde: hoe komt het dat uitgerekend de VVD, de meest pro-Amerikaanse
en pro-Atlantische partij die er is, bij monde van de liberale ministers Van Aartsen
(Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) een beleid inzake Afghanistan
verdedigde dat, in zijn steun aan de Amerikaanse bondgenoot, zo'n onduidelijke ik
schreef zelfs: draaierige indruk maakte?
Immers, de regering had na 11 september, na enige aarzeling, verklaard dat ook
Nederland in oorlog was, maar toen het aankwam op actieve steun aan de Amerikaanse
oorlog tegen de terroristische broeinesten in Afghanistan, bleek die steun beperkt te
blijven tot, behalve het sturen van een fregat naar de Indische Oceaan,
fotoverkenningen door F-16's boven Afghanistan (die weldra niet meer nodig zouden
blijken te zijn).
Ja, maar de Amerikanen hadden ons niet om meer gevraagd, zo luidde het antwoord
van, onder anderen, het liberale Kamerlid Weisglas (in het televisieprogramma van
Andries Knevel). Dat kan wel zo zijn, maar de vraag waarom het gaat is: hebben wij
ook meer aangeboden, meer in het bijzonder: dat die F-16's ook zouden schieten
(zoals ze in 1999 boven Servië hadden gedaan)? Het antwoord hierop bleef uit, en
daarom was de zaak onduidelijk.
Maar nu heeft minister Van Aartsen, in een interview in de Volkskrant van 29
december, dat antwoord toch gegeven: ‘We hebben F-16's aangeboden in de rollen
en met de taken die die dingen hebben. Het aanbod dateert al van september.’ Dat
antwoord schept tenminste enige duidelijkheid, maar het licht slechts een tipje van
de sluier op.
Er blijven vragen. Bijvoorbeeld: waarom moest dat antwoord zo laat komen, terwijl
er, volgens Van Aartsen, al heel vroeg overeenstemming bestond in het kabinet?
Was het kabinet geschrokken van zijn eigen moed en vreesde het bij bekendmaking
een negatieve reactie bij zijn achterban (vooral die van de PvdA)? Of was er toch
meer verdeeldheid dan naar buiten mocht blijken (een gebod dat Pronk overschreed)?
Van Aartsen zinspeelt er even op door te herinneren aan Koks woorden: ‘Ik ben
van een oorlogsgeneratie, ik heb aan den lijve een oorlog meegemaakt. Ik weet wat
het betekent, wat het met zich meebrengt.’ (Nu, niet allen die de oorlog aan den lijve
hebben meegemaakt, trekken een zelfde les.) Kortom, was er een meer pacifistische
en een meer militante stroming in het kabinet?
Achtte ook Van Aartsen, teneinde eventuele misverstanden over zijn eigen positie
recht te zetten, ja misschien teneinde met opgeheven hoofd de rit van het kabinet te
kunnen uitzitten, de tijd gekomen een tipje van de sluier op te lichten?
Maar sprak hij voor zichzelf of mede namens de VVD, althans de andere liberale
ministers? Het blijkt niet uit dit interview, waarin alleen wordt vermeld dat minister
De Graves politieke ambities nog niet vervuld zijn. Dat geldt zeker ook voor de
ministers Jorritsma en Zalm. Als dat zo is, dan steken zij waarschijnlijk minder graag
hun nek uit dan hun collega Van Aartsen bereid was te doen.
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En de VVD als partij? Eén ding lijkt zeker: de toon waarmee de liberale oud-leider
Bolkestein al heel vroeg het debat opende door een aanval op het ‘gemekker langs
de zijlijn’ dat hij meende te bespeuren in de eerste reacties van bewindslieden op 11
september die toon hebben we niet meer gehoord vanuit de VVD. Hebben electorale
overwegingen er een demper op gezet? Maar wie zegt dat een meer militante houding
geen stemmen zou winnen?
Het is allemaal ouwe koek, want de oorlog in en boven Afghanistan is bijna voorbij.
De zes F-16's die nu ingezet worden en, indien nodig, wèl mogen schieten, dreigt
nauwelijks gevaar (minder gevaar, in elk geval, dan de tweehonderd soldaten die
naar Kabul worden gestuurd). Maar voor de plaatsbepaling van Nederlands meest
pro-Amerikaanse en pro-Atlantische partij is inzage in dit afgesloten hoofdstuk toch
wel gewenst.
Dit geldt ook voor de tegenwerping dat het geen zin had de Amerikanen
gevechtssteun aan te bieden die ze toch niet nodig hadden, omdat ze het wel alleen
af konden. Dat laatste is wel waar, maar bondgenoten meten elkaar naar de hulp die
ze elkaar aanbieden, ook als die niet nodig blijkt te zijn. Dit is ook een maatstaf voor
bepaling van de gezindheid van de VVD. Vandaar dat deze excursie terug over de
drempel nodig was.
Er is nog een heel andere verklaring voor het weinig duidelijke beleid na 11
september denkbaar. Tegen veler verwachting in is het Amerikaanse beleid sindsdien
helemaal niet multilateraler geworden. Van bondgenootschappelijke aanbiedingen
wordt à la carte gebruikgemaakt, waarbij de Britten kennelijk een
voorkeursbehandeling genieten. Zo'n beleid is natuurlijk niet erg geschikt om de
andere bondgenoten te enthousiasmeren, maar om aan hun teleurstelling openlijk
lucht te geven is weer een ander uiterste. Vandaar misschien dat stilzwijgen ook bij
de VVD? Als deze hypothese enige waarheid zou bevatten, zou die waarheid
overigens van veelomvattender betekenis zijn dan welke overweging van
binnenlands-politieke, laat staan electorale, aard ook.

Amende
In mijn voorlaatste artikel van het vorige jaar (20 december) beweerde ik dat Wendy
Doniger, die die maand de dertigste Huizingalezing had gehouden, anders dan haar
voorgangers uitvoerig was ingegaan op het werk van de naamgever van die lezing,
de historicus J. Huizinga.
Dit is onjuist, sterker: een miskenning van de verdienste van althans twee recente
sprekers: de historicus prof. dr. A.Th. van Deursen en zijn collega prof. dr. H.L.
Wesseling, die, respectievelijk in 1994 en 1996, hun Huizingalezing bijna uitsluitend
wijdden aan de cultuurkritiek van hun grote voorganger. Het ergste is dat ik me beide
lezingen nog heel goed herinner, maar dat deed ik blijkbaar niet op het ogenblik dat
ik dat erratum neerschreef.
NRC Handelsblad van 03-01-2002, pagina 7

In een geluiddicht vacuüm?
Vorige week had de Volkskrant, ter gelegenheid van de invoering van de euro, een
paar uitspraken verzameld die in de loop van de laatste jaren over die munt waren
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gedaan. Een ervan luidde: ‘...de munt hebben de landen die meedoen aan de
Economische en Monetaire Unie (EMU) gedepolitiseerd. Op goede gronden, maar
het betekent wel dat de euro niet kan dienen als instrument van de politiek van een
verenigd Europa.’
Ik was het nogal eens met die uitspraak. Geen wonder, want zij bleek van mijzelf
te zijn. Even nakijken wanneer, en in welk verband, ik haar had gedaan. Het was op
3 mei van het vorige jaar, in deze rubriek en naar aanleiding van het boek The
European Anarchy: Europe's hard road into High Politics van Erik Holm, dat ik
zojuist gelezen had.
Holm betoogt dat een staat vanouds twee instrumenten heeft ter bereiking van zijn
doeleinden: zijn militaire macht, die de taak heeft vrede, veiligheid en interne orde
te verzekeren; en zijn munt, die zijn voorspoed moet garanderen. Geld is dus, aldus
Holm, ‘uit de aard der zaak (by its very nature) een hogelijk politiek gegeven’.
Maar nu heeft de Europese Centrale Bank de gemeenschappelijke munt
gedepolitiseerd. Dat was de voorwaarde waarop Duitsland, gesteund door Nederland,
aan de EMU meedeed; maar dat heeft wel tot gevolg dat de ECB ‘haar monetaire
beleid in een politiek geluiddicht vacuüm moet bepalen, omdat er geen politiek gezag
op Europees niveau bestaat’.
De ECB is, met andere woorden, ‘gebaseerd op de fictie dat geld niet alleen kan,
maar ook moet, behandeld worden als een niet-politiek gegeven’. ‘Deze filosofie
zal’, zegt Holm, ‘geen stand houden in onderhandelingen met de Verenigde Staten’,
die immers hun munt wel degelijk als instrument van beleid behandelen.
Nu kunnen we Holms betoog misschien beschouwen als typisch ‘negentiende
eeuws’ de kwalificatie die het Kamerlid Van Middelkoop in de krant van 7 januari
gaf aan het betoog van oud-premier Eyskens (in dezelfde krant), dat ‘er geen munten
zonder staat of althans zonder interstatelijke verankering’ bestaan.
Van Middelkoops tegenstelling luidt dat nationale staten geen munt meer nodig
hebben ‘om hun bestaan te bewijzen’. Immers: ‘De munt is met de invoering van
het giraal verkeer en alle plastic geld grotendeels virtueel geworden.’
Nu, ik weet dat nog niet zo, en dan wijs ik opnieuw naar de Verenigde Staten.
Eerder geloof ik dat, als de Europese Unie haar ambitie wil waarmaken een global
player te worden, zij er niet onderuit kan de euro te politiseren. Trouwens, dat is wat
de Fransen of ze nu gaullist zijn of niet altijd hebben gewild. Hun is de gedachte van
gedepolitiseerd geld ‘onbegrijpelijk’, zegt Holm. Ze zullen daarom altijd proberen
de euro te politiseren.
In zekere zin hebben zij hier het gelijk aan hun kant. Is het ontstaan zelf van de
euro niet een bij uitstek politieke beslissing geweest? Monetair was zij niet nodig,
want alles liep goed onder de regie van de D-mark. Maar Mitterrand wilde daar
onderuit en maakte van de Duitse hereniging gebruik om van Helmut Kohl de EMU
af te dwingen. Die ging daarmee akkoord in de verwachting dat Frankrijk zijnerzijds
met een Europese politieke unie zou instemmen. Daarin echter heeft het de Duitsers
tot op de dag van vandaag teleurgesteld.
In die Franse houding de Europese munt dient instrument van politiek te zijn, maar
de politiek moet nationaal blijven zit voor anderen iets onlogisch. Maar voor de
Fransen niet, want zij kunnen, van links tot rechts, zich geen andere Europese politiek
voorstellen dan een Franse. Het is moeilijk de anderen dit te doen aanvaarden. Vandaar
dat aan de euro geen eenheid van politieke conceptie ten grondslag ligt. Wat dat
betreft is zij een getrouwe weerspiegeling van de Europese Unie.
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Hoewel er geen reden is om niet in te stemmen met het koor dergenen die de
invoering van de euro als historisch bezingen al wordt dit woord te vaak gebruikt
om niet langzamerhand gedevalueerd te raken is het nog te vroeg om nu al te zeggen
dat de euro, ondanks dit intrinsieke gebrek en de interne tegenstellingen, een blijvend
succes zal zijn.
Holm vreest dat de euro ‘een brug te ver’ is. Laten we het er, met Van Middelkoop,
op houden dat een eerlijke beoordeling pas over tien, twintig jaar gegeven kan worden.
Of eerder, want wat zal de reactie van de anderen zijn als een groot land als Italië
niet kan of wil voldoen aan de voorwaarden van het Stabiliteitspact een, gezien de
recente gebeurtenissen in dat land, niet geheel ondenkbare mogelijkheid? Te vrezen
valt dat die reactie eerder door politieke dan door monetair-technische motieven
ingegeven zal worden. De politiek kruipt waar zij niet gaan kan.
Voor velen in ons domineesland is deze poging tot nuchtere analyse niet voldoende.
Zij willen ook de intentie kennen die achter zo'n analyse steekt; ja, zij beoordelen
die analyse vaak naar de intentie die zij terecht of ten onrechte daarachter vermoeden.
Hoewel ik vind dat een analyse los van de eventuele intentie beoordeeld dient te
worden, wil ik wel zeggen dat een mislukking van de euro een ramp zou zijn; dat
we dus moeten hopen op een succes.
Maar daarmee zijn mijn twijfels over het welslagen ervan nog niet opgeheven of
zelfs ongegrond gebleken. Wat dat betreft, blijf ik een euroscepticus. Maar wat is
dat eigenlijk? Tien jaar geleden werd iemand die twijfelde aan de haalbaarheid van
een Europese federatie, voor euroscepticus (bedoeld werd veelal: eurohater)
uitgekreten. Nu gelooft bijna niemand meer in een Europese federatie. Is dus bijna
iedereen euroscepticus, zo niet eurohater, geworden?
NRC Handelsblad van 10-01-2002, pagina 9

Van Frankrijk leren
‘On ne badine pas avec l'amour’ dat weten we sinds 1834, toen de gelijknamige
komedie van Alfred de Musset voor 't eerst opgevoerd werd. Maar sinds kort weten
we ook dat er, althans in Frankrijk, evenmin met onfrisse luchtjes gegekscheerd mag
worden. Dat heeft onze correspondent in Parijs ondervonden, die op 5 januari schreef
dat een ‘significant deel van de Fransen, en met name van de Franse mannen,
onaangenaam ruikt, hetzij lijfelijk, hetzij uit de mond, hetzij beide’.
Nu, daarop bleven, ook in deze krant, de reacties niet uit. Vergelijkingen werden
getrokken met minister Jorritsma, die Frankrijk eens een mooi land had genoemd,
‘jammer alleen dat er Fransen wonen’; en die voor de televisie president Chirac een
‘engerd’ had genoemd. Ook Franse kranten berichtten over de olfactorische
bevindingen van onze correspondent.
Met meer dan gewone belangstelling heb ik van een en ander kennisgenomen.
Waarom? Omdat ik vorige week geschreven heb dat ‘de Fransen, van links tot rechts,
zich geen andere Europese politiek kunnen voorstellen dan een Franse’. Zou ik daarop
ook boze reacties krijgen?
Gelukkig kan ik me een beetje verweren. Tom de Bruijn, die tegenwoordig
directeur-generaal Europese Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken
is (en zojuist benoemd is tot permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie),
vertelt hoe hij eens een Franse collega verweet dat Frankrijk erop uit was het Europese
gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid ‘geheel op Franse leest te

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

schoeien’. De Fransman antwoordde: ‘laat het buitenlands beleid nu maar aan ons
over, want de buitenlandse politiek is net als foie gras: alleen Frankrijk maakt daar
iets goeds van.’
Dit verhaal staat in een bundel herinneringen die in 1997 uitgegeven is naar
aanleiding van het veertigjarig bestaan van het directoraat-generaal Europese
Samenwerking (DGES), onder de titel De waterdragers van het Nederlandse
Europabeleid (samensteller: H.H.J. Labohm), maar het verhaal vermeldt niet of De
Bruijn zijn collega gevraagd heeft of het Franse buitenlandse beleid de laatste decennia
nu zo succesrijk is geweest.
Maar ik neem aan dat De Bruijns Franse gesprekspartner minder de grote
doeleinden van de Franse politiek op het oog had dan de onderhandelingstechniek
van haar diplomatie, en die is inderdaad vrijwel onovertroffen. Oud-staatssecretaris
Ernst van der Beugel, die aan de wieg stond van het Nederlandse Europabeleid, in
de jaren '50 dus, bevestigt dit in diezelfde bundel:
‘De Fransen zijn ongelofelijk consistent in hun denken over internationale
verhoudingen, met totaal andere uitgangspunten dan een land als Nederland. Het zijn
virtuoze onderhandelaars. Ze kunnen schitterende cartesiaanse betogen houden.
Alleen hun uitgangspunt deugt nooit. Ik heb daaraan een diep wantrouwen tegen de
Franse buitenlandse politiek overgehouden.’
Dat wantrouwen is, tot op de dag van vandaag, diep geworteld in het ministerie
van Buitenlandse Zaken meer bij de ambtenaren dan bij de ministers, onder wie er
een enkele, zoals Van Mierlo, nog wel bereid was de Fransen het voordeel van de
twijfel te gunnen.
Overigens kon dat wantrouwen verschillende, soms zelfs onderling strijdige,
oorzaken hebben. Zo waren zij die prioriteit gaven aan Nederlands binding met de
NAVO, natuurlijke tegenvoeters van de Franse politiek, die immers streeft naar
vrijmaking van Amerikaanse hegemonie. Maar ook de ‘Europeanen’, die op z'n minst
even groot belang hechtten aan het ideaal van een supranationaal, althans
communautair, Europa, voelden zich herhaaldelijk gefrustreerd door de Franse
politiek.
De eersten waren geneigd de Europese integratie, zo niet als ongewenst, dan toch
als een mogelijke ondermijning van de NAVO te zien, terwijl de laatsten meenden
dat beide doeleinden van de Nederlandse buitenlandse politiek NAVO en Europese
integratie heel goed met elkaar te verzoenen waren. Dat was trouwens het officiële
credo van het beleid, hoewel in de praktijk de ene minister meer accent op het ene,
de andere meer op het andere doel legde.
Van dit onderscheid in prioriteitstelling vaak ging het om nauwelijks meer dan
nuances geeft die bundel aardige voorbeelden. Toen Jos Kapteyn in 1960 bij DGES
kwam werken, trof hem ‘de overheersend negatieve opvatting over de Europese
integratie, zoals deze haar beslag had gekregen in de Gemeenschappen’.
Inderdaad vonden velen dat een Europese gemeenschap waar Engeland geen lid
van was en dat zou tot 1973 zo blijven eigenlijk de ‘verkeerde club’ was.
Ook Franz Italianer, die later directeur-generaal Europese Samenwerking zou
worden, trof bij aankomst (in 1957) diezelfde stemming. Algemeen werd aanstoot
genomen aan de Franse invloed binnen het apparaat van de Europese Commissie.
‘Maar de redenering dat vooral een klein land meer te winnen had bij een
bovennationale besluitvorming dan bij alleen samenwerking tussen de regeringen,
waarin de grote de dienst zouden uitmaken, gaf tenslotte de doorslag’ zeker toen
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Engeland eenmaal lid was geworden (wat aanleiding werd voor weer andere
frustraties).
Maar niet iedereen aanvaardde dit blijkbaar van harte, want René van der Linden
kon zich nog in 1986, toen hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken werd, niet
aan de indruk onttrekken dat ‘“Europa” binnen het departement op de tweede plaats
kwam’. En aan de vooravond van ‘zwarte maandag’ (30 september 1991), toen
Nederland met zijn sterk communautaire voorstellen bij zijn Europese partners geen
voet aan de grond kreeg, nam de directeur-generaal Politieke Zaken, Peter van
Walsum, ‘een kritische houding aan ten opzichte van die procommunautaire
opstelling’. Het ambtelijk apparaat was dus verdeeld.
Maar ‘ook tussen de verschillende Haagse departementen bestond geen
overeenstemming over de te volgen koers’, schrijft Michiel van Hulten in een historiek
van die ‘zwarte maandag’. ‘Interne problemen bemoeilijkten een daadkrachtig en
eensgezind optreden van Nederland in de Europese arena.’ Zo'n gebrek aan interne
discipline zal de Franse diplomatie nooit vertonen. Van Frankrijk kunnen we dus
ook nog wel eens wat leren.
NRC Handelsblad van 17-01-2002, pagina 9

Conflict tussen natuurverschijnselen
Toen in 1973 de Arabieren een olieboycot over Nederland afkondigden, zei
minister-president Den Uyl: de wereld van vroeger komt niet meer terug, en velen
geloofden hem. Maar een half jaar later was alles voorbij en begon de welvaart pas
goed. Moeten we Den Uyl daar postuum om uitlachen?
Na 11 september 2001 zeiden velen, onder wie ik, wat Den Uyl 28 jaar tevoren
had gezegd en met meer recht, want de aanval op New Work en Washington was
heel wat dramatischer dan die olieboycot, waarvan we ons nu alleen nog maar een
paar autovrije zondagen herinneren. Maar ook nu, vier maanden na 11 september,
wordt weer gezegd: die paniek was overdreven, het leven herneemt zijn gang.
Inderdaad, het leven herneemt altijd zijn gang. Ook na verstoring van hun nest
beginnen de mieren onmiddellijk aan de wederopbouw. Of om opnieuw een
vaderlands voorbeeld te nemen: de Tweede Wereldoorlog heeft onze samenleving
zwaar verstoord, maar daarna verlangden de Nederlanders alleen maar naar herstel
ook van de oude samenleving.
Dit verlangen vertaalde zich in de uitslag van de eerste naoorlogse verkiezingen
(1946). Die was niet wezenlijk verschillend van de laatste vooroorlogse verkiezingen
(1937). In elk geval is de ‘doorbraak’, de poging om het zuilenstelsel te doorbreken,
toen mislukt.
Die lukte pas, en dan nog ten dele, twintig jaar later.
De ogenschijnlijke normalisatie sinds II september zegt dus niet zo veel. Onder
de oppervlakte kunnen krachten zijn gewekt die zich misschien ook pas na twintig
jaar zullen manifesteren. Moeten we dan aan de islam denken? Niet in de eerste
plaats. Het zijn eerder de miljoenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika niet allen
mohammedaans die op 11 september met onverschilligheid, leedvermaak of zelfs
vreugde hebben gereageerd.
Dat was de reactie van de arme en de machteloze op een slag die de rijke en
machtige werd toegebracht, en die reactie heeft niets met ideologie of godsdienst te
maken. ‘We hebben geleerd’, schrijft John Lloyd in de Financial Times van 12
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januari, ‘dat er iets ergers is dan te worden geconfronteerd met een kracht met een
vreselijke ideologie, en dat is te worden geconfronteerd met een kracht zonder
ideologie.’
Lloyd bedoelt daarmee de mensen in die werelddelen die hunkeren naar de welvaart
(en misschien ook de vrijheid) van het Westen, maar niet de ‘mechanismen of
instellingen hebben ontwikkeld die de voorwaarde zijn voor die welvaart en vrijheid
en ook niet het geduld hebben om te beginnen aan het lange gezwoeg van
ontwikkeling en accumulatie dat nodig is om die te bereiken’.
Maar hoe kunnen die achtergebleven massa's ooit een macht worden waar het
Westen rekening mee moet houden? Lloyd citeert natuurwetenschappers die menen
dat binnen enkele jaren duizenden zelfs miljoenen over het vermogen kunnen
beschikken wapens te maken en verspreiden die epidemieën veroorzaken en/of hele
landstreken in brand zetten. Daar is niet eens een netwerk als van Al-Qaeda voor
nodig.
Ja, misschien heeft die ideologische voorhoede al haar opdracht vervuld door bij
de door geen ideologie gedreven massa's het besef te wekken dat het binnen hun
bereik ligt de rijke en machtige wereld dodelijk te treffen. ‘Het is de ontevreden
stemming van de zelf werkeloos blijvende meerderheid, de onder haar gehoorde
luide of gefluisterde klachten, haar spot en dreigingen die de weg banen voor de
gewelddadige minderheid’, schrijft de Amsterdamse hoogleraar Kurt Baschwitz
(1886-1968) in zijn nog altijd actuele boek Denkend mens en menigte. Zo zijn
revoluties altijd begonnen. ‘Een menigte van normale mensen begaat geen
“massamisdaden”. De medeplichtigheid der brede massa die nodig is voor het
welslagen van de revolutie bestaat niet in handelen, doch in toelaten.’ Zo was het bij
de moeder van alle revoluties, de Franse van 1789; zo was het om Nederland er weer
bij te betrekken bij de Indonesische revolutie van 1945. Zou het zo ook niet zij het
met vertraging kunnen gaan na de val van de Newyorkse Bastilles? De geest die toen
uit de fles ontsnapt is, krijgen we er niet zo gauw meer in.
Het is dus geen kwestie van oorlogen tussen staten (de meeste
derdewereldregeringen willen liever niet, zeker na Afghanistan, een oorlog met
Amerika uitlokken), ook niet tussen beschavingen en ideologieën; ook het globalisme,
dat overal om zich heen grijpt, is geen ideologie. Het is eerder een nu nog sluimerend
conflict tussen natuurverschijnselen. Toegegeven: het is te vroeg om te zeggen dat
Hannibal (die de Romeinen als een barbaar beschouwden) voor onze poorten staat,
maar het is ook te vroeg om te zeggen dat de wereld door 11 september niet veranderd
is.
Wat te doen om te voorkomen dat het eerste gebeurt? Het obligate antwoord luidt
hulp, hulp en nog eens hulp veel meer dan nu gegeven wordt aan de verschoppelingen
der aarde. Los van de vraag of hulp niet de ontvangers een prikkel ontneemt hun lot
zelf ter hand te nemen, ja niet eerder tot wrok dan tot dankbaarheid leidt, is er het
feit dat in geen democratisch land de kiezers ervoor te vinden zullen zijn hulp te
geven ten koste van eigen levensstandaard tenzij zij plotseling gegrepen zouden
worden door een ideologie van zelfopoffering.
Het christendom is zo'n ideologie, maar tweeduizend jaar hebben de christenen
misschien wel meer offervaardig gemaakt, maar niet meer bereid tot massale
zelfopoffering, tenzij voor het vaderland. En daarbij komt dat de kerken in het
democratische westen althans in Europa steeds meer aan terrein verliezen. Noch van
de democratie noch van het christendom zal dus het antwoord komen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012
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Herinneringen aan 1937
't Was een aardig idee van Andere Tijden, het historische programma op Nederland
3, om de uitzending van eergisteren te wijden aan de huwelijksreis van prinses Juliana
en prins Bernhard in januari 1937 dus precies 65 jaar geleden. Beelden werden
vertoond die ik althans nooit gezien had vooral uit Krynica, het skioord in de Poolse
Karpathen.
Daar bracht het paar enkele weken door in het hotel dat gerund werd door de
ouders van de toen bekende zanger Jan Kiepura, die getrouwd was met de Hongaarse
zangeres Martha Eggerth. Die leeft nog en is, zoals in de uitzending bleek, hoewel
bijna 90, nog zeer bij de hand.
Het commentaar liet hier en daar wat te wensen over. Zo werd er verbazing over
uitgesproken dat het huwelijk met de gebruikelijke pracht en praal plaats had gevonden
ondanks de nood der tijden. Nederland zat immers nog diep in de economische crisis.
Dat is waar, de werkloosheid bedroeg in 1936 ongeveer een half miljoen, op een
bevolking van 8,5 miljoen. Je zou dus zeggen dat er veel weerstand tegen die
huwelijksfeestelijkheden zou zijn geweest. Het eigenlijk merkwaardige is echter in
dat jaar 1937 dat de SDAP (voorgangster van de PvdA) besloot de monarchie, waarvan
zij altijd tegenstandster was geweest, te aanvaarden. Die paradox had ik graag
uitgelegd willen zien.
Het paar bleef niet in Krynica. Het zette de wittebroodsweken voort in het
Oostenrijkse slot Mittersil, ‘een verzamelplaats van Amerikaansche en Engelsche
nouveaux riches en Oostenrijkse adellijke klaploopers’, zoals een Nederlander toen
in zijn dagboek schreef. Die Nederlander werd in de uitzending diplomaat genoemd,
terwijl hij voor een medewerkster aan het programma in Vrij Nederland van de vorige
week bankier was.
In 1937 was hij geen van beide. Van een historisch programma niet erg zorgvuldig.
Poolse adel, nouveaux riches of klaplopers het is waar dat Juliana, die tot dusver
nogal geïsoleerd met haar moeder in het stijve en suffe Den Haag had geleefd, op
haar huwelijksreis voor het eerst met de wereld (of liever gezegd: de monde) in
aanraking kwam. Je kreeg als kijker zelfs een beetje medelijden met haar. Hoe links
was de manier waarop zij bij aankomst in Krynica het personeel begroette!
En welk een metamorfose heeft zij tijdens diezelfde reis ondergaan! Die reis
eindigde in Parijs, en daar bleek zij een slanke, modieus geklede vrouw te zijn
geworden. Ongetwijfeld moeten wij hierachter de regie van Bernhard en van zijn in
Parijs wonende tante gravin Kotzebue zoeken. Het was een andere Juliana die in
april in Den Haag terugkeerde dan de Juliana die het in januari had verlaten. Dat,
zoals Martha Eggerth suggereerde, prinses Beatrix in het hotel van haar schoonouders
was verwekt (‘geproduceerd’, zei zij), is niet waarschijnlijk. Beatrix is op 31 januari
1938 geboren. Het is waar dat die geboorte lang op zich liet wachten de fabrikanten
van tegeltjes en ander spul waar ‘januari 1938’ op stond, waren in hoge nood, maar
een zwangerschap van twaalf maanden lijkt toch een beetje lang.
Over die zwangerschap gesproken: Juliana kondigde die zelf op een charmante
manier aan. Het koninklijk huis toen nog uit drie personen bestaande bracht in het
voorjaar van 1937 zijn traditionele bezoek aan Amsterdam. Juliana zei voor de radio
dat zij tot haar spijt, ‘om op zichzelf verheugende redenen’, niet aan alle plechtigheden
had kunnen deelnemen. Geen woord te veel.
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Ondanks de nood der tijden blijven die laatste jaren vóór de oorlog bij velen toch
als een vrolijke tijd in de collectieve herinnering. Het was niet alleen de tijd dat er
nieuw leven kwam in de koninklijke familie, maar het was ook de tijd van het
miljoenenamusement van Louis Davids en Buziau, van de ‘Bonte dinsdagavondtrein’
en van ‘Wij gaan naar Rome’, waar het Europese voetbalkampioenschap voetballen
werd gehouden (maar, helaas, we kwamen niet verder dan Milaan, waar de Zwitsers
ons zouden verslaan). Blijkbaar leefden de Nederlanders die wél een baan hadden
toch nog de grote meerderheid nogal onbezorgd.
En Hitler dan? Het moet gezegd worden: het aantal Nederlanders dat zich over
een Duitse dreiging zorgen maakte, was gering. Voor zover Hitler hier geen
bewonderaars had en bij de verkiezingen van 1937, buitelde de NSB van bijna 8
procent tot iets meer dan 4 procent van de stemmen vonden de meeste Nederlanders
hem een gek verschijnsel, ver van hun bed.
Voor Juliana zelf moeten die jaren een bevrijding zijn geweest. Hoe moet zij
hebben geleden onder de pogingen haar aan de man te brengen! In de uitzending
werden enkele Duitse prinsen genoemd die voor de eer bedankten van hogere adel
dan prins Bernhard was. Maar ook prins Karel van Zweden (niet genoemd in de
uitzending) was even een serieuze kandidaat. In de kranten stonden advertenties van
vlaggenfabrikanten: ‘VLAGGEN (ook Zweedse)’.
Maar toen het eindelijk zover was, kreeg de schoolgaande jeugd een rijmprent, in
opdracht van de regering door de dichter P.C. Boutens gemaakt. Maar het laatste
couplet werd weggecensureerd, want dat zinspeelde op een zwoele nacht waarin het
kind verwekt zou worden. Een kabinet van rooms-katholieken en antirevolutionairen
(met een enkele liberaal en vrijzinnig-democraat) ging dit te ver. Koningin Wilhelmina
zou het trouwens ook niet geapprecieerd hebben.
Het kind is er toch gekomen, en nu vieren we overmorgen de bruiloft van háár
eersteling.

Gerectificeerd
Voetbalelftal
J.L. Heldring schreef in zijn column Herinneringen aan 1937 (donderdag 31 januari,
pagina 9) dat het Nederlands voetbalelftal in de jaren dertig naar Rome zou gaan om
deel te nemen aan de Europese kampioenschappen. Dit waren de
Wereldkampioenschappen.
NRC Handelsblad van 31-01-2002, pagina 9

‘...aber ach! ein Schauspiel nur!’
Quis non fleret? Wie zou niet wenen?, schreef de gereformeerde geweldenaar
Abraham Kuyper na de dood van zijn roomse tegenvoeter Schaepman.
En nu, bijna op de kop af 99 jaar later, krijgt heel Nederland incluis, naar eigen
zeggen, de polderjongen die zijn minister-president is een brok in de keel bij de
tranen van een rooms meisje. Nuchter Nederland?
Trouwens, dat meisje had Nederland al veroverd door haar gratie en savoir-faire
eigenschappen die dun gezaaid zijn in ons land en waarin het hof ook niet altijd heeft
uitgeblonken. De monarchie kan voorlopig dus niet stuk in Nederland. De
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republikeinen zijn een stelletje tafelaars gebleken, zonder revolutionair elan. Je hoeft
geen monarchist te zijn om dat te erkennen.
Ook zij die in 1966 en 1980 Amsterdam nog op stelten zetten (of hun geestelijke
nazaten), blijken ineengeschrompeld tot een groepje dat oude rituelen herhaalt
vergelijkbaar met die rooms-katholieken die zich niet kunnen neerleggen bij het
teloorgaan van de Latijnse mis.
Tegenover dit gegeven lijken zelfs degenen die de afwezigheid van de vader van
de bruid hebben doorgezet, second thoughts te krijgen, getuige de
sociaal-democratische politicus die, aldus geciteerd op de voorpagina van de krant
van maandag, vond dat ‘we niet krampachtig moeten blijven reageren’ op Zorreguieta.
Let op dat werkwoord blijven, waarin de erkenning ligt besloten dat de PvdA
krampachtig heeft gereageerd.
En toch vraagt die uitbarsting van nationale eenheid en aanhankelijkheid jegens
de kroon om enkele kanttekeningen. Is zij niet tevens het bewijs van de
onverwoestbaarheid van de Nederlandse identiteit (waar sommigen wel eens aan
twijfelen)?
Ja, dwingt de monarchie in haar hoogtijdagen, of ze dat nu wil of niet, de natie
niet tot een zekere introversie, een concentratie op een nationale droomwereld,
waaraan de aanwezigheid van een Nelson Mandela en een Kofi Annan niets kan
afdoen?
Zo ja, wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de steun aan de politiek van Europese
eenwording, die, objectief gesproken, nodiger is dan ooit en trouwens het officiële
doel van elke naoorlogse regering is geweest? Ook de koninginnen Juliana en Beatrix
hebben zich met geestdrift achter dit doel gesteld, dat, indien ooit bereikt, zelfs de
symboliek waartoe hun functie grotendeels is gekrompen, tot een aanfluiting zou
maken.
Is die uitbarsting niet, op z'n minst, een bewijs dat die Europese eenwording op
het politieke vlak nooit verder zal komen dan een ‘Europa der staten’, dat De Gaulle,
Nederlands toenmalig tegenbeeld, veertig jaar geleden aanprees?
Dit Europa is volstrekt onvoldoende om als majeure speler op het wereldtoneel te
dienen, maar dat laatste is, als we tenminste onze minister van Buitenlandse Zaken
willen geloven, wél de bedoeling.
Er is dus een tegenstelling tussen het officiële streven en het draagvlak. In andere
landen het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische koninkrijken wordt de
werkelijkheid eerlijker onder ogen gezien dan bij ons, en in Frankrijk is dit ‘realisme’
zelfs tot een leer verheven.
Maar bij ons lijken de ministers, die zich zaterdag in de kerk ongetwijfeld deel
voelden van die nationale apotheose, zich niet bewust van die tegenstelling.
Maar er is meer. Wie het kijkspel van 2 februari goed op zich laat inwerken, kan
zich niet aan de indruk onttrekken dat het ook heel weinig de nog onbekende wereld
van na 11 september weerspiegelt.
Ja, de onzekerheid die zich na de gebeurtenis van die dag van ons heeft meester
gemaakt, heeft ongetwijfeld de behoefte aan de symbolen van een vertrouwde, maar
achterhaalde tijd juist eerder versterkt. ‘Verweile doch, du bist so schön!’
Ook ten opzichte van de enige macht die getuige de rede van president Bush voor
het Congres niet in onzekerheid lijkt te verkeren, is het vertoon van vergane glorie
van zaterdag irrelevant. De grootste supermacht die de geschiedenis ooit gekend
heeft en die haar militaire macht blijft versterken, heeft de Europese bondgenoten,
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die hunnerzijds door hun scepsis en hun povere militaire inspanningen ook bijdragen
tot vergroting van de Atlantische kloof, nauwelijks meer nodig.
Ook in dit licht bezien kunnen we van de plechtigheid van 2 februari, om Faust
nog eens te citeren, zeggen: ‘Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!’ Maar
ook schouwspelen kunnen ons tot tranens toe ontroeren.
NRC Handelsblad van 07-02-2002, pagina 9

Depolitisering als hogere politiek
Oud-minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo, die straks namens Nederland
zitting gaat nemen in de conventie over de toekomst van Europa, is een man die
houdt van paradoxen. Althans: hij ziet ze overal.
Hij zal dus genoegen beleven aan de stelling dat Nederlands streven naar een
zekere mate van depolitisering van de Europese samenwerking via communautaire
besluitvorming allesbehalve getuigt van een apolitieke benadering. Integendeel: in
feite is dit streven naar depolitisering juist een kwestie van ‘hogere politiek’.
Deze stelling verdedigt mr. A.H.J.W. van Schijndel in een artikel in het maandblad
Openbaar Bestuur (december 2001), en op grond van deze stelling kritiseert hij enkele
voorstellen die de Nederlandse regering in haar notitie De toekomst van de Europese
Unie heeft gedaan.
Deze voorstellen - initiatiefrecht voor wetgeving toekennen aan het Europese
Parlement, invoering van individuele verantwoordelijkheid van leden van de Europese
Commissie, en rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van die Commissie - leiden
volgens hem tot politisering van de Europese samenwerking en zijn dus niet in het
Nederlands belang.
Laten we deze voorstellen (en Van Schijndels kritiek erop) even rusten en
terugkeren tot de stelling zelf, waar veel waars in zit. Immers, kleine landen hebben
er belang bij dat de internationale samenwerking zoveel mogelijk berust op het recht
en niet op een machtsverhouding tussen de aan die samenwerking deelnemende
landen. In het laatste geval trekken de grote landen meestal aan het langste eind.
Vandaar het Nederlandse streven de Europese samenwerking zoveel mogelijk los
te houden van die machtsverhoudingen, dus te depolitiseren. Immers, politiek is altijd
strijd om macht. Nederland heeft dan ook de Europese integratie altijd gezien als
een rechtsgemeenschap-in-wording, niet in de eerste plaats als een politiek project,
want daarin zouden de besluiten doorgaans genomen worden op grond van de
onderlinge machtsverhoudingen.
Nederland heeft zelfs eens een conceptie voor zo'n gedepolitiseerd Europa
ontwikkeld. Dat was in het najaar van 1973, toen het kabinet-Den Uyl de conceptie
van het ‘civiele Europa’ lanceerde. Het was vooral de toenmalige staatssecretaris
voor Europese Zaken, Brinkhorst, die zich daarvan een vurig pleitbezorger betoonde.
Waar kwam dat ‘civiele Europa’ op neer? Luister: ‘Europa als civiele macht, niet in
de zin van het machtsspel der grote mogendheden, maar veeleer door zijn bijdrage
aan de wereldomvattende ontwikkeling, door middel van constructief beleid op het
gebied van handel en hulp, en aan een verstandig beheer van de natuurlijke
hulpbronnen, door een “voorbeeldige” verbetering van de kwaliteit van het leven’
enzovoort, enzovoort.
Een beetje onaardig (maar niet helemaal onjuist) samengevat: Europa werpt zich
op handel en hulp, op het milieu, op de kwaliteit van het leven, op sociale
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rechtvaardigheid, en laat het machtsspel, waaraan het zijn handen vuil zou kunnen
maken, aan de ‘grote mogendheden’ - Amerika en de Sovjetunie - over. Ik noemde
het toentertijd een ‘lieve conceptie’. Geen wonder dat we er nooit meer iets van
gehoord hebben - vooral omdat er Europese landen zijn waaraan dit soort denken
volstrekt vreemd is.
Maar dat wil niet zeggen dat zo'n depolitisering van de internationale politiek niet
in het belang van Nederland als kleine mogendheid zou zijn. En niet alleen in zijn
belang, ook in zijn traditie. Zelden heeft Nederland, ook toen het nog een grote
mogendheid was, van harte meegedaan aan het Europese machtsspel. Niet dat het
principieel tegen oorlog was oorlog was toen de vorm waarin dat machtsspel zich
meestal uitte maar zo'n oorlog moest dan toch liefst gevoerd worden om Nederlands
handelsbelangen te waarborgen.
Die afkeer van machtspolitiek werd bijna gecanoniseerd in de status van neutrale
mogendheid die Nederland na het verlies van België aanvaardde en ruim een eeuw
lang (1830-1940) volhield. Maar ook in de status van bondgenoot, waartoe het na
de Tweede Wereldoorlog overging, kwam de vrijwel onvoorwaardelijke
afhankelijkheid die het jegens de Amerikaanse beschermer betoonde, eigenlijk op
depolitisering neer.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor zijn Europese politiek, waarin het wantrouwig was
(en is) jegens pogingen tot politieke, en zeker militaire, eenwording. Zijn ambitie
gaat in feite niet verder dan, zoals Thijs Wöltgens in Socialisme en Democratie
(januari 2002) schrijft: ‘profiteren van de Europese macht en toch een beetje neutraal
blijven’. In elk geval is de keuze voor de Amerikaanse JSF geen teken van Europees
engagement (de Belgische minister van Defensie had er dan ook, om die reden, kritiek
op).
Maar het zijn misschien alleen de Scandinavische landen, met hun eveneens lange
traditie van neutraliteit, die er ook zo over denken. Andere Europese landen hebben
een heel ander verleden en, mede daardoor, een heel andere kijk op de Europese
samenwerking - een kijk die sterk bepaald is door een besef dat het altijd de
machtsverhoudingen zijn die doorslaggevend zijn. Dat besef kleurt, zo niet het doel
dat hun voor Europa voor ogen staat, dan toch de middelen waarmee zij dat doel
denken te bereiken.
Dat is geen reden voor Nederland om niet vast te houden aan het doel van de
depolitisering, maar wil het bij anderen daar enigszins gehoor voor krijgen, dan doet
het er goed aan, dit streven uit te leggen als een Nederlands belang, niet als een ideaal
of beginsel. Want voor elkaars belangen hebben staten meestal wel begrip (zie de
wijze waarop de Europese partners, vooral de grote, het Stabiliteitspact
geïnterpreteerd, zo niet ontkracht, hebben ten gunste van een Duitsland in
moeilijkheden), terwijl staten achter idealen en beginselen altijd belangen vermoeden.
Het is inderdaad zelden dat een staat een ideaal of beginsel verdedigt dat strijdig is
met zijn belang.
NRC Handelsblad van 14-02-2002, pagina 9

De verliezende partij
Toen, in het begin van de jaren '80, president Reagan de Sovjet-Unie het ‘rijk van
het kwade’ noemde, ging er een golf van ontzetting en verontwaardiging door Europa.
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Was dát nu de manier om tot ontspanning met de Sovjet-Unie te komen? Reagans
uitlating was misschien niet erg diplomatiek, maar was zij feitelijk onjuist?
In elk geval heeft zij niet verhinderd dat Reagan een paar jaar later met Gorbatsjov
aan één tafel ging zitten, en nóg een paar jaar later was de Koude Oorlog voorbij wat
toch het doel was geweest van al die ontzette en verontwaardigde Europeanen? Zeker,
dat doel heeft Reagan ook bereikt doordat de Sovjet-Unie de bewapeningswedloop
niet meer kon volhouden. Moet Reagan daarvoor, gezien het bereikte doel, nog steeds
veroordeeld worden?
Nu spreekt een van Reagans opvolgers, andere mogendheden op het oog hebbend,
van een ‘as van het kwade’, die Irak, Iran en Noord-Korea zouden vormen. Weer
ontzetting en verontwaardiging in Europa. Nu met meer reden dan twintig jaar
geleden, want die drie landen vormen, hoe ‘kwaad’ ze ook mogen zijn, in elk geval
geen as.
Ook deze uitspraak van president Bush was niet erg diplomatiek. Maar belangrijker
dan de vraag of Bush dan wel de ontzette en verontwaardigde Europeanen onder wie
heel wat bewindslieden gelijk hebben, is de vraag of die Europeanen met hun kritiek
op Bush en zijn unilateralisme iets zullen bereiken. Misschien hebben zij grotendeels
gelijk, maar krijgen zij het ook? En om het laatste gaat het in de politiek.
Maar ook als de Europeanen alle gelijk van de wereld zouden hebben, dan nog
zouden ze meer begrip moeten hebben dan ze nu tonen voor het geweldige trauma
dat de Amerikanen door de aanslagen van 11 september hebben opgelopen. ‘Hoe
zouden wij Europeanen reageren als een terroristische aanslag het centrum van Parijs,
Londen of Brussel had platgelegd?’, vraagt de Belgische oud-minister van
Buitenlandse Zaken Mark Eyskens in De Standaard. Ook met oproepen tot dialoog
met schurkenstaten?
Het kan de Amerikanen ze mogen nog zo weinig subtiel optreden dus nauwelijks
kwalijk genomen worden dat ze geprikkeld reageren op deze Europese vermaningen.
Je kunt het hun ook niet kwalijk nemen dat ze de Europanen in hun strijd tegen het
terrorisme grotendeels negeren, want wat hebben de Europeanen te bieden?
In elk geval geen eensluidend advies. Het is eerder een kakofonie van verschillende
geluiden dat uit Europa, ondanks zijn zogenaamde gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid, opstijgt. Als Amerika behoefte zou hebben aan Europees advies,
dan zou dat, omdat vijftien landen er hun zegje over zouden moeten doen,
waarschijnlijk te laat komen en bovendien, om dezelfde reden, weinig helder zijn.
Als er straks tien nieuwe leden bij komen, zal de Europese Unie wél groter worden,
maar niet noodzakelijkerwijs met duidelijker stem spreken, al was het slechts doordat
die nieuwe leden hun nieuwe vrijheid beter gewaarborgd zien door Amerika dan
door West-Europa. Het gezamenlijk advies zal dan waarschijnlijk nog moeilijker
totstandkomen en nog minder te betekenen hebben.
En achter dat advies zou ook een macht moeten staan die Amerika respect zou
moeten inboezemen. Op het ogenblik is het zo dat, zoals The Economist deze week
uit Washington bericht, de Europese strijdkrachten, in Amerikaanse ogen, ‘vrijwel
tot irrelevantie ineengeschrompeld’, ja, afgezien van een paar special forces,
‘bankroet’ zijn. Geen wonder dat het er de voorkeur aan geeft alleen te opereren, of,
op z'n best, steun van bondgenoten à la carte te kiezen.
Minister Van Aartsen noemde dit twee weken geleden in de Eerste Kamer een
‘eclectische benadering’. ‘Dat wringt’, zo moest hij toegeven, omdat een multilateraal
systeem dat niet door de VS wordt ondersteund, op langere termijn onhoudbaar is’.
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Dat ligt niet uitsluitend aan Amerika, omdat, zoals zijn collega De Grave bij dezelfde
gelegenheid zei, in Europa ‘op dat punt nog weinig wordt bereikt’.
Ook zullen de Amerikanen weinig onder de indruk komen van een Europa dat
onlangs besloot Duitsland, dat zijn begrotingstekort gevaarlijk heeft laten oplopen,
een waarschuwing te besparen tegen het advies van de Europese Commissie in.
‘Niemand zal kunnen verwachten dat Amerika luistert naar een Europese partner
die toegeeft aan zijn eigen provincialisme en juist dat verzwakt wat hem sterker moet
maken’, waarmee het hier geciteerde hoofdartikel van de Frankfurter Allgemeine de
euro bedoelt. Waar is de Europese global player gebleven, die Van Aartsen verleden
jaar nog aan de horizon zag opdoemen?
Kortom, bij een verwijdering tussen Europa en de Verenigde Staten kan Europa
alleen maar de verkiezende partij zijn. Voor de Europeanen geldt dan wat een
Engelsman jaren geleden eens van de Nederlanders zei: ‘They are always right, but
seldom relevant’ (zij hebben altijd gelijk, maar wat ze zeggen is zelden ter zake),
met die aantekening dat het nog de vraag is of de Europeanen altijd gelijk hebben.
Zo onderschatten zij het gevaar van het terrorisme, waarschijnlijk omdat zijzelf
geen nog geen 11 september aan den lijve hebben ondervonden. Maar zou een
soortgelijke aanval op, zeg, Rijnmond wél een Europese solidariteit met Nederland
in het leven roepen of zou de reactie dan dezelfde zijn als in het najaar van 1973,
toen een Arabische olieboycot Nederland trof en sommige Europese partners Frankrijk
en Engeland met name het in zijn eigen vet lieten gaar worden?
NRC Handelsblad van 21-02-2002, pagina 7

Wie leest er nog Victor Hugo?
Wie leest er nog Victor Hugo? In Nederland waarschijnlijk vrijwel niemand meer.
Zelf behoor ik tot een generatie die nog zes jaar verplicht Frans op het gymnasium
kreeg, maar ik herinner me nog slechts één versregel van hem: ‘Mon père, cet héros...’
(Zijn vader was generaal in het leger van Napoleon geweest.)
Nu is het waar dat taalles op school vaak de belangstelling voor literatuur in de
kiem smoorde, want van andere Franse dichters die behandeld werden, weet ik zelfs
geen enkele regel meer, en toch hebben we bijvoorbeeld weken besteed aan Le Lac
van Alphonse de Lamartine. Veel hangt van de leraar af, en de onze kon helaas geen
orde houden...
Toch moet Victor Hugo ook in Nederland, toen daar Frans nog de meest gesproken,
althans meest gelezen, vreemde taal was, invloed hebben gehad. Is De Génestets
‘Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin...’ niet een vertaling van een
gedicht van Hugo? (Dat kindje zal wel Hugo's dochter Léopoldine zijn geweest, die,
pas getrouwd, met haar man in de Seine zou verdrinken.)
Maar hoe zit het met Hugo's erfenis in Frankrijk zelf, waar elke stad wel een straat,
avenue of plein naar hem genoemd heeft? Betekent het bekende antwoord dat André
Gide gaf op de vraag wie hij Frankrijks grootste dichter vond: ‘Victor Hugo, helaas’,
dat hij toen al Gide overleed in 1950 geacht werd overschat te zijn?
Maar ook overschatte dichters kunnen grote invloed hebben. Denk aan Vader Cats,
met wiens platte gedichten ik overigens Hugo's werk allesbehalve wil vergelijken.
Als Cats eeuwenlang populair is geweest, betekent dat alleen maar dat Frankrijks
smaak beter was. Maar wat beide dichters gemeen hadden, is dat zij een reusachtig
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oeuvre hebben nagelaten, en daaruit zijn allicht regels in het collectieve geheugen
blijven hangen.
Deze erfenis hoeft dus op zichzelf geen bewijs te zijn van 's dichters grootheid,
noch een teken dat hij nog veel gelezen wordt. In een tweegesprek in Le Monde van
24/25 februari zegt Jean-Marc Hovasse, schrijver van een biografie van Hugo waarvan
het eerste deel net verschenen is, dat de tegenwoordige schoolgeneratie de taal van
Hugo, die hijzelf heel helder noemt, misschien niet meer begrijpt.
Waarom dan die grote publiciteit die zijn tweehonderdste geboortedag 26 februari
nu krijgt? Victor Hugo was niet alleen dichter, maar ook schrijver van romans en
toneelstukken, en daarnaast tekende hij veel, was hij een goed huisvader en had hij
tevens tot op hoge leeftijd hij werd 83, wat toen héél oud was een, laten we zeggen,
grote en actieve erotische belangstelling. Bovendien was hij politicus, die de moed
van zijn overtuiging had.
Zo verbande hij zichzelf uit Frankrijk toen de latere Napoleon III in 1851 de
staatsgreep pleegde die zijn bijna twintig jaar durende dictatuur (die later wel milder
zou worden) inluidde. Hij bestreed de usurpator, die hij Napoléon le petit noemde,
vanuit zijn toevluchtsoord, het Kanaaleiland Guernsey. Hauteville House, het huis
waar hij daar tot 1870 woonde, is te bezien in de staat waarin hij het verliet na de
val van het Tweede Keizerrijk. Ook het huis aan de Parijse Place des Vosges dat hij
vóór zijn ballingschap bewoonde, is een bezoek waard.
Hoe dan ook hij was een man die, levend van 1802 tot 1885, bijna de hele
negentiende eeuw beheerste. Maar op een andere manier dan Nicolaas Beets, die van
1814 tot 1903 leefde, dat in Nederland deed. Ook hij heeft een reusachtig oeuvre
achtergelaten, maar is per slot van rekening de man van één boek, zijn jeugdwerk
Camera Obscura, gebleven. De rest van zijn leven sleet hij als predikant en hoogleraar
in Utrecht. Ook hier valt de vergelijking niet ten gunste van de Nederlander uit.
Welke Nederlandse tijdgenoten kunnen dan wèl aan hem tippen? De gedachten
gaan dan naar Multatuli zeker ook geniaal, maar minder beheerst, naar Busken Huet
misschien, toch meer criticus dan schepper. En Allard Pierson? Of brengen kleine
landen per definitie geen Universalgenies voort? Goethe, toch ook product van
Kleinstaaterei, is zeker zijn gelijke, zo niet zelfs meerdere.
Maar van geen van Goethe's werken is, geloof ik, ooit een televisiespel of zelfs
musical gemaakt, zoals dat met Les Misérables en Notre-Dame de Paris wèl gebeurd
is. In zoverre is Victor Hugo toch moderner, althans aanpasbaarder aan de smaak
van het publiek van vandaag. En Goethe is nooit lid van een parlement geweest. Van
hem zijn dus geen observaties overgeleverd als deze van zijn Franse evenknie:
‘De heren Guizot en Dufaure hadden beiden het zeldzame vermogen de zaken te
verwarren door een reeks van verhelderingen. Ze leggen de dingen zo goed uit dat
men er niets meer van begrijpt. Ze hebben een duidelijkheid die verduistert. Ze zijn
zo duidelijk, zo helder dat men elk ogenblik uitroept: “Wat is dat waar! Wat is dat
juist! Wat is dat helder!” Ze scheppen licht, en wanneer ze dat goed gedaan hebben,
ziet men geen steek meer.
Ik herhaal: een zeldzame eigenschap, droevig maar noodzakelijk in
volksvergaderingen, want die menigten laten zich veeleer leiden door de schaduwen
die men er werpt dan door het licht dat men er verspreidt. Wilt u een parlement
regeren? Lieg nooit, bedrieg niemand dat is grof; verwar alles.’ Ook hierin is Victor
Hugo modern.
En voor vele Fransen van vandaag klinken de woorden die hij ongeveer vijf jaar
vóór zijn dood tot een Engelse bezoeker sprak, nog niet verouderd. Hij voorspelde
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dat ‘Europa in de 20ste eeuw één grote republiek zal vormen, zoals de Verenigde
Staten, waarvan Frankrijk natuurlijk het centrum en de regerende macht zal zijn, en
Parijs natuurlijk de hoofdstad’.
De voorspelling is weliswaar niet uitgekomen, maar getuigt wel, zeven jaar na de
uitroeping van het Duitse keizerrijk in het paleis van Versailles, van een groot
optimisme en van een krachtig geloof in Frankrijks missie namens Europa te spreken.
Dat geloof is nog niet uitgestorven. Ook daarom is Victor Hugo, hoewel achterhaald,
actueel.
NRC Handelsblad van 28-02-2002, pagina 9

Analyse juist; conclusie niet
‘Voorlopig blijf ik op 15 mei thuis.’ Dat is de conclusie van een paginalange analyse
die Paul Scheffer van de ‘verloren jaren van Kok’ gaf in de krant van 2 maart.
‘Waarom zou je een stem geven aan partijen’ en hij bedoelt de drie partijen die deel
hebben uitgemaakt van de kabinetten-Kok 1 en 2 die voor de ‘verwaarlozing van het
publieke domein’ verantwoordelijk zijn?
Van deze verwaarlozing geeft hij een paar voorbeelden: het onderwijs, waarvan
de kwaliteit zo pover is dat een ‘harde tweedeling’ er het gevolg van is: ‘mensen die
het zich kunnen veroorloven zullen beter onderwijs voor hun kinderen kopen’; de
‘jarenlange onderschatting van geweldsdiscriminatie’; de AOW; het asiel- en
migratiebeleid; de miskenning van het belang van cultuur; en Srebrenica (‘dieptepunt
van paars’ vooral omdat ‘zeven jaar na dato er nog steeds niet werkelijk
verantwoording is afgelegd’).
Kortom, ‘de vernieuwing die zonder christen-democraten werd nagestreefd, is in
haar tegendeel verkeerd’. In de jaren van Kok was ‘het gevoel van urgentie afwezig
temidden van het gunstige economische klimaat’. Gevolg: een algemeen gevoel van
wantrouwen en onbehagen, dat het succes van Pim Fortuyn verklaart. ‘Kort en goed:
het is Wim die Pim heeft gebaard.’
Het is opmerkelijk dat de aanklacht die de PvdA'er Scheffer lanceert, vooral beleid
of gebrek daaraan betreft dat zijn partij heeft verdedigd (of gebagatelliseerd dan wel
gedoogd). Weliswaar bepleit Melkert nu een beleid dat op enkele van die punten
radicaal met het verleden breekt (zonder overigens over dat verleden verantwoording
af te leggen), maar dat maakt hem er niet geloofwaardiger op. En de VVD? ‘Een
laisser-fairepoliticus als Dijkstal vertrouwt erop dat de tijd zijn werk wel zal doen.’
Ook daar geen gevoel voor urgentie.
De derde partij, D66, kan zich Scheffers analyse misschien nog het meest
aantrekken, want zij gaat prat op het vaderschap van Paars, waarmee zij zichzelf
overigens goeddeels overbodig heeft gemaakt. Scheffer noemt weliswaar de D66'er
Brinkhorst, als enig lid van het huidige kabinet, met verdiende lof wegens zijn aanpak
van de landbouwcrisis, maar is dit niet eerder bestuur goed bestuur dan vernieuwing?
Het algemene gevoel van wantrouwen en onbehagen, waar Pim Fortuyn zijde bij
spint, laat ook de oppositie van het CDA niet ongeschonden, want zij is ‘niet bij
machte om heldere voorstellen te doen’. Daarom is er volgens Scheffer ook geen
reden op het CDA te stemmen. Misschien niet, al lijkt Balkenende vaster in zijn
schoenen te staan dan De Hoop Scheffer.
Met Scheffers analyse kan ik het in grote trekken eens zijn. Maar gaat zij diep
genoeg? Is de werkelijke kern van de malaise niet dat de partijen van het kabinet-Kok
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afstand hebben gedaan van hun ‘ideologische veren’? Kok noemde, wat de PvdA
betreft, die afstand al vroeg een ‘bevrijdende ervaring’. De VVD heeft ook al vroeg,
duidelijk gemaakt niets te willen weten van Bolkesteins schuchtere pogingen de
partij een ‘bezielend verband’ te geven. En D66 zegt al 35 jaar geen ideologie te
hebben.
Partijen die alle ideologie hebben afgezworen, kunnen per definitie hetzij slechts
ad- hocbeleid, hetzij helemaal geen beleid voeren. In elk geval is het dan moeilijk
op hun kompas te zeilen. Zij vormen ook geen tegenstellingen tot elkaar, en daar
moet de politiek het toch van hebben? De kiezer moet iets te kiezen hebben.
Het is daarom dat de PvdA'er Scheffer ook de liberaal Bolkestein met lof noemt,
om de ‘kritische rol’ die hij speelt ‘in de publieke meningvorming over belangrijke
maatschappelijke vragen’. Dat is waar, maar voor de Nederlandse politiek is hij geen
alternatief meer zeker niet nu zijn partij zich heeft afgekeerd van zijn streven de partij
een ideologisch fundament te geven. Ook Van der Stoel, de derde politicus die
Scheffer met lof noemt, is geen alternatief. Tot zover Scheffers analyse. En zijn
conclusie? Die luidt ‘voorlopig’ dat hij op 15 mei thuisblijft, omdat hij geen zin heeft
één van de partijen van het kabinet-Kok zijn stem te geven. Zijn er dan geen andere
partijen?, is de eerste, misschien wat flauwe reactie. Principiëler is het bezwaar dat
Pim Fortuyn e tutti quanti van zo'n onthouding als Scheffer overweegt, slechts zouden
profiteren.
Zelf trek ik deze conclusie: als de stelling juist is dat de diepste oorzaak van de
huidige malaise te vinden is in het ideologisch deficit van de partijen die acht jaar
aan de macht zijn geweest, is het logisch die partijen een kans, of weer een kans, te
geven die wèl vanuit een ideologisch fundament opereren. Behoort het CDA daartoe?
Volgens de C in zijn naam wèl, maar de 75 jaar waarin het of zijn voorgangers tot
1994 aan de macht zijn geweest, hebben het te zeer gecorrumpeerd dan dat zijn
ideologie nog geloofwaardig genoemd kan worden. De twee maanden die Balkenende
nog tot 15 mei resten, zijn waarschijnlijk niet genoeg om die erfenis uit te wissen.
Blijven over: de ChristenUnie, die nog onbesmet is door de macht; de SGP, die
zichzelf echter, door haar houding tegenover de vrouwen, heeft uitgeschakeld; de
Socialistische Partij, die alleen maar tegen is; en GroenLinks, dat, ook ideologisch,
een ratjetoe is. De keus is inderdaad moeilijk, maar dat is geen reden om op 15 mei
maar thuis te blijven.

Correcties:
In mijn artikel van 28 februari citeerde ik een versregel van Victor Hugo aldus (uit
het hoofd): ‘Mon père, cet héros.’ Het moet zijn: ‘ce héros’.
Zes jaar Franse les op het gymnasium (voorafgegaan door drie jaar op de lagere
school) hebben mij niet gevrijwaard voor deze blunder. Als zoon van een Franse
moeder schaam ik me des te dieper. Bovendien is ‘Als 't kindje binnenkomt, juicht
heel het huisgezin’ niet van De Génestet, zoals ik beweerde, maar van Beets, in wiens
Camera Obscura het voorkomt. En tenslotte: André Gide is niet in 1950, maar in
1951 overleden. Ik dank alle lezers die mij op een en ander opmerkzaam hebben
gemaakt.
NRC Handelsblad van 07-03-2002, pagina 9

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Pim Fortuyns voorgangers
‘Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de mogelijkheid dat Leefbaar Nederland, met
Pim Fortuyn als lijsttrekker, bij de komende verkiezingen een groot aantal zetels
haalt verdwenen.’
Helaas, de commentator van Socialisme & Democratie die dit schreef in het laatste
nummer van dat maandblad (dat twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van
vorige week verscheen) heeft te vroeg gejuicht.
Weliswaar heeft Leefbaar Nederland al sinds 9 februari Fortuyn niet meer als
lijsttrekker en is het dus een minder groot gevaar dan het leek voordat het met hem
gebroken had, maar de kans blijkt nu groot dat Fortuyn zelf, zonder Leefbaar
Nederland, een veel groter aantal zetels in de wacht zal kunnen slepen dan de
commentator vreesde.
Immers, zij (de commentator is een vrouw) spreekt van de mogelijkheid dat
Leefbaar Nederland met Fortuyn 20 tot 22 zetels in de Kamer zou hebben gehaald.
Welnu, in Rotterdam heeft hij intussen in zijn eentje 34,7 procent van de stemmen
gekregen. (Rotterdämmerung luidt een prachtige kop in De Groene van deze week.)
Dat is goed voor 50 tot 55 zetels in de Tweede Kamer. Allemaal zonder Leefbaar
Nederland.
Nu wordt er altijd voor gewaarschuwd de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen
te extrapoleren op landelijke verkiezingen. Op 15 mei zal Fortuyn dan ook wel een
kleiner percentage halen dan hij op 6 maart in Rotterdam deed, maar we moeten er
ons toch wel op voorbereiden dat hij, samen met zijn lijstgenoten, een flink blok in
de Kamer zal vormen - een macht waar rekening mee zal moeten worden gehouden.
Het is weinig waarschijnlijk dat de verliezers van 6 maart in de twee maanden die
ons nog van de verkiezingen voor de Tweede Kamer scheiden, hun verlies zullen
kunnen goedmaken.
Daarmee zou Fortuyn het precedent dat de NSB in 1935 schiep door als
nieuwkomer dadelijk bijna 8 procent van de stemmen te winnen (bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten), ruimschoots overtreffen. Andere nieuwkomers, zoals
D'66 in 1967 (4,5 procent), DS'70 in 1971 (5,3 procent) en de Ouderen in 1994 (3,6
procent), hebben die score van de NSB nog niet eens gehaald.
Zijn er overeenkomsten tussen de successen van die nieuwkomers? Ideologisch
en programmatisch nauwelijks. De NSB die in 1935 nog als een vrij ‘nette’ partij
werd beschouwd, nog niet antisemitisch was bijvoorbeeld - onderscheidt zich al
dadelijk van de rest door de democratie te verwerpen. Dat doen die andere partijen
niet. Maar tussen deze onderling zijn er ook belangrijke verschillen. In de oorzaken
van hun succes zijn er wèl overeenkomsten. Zij zijn alle geboren uit onbehagen over
de politieke stand van zaken, soms zelf over het geldende politieke systeem. Hoe
groot de verschillen in persoon en gezindheid ook mogen zijn tussen Mussert, Van
Mierlo, Drees jr. en de Ouderen, dat onbehagen bindt hen.
Bij DS'70 van Drees jr. richtte dat onbehagen zich vooral tegen het economisch
en buitenlands beleid dat de PvdA de partij waarvan het zich afgesplitst had - bepleitte.
Ook de Boerenpartij van Koekoek zou genoemd kunnen worden, ware het niet dat,
toen zij zeven zetels in 1967 in de Tweede Kamer haalde, zij geen nieuwkomer was
(zij bezette daar al sinds 1963 drie zetels), maar door onbehagen werd zij zeker
gedreven.
Het grote verschil tussen D66 en de genoemde partijen evenwel is dat, terwijl de
eerste, hoewel soms door de ondergang bedreigd, een permanent onderdeel van het
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politieke leven (zelfs van het systeem) is geworden, de andere spoedig zijn ingezakt
en tenslotte geheel verdwenen. De NSB kon haar succes van 1935 al twee jaar later
niet herhalen, want bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1937 viel zij terug van
bijna 8 op 4,2 procent van de stemmen (vier zetels in een Kamer van honderd).
DS'70 van Drees jr., dat in 1971 5,3 procent had behaald, vergrootte dit percentage
een jaar later nog tot 7,1, maar in 1977 was dit tot 0,7 geschrompeld, waarop het de
geest gaf. Hetzelfde proces lieten de - intussen verdeelde - Ouderen zien, zelfs in
versneld tempo. En de Boeren waren, ook na de onderlinge strijd, na tien jaar eveneens
verdwenen.
De waarschijnlijkheid is groot dat dit met Fortuyn en wat er rest aan Leefbaar
Nederland ook zal gebeuren, maar dat is een schrale troost. De komende vier jaar
zouden zij, zelfs als het succes van 6 maart over twee maanden getemperd wordt, de
hele politieke gang van zaken kunnen blokkeren - met rampzalige gevolgen voor de
besluitvaardigheid van welk kabinet dan ook en voor de naam van Nederland in de
wereld.
In Elsevier van 9 maart trekt Eric Vrijsen een vergelijking met Pierre Poujade, die
in 1956 ‘het Franse politieke bestel omver kegelde’ door uit het niets met 11 procent
van de stemmen tevoorschijn te komen (een proto-Le Pen dus). Dat is juist, maar
twee jaar later kwam generaal de Gaulle aan de macht, die Poujade eclipseerde.
Vrijsen voorziet, zonder overigens een oorzakelijk verband tussen Poujade en de
Gaulle te suggereren, dat ook ‘Nederland langzamerhand een politiek stelsel met
presidentiële trekken’ zal krijgen, waarvan de ‘voortekenen al zichtbaar zijn: de
semi-gekozen burgemeester, de gekozen commissaris der koningin’ en, wie weet,
de gekozen premier.
Wie weet. In elk geval heeft Nederland één keer eerder laten zien dat een ‘sterke
man’ geëclipseerd werd door een nòg sterkere man. Het was in de jaren '30 Colijns
grote verdienste, zo zei Drees sr. ter gelegenheid van diens honderdste geboortedag
in 1969, dat hij, met behoud van de democratie, Mussert de wind uit de zeilen had
genomen. (Of Colijn werkelijk zo'n sterke man was, is hierbij niet ter zake: hij maakte
die indruk op de kiezers.)
Die sterke man is zeker niet te zoeken onder het verslagen en uitgebluste drietal
van Paars dat in de verkiezingsnacht van 6 maart tegenover Fortuyn zat.
NRC Handelsblad van 14-03-2002, pagina 7

Onder theologen
La grande peur zo worden de dagen in eind juli en begin augustus 1789 genoemd,
waarin grote delen van Frankrijk in de greep waren van een angstpaniek: angst voor
de Oostenrijkers, die de net begonnen Revolutie zouden neerslaan; angst voor
contrarevolutionaire bendes; angst voor bandieten. In die paniek werden vooral
kastelen en belastingkantoren door rade- en redeloze menigten verwoest. De paniek
eindigde even snel en plotseling als zij was ontstaan, maar de adel was er zo door
geschrokken dat hij in de zogenaamde ‘St. Bartholomeusnacht der voorrechten’ 4
augustus besloot afstand te doen van zijn eeuwenoude privileges. De geestelijke
stand volgde dit voorbeeld onmiddellijk. ‘Zelden zou Frankrijk zich ongeschikter
betonen voor rustig beraad en meer in staat tot onweerstaanbare opwellingen’, schreef
de historicus Louis Madelin.
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Zou een toekomstige historicus iets dergelijks schrijven over de jaren zeventig en
tachtig, toen veel Nederlanders meegesleept werden door een golf van angst voor
atoomwapens? Elke historische vergelijking gaat mank. Zo ook deze. Maar dat er
een massapsychose heerste, waarin redelijk overleg vaak onmogelijk was en partijen
en kerken zich (de eerste soms tegen beter weten in, de andere zonder enig weten)
lieten meeslepen, is zeker.
Aan die periode werd ik weer herinnerd terwijl ik het boek van dr. E.P. Meijering:
Vijftig jaar onder theologen: hoe het veranderde en gelijk bleef (uitg. Meinema,
Zoetermeer) las. Meijering (geboren 1940) was van 1968 tot 1995 remonstrants
(deeltijd-)predikant en van 1976 tot 2001 lector in de theologiegeschiedenis in Leiden.
Hij heeft die Nederlandse grande peur dus van nabij meegemaakt.
Nu gaat zijn boek niet uitsluitend daarover. Grotendeels beschrijft het de
ontwikkeling van het theologisch denken vanaf de tijd dat hij op het christelijk lyceum
in Doorn zat. Zijn keuze daarna voor het vrijzinnige Leiden kwam als een verrassing
voor het eerder orthodoxe milieu waaruit hij voortkwam. Zijn belangrijkste
leermeesters in Leiden waren L.J. van Holk en H. Berkhof.
Maar eerlijk gezegd interesseerde mij die ontwikkeling minder. Het was pas
wanneer hij beschrijft hoe het theologisch denken beheerst ging worden door de
kwestie van oorlog en vrede en, later, door de atoombewapening dat zijn boek mij
begon te boeien. (Merkwaardig genoeg vermeldt Meijering nergens het geschrift van
de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk Het vraagstuk van de
kernwapens uit 1962, dat toen veel aandacht trok.)
Meijering was erg in politiek geïnteresseerd hij stemde toen PvdA maar anders
dan vele van zijn collega's moest hij niets van politieke theologie hebben. ‘Door
zakelijke vraagstukken te vermoraliseren, en vooral door bij iedere stap de morele
vraag te stellen, staat de politieke theologie juist zakelijke oplossingen in de weg.
Of een bepaalde stap juist is of niet, dat hangt er ook vanaf wat het doel is dat men
daarmee wil bereiken. Als we in de kerken op de toer gaan van stappen geïsoleerd
moreel te beoordelen, dan verspillen we onze tijd aan iets waar niemand iets aan
heeft.’
Met instemming haalt hij een vriend aan: ‘Troost je met de gedachte dat belangrijke
mensen in de politiek, zoals Roosevelt, volgens het principe te werk zijn gegaan dat
je de ethiek zwaar moet laten wegen bij het bepalen van de doelstelling, maar dat je
pragmatisch moet zijn in de keuze van de middelen en wegen waarlangs je het doel
wilt bereiken.’
Hier is de invloed van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr merkbaar, die
zei ‘dat de tollenaar die in een bepaalde situatie met onvolmaakte middelen nog iets
goeds tot stand wil brengen, te preferen is boven de Farizeeër, die met zijn volmaakte
idealen niets bereikt’. De methode-Reagan heeft meer bijgedragen aan het einde van
de Koude Oorlog dan alle theologen radicaal of niet bij elkaar (ter vermijding van
misverstand: dit zeg ik, niet Meijering).
Meijering moet zich met zijn standpunt niet populair gemaakt hebben bij zijn
collega's. Hij doet ook niet mee aan de massademonstraties van 1981 en 1983 tegen
de plaatsing van kernraketten. Wel zwicht hij voor een verzoek na een kerkdienst
een handtekeningenactie tegen de neutronenbom te houden. Hij beveelt in de dienst
zelfs aan om te tekenen. Hij is, zegt hij zelf, niet zo moedig als zijn ambtsbroeder
A.A. Spijkerboer, die dit weigert.
Wat mij misschien het meest heeft getroffen (hoewel ik dit zelf ook ervaren had)
is dat de tegenstanders zo weinig bereid waren tot redelijke discussie. H.M. de Lange
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doet een redenering van andersdenkenden af met het commentaar: ‘Sommige mensen
leren nu eenmaal niets van de geschiedenis.’ Berkhof volstaat met de opmerking dat
ze ‘conservatief’ zijn. Dit zijn, op z'n minst, geen bijdragen tot een redelijke discussie.
De theoloog K. Strijd heeft ‘grote moeite om bij medechristenen, die politiek
anders kozen dan hij, loutere motieven te veronderstellen’. De kroon spant de Duitse
theologe Dorothee Sölle door Nederlandse theologen zeer vereerd die het bestond
om in een discussie met H.M. Kuitert deze ervan te beschuldigen dat hij met zijn
standpunt haar in de rug aanviel.
Zo ging het in die tijd onder christelijke theologen aan toe. Maar gelukkig, ‘één
ding is in ieder geval ten goede veranderd, vergeleken bij de jaren zestig, zeventig
en tachtig: velen kunnen nu relativeren’. En zijn eerder geciteerde vriend zegt: ‘Jullie
hebben als theologen na de val van de Muur in ieder geval de kans gekregen om je
weer met je eigen vak bezig te houden.’
Deze terugblik van ds. Meijering is op zichzelf interessant, maar doet nog meer
verlangen naar een verantwoording door de kerken zèlf van de standpunten die zij
in die jaren hebben ingenomen. Of moeten we met zo'n verantwoording even lang
wachten als Rome gedaan heeft met de rehabilitatie van Galileo Galilei (360 jaar)?
NRC Handelsblad van 21-03-2002, pagina 9

Uit nostalgie naar Groningen?
Een andere wereld. Terwijl Nederland zich opwond over Pim Fortuyn en de rest van
de wereld zich hoe is het mogelijk? - andere zorgen maakte, ben ik er een weekje
tussenuit gegaan. In dat weekje heb ik, onder andere, de tentoonstelling van Repin
in Groningen bezocht. Een andere wereld.
Maar toch - of daarom juist? - trekt die negentiende-eeuwse Russische schilder
tienduizenden bezoekers. Vijf weken na de opening op 14 december waren het er al
vijftigduizend. Ook wij moesten ons, niet lang na het openingsuur, bij een lange file
aansluiten. Wat fascineert de mensen in Ilja Jefimowitsj Repin dat ze daar de soms
lange reis naar het hoge noorden voor ondernemen?
Is het zijn genie? Zeker, hij is een bekwaam, misschien zelfs groot schilder. Maar
in West-Europa vindt hij in die tijd gemakkelijk zijn evenknieën. En dan heb ik het
nog niet eens over de impressionisten, door wie hij zich heel kort liet beïnvloeden,
maar blijkbaar sloeg dat niet aan in het Rusland van zijn tijd.
Hij was ‘de grote meester van het Russisch realisme’, schrijft Henk van Os,
oud-directeur van het Rijksmuseum, in de catalogus. Als zodanig was hij het voorbeeld
voor het sociaal-realisme dat onder Stalin de canon zou worden, hoewel hij in de tijd
vóór het communisme ook een gevierd salonschilder was, getuige de vele portretten.
(Sinds 1903 woonde hij in Finland, waar hij in 1930 overleed.) In hoeverre de
schilderijen die het leven van de verworpenen der aarde uitbeelden - en dan moeten
we in de eerste plaats denken aan zijn ‘Wolgaslepers’ - uiting zijn van een diep
sociaal medeleven, is een kwestie van interpretatie (waar de kunstgeschiedenis in
uitblinkt). Hij had aanvankelijk wel sympathie voor revolutionairen, maar daardoor
liet hij zijn carrière als ‘chroniqueur van de culturele elite’ en van de ‘adellijke
“upper-class”’ (Van Os) niet in gevaar brengen.
Dat hij ‘erg makkelijk te beïnvloeden’ was en zijn werk ‘de ene stijlbreuk na de
andere’ vertoont (opnieuw Van Os), pleit ook eerder tegen de grootheid die hem
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toegeschreven wordt, hoewel dat natuurlijk niet betekent dat vele van zijn werken
niet weergaloos goed geschilderd zijn.
Zelf was ik het meest gefascineerd door zijn schilderijen die iets te vertellen hebben,
en dan bedoel ik niet zijn historische stukken, zoals ‘Nicolaas van Myra (onze
Sinterklaas) verleent drie onschuldig veroordeelden kwijtschelding van de doodstraf’,
‘Ivan de Verschrikkelijke en zijn zoon’ of ‘Zaporozjekozakken schrijven een brief
aan de Turkse sultan’. Die vond ik nogal traditioneel.
Nee, ik denk dan eerder aan het klapstuk ‘Onverwacht’, dat de terugkeer van een
balling in zijn huisgezin uitbeeldt, maar dan eerder omdat het laat zien hoe de
huiskamer van een vrij gegoede Russische familie - ze hebben een vleugel - er
omstreeks 1880 uitzag. Toegegeven: meer een historische dan een esthetische
belangstelling.
Om dezelfde reden vond ik ook sommige van zijn portretten heel interessant.
Bijvoorbeeld dat van de componist C.A. Cui in generaalsuniform zittend in een
schommelstoel. Ook dat geeft een kijkje in een Russisch interieur van die dagen (niet
veel anders dan een eigentijds West-Europees interieur, zo te zien). Daarbij heel
vaardig geschilderd. Dat is bij ieder schilderij, bij alle twijfel, sous-entendu.
Minder bekoren kon mij het andere klapstuk van de tentoonstelling: het meer dan
levensgrote portret van baronesse Ikskoel von Hildenbandt. Maar eveneens om
niet-esthetische redenen: ze mocht hondermaal barones en bovendien briljant zijn
geweest - ik vind haar eerder ordinair en met een gezicht dat mij aan de hoeren van
Pyke Koch deed denken.
Daarentegen was de voorstudie van een portret van Pobedonostsev, de
procureur-generaal van de Heilige Synode onder de tsaren Alexander III en Nicolaas
II, een revelatie. Door J.W. Piks Leerboek der algemeene geschiedenis was ik in
mijn gymnasiumtijd al enigszins voorbereid geweest op deze ijzingwekkende
groot-inquisiteur, maar Repins voorstudie overtrof mijn verwachtingen. Hoe zou hij
er op het voltooide portret uitzien?
Intussen is de vraag niet beantwoord waarom deze Groningse tentoonstelling zo'n
eclatant succes is. Aan de schilder kan het volgens mij niet uitsluitend liggen. In het
Zaterdags Bijvoegsel van 24 maart spreekt Henri Beunders, om het
verschijnsel-Fortuyn te verklaren, van de nostalgie als ‘menselijke reflex tegen de
dynamische ontevredenheid die het moderne kapitalisme eigen is’. Zou dat ook de
toeloop naar Groningen verklaren?
Zo ja, dan klopt dat op het eerste gezicht niet met de pretentie van museumdirecteur
Kees van Twist, die beweert dat zijn museum ‘steeds grenzen verlegt’. Meestal wordt
die uitdrukking gebruikt om te tonen hoe modern, gewaagd en vooruitstrevend een
kunstenaar wel niet is. Maar ja, grenzen kunnen ook naar het verleden verlegd worden.
De uitdrukking is dus zinledig.
Zeker zal, toen het nieuwe Groninger museum, met zijn oogpijnigende en soms
onderling vloekende kleuren, opgeleverd werd, ook gezegd zijn dat het als bouwwerk
grenzen verlegde. In elk geval is een groter contrast met het werk van Repin moeilijk
denkbaar.
NRC Handelsblad van 28-03-2002, pagina 9

Een onhoudbare positie
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Deze zomer is het veertig jaar geleden dat Nederland afstand deed van het laatste
deel van Nederlands Oost-Indië waarover het nog de soevereiniteit voerde: westelijk
Nieuw-Guinea. Het grootste deel van de ‘gordel van smaragd’ was al dertien jaar
eerder, onder de naam Indonesië, onafhankelijk geworden. Veertig jaar later is het
moeilijk zich voor te stellen dat het toen over dat stuk Nieuw-Guinea bijna tot een
oorlog tussen Nederland en Indonesië is gekomen. Dat laatste land maakte er namelijk
aanspraak op, en Nederland weigerde die eis in te willigen, op grond van het feit dat
de bevolking, Papoea's, etnisch niet tot Indonesië behoorde en zelf over haar eigen
lot moest beschikken (er waren ook andere, minder beklemtoonde, motieven).
Ook historici hebben blijkbaar moeite zich in die periode in te leven. In het
programma Andere tijden, dat elke dinsdag op Nederland 3 wordt uitgezonden, werd
op 19 maart beweerd dat niemand toen begreep waarom Nederland zich aan dit laatste
stukje koloniaal bezit vastklampte. Ook werd de indruk gevestigd dat dit alleen maar
een gril was van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns.
Welnu, wat dat laatste betreft: Luns was weliswaar de belangrijkste voorvechter
van het behoud van Nieuw-Guinea, maar hij stond niet alleen: tot in 1962 had hij,
wat dat betreft, een parlementaire meerderheid achter zich. In het kabinet steunden
de ministers Klompé (Katholieke Volkspartij), Korthals en Toxopeus (VVD) hem
tot de laatste snik. Staatsrechtelijk was er dus niets mis. En tot eind 1958, toen het
laatste kabinet-Drees viel (om andere redenen), had de PvdA
medeverantwoordelijkheid voor het Nieuw-Guinea-beleid gedragen.
Wat de bewering aangaat dat niemand begreep waarom Nederland vasthield aan
dat stukje grondgebied aan de andere kant van de wereld: Luns' populariteit bij het
publiek, die al groot was, was nooit zo hoog als toen Nederland in 1962 - vooral
onder Amerikaanse druk - gedwongen werd Nieuw-Guinea los te laten. Ik heb dat
wel eens verklaard uit het klein-maar-dappersyndroom: de Nederlanders weten dat
zij in een conflict met grotere mogendheden ten slotte het onderspit moeten delven,
maar juichen de staatsman toe die zich niettemin tegen hen verzet.
Trouwens, als het waar was dat Luns in een soort politiek luchtledig opereerde,
dan zou zijn partij (de KVP) hem niet nog negen jaar tot 1971 als haar minister van
Buitenlandse Zaken naar voren hebben geschoven. Zo zachtzinnig behandelde zij
haar eigen mensen niet, maar Luns was nu eenmaal goed voor enkele Kamerzetels.
Dat kunnen tegenwoordige historici, zoals de redacteuren van Andere tijden, misschien
gek vinden, maar zo was het wél. (Nota bene: ik schrijf dit allemaal als iemand die
in die jaren het standpunt verdedigde dat Nieuw-Guinea onhoudbaar was.)
Maar als die uitzending van Andere tijden over Nieuw-Guinea de aandacht heeft
getrokken, dan was het niet om deze betwistbare weergave van de sfeer rond 1960.
Het was om de onthulling die zij deed, dat prins Bernhard in april/mei 1961 op eigen
houtje dus staatsrechtelijk niet zo correct een plan aan president Kennedy had
voorgelegd dat voorzag in de overdracht van Nieuw-Guinea aan een internationaal
bestuur, waarna de bevolking zich per referendum over haar toekomst zou kunnen
uitspreken. Redacteuren van het programma hadden dit in de archieven van het State
Department ontdekt.
Dit moet inderdaad als een onthulling worden aangemerkt, want dr. P.B.R. de
Geus, die in 1984 promoveerde op het proefschrift De Nieuw-Guinea kwestie:
aspecten van buitenlands beleid en militaire macht, vertelde mij desgevraagd dat hij
hieromtrent niets in de archieven van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse
Zaken, die voor hem ontsloten waren geweest, had gevonden.
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Sterker nog: twee oud-diplomaten die zich in die tijd op de Nederlandse ambassade
te Washington intensief met het Nieuw-Guineadossier hadden beziggehouden, konden
zich, eveneens desgevraagd, niets van dit voorval herinneren dan wel hierover niets
in hun aantekeningen terugvinden en dat terwijl hun eigen ambassadeur, dr. J.H. van
Roijen, prins Bernhard op 25 april 1961 op zijn bezoek bij Kennedy had vergezeld.
Daaruit moet worden geconcludeerd dat het ‘plan-Bernhard’ zo geheim was dat
zelfs de ambassadeur daarover niet aan zijn superieur (minister Luns) of aan zijn
naaste medewerkers heeft gerapporteerd. Het is waar dat Van Roijen een jaar later
een actieve rol heeft gespeeld (deels buiten zijn minister om) in de eindoplossing
van het probleem, die neerkwam op een overdracht van Nieuw-Guinea aan een
internationaal bestuur dat na niet langer dan twee jaar vervangen zou worden door
Indonesiërs, die vervolgens de bevolking de gelegenheid zouden geven hun vrijheid
van keuze uit te oefenen.
Dat lijkt inderdaad nogal op het ‘plan-Bernhard’ van een jaar tevoren, maar of dat
enige rol in die besluitvorming heeft gespeeld, is vooralsnog onbekend. Ook is
onbekend door wie Bernhard zich in deze geheime zaak heeft laten adviseren. De
gedachten gaan dan uit naar de zogenaamde groep-Rijkens, een groep uit het
bedrijfsleven onder leiding van de gewezen voorzitter van de raad van bestuur van
Unilever Paul Rijkens, die ageerde tegen het Nieuw-Guineabeleid van de regering.
Mij gaf de onthulling van dat ‘plan-Bernhard’ een déjà vu-gevoel. Op 23 augustus
1961 bepleitte de Nieuwe Rotterdamse Courant, waaraan ik toen verbonden was, in
een hoofdartikel dat Nederland een referendum in Nieuw-Guinea zou organiseren,
maar tegelijkertijd de bevolking duidelijk zou maken dat, als zij tegen aansluiting
bij Indonesië zou opteren, Nederland niet in staat zou zijn haar veiligheid te
waarborgen.
Het recht op zelfbeschikking zou dan, formeel althans, geëerbiedigd zijn, en
Nederland zou uit een onhoudbare positie verlost zijn. Ook dit voorstel, dat niet fraai
maar wèl pragmatisch was, lijkt op het ‘plan-Bernhard’, waarvan de anonieme
schrijver, evenals bijna iedereen, onkundig was. Overigens is het merkwaardig dat
Andere tijden het morele argument van zelfbeschikking dat de regering hanteerde,
nauwelijks enige aandacht waard achtte.
NRC Handelsblad van 04-04-2002, pagina 9

‘Liefdevol en honorabel bedrog’
‘Laat uw koningin een brief naar Poetin schrijven, daar zijn ze gevoelig voor.’ Dit
raadde de Israëlische ambassadeur in Praag dr. M.W. van Boven, directeur van het
Algemeen Rijksarchief, aan toen deze in december 2000 een deel van het archief
van het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap, dat de Duitsers in de oorlogsjaren
naar Praag hadden gesleept, kwam ophalen.
De ambassadeur gaf Van Boven dit advies, nadat deze verteld had dat Nederland
al sinds 1992 met de Russen aan het onderhandelen was over teruggave van 190
meter Nederlands archief dat door de Duitsers in Berlijn was opgeslagen en de Russen
na de verovering van die stad in 1945 als oorlogsbuit naar Moskou hadden gevoerd.
Van Boven schreef hierover in het Hollands Dagboek in de krant van 16 december
2000. Of dit relaas de koningin onder ogen is gekomen, weten we niet; maar in mei
2001 bezocht zij Rusland, waar zij het uitstekend met president Poetin bleek te kunnen
vinden; en in december 2001 dus een jaar nadat Van Boven in zijn dagboek melding
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had gemaakt van die raad van de Israëlische ambassadeur is een deel van de
Nederlandse archieven in Moskou overgedragen aan Nederland. Volgens
krantenberichten zou de koningin deze zaak tijdens haar bezoek bij Poetin ter sprake
hebben gebracht.
De overgedragen stukken hebben betrekking op, onder andere, de
vrouwenbeweging, enkele joodse gemeentes, kerkbesturen, vrijmetselarij en de
katholieke vakbonden in Duitse ogen kennelijk staatsgevaarlijke organisaties. Ook
zijn er stukken van het Nederlandse ministerie van Defensie onder. Nederland betaalde
er ongeveer 100.000 dollar voor aan Rusland.
Zou de koningin ook niet eens een goed woordje kunnen doen bij president Chirac
of zijn opvolger? Waarom? Welnu, de Franse staat is nog altijd in het bezit van
Nederlandse archiefstukken die hij, in strijd met verdragen van 1814 en 1815, nog
steeds weigert aan Nederland terug te geven. Het betreft voornamelijk pauselijke,
keizerlijke en particuliere oorkonden, daterend van 1052 tot 1777, die de Fransen,
nadat zij in 1795 Limburg bij het revolutionaire Frankrijk hadden ingelijfd, naar
Parijs sleepten.
Dit was overigens nog maar een klein gedeelte van de buit aan Limburgse
archieven. Volgens een Frans rapport uit die tijd werd ruim negentig procent hetzij
als oud papier verwerkt dan wel geveild. De gespaarde en naar Frankrijk vervoerde
stukken zijn voornamelijk afkomstig uit het oud kapittel van Sint-Servaas te
Maastricht. Met Frankrijk of de Franse geschiedenis hebben ze niets te maken, net
zo min als de archieven van, bijvoorbeeld, de Nederlandse vrouwenbeweging met
Rusland.
Frankrijk heeft zich niet over de hele linie onttrokken aan de verplichtingen van
de vredesverdragen die het na de val van Napoleon sloot met de geallieerden
(waaronder Nederland). Op het ogenblik zijn op een tentoonstelling in het Haagse
museum Meermanno Westreenianum middeleeuwse handschriften te zien afkomstig
uit de stadhouderlijke bibliotheek, die de Fransen na de vlucht van de laatste
stadhouder (Willem V) eveneens naar Parijs hadden vervoerd, maar in 1816
teruggegeven.
Waarom zij deze handschriften hebben geretourneerd en die van het kapittel van
Sint-Servaas niet, blijft een vraag. Misschien omdat de Haagse handschriften
herkenbaar waren aan hun bestempeling met het wapen van Willem V? Hoe dit ook
zij de Limburgse oorkonden bleven en blijven in Parijs. Nog in 1999 verklaarde de
directeur van de Bibliothèque Nationale dat die documenten in haar collecties
geïntegreerd waren op dezelfde wijze als andere, Franse en buitenlandse, documenten
die de bibliotheek in de loop der eeuwen had verworven, en dat ze daarom niet
teruggegeven konden worden.
Dit is nog netjes geformuleerd, maar in de Bulletin des Bibliophiles werden
opeenvolgende bibliothecarisssen eens gecomplimenteerd omdat zij, door ‘liefdevol
en honorabel bedrog, ingegeven door plichtsbesef en vaderlandsliefde, dikwijls de
meest gegrond schijnende klachten wisten teleur te stellen (tromper)’.
Nu zijn in de loop van de laatste jaren de meest betrokken Nederlandse instanties
op de hoogte gebracht van deze zaak (voorzover ze het al niet waren). Niet alle
respons was even bevredigend. Merkwaardig genoeg reageerden de provincie Limburg
en de stad Maastricht nogal lauw (of helemaal niet), terwijl de laatste zich toch als
bij uitstek culturele stad afficheert. Zien zij op tegen de ambtelijke rompslomp die
een recuperatieprocedure ongetwijfeld met zich zou brengen?
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De houding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (aan
het hoofd waarvan de Limburger Hermans staat) is formeel: het gaat om ‘archieven
die niet aan de Nederlandse Staat toebehoren’. Inderdaad, maar zoals staatssecretaris
voor Cultuur Van der Ploeg in 2000 in een notitie aan de Tweede Kamer schreef:
‘Een staat recupereert niet altijd voor zichzelf, maar kan dat ook doen voor
particulieren.’ Reden te meer om dat ook voor bibliotheken en archieven te doen.
Ook het ministerie ziet op tegen de vele ‘tijd en moeite (die) besteed zou moeten
worden aan het uitzoeken van de internationaal-rechtelijke merites van deze zaak.
Of dat wel gerechtvaardigd is, wordt mede bepaald door de beleidsmatige en politieke
implicaties van dit dossier.’ Liever geen gedonder met Frankrijk, waarmee de relatie
toch al zo ‘korzelig’ is (zoals de toenmalige minister Van Mierlo het eens uitdrukte)?
Maar Nederland hoeft niet met lege handen te komen. Een overeenkomst met
Frankrijk zou in de vorm van een ruilakkoord gegoten kunnen worden (zoals met
Rusland is gebeurd). ‘In openbare collecties in Nederland bevinden zich naar schatting
1500 middeleeuwse handschriften die in Frankrijk zijn ontstaan’, staat in de catalogus
van de tentoonstelling in het Meermanno te lezen. En die handschriften zijn, anders
dan die van het kapittel van Sint-Servaas, niet door roof verworven.
Zo'n uitwisselingsovereenkomst valt altijd te proberen al dan niet met koninklijke
medewerking. Of ziet Nederland liever zijn faam bevestigd dat cultuur er, anders
dan in Frankrijk, geen hoge prioriteit geniet? ‘Cultuur leeft, maar Feyenoord trekt
publiek’, staat boven een artikel in de Staatscourant van 8 april. Het artikel gaat over
een ander onderwerp dan het hier behandelde, maar de kop heeft algemene gelding.
NRC Handelsblad van 11-04-2002, pagina 9

Redenen voor bescheidenheid
Behorend tot een volk en, meer in het bijzonder, een generatie die toegelaten heeft
dat tussen 1940 en 1945 verhoudingsgewijs meer joden zijn gedeporteerd en vermoord
dan bij enig ander West-Europees volk het geval was (natuurlijk: er zijn altijd
verzachtende, althans verklarende, omstandigheden aan te voeren), voel ik mij geremd
mee te zingen in het koor dergenen die Israël veroordelen om zijn optreden tegen de
Palestijnen.
Die tegenzin wordt nog groter wanneer we bedenken dat datzelfde volk en diezelfde
generatie nog niet zo heel lang geleden in Indonesië zijn opgetreden op een wijze
die niet wezenlijk verschilt van het Israëlische optreden in de Palestijnse gebieden,
dat nu zo streng wordt veroordeeld. Ook voor dat Nederlandse optreden in Indonesië
zijn verklaringen te geven, maar zijn die er niet voor het Israëlische?
Een goede maatstaf bij de beoordeling van het gedrag van andere volken is de
vraag: wat zouden wij, Nederlanders, in gelijke of zelfs maar soortgelijke
omstandigheden doen? Zouden wij, in die omstandigheden, bereid zijn de risico's te
aanvaarden die volgens velen Israël moet aanvaarden? In Die Zeit van 11 april zegt
de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, dat we nooit moeten
vergeten dat Israël ‘de enige staat is welks bestaan bij slechts één nederlaag
onmiddellijk op het spel staat’. Als wij, in zo'n geval, niet tot zo'n risico bereid zouden
zijn, moeten we tegenover Israël onze mond houden. Daarbij komt: wat beogen die
protesten tegen Israël uit te richten? In de eerste plaats dat parlement en regering die
protesten overnemen en druk op Israël uitoefenen, teneinde het ertoe te brengen de
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Palestijnse gebieden te ontruimen. Een loffelijk streven, maar het vooronderstelt dat
Nederland voldoende invloed heeft om dat te bewerkstelligen.
Welnu, Nederland alléén heeft hier geen enkele invloed, ondanks de maskerade
die elke regering tegenover eigen publiek opvoert. Een kleine twintig jaar geleden
al werd de Nederlandse ambassadeur, zojuist op zijn nieuwe post in Israël
aangekomen, toegevoegd dat hij zich het beste met cultuur en handel kon bemoeien,
maar niet met politiek. Want: ‘We don't listen to you anyway’ (we luisteren toch niet
naar u). Sindsdien zal het niet beter zijn geworden.
En deze week geeft The Economist een overzicht van de verschillende standpunten
die Europese staten ten opzichte van het conflict in het Midden-Oosten innemen:
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Turkije. De ‘nog kleinere staten’
(kleiner dan Italië namelijk), waaronder Nederland, worden, met zoveel woorden,
genegeerd - in de zin van: o ja, die zijn er ook nog, maar aan hun standpunten hoeven
we geen aandacht te besteden. Sneu voor minister Van Aartsen, sneu voor anderen
die nog illusies hebben over onze invloed.
Maar kunnen degenen die tegen Israëls optreden protesteren, dan niet een afgeleide
invloed hebben? Op Nederland als lid van de Europese Unie? Dat vooronderstelt in
de eerste plaats dat Nederland invloed heeft in de Unie (en daarover is The Economist,
zie boven, op z'n best sceptisch); en in de tweede plaats dat de EU politieke invloed
heeft. Een paar weken geleden werd een zware delegatie van de EU uit Israël
weggebonjourd, zonder zelfs Arafat te hebben mogen ontmoeten. Ziedaar de invloed
van de, overigens verdeelde, EU.
Op het ogenblik lijken zelfs de Verenigde Staten Israël niet van gedachten te
kunnen doen veranderen. Dus wat wil Europa, wat wil Nederland, wat willen de
protesteerders tegen Israël dan? Hun protest slaagt er slechts in, eigen machteloosheid
des te sterker te doen uitkomen. Alle artikelen in de Nederlandse pers waarvan de
strekking luidt: Amerika moet..., Israël moet... of Europa moet..., zijn evenzovele
exercities in futiliteit. Zij alle vooronderstellen een invloed die Nederland helemaal
niet heeft en, in het geval van Europa, bovendien nog een Europa dat helemaal niet
bestaat.
Het is dus een combinatie van twijfel aan het morele recht dat wij, Nederlanders,
hebben om Israël te kapittelen èn besef dat noch Nederland noch Europa over de
middelen beschikt om Israël van gedachten te doen veranderen, dat mij althans
verhindert de bestraffende vinger tegen dat land op te heffen, en het alleen maar
luchten van een opgekropt gemoed is óók een futiele exercitie. Heb ik dan geen
opgekropt gemoed? Wel degelijk! Ik koester grote twijfel aangaande de juistheid
van het beleid van Sharon. Wat hij van Arafat eist - de Palestijnse terroristen te
disciplineren - maakt hijzelf onmogelijk door Arafats politie-apparaat (voorondersteld
dat dat iets voorstelde) te vernietigen. Bovendien lijkt Sharon, met elke Palestijn terrorist of niet - die gedood wordt, er tien nieuwe terroristen bij te verwekken. Het
uitstampen van terroristennesten, zoals dat sinds drie weken aan de gang is, lijkt dus
onbegonnen werk. De logica van dit beleid leidt naar verdrijving van alle Palestijnen
uit hun land - waarvoor de geschiedenis van de twintigste eeuw helaas veel
voorbeelden geeft - en dan nog zou de veiligheid van Israël en zijn burgers niet
gewaarborgd zijn.
En was het maar het beleid van één man! Maar de meerderheid van de Israëlische
bevolking, meer geobsedeerd door eigen interne en externe veiligheid dan enig ander
volk (en met alle reden daartoe), staat achter hem. Als een meerderheid van het
Nederlandse volk in 1947 en 1948 ten aanzien van Indonesië stond achter een beleid
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van ‘erop los slaan’, dan kunnen we van de Israëliërs, die zich, anders dan de
Nederlanders toen, in hun voortbestaan als staat en volk bedreigd zien, nauwelijks
een gematigder koers verwachten.
Toen, in 1947 en 1948, zwichtte Nederland ten slotte voor de uitzichtloosheid van
een guerrilla met een vijand die het militair verslagen had èn voor de druk van bijna
alle staten ter wereld (maar vooral van de Verenigde Staten). Israël staat sterker: de
strijd mag eveneens uitzichtloos zijn, vele staten mogen het eveneens de rug toekeren,
maar de Amerikaanse supermacht, die evenzeer door het terrorisme bezeten is, zal
het niet in de steek laten.
Daarmee is de crisis niet oplosbaarder of zelfs beheersbaarder, maar een Europa
dat niet één is, speelt geen enkele rol. Laat staan dat Nederland dat doet. Redenen te
over dus voor bescheidenheid.
NRC Handelsblad van 18-04-2002, pagina 7

Er is meer dan politiek en staatsrecht
Old men forget. Zo luidt de titel van de memoires van de Britse politicus-diplomaat
Duff Cooper (1890-1954), waarvan de inhoud overigens de titel logenstraft. Ik had
reden aan die bondige uitspraak te denken toen ik in Trouw van zaterdag jl. las wat
Paul Scheffer zei naar aanleiding van het rapport van het NIOD over Srebrenica:
‘Nederland wilde een moreel gebaar maken, zonder daar praktische gevolgen aan
te verbinden. Nu wordt er gezegd dat iedereen het daarmee eens was, maar dat is
eenvoudigweg niet waar. Dat kun je in het rapport nalezen. Mensen als Heldring,
Brands, Van Doorn en ook ikzelf waren ertegen.’
Dat nu was ik, wat mijzelf betreft, glad vergeten. Even het rapport erop nalezen.
En ja hoor, daarin wordt, een beetje overdreven, gesproken van mijn ‘eenzame strijd’
tegen interventie. Eén artikel van mij (van 11 december 1992) wordt vrij uitvoerig
geciteerd:
‘Tegen humanitaire missies (...) is het hachelijk je stem te verheffen. Je loopt dan
de kans in de hoek van de inhumanen geduwd te worden’, maar ook in ex-Joegoslavië
‘geldt dat geen operatie begonnen moet worden wanneer de afloop ervan volstrekt
onzeker is’, ‘en daarom zou zo'n interventie, zij het nobel, wel eens volstrekt nutteloos
kunnen blijken te zijn.’
Nu, nutteloos is nog een eufemisme wanneer we het hebben over de ramp - het
woord is van de toenmalige minister van Defensie die zich tweeënhalf jaar later in
Srebrenica zou voltrekken. Maar ik wil mezelf niet om vooruitziendheid op de borst
kloppen. Veeleer vind ik het vreemd dat het me totaal ontschoten was.
Dat kan moeilijk een kwestie van verdringing zijn geweest, want ik kom er in dat
rapport niet zo slecht af. Overigens ligt wat ik toen vóór de ramp van Srebrenica over
humanitaire interventie schreef, in de lijn van wat ik, vier jaar later, naar aanleiding
van de interventie in Kosovo (die ik onvermijdelijk vond, zij het niet om morele
redenen) zou schrijven: ‘niet voor herhaling vatbaar’.
Dat gaf mij toen aanleiding enkele malen dikke vraagtekens te zetten achter het
begrip van ‘humanitaire interventie’, waar minister Van Aartsen een tijdlang warm
voor liep (nu hoor je er minder over). Dat begrip was, volgens mij, volkomen
‘open-ended’ en kon eerder tot chaos dan orde leiden. Maar dat was allemaal na
Srebrenica.
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Wat ik me ook van na Sebrenica herinner, is dat het optreden of liever:
niet-optreden van de Nederlandse blauwhelmen mij van plaatsvervangende schaamte
vervulde. Goed, vechten behoorde niet tot hun mandaat, maar je verwacht van
militairen, zeker van militairen die ervoor betaald worden, althans een symbolisch
gebaar van verzet.
Grofweg gezegd: een paar Nederlandse gesneuvelden was toch wel het minste
wat de eer van het Nederlandse leger - die de generaals zo hoog zit - had kunnen
redden. Dat dit niet gebeurd is, is reden voor collectieve schaamte. Daar heb ik nog
altijd last van - zeker wanneer het kenteken van mijn auto mijn nationaliteit in het
buitenland verraadt.
Die schaamte heeft het kabinet-Kok II nu door zijn collectieve ontslagaanvraag
enigszins vergoed. Die kan, wat dat betreft, vergeleken worden met het lustrum, het
periodieke zoen- en reinigingsoffer in het antieke Rome. In elk geval was het nodig.
Zeker, bevredigender zou het zijn geweest als het eerste kabinet-Kok zijn ontslag
onmiddellijk na Srebrenica had genomen, maar toen was nog zoveel onduidelijk, dat
zo'n gebaar, waartoe noch de politiek noch het staatsrecht dwong, misschien eerder
op een vlucht zou hebben geleken. En toen eenmaal in 1996 aan het NIOD de opdracht
was gegeven die duidelijkheid te scheppen, moest op de uitkomst van het onderzoek
worden gewacht.
En als het rapport van het NIOD nu eens een half jaar eerder was verschenen, toen
‘het tweede kabinet-Kok nog alive and kicking was in plaats van strompelend en
steunend, zoals in de afgelopen tijd’ (zoals Mark Kranenburg in de krant van zaterdag
jl. schreef), en toen, zo mag daaraan toegevoegd worden, Pim Fortuyn nog niet de
hele politieke kaart van Nederland had veranderd? Zou het kabinet dan ook zijn
afgetreden?
Dit behoort tot de iffy questions, zoals president Franklin Roosevelt dat noemde.
Zeker is dat het niet veel later dan 15 april had moeten gebeuren, want na 15 mei
zou het kabinet sowieso demissionair worden en het gebaar zinledig zijn geweest.
Het is waar dat Koks glans de laatste maanden aan het tanen was, maar dat zijn
ontslag zijn finale afgang betekent, wil er bij mij niet in. Integendeel, het was zijn
finest hour. Er is meer dan politiek en staatsrecht. Het geweten bijvoorbeeld, een
puur persoonlijke instantie.
Is de schaamte nu helemaal afgewassen? Het was niet alleen een kabinet dat
verantwoordelijk was voor de uitzending van lichtbewapende militairen naar een
onverdedigbare enclave. Het was vooral de Tweede Kamer die daarop aandrong weliswaar een andere Kamer dan de huidige, maar vele van de toenmalige Kamerleden
zitten er nog. Gaan die nu over zichzelf oordelen? En de conclusies uit een eventuele
veroordeling trekken?
Belangrijk, in verband met de schaamte, is ook de reactie van het buitenland. De
Britse pers is meestal vol lof voor Koks besluit. De Financial Times sprak van Dutch
Courage, een uitdrukking overigens die, in het Engelse spraakgebruik, op z'n minst
dubbelzinnig is - en meende dat het kabinet ‘tenslotte iets gedaan heeft waartoe geen
westerse regering de moed had gehad’.
In de Belgische en Duitse pers bleef de lof binnen de perken, terwijl bij de Fransen
het ontslag op volkomen onbegrip stuitte. De morele component erin past dan ook
helemaal niet bij hun politieke zeden. Maar in laatste aanleg komt het er niet op aan
hoe anderen je zien, maar of je zelf zonder schaamte in je spiegel kunt kijken.
NRC Handelsblad van 25-04-2002, pagina 7
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Wat is de onderliggende conceptie?
Nog geen week vóór de val van het kabinet-Kok II dwong fractieleider Melkert zijn
fractiegenoot Timmermans, die grote bezwaren had tegen het kabinetsbesluit tot
deelneming aan de ontwikkeling van de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF) als
opvolger van de F-16, zijn belangrijkste bezwaren in te slikken. Het was een weinig
overtuigende, ja vernederende vertoning, die zeker niet op applaus in de fractie van
de PvdA kon rekenen.
Maar toen viel het kabinet (over een andere zaak), en Melkert sloeg als een blad
aan de boom om: een paar dagen later kondigde hij bij de campagnestart in Den
Bosch, onder daverend applaus van zijn gehoor, aan dat zijn fractie tegen deelneming
aan de JSF zou stemmen.
Moet de rest van het land Melkert nu prijzen omdat hij, zolang zijn partijgenoot
Kok nog niet demissionair was, hem in deze zaak zo loyaal, en tegen het gevoelen
van zijn eigen fractie in, had gesteund? Of moeten wij vinden dat deze snelle
volte-face eerder tegen hem pleit?
Hoe dit ook zij - de uitvoering van het besluit wordt nu uitgesteld tot na de
verkiezingen. Dit uitstel is te verwelkomen. Immers, het besluit over dit
miljardenproject, waaraan Nederland zeker twintig à dertig jaar zou vastzitten (ook
budgettair), liet te veel vragen onbeantwoord.
Zeker, we mogen aannemen dat de industrie en de werkgelegenheid er wel bij
zouden varen - niet alleen in de zin dat de eerste er flink aan zou verdienen, maar
vooral door de aansluiting bij de modernste technologie die te verwachten viel van
deelneming aan dit Amerikaanse project. Maar mogen dat doorslaggevende
overwegingen zijn die ten grondslag liggen aan een besluit dat voor lange jaren het
Nederlandse veiligheidsbeleid zal bepalen?
Het antwoord op deze vraag luidt: nee. Zo'n besluit dient voort te vloeien uit een
veiligheidspolitieke analyse, zo niet conceptie. Wie zijn de denkbare tegenstanders,
die Nederlands veiligheid bedreigen? In The Financial Times van 22 april schrijft
Lawrence Freedman, hoogleraar oorlogsstudies aan King's College te Londen, dat
de meeste van die denkbare tegenstanders ‘eerder zullen specialiseren in militie- en
guerrillaoorlogvoering dan in tanks en vliegtuigen’.
Freedman schrijft dit niet naar aanleiding van het debat in Nederland, maar in een
beschouwing over de toekomst van de Europese defensie. Europa, zo zegt hij, ‘moet
niet proberen de Amerikaanse veiligheidsstructuur te evenaren, die trouwens in veel
opzichten extravagant is. Het moet zijn prioriteiten vaststellen met betrekking tot
zijn waarschijnlijke tegenstanders.’ Welnu, dat geldt ook voor Nederland. Heeft het
nu demissionaire kabinet dit gedaan voordat het zijn besluit over de JSF nam? Het
heeft in elk geval niet de Adviesraad Internationale Vraagstukken, speciaal voor dit
soort zaken ingesteld door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie,
geraadpleegd.
Tegenstanders van het besluit zeggen o.a. dat deelneming aan de Amerikaanse
JSF een gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid en zijn logische gevolg, een
eigen Europese defensie-industrie, blokkeert. Dit argument kan niet weggewoven
worden met het antwoord dat Nederland niet kan wachten totdat dat Europese
veiligheidsbeleid er is, ja dat dit er misschien wel nooit zal komen.
Niet dat dit antwoord op zichzelf onjuist is. Alleen: Nederland is, althans verbaal,
voorstander van zo'n Europees veiligheidsbeleid. Een besluit dat de totstandkoming
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ervan ogenschijnlijk doorkruist, moet op z'n minst die - al dan niet schijnbare tegenstelling met zoveel woorden ontkennen dan wel rechtvaardigen.
In de Staat van de Europese Unie 2001, een stuk van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, staat dit te lezen: ‘Europese krijgsmachten, zeker die van
Nederland en andere kleinere landen, moeten steeds meer uitgaan van de gedachte
dat zij goed inpasbare modules leveren aan grotere, multinationale verbanden.’ Welnu,
past de module van de JSF in een Europees verband?
Past de JSF daar niet in - hetzij omdat zo'n verband nog in geen velden of wegen
te bekennen is, hetzij omdat Nederland er eigenlijk niet in gelooft en daarom liever
de Amerikaanse weg kiest - dan dient dit gezegd te worden. Anders blijft er
onzekerheid bestaan over de conceptie waarop het Nederlands veiligheidsbeleid
berust, ja onzekerheid over de vraag of zo'n conceptie überhaupt wel bestaat. Maar
niet alleen de verhouding tot Europa verdient duidelijkheid, ook die tot de Verenigde
Staten. Na het einde van de Koude Oorlog, en het wegvallen van de Russische
dreiging, is de laatste fundamenteel veranderd. Eenvoudig gezegd: Europa, ook
Nederland, heeft de Amerikaanse veiligheidsgarantie niet meer zo nodig. De keuze
voor de JSF, die in de Koude Oorlog volkomen natuurlijk zou zijn geweest, moet
ook in dit licht bekeken - en eventueel herzien - worden.
Omgekeerd hebben de Verenigde Staten Europa, en ook Nederland, niet meer zo
nodig. Dat is ons sinds 11 september wel heel duidelijk gemaakt. Voor de Nederlandse
F-16's, die bij de bombardementen op Servië - drie jaar geleden dus - nog zoveel
Amerikaanse lof oogstten, was in Afghanistan geen emplooi. Zou dat er wèl zijn
voor Nederlandse JSF's?
Al deze vragen - en nog vele andere - dienen, nu het besluit over de JSF is
uitgesteld, onder ogen te worden gezien. Heilige huisjes mogen daarbij niet worden
ontzien noch vijftig jaar oude axioma's of taboes gespaard. Het betreft hier een zaak
waarvan het belang de belangen van de Nederlandse industrie en van de Nederlandse
luchtmacht overstijgt.
NRC Handelsblad van 02-05-2002, pagina 9

Niet af van Pim Fortuyn
Op een steenworp afstand van de plaats waar in 1672 de gebroeders De Witt door
het Haagse gepeupel werden gelyncht, vergaderden vannacht in het belegerde
Binnenhof de regenten van vandaag, de radeloosheid nabij, over wat te doen na de
moord op de man die als geen ander hun bestel had bedreigd: moeten de verkiezingen
van volgende week doorgaan of niet?
Wat hierover ook beslist wordt - of, wanneer deze regels in druk verschijnen,
beslist is - Pim Fortuyn zal over zijn graf heen meeregeren, ook als zijn partij, na het
verlies van haar lijsttrekker, niet hetzelfde succes zou behalen als mét hem was
voorspeld; ja, ook als zij ten slotte uiteen zou vallen. Nederland is, met andere
woorden, niet van Pim Fortuyn af.
Net zomin als Frankrijk af is van Le Pen, ondanks de vernietigende nederlaag die
hij zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen heeft geleden. Hij is
nog altijd goed voor ongeveer twintig procent van de kiezers, en daarmee kan hij,
als hij bij de parlementaire verkiezingen van juni hetzelfde percentage haalt, Frankrijk
vrijwel onregeerbaar maken.
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Hoeveel procent van de stemmen Pim Fortuyn op 15 mei zou halen, zal onbekend
blijven. De laatste peilingen gaven hem 19 tot 25 zetels op de 150 van de Tweede
Kamer, en volgens het onderzoekbureau Intomart moest er zelfs rekening mee worden
gehouden dat zijn partij de grootste zou worden en dus de minister-president zou
kunnen leveren.
Pim Fortuyn mag dan dood zijn, de gevoelens van onbehagen bij een groot deel
van het volk waaraan hij stem wist te geven, zijn niet als bij donderslag verdwenen.
Integendeel, verwacht mag worden dat dit onbehagen nu in frustratie zal overgaan,
die zich wel eens in gewelddadigheden zou kunnen uiten. Veel zal, wat dat betreft,
afhangen van wie de dader, en wat zijn motief, zal blijken te zijn. Intussen kunnen
onze regenten zelfs niet heimelijk opgelucht ademhalen. Het gevaar voor hun
heerschappij blijft, ook al vindt het voorlopig geen kristallisatiepunt zoals Pim Fortuyn
was. De bestaande partijen zullen hun ideeën, en hun gezichten, moeten vernieuwen
om bij de verweesden van vandaag nog enige geloofwaardigheid te heroveren behalve misschien, merkwaardig genoeg, het CDA en de ChristenUnie, die met
Balkenende en Veling althans een nieuw gezicht hebben.
Het sterkst getroffen door het onbehagen dat zijn uitlaatklep in Pim Fortuyn had,
zijn de sociaal-democraten. Immers, het populisme van Fortuyn, Haider in Oostenrijk,
Kjaersgaard in Denemarken, Hagen in Noorwegen, Le Pen in Frankrijk - dat veel te
gemakkelijk over één kam wordt geschoren en afgedaan - slaat vooral bressen in hun
traditionele electoraat.
De 35 procent die Pim Fortuyn in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in
Rotterdam haalde, komt voor een groot deel uit de lagen die vanouds links plachten
te stemmen. Bij de zeven miljoen arbeiders die Frankrijk telt, kreeg het Front National
van Le Pen meer stemmen dan de andere partijen (incluis de socialisten en
communisten). Hetzelfde gold voor de successen van Kjaersgaard en Haider.
Mia Doornaert, die enkele jaren Parijse correspondent van de Brusselse Standaard
is geweest, schrijft in een analyse over de Franse verkiezingen: ‘De intellectuele
elite, waartoe de pers en de andere media behoren, vergat en vergeet dat er een
oppositie buiten haar knusse kring van conformisme-provocatie bestaat. Gedurfd
doen over seks, over heilige huisjes in de maatschappij lijkt alleen maar stoer, want
dat is al lang bon ton in het eigen milieu. De echte uitdagingen liggen elders.’
Het huidige politieke en maatschappelijke klimaat wordt, zo schrijft zij, sterk
getekend door ‘de generatie van mei '68 en haar vrijheid-blijheidnazaten van de jaren
zeventig’. Het ‘“gewone volk” komt wel in de media en pers als onderwerp van
reportages, maar is geen dagelijkse partner van discussie.’ Dat gewone volk ‘heeft
trouwens lak aan de liberalisering van de joint, het homohuwelijk en andere
nieuwlinks-groene stokpaardjes’. Het heeft andere zorgen - zoals de immigratie en
de veiligheid op straat.
Is dat in Nederland zoveel anders? Daar is de spraakmakende Amsterdamse
grachtengordel, die als metafoor veel uitgebreider is dan zijn naamgever, weliswaar
veelal links, maar met een nauwelijks verholen minachting voor het ‘klootjesvolk’.
De huidige PvdA is daar grotendeels een exponent van. Op een goed ogenblik krijgt
dat klootjesvolk dat door en gaat het òf helemaal niet òf op Pim Fortuyn stemmen.
En net zomin als in Frankrijk zijn de media, door hun soms incestueuze verhouding
met die metaforische grachtengordel, daar geheel onschuldig aan.
Niet dat het ontbroken heeft aan waarschuwende stemmen uit eigen kring. Zo
schreef Marijke Linthorst, redacteur van Socialisme en Democratie, in het
februarinummer van dit maandblad dat Pim Fortuyns succes ‘voor iedere politieke
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partij reden zou moeten zijn voor grondig zelfonderzoek’. ‘Laten we toch eens gewoon
erkennen dat er misstanden zijn en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat
lijkt me een vruchtbaarder reactie op de opkomst van Leefbaar Nederland (of andere
protestpartijen) dan het zoeken van excuses of het bagatelliseren van de misstanden.’
Het zou ook een vruchtbaarder reactie zijn dan het boycotten en demoniseren van
die partijen, die ook bij de jeugd een grote aanhang hebben, want zo'n strategie richt
zich in de kern tot de eigen clientèle, zoals de conclusie van een analyse in de
Frankfurter Allgemeine van gisteren luidt. Of zoals de veelgesmade Jan Pronk in
een interview met Trouw (eveneens van gisteren) zegt: ‘Zodra je iemand aanvalt met
wie mensen zich vereenzelvigen, schoffeer je die mensen. Dat is niet verstandig.
Sterker: het werkt contraproductief.’
Maar het is niet alleen de PvdA die aan ‘grondig zelfonderzoek’ moet doen. Het
hele politieke establishment - om dit vloekwoord van links uit de jaren zestig te
gebruiken - is daartoe geroepen. Op straffe van vervreemding, zo niet erger, van een
steeds groter deel van de bevolking, dat dan zijn heul zoekt bij wellicht gevaarlijker
simplificateurs dan Pim Fortuyn was.
NRC Handelsblad van 07-05-2002, pagina 7

De rest is chaos
‘Ondanks decennialange klachten over amerikanisering van de politiek is in de
twintigste eeuw niet één politicus zonder partij werkelijk succesvol geweest’, zo las
ik in het boek van de Groninger hoogleraar H. te Velde Stijlen van leiderschap:
persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl, waarvan ik de lectuur enige dagen
na de dood van Pim Fortuyn afsloot (uitg. Wereldbibliotheek).
Inderdaad, in de twintigste eeuw is geen enkele politicus zonder partij werkelijk
succesvol geweest. Maar in de 21ste? Wie zou, deze regels in die eeuw lezend, niet
dadelijk aan Pim Fortuyn denken? Te Velde noemt hem niet in zijn boek, dat dan
ook niet over deze eeuw gaat, maar de lezer kan niet nalaten telkens, vooral tegen
het eind van het boek, associaties met hem te leggen.
Te Velde vergelijkt de Nederlandse politici wier stijl van leiderschap hij beschrijft
- Thorbecke, Kuyper, Colijn, Drees en Den Uyl - met Nederlandse, maar ook
buitenlandse tijdgenoten. Zo komt tegen het eind ook president Kennedy, een idool
van Pim Fortuyn, aan de beurt. Van hem schrijft hij:
‘Andere leiders boeiden hun aanhang door hun identificatie met het centrale thema
van een bepaalde groep (...) en werden vereerd als voorman en exponent van een
groep. Kennedy projecteerde het beeld van een moderne, avontuurlijke en actieve
persoon die de wereld veroverde, een voorbeeld ter navolging voor autonome
individuen, die het gevoel hadden vertrouwd te zijn met een leider die ze eigenlijk
alleen uit de verte kenden. (...)
De moderne mens identificeerde zich daar graag mee. Er hoorde een imago van
krachtdadigheid bij, maar het ging uiteindelijk minder om concrete maatregelen dan
om de inspirerende werking. (...) In politiek gaat het maar deels om concrete
maatregelen op zichzelf; belangrijk is evenzeer de maatschappelijke steun en de
symboolwerking die ervan uitgaat.’ Alles Fortuyn op het lijf geschreven, hoewel de
schrijver hier misschien niet eens aan hem gedacht heeft.
Ook president de Gaulle brengt Te Velde ter sprake. ‘Hij was een voorbeeld van
theatraliteit. Dit is het tegendeel van de bestuursstijl in Nederland’, maar iets van die
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theatraliteit ‘zal er toch moeten zijn om politiek te maken tot een herkenbaar conflict
voor gewone mensen’.
The Economist van vorige week is van dezelfde mening: Pim Fortuyn ‘mag dan
een beroep hebben gedaan op enkele onplezierige gevoelens over de immigranten,
maar hij voerde ook een vorm van bewust extravagante, scherptongige theatraliteit
in de Nederlandse politiek in, die de politieke leiders van het land saai deed schijnen’.
Lubbers erkende het al in 1994: ‘Nederland is door mij saaier geworden.’ Kok heeft
die stijl voortgezet.
Die bestuursstijl mag dan typisch Nederlands zijn, massa's mobiliseer je er niet
mee. Op gezette tijden komen die in opstand tegen de regenten, die de zaken in
binnenkamers bedisselen. Ideologische veren blijken toch nodiger dan Kok dacht,
die met het afschudden ervan zijn partij onherkenbaar maakte. ‘De kabinetsleiders
met de meest mobiliserende presentatie zijn in Nederland niet voor niets het duidelijkst
partijpolitici gebleven: Kuyper en Den Uyl’ - toevallig (of niet?) beiden gereformeerd
dan wel van gereformeerden huize.
En nu? ‘Het natuurlijke milieu dat de partij vroeger voor de leider was, is er niet
meer. Onder Lubbers en Kok is de betekenis van de partij sterk afgenomen, maar zij
hebben, afgezien van bestuurlijke contacten en opiniepeilingen, geen andere manier
gevonden om met de wereld buiten Den Haag in contact te komen.’ Of anders gezegd:
‘Nu van de partijen niet veel meer over is dan een soort kiesverenigingen - essentieel
voor de selectie van politiek personeel, maar zonder veel maatschappelijke worteling
- ontstaat het probleem hoe de politiek buiten het bestuur eruit moet zien.’ Op die
vraag geeft Te Velde geen antwoord. De historicus is geen voorspeller.
Maar laten wij, ondanks de unieke gebeurtenissen van de laatste maanden - de
ongekende overwinning van Pim Fortuyn op 6 maart, zijn dood door moordenaarshand
op 6 mei - niet denken dat het in andere Europese landen wezenlijk anders is. Die
Zeit schreef vorige week: ‘Intussen is in heel Europa de snel wegsmeltende
belangstelling van de burgers voor het steeds ingewikkelder politieke leven van de
parlementaire democratie een normaal verschijnsel.’
En een andere schrijver in dit Duitse weekblad heeft het over de ‘radeloosheid
van de politieke elite: niet in staat het conservatisme van structuren die hun tijd
hebben gehad, uit de weg te ruimen. Het is een paradox: de politieke klasse
depolitiseert zichzelf juist op een ogenblik dat de samenleving energieke politieke
leiding verwacht’. Het lijkt, als twee druppels water, op de toestand in Nederland,
maar is, gezien de plaats die een land als Duitsland in Europa inneemt, oneindig
belangrijker.
Intussen is het hemd nader dan de rok, en daarom is de uitslag van de verkiezingen
van gisteren voor ons belangrijk. Te beginnen met vandaag zal die uitslag, en de
betekenis ervan, uitvoerig in de media werden geanalyseerd. Laat ik er voorlopig dit
van zeggen: de verpletterende nederlaag van de PvdA zij die partij, met haar
arrogantie, meer gegund dan Kok, die een dankbaarder einde van zijn politieke leven
had verdiend. Wat de PvdA bijzonder moet steken is dat haar aanhang nog minder
trouw is gebleken dan die van de VVD.
De historische verliezer is echter D66 - niet om het aantal zetels dat het opnieuw
verloor, maar omdat zijn missie is mislukt: het CDA, dat in 1994 uit de macht die
het tachtig jaar had genoten - ‘we run this country’ - was verdrongen, is weer de
grootste partij geworden en kan, linksom of rechtsom, de dienst uitmaken.
De rest is chaos. Misschien zal een toekomstige historicus eens tot de droeve
conclusie komen dat Pim Fortuyn in zes maanden meer heeft bijgedragen tot de
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ontploffing van het politieke stelsel dan Van Mierlo in 35 jaar. Of zal de
gereformeerde Balkenende erin slagen de losgeslagen massa's tot herstel van een
zekere orde te mobiliseren? De daarvoor nodige ideologische veren heeft hij tenminste
niet afgeschud. Maar beschikt hij ook over de theatraliteit die daar eveneens voor
nodig is?
NRC Handelsblad van 16-05-2002, pagina 9

De grote verrassing onverklaard
Wat was de grote verrassing van de verkiezingen van 15 mei? Niet de overwinning
van de Lijst Pim Fortuyn. Die was min of meer juist voorspeld. Nee, de grote
verrassing was de zege van het CDA. Weliswaar was eveneens voorspeld dat die
partij winst zou maken, maar dat zij van 29 op 43 zetels zou springen en zo de
verreweg grootste partij zou worden, had niemand verwacht.
Die verrassing was zó groot dat in de media, althans voorzover ik die heb gevolgd,
nog nergens een afdoende verklaring te vinden is geweest voor de wederopstanding
van de partij die zes maanden geleden, na een interne crisis, algemeen afgeschreven
werd. Er zijn tot dusver op z'n hoogst deelverklaringen gegeven.
Iemand die goed op de hoogte is van de christen-democratie is de commentator
Willem Breedveld, maar ook hij staat in Trouw voor raadselen. Steunden de meer
dan één miljoen nieuwe kiezers het CDA omdat dit ‘het gemeenschapsdenken in de
samenleving wil bevorderen’? Breedveld kan het zelf nauwelijks geloven. Maar
waarom dan wel? Het antwoord op die vraag blijft hij schuldig.
Arie van der Zwan is daags daarna in dezelfde krant categorischer: hij schrijft het
succes van het CDA toe ‘aan het feit dat ze hun eigen christen-democratie hebben
opgepoetst. En natuurlijk, Balkenende straalt dat christelijke karakter van zijn partij
helemaal uit.’ Die verklaring komt neer op: ze hebben gewonnen omdat ze een beter
imago hadden. Blijft de vraag: waarom werden zovelen juist door dit imago verleid?
Bevredigender zijn de verklaringen die Frank Vermeulen in het Zaterdags
Bijvoegsel van deze krant en drie analisten in Vrij Nederland geven. De eerste: ‘Het
is niet ondenkbaar dat Fortuyn, ware hij in leven gebleven, de grootste partij had
aangevoerd. Nu belandden veel zwevende kiezers bij de enig overgebleven
anti-regeringspartij aan de “rechterkant” van het spectrum, het CDA.’
Vrij Nederland heeft een soortgelijke verklaring: ‘Kiezers die twijfelden aan de
professionaliteit van de erven Fortuyn, weken op het laatste moment naar een van
de traditionele partijen uit: het CDA.’ Het is waarschijnlijk een juiste verklaring,
maar is zij ook voldoende?
Ten slotte ziet Paul van Velthoven in de Haagsche Courant in de overwinning van
het CDA ‘le retour du religieux’: ‘Na de dood van Pim Fortuyn tekende zich het
begin van een maatschappelijke crisis af, en de christen-democraten konden zich
plotseling opnieuw massaal in de gunst van de kiezers verheugen.’ Misschien gaat
dat voor sommigen op, maar ook voor allen van die ruim één miljoen kiezers die het
CDA erbij heeft gekregen?
Overigens heeft de verkiezingsuitslag wèl de juistheid bevestigd van de woorden
van de PvdA-ideoloog J.W. de Beus, die in Trouw zich keert tegen ‘de luiheid van
denken die in de linkse kringen bon ton is. Daar kent men maar één reactie: het
ridiculiseren van het christendom en de christen-democratie, in combinatie
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merkwaardig genoeg - met het immuniseren van kritiek op de islam.’ Dat is niet
alleen lui, het is ook laf en schijnheilig.
Andere verklaringen zijn mij niet bekend, terwijl ik toch heel wat kranten en
tijdschriften erop heb nagelezen. Maar waarom niet bij mijzelf te rade gaan? Want
ook ik heb op Balkenende gestemd. Wat waren mijn motieven, die overigens lang
vóór de moord op Pim Fortuyn vaststonden?
Mijn uitgangspunt was dat de democratie staat en valt met de confrontatie van
duidelijk gemarkeerde verschillen. Die verschillen waren onder Paars - ondanks al
zijn verdiensten, die we niet moeten vergeten - vrijwel uitgewist. De PvdA had haar
ideologische veren van zich afgeschud, en de VVD heeft, zeker onder Dijkstal, nooit
iets van zulke veren willen weten. Zelfs Bolkestein is er niet in geslaagd daarvoor
enige belangstelling bij de liberalen te wekken. Maar waar ging het debat dàn over?
En waardoor markeerde zich de identiteit van PvdA en VVD dan wèl?
Nu waren lange tijd de contouren van het CDA ook doezelig. Ik schrijf dit toe aan
de invloed van de rooms-katholieken in die partij, die graag het onverzoenlijke willen
verzoenen. Maar met de komst van de gereformeerde Balkenende werd het plotseling
anders: er werd een duidelijke ideologie gedefinieerd tegenover Paars en er kwam
een leider die in klare taal, zelfs in persklare zinnen, sprak. Een verademing.
De ideologie van het CDA noch die van Balkenende is de mijne. Sterker: ik ben
niet gelovig en ik vind dat godsdienst en politiek in beginsel gescheiden dienen te
zijn. Maar in de gegeven Nederlandse omstandigheden vond ik dat de democratie in
dit land gediend was met herstel van duidelijkheid. Vandaar deze keer mijn keus
voor Balkenende. Als De Hoop Scheffer en Bolkestein hun respectieve partijen nog
hadden geleid, was mijn keus anders uitgevallen.
Maar, zo is het weerwoord dat ik al hoor, waarom dan niet op de ChristenUnie of
de Socialistische Partij gestemd? Goeie vraag! Inderdaad zijn die partijen herkenbaar
door hun markante ideologieën. In die zin moeten hun bijdragen aan het debat positief
gewaardeerd worden. Maar ik wantrouw hun economische ideeën - ook die van de
ChristenUnie, die naar mijn smaak te veel de kant van GroenLinks uitgaan. Wat dat
betreft heb ik meer vertrouwen in het CDA, zeker als het met de VVD in zee gaat.
Dat wil niet zeggen dat ik het verlies van de ChristenUnie niet betreur (veel van
haar kiezers zijn naar Balkenende overgegaan). Zij heeft voortreffelijke
parlementariërs, en hun staatsrechtelijke kennis was bijna onmisbaar in een Kamer
die door economen, politicologen en sociologen wordt beheerst (wat dat betreft is
het ook jammer dat de juridisch geschoolde PvdA'ers Rehwinkel en Van Oven de
streep niet gehaald hebben).
Om die reden heb ik geaarzeld tussen ChristenUnie en CDA, maar in de (alweer!)
gegeven omstandigheden vond ik het nodig dat het tegenwicht tegen de ideologische
vaagheid van Paars en de simplificaties van de erven Fortuyn door een zo groot
mogelijke partij geboden zou worden. Die kwantitatieve verwachtingen zijn intussen
ruimschoots overtroffen.
Het is verre van mij te beweren dat ook de anderen die de overstap naar het CDA
hebben gemaakt, door die motieven bewogen zijn geweest en dat daarin dus de
verklaring te vinden is voor de overwinning van die partij. Niets is dommer dan je
eigen gedachten te projecteren op de beweegredenen van anderen. Daaraan is de
PvdA te gronde gegaan. Waarom een groot deel van haar traditionele aanhang op de
LPF gestemd heeft, weet zij nu. Nu moet zij - en velen met haar - achter het geheim
van Balkenendes succes zien te komen.
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NRC Handelsblad van 23-05-2002, pagina 7

Op de rand van het toelaatbare?
Nietzsches denken ‘beweegt zich altijd op de rand van wat nog gedacht kán en mág
worden’, schrijft Ger Groot in een bespreking van de vrijdagse boekenbijlage van
deze krant van 19 april. Een uitspraak die, ook los van Nietzsches denken, vragen
opwerpt. Immers, zijn er wel grenzen aan wat gedacht kan en mag worden?
Ja, misschien zijn er grenzen aan wat er gedacht kán worden, met andere woorden:
aan het menselijk denkvermogen. Een anekdote komt mij voor de geest, die ik om
de een of andere reden associeer met de filosoof Leonard Polak (1880-1941): is het
denkbaar dat God een steen maakt die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan optillen?
Maar zijn er ook grenzen aan wat gedacht mág worden? Zo ja, dan worden er van
buiten grenzen aan het denken gesteld, ethische of politieke grenzen. Hier denken
we aan het antwoord dat de communistische schrijfster Anna Seghers (1900-1983)
gaf toen zij geconfronteerd werd met Stalins liquidaties van oude bolsjewisten: ‘Ik
verbied mijzelf met succes daarover na te denken.’
Hier worden weliswaar van binnenuit, namelijk door de denker zelf, grenzen aan
haar denken gesteld, maar haar motieven zijn in dit geval niet eigen aan haar denken,
maar vloeien voort uit andere aandrift: een morele of politieke. Overbekend zijn
natuurlijk de grenzen die een politiek regime of een kerk stelt aan wat er gedacht
mag worden.
Maar Ger Groot dacht, toen hij schreef over de grenzen van wat gedacht mág
worden, kennelijk eerder aan ethische grenzen die de denker zichzelf oplegt, waardoor
hij zichzelf verbiedt verder te denken en dus een soort zelfcensuur praktiseert. Een
voor een filosoof moeilijk verdedigbaar standpunt, dunkt me.
Dit alles dient als een enigszins uit de hand gelopen inleiding tot een soortgelijk
probleem, dat vooral in Duitsland druk besproken wordt: mogen Duitse schrijvers
wel schrijven over het oorlogsleed dat de eigen bevolking vooral in de laatste maanden
van de oorlog heeft doorstaan? Relativeren ze daarmee niet het leed dat de Duitsers
anderen, en in de eerste plaats de joden, in die oorlog hebben aangedaan? Ja, pleiten
ze daarmee hun eigen volk niet vrij?
Het doet enigszins denken aan de Historikerstreit die vijftien jaar geleden uitbrak,
nadat de historicus Ernst Nolte een causaal verband had gesuggereerd tussen Stalins
Goelag en Hitlers Endlösung. Hitler, die het bolsjewisme als een joodse samenzwering
zag, zou door Stalins massaliquidaties op het idee zijn gekomen een radicaal einde
te maken aan alle joden. Die suggestie werd niet zozeer op haar waarheidsgehalte
getoetst als wel als een poging tot ontlasting van Duitse schuld gezien.
Nu echter gaat het niet om wetenschap, maar om literatuur. De discussie over de
toelaatbaarheid van literaire onderwerpen bestond al, maar werd aangewakkerd door
Günter Grass' laatste boek, Im Krebsgang, dat gaat over de torpedering door een
Russische onderzeeboot van een Duits schip met negenduizend man, voornamelijk
civiele vluchtelingen uit het door de Russen al grotendeels veroverde Oost-Pruisen.
Nu zal het wel aan Grass' onbetwistbaar linkse sympathieën te danken zijn dat hij
door de kritiek niet al te hard ervan beschuldigd is geweest met zijn boek over een
oorlogshandeling die negenduizend Duitsers (voornamelijk vrouwen en kinderen)
het leven heeft gekost, de Duitse oorlogsmisdaden heeft willen vergoelijken, maar
ongemakkelijk voelden sommige politiek-correcte critici zich wel. Kon dat wel?
Mag een schrijver en vooral een Duitse schrijver wel overal over schrijven?
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Minder geremd voelde de kritiek zich tegenover minder bekende (en ook misschien
minder linkse) schrijvers, die geschreven hadden over de verhouding van een jonge
Duitser met een oudere vrouw die later bleek bewaakster in een concentratiekamp
te zijn geweest (moest hij die vrouw daarom minder dankbaar zijn voor de vreugde
die zij hem geschonken had?); over de bombardementen op een Duitse stad, bezien
door de ogen van een kleine jongen; over de onderduik van een joodse musicus in
Berlijn, waaraan ongeveer vijftig Duitsers hadden meegeholpen.
Zijn zulke thema's taboe omdat ze de Duitsers van vandaag wel eens een goed
gevoel over hun nationaal verleden zouden kunnen geven? Doen zij af aan de Duitse
schuld tegenover, vooral, de joden? Moeten ze daarom maar liever verzwegen
worden? Moet in zulke romans de zwartheid van de romanfiguren die nazi zijn, niet
nog eens extra aangezet worden, teneinde alle misverstand te voorkomen? (Dit laatste
is het spiegelbeeld van de eis van de ‘positieve held’ die de sovjetkritiek altijd aan
de romanschrijver stelde.)
Daar kunnen de vragen tegenover gesteld worden: is er een objectieve maatstaf
waaraan leed moet voldoen om als leed te kunnen gelden? Of is leed een puur
subjectieve belevenis en is de lijder de enige die over de mate ervan kan oordelen?
Zijn, met andere woorden, voor de romanschrijver de verschrikkingen die een kleine
jongen in een gebombardeerde stad beleeft, minder interessant (in de zin van: minder
toelaatbaar als thema) dan de verschrikkingen van een joods kind in Auschwitz?
Dat Duitse critici met dit probleem worstelen en dan tot resultaten komen die met
eigenlijke literatuurkritiek weinig te maken hebben, is nog wel begrijpelijk, maar
wanneer Zwitserse critici de zedenmeester gaan uithangen wat sommige hunner
gedaan hebben ten aanzien van die Duitse boeken dan wordt het moeilijker te slikken.
De Nederlandse lezer is dit probleem bespaard gebleven. Hier is het probleem
eerder: mogen we ‘foute’ schrijvers nog wel lezen en, sterker nog, waarderen? Maar
aangezien het ‘foute’ milieu hier niet veel kwaliteit heeft opgeleverd een equivalent
van de Noorse Nobelprijswinnaar Knut Hamsun, die ook ‘fout’ was, is er niet geldt
die vraag eerder buitenlandse schrijvers.
Mogen we bijvoorbeeld Louis Ferdinand Céline (die een rabiate antisemiet, maar
een begenadigd schrijver was) lezen? Of de filosofen Heidegger en Carl Schmitt,
beiden nazi? Of Eugène Ionesco, Mircea Eliade en Emile Cioran, die in hun jeugd
lid waren van de al even antisemitische Roemeense IJzeren Garde? Den Uyl vond
het al ongepast dat zijn partijgenoot Mitterrand, wanneer hij in Duitsland was, op
bezoek ging bij Ernst Jünger (die overigens geen nazi was geweest). Laat kwaliteit
het doorslaggevende criterium zijn.
NRC Handelsblad van 30-05-2002, pagina 7

De vraag naar de bestaansreden
Tot dusver houden de postmortale beschouwingen over de uitslag van de verkiezingen
van 15 mei zich vooral bezig met wat er in de campagnes van de verliezende partijen
voornamelijk de drie partijen, PvdA, VVD en D66, die de laatste acht jaar de dienst
hebben uitgemaakt is misgegaan. Dat is zeker een belangrijk onderwerp, maar is er
niet meer aan de hand?
Of anders gezegd: waren die mislukte campagnes niet eerder symptomen van een
veel diepere oorzaak dan de oorzaak zelf van de grote verliezen die die partijen
hebben geleden? Zo ja, moet dan het onderzoek naar de oorzaken van 15 mei niet
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zozeer gaan over campagne, personen, programma's, als wel over de bestaansreden
van de betrokken partijen?
Als het onderzoek zich blijft bepalen tot symptomen, dan betekent dat dat die
partijen, ondanks de ongekende verliezen die ze hebben geleden, in feite de betekenis
van hun verlies nog onderschatten. Een paar nieuwe gezichten, een betere presentatie,
eventueel een nieuwe boodschap en we kunnen weer vooruit. Maar zo is het niet.
De enige dieper gravende beschouwing die ik tot nu toe heb gelezen, stond op 25
mei in het Nederlands Dagblad (dat de ChristenUnie, die toevallig ook verloren heeft,
na staat). Zij is van de hand van de historicus A.Th. van Deursen, emeritus hoogleraar
aan de Vrije Universiteit. Ik vond haar zo verhelderend dat ook zij tot wier dagelijkse
lectuur dat dagblad niet behoort, er kennis van zouden moeten nemen. Vandaar de
nu volgende samenvatting plus een enkele kanttekening.
Van Deursen gaat honderdvijftig jaar in de Nederlandse geschiedenis terug. In
1848 kwamen de liberalen aan de macht, en ‘een halve eeuw lang hebben zij de
politieke agenda bepaald’ (let wel: dat is iets anders dan dat zij die halve eeuw ook
altijd aan de macht waren).
Maar toen zij hun belangrijkste doelen hadden bereikt, kwamen andere problemen,
waarvoor zij nooit veel aandacht hadden gehad, naar voren. Die problemen riepen
nieuwe partijen in het leven: de christelijke partijen. Die bepaalden dan ook de
volgende halve eeuw - grofweg: 1900-1945 - de politieke agenda.
Ook hier geldt dat zij niet die hele tijd aan de macht waren. Zo regeerde tussen
1913 en 1918 een liberaal kabinet, dat echter - en daar gaat het hier om - in 1917 een
vurige wens van de christelijken vervulde: het recht van de ouders om zelf de richting
van het onderwijs voor hun kinderen te bepalen. Na 1918 bleven de christelijken
ononderbroken aan de macht.
In 1945 begon een nieuw tijdperk, waarin de sociaal-democraten de politieke
agenda bepaalden - hoewel zij slechts ruim 32 jaar van de periode 1945-2002 aan
de macht waren, maar ook in de oppositie kan een partij in belangrijke mate de agenda
bepalen. Nu echter hebben ook de sociaal-democraten, zoals de liberalen en de
christelijken vóór hen, hun voornaamste doelstellingen bereikt.
Wat nu? ‘We zijn weer toe aan een radicale wijziging van de politieke agenda. De
geschiedenis lijkt te bevestigen dat zulke veranderingen na verloop van tijd
onvermijdelijk worden’, schrijft Van Deursen, die zelf lange tijd gedacht heeft ‘dat
groen of niet-groen het grote thema van de politiek zou worden’.
Maar blijkbaar nemen nu andere vragen ‘ondubbelzinnig voorrang’ in de geesten
van de mensen. Wat die beleven ‘als het meest nijpende probleem is de spanning die
voortkomt uit het verschil autochtoon-allochtoon’. ‘De oude partijen hebben steeds
gedaan alsof het probleem helemaal niet bestond’, maar ‘het heeft er althans de schijn
van dat dit vraagstuk thans de politieke agenda bepaalt’.
‘Als dit juist is’, zo gaat Van Deursen verder, ‘dan moeten niet alleen de bestaande
partijen zich uitspreken, maar dan zullen ook rondom deze tegenstelling nieuwe
partijen ontstaan.’ Immers, ‘als de bestaande partijen zo weinig te bieden hebben,
zullen zich gauw genoeg nieuwe politieke bewegingen aandienen’. Of die erin zullen
slagen de ingewikkelde vraagstukken op te lossen, hangt ervan af of er ‘politieke
leiders gevonden worden die intelligentie aan verantwoordelijkheidsgevoel paren’.
Maar ook de betrokkenen zelf moeten krachtig meewerken aan de oplossing van
die vraagstukken. ‘Dus zullen ze ook moeten meespreken in de politiek. Een enkele
Turk of Marokkaan in een grote fractie is daarvoor niet voldoende. Eigen
partijvorming door allochtonen lijkt op den duur onontkoombaar.’
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Het is een strikt logisch verhaal dat Van Deursen hier houdt, maar de geschiedenis
verloopt niet altijd langs de lijnen der logica. Zo zie ik niet zo gauw een partij ontstaan
die Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en zwarte Afrikanen omvat. In de
Verenigde Staten bestaat ook geen ‘zwarte’ partij. Vergeet ook niet dat allochtonen
die hier al langer wonen, de komst van nieuwe allochtonen allerminst verwelkomen.
Of schiet mijn voorstellingsvermogen te kort?
Maar met deze kanttekeningen is Van Deursens betoog nog niet ontkracht.
Inderdaad heeft het er de schijn van dat de spanning die voortkomt uit het verschil
autochtoon-allochtoon, de komende tijd de politieke agenda zal bepalen. Het heeft
er eveneens de schijn van dat Pim Fortuyn, die ook aanhang had onder allochtonen
en wiens fractie allochtonen omvat, daar een duidelijker (wat niet wil zeggen: juister)
antwoord op had dan de oude partijen.
Zullen die oude partijen zo'n duidelijk antwoord kunnen geven zonder hun
traditionele aanhang voorgoed te verliezen - dit geldt vooral de PvdA - of zich
helemaal los te maken van hun ideologische wortels (dit geldt PvdA en VVD)? De
vraag naar hun bestaansreden is, met andere woorden, gesteld.
NRC Handelsblad van 06-06-2002, pagina 9

Dicht bij ons bed, maar niet gezien
Ook in de Verenigde Staten zijn er dit jaar verkiezingen: in november wordt een
derde van de Senaat en het hele Huis van Afgevaardigden vernieuwd. In verband
daarmee heeft een van de instituten die de openbare mening peilen, vragen aan het
publiek voorgelegd.
De eerste vraag luidde: ‘Wat is voor u, bij het bepalen van uw stem, belangrijker:
binnenlandse kwesties (zoals belastingen, gezondheidszorg en onderwijs) of
buitenlandse (zoals terrorisme en het Midden-Oosten)?’ Voor een grote meerderheid
van de ondervraagden, 79 procent, hadden binnenlandse kwesties prioriteit.
Daaruit zou opgemaakt kunnen worden dat het effect van 11 september aan het
afzwakken is, ware het niet dat op de vraag wat de topprioriteiten van het Congres
zouden moeten zijn, een meerderheid van de ondervraagden antwoordde: terrorisme
en nationale veiligheid. Een tegenstrijdigheid in de geesten van de meeste
Amerikanen? In elk geval vinden ze blijkbaar dat hun volksvertegenwoordiging
andere prioriteiten dient te hebben dan waar hun eigen voorkeur naar uitgaat.
Zou het in Nederland veel anders zijn? Als we naar de campagnes van de afgelopen
verkiezingen kijken, waren het binnenlandse kwesties, waaronder eveneens
gezondheidszorg en onderwijs, die primeerden. Over buitenlandse kwesties is
nauwelijks een woord gevallen. Blijkbaar vinden de meeste mensen - en de politici
volgen hen - dat dit zaken zijn die anderen, in de eerste plaats regering en parlement,
maar moeten bedisselen.
Dat wil dan zeggen dat noch de toekomst van de Europese Unie noch die van de
NAVO de mensen erg interesseert. En toch zijn dat al meer dan een halve eeuw de
pijlers van Nederlands veiligheid. Maar blijkbaar gaat dit aan het bewustzijn van de
meeste mensen voorbij. Het zijn zaken die kennelijk, zoals dat heet, ver van hun bed
liggen en die anderen maar moeten uitzoeken.
Nu is dat waarschijnlijk, behalve in tijden van grote internationale spanning, altijd
zo geweest. En ook in andere landen laten de meeste kiezers hun stem meestal niet
afhangen van het standpunt dat deze of gene partij in internationale kwesties inneemt.
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Maar dat neemt niet weg dat er binnen afzienbare tijd beslissingen genomen moeten
worden die de nationale veiligheid van al die landen ten diepste raken.
Plotseling staan de kranten de laatste twee weken vol van artikelen over de
uitbreiding van de EU met tien nieuwe leden. Alsof deze gebeurtenis nieuws is! Al
sinds de ‘val van de Muur’, sinds 1989 dus, was dit te verwachten. De hereniging
van Duitsland in 1990 was, wat dat betreft, slechts een prelude. En inderdaad is er
al die jaren over de uitbreiding onderhandeld, maar nu is het bijna zo ver en worden
de mensen wakker en gaan ze beseffen wat die uitbreiding voor hen zou kunnen gaan
betekenen.
Eind van dit jaar zal over de toelating van tien nieuwe leden worden beslist - hetzij
en bloc, hetzij stuk voor stuk - en hoe die beslissing ook valt, duidelijk is dat de
Europese Unie niet dezelfde zal blijven. Valt de beslissing ten gunste van uitbreiding
uit, dan wordt de EU in elk geval onregeerbaar - tenzij haar huidige besluitprocedures
grondig worden herzien.
Daar is nu een conventie, onder leiding van de Franse oud-president Giscard
d'Estaing, mee bezig. Het resultaat daarvan zal aan de nationale regeringen voorgelegd
worden, maar nu al is te voorzien dat de regeerbaarheid niet wezenlijk ten koste zal
gaan van de uiteenlopende nationale belangen, waarvan de nationale soevereiniteit
de waarborg is. Van de Europese eenheid zoals die Monnet, Schuman, Adenauer en
de Gasperi in 1950 voor ogen stond, zal er dan weinig over zijn.
Mogelijk is ook dat er negatief over de uitbreiding beslist zou worden. Zelfs een
beslissing om de toetreding, die nu op 2004 is vastgesteld, uit te stellen zou door de
kandidaat-leden, meestal in Midden- en Oost-Europa, als een afwijzing worden
uitgelegd. Zij zullen zich verraden en verbitterd voelen. Nationalistische en xenofobe
reacties zijn te verwachten.
Zo'n resultaat zou de onzekerheid in Europa alleen maar vergroten - ook in het
Europa van de EU. Immers, Duitsland, dat, met Oostenrijk, het dichtst bij de meeste
van die landen ligt en zich garant heeft gesteld voor de toetreding van de grootste
hunner, Polen, zou dit resultaat niet kunnen aanvaarden en in conflict komen met
Frankrijk, dat de uitbreiding nauwelijks verhuld tegenwerkt. Het is niet merkbaar
dat onze politici zich bewust zijn van deze politiek-strategische context van de
uitbreidingskwestie. De partijen van het kabinet-in-wording, die zojuist blijmoedig
hebben ingestemd met het miljardenproject van de JSF, fronsen hun wenkbrauwen
over de financiële gevolgen van een uitbreiding, en de oppositie zwijgt.
Tegelijkertijd staat ook de NAVO, die andere pijler van het Nederlandse
veiligheidsbeleid, op de helling. In een laatste poging die organisatie na de Koude
Oorlog nog een zin te geven, hebben de Amerikanen bijna ultimatief de bondgenoten
ingrijpende hervormingsvoorstellen voorgelegd, die ten doel hebben niet langer de
niet meer bestaande Sovjet-Unie, maar het terrorisme te bestrijden.
Dit zou een geheel nieuwe bewapeningsstructuur vergen (het is de vraag of de JSF
daarin nog zou passen), wat niet zonder aanzienlijke extra investeringen in de defensie
zou kunnen. Het publiek is daar in de verste verte niet op voorbereid, en het
kabinet-in-wording praat alleen maar over bezuinigingen.
Kortom, de structuren en allianties die Europa na de Tweede Wereldoorlog
bijeengehouden en aan de Verenigde Staten gebonden hebben, brokkelen voor onze
ogen af - als we tenminste willen zien. Onze politici lijken zich daar in elk geval
helemaal niet van bewust. Na het einde van de Koude Oorlog was het duidelijk dat
die structuren en allianties niet onveranderd zouden kunnen blijven, maar hun nieuwe
zin en inhoud te geven gaat blijkbaar onze collectieve kracht te boven.
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Een Amerikaanse Brezjnevdoctrine?
In de vijfde eeuw voor Christus voerden Sparta en Athene oorlog om de
opperheerschappij in Griekenland. In het zestiende jaar van die oorlog stuurde Athene
een vloot naar het eiland Melos (waar de Venus van Milo vandaan komt), dat tot
dusver neutraal had kunnen blijven, om het te bewegen zijn kant te kiezen.
Maar voordat de Atheners tot geweld overgingen, gingen zij, via gezanten, een
dialoog aan met de Meliërs een dialoog die de geschiedschrijver Thucydides heeft
opgetekend. Het verweer van de Meliërs, de zwakste partij, beriep zich op het recht.
Daar waren de Atheners ongevoelig voor: ‘U weet zo goed als wij dat in de
verhouding tussen mensen recht slechts geldt bij gelijkheid van krachten, maar dat
in de praktijk de sterkste partij het mogelijke doorzet en de zwakste zich dit moet
laten welgevallen.’
In het jaar 2002 zijn de Verenigde Staten de verreweg sterkste mogendheid ter
wereld. In feite zouden zij hetzelfde betoog kunnen houden als de Atheners in het
jaar 416 v. C. Dat ze dit niet doen betekent nog niet dat zij er niet zo over denken
als de Atheners. In elk geval doen zij met de American Servicemembers' Protection
Act, die op het ogenblik in het Congres hangende is, Nederland, maar ook andere
staten duidelijk voelen wie de sterkste is en dus het mogelijke kan doorzetten.
Dit wetsvoorstel machtigt de president van de Verenigde Staten ‘alle nodige en
passende maatregelen te nemen teneinde de invrijheidsstelling te bewerkstelligen
van iedere Amerikaanse militair die door, namens of op verzoek van het Internationale
Strafhof vast- of gevangengehouden wordt’. Aangezien dit strafhof in Den Haag
gevestigd zal worden, zou onder die nodige en passende maatregelen ook een militaire
bevrijdingsactie op Nederlands grondgebied kunnen vallen.
Nu zal die soep wel niet zo heet gegeten worden en helemaal niet zo heet als op
Melos, waar de Atheners tenslotte alle mannen doodden en vrouwen en kinderen in
slavernij wegvoerden - maar het argument dat het wel zal meevallen, dat ook door
Amerikaanse diplomaten gebezigd wordt, die zeggen een militaire actie tegen
Nederland ondenkbaar te achten, is bezijden de kern van de zaak.
De kern is niet de vraag of de Verenigde Staten ooit al dan niet tot zo'n actie zullen
overgaan. Die vraag behoort tot de politieke berekeningen. De kern is dat een land
het niet kan dulden dat zijn soevereiniteit wordt aangetast (en niet op basis van
wederkerigheid) door een wet van een ander land die, op z'n zachtst gezegd, de
mogelijkheid van een militaire interventie niet uitsluit. Zeker onder bondgenoten is
dit onaanvaardbaar.
Trouwens, welke waarde kan nog gehecht worden aan Amerikaanse wetten als
Amerikaanse diplomaten verzekeren dat uitvoering van een wet, op welk punt dan
ook, ondenkbaar is? Als dat zo is, waarom is zo'n wet, althans zo'n formule als
hierboven geciteerd, dan nog nodig? Kortom, dat argument is niet serieus; de zaak
zelf is het echter wèl.
Nu zal misschien gezegd worden dat het begrip soevereiniteit, dat hier aangetast
dreigt te worden, uitgehold is, ja dat hoe kleiner een land is, des te minder zijn
soevereiniteit te betekenen heeft. Dat mag alweer in politicis waar zijn, maar intussen
bestaat soevereiniteit in rechte - en in de beleving van de volken - wel degelijk. En
als de Europese Unie ooit werkelijk één zou worden, dan zou háár soevereiniteit
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zeker, behalve een juridische en/of mythische, ook een politieke werkelijkheid zijn,
die zich door zo'n Amerikaanse wet aangetast zou mogen voelen.
Minister Van Aartsen heeft dan ook terecht, zoals hij op 13 juni in de Tweede
Kamer zei, in deze zaak ‘vooral getracht te opereren in EU-verband’, hoezeer het
ook juist Nederland is dat als gastland van het Internationale Strafhof door dit
Amerikaanse wetsvoorstel zich geraakt voelt. Het is alleen te hopen dat de EU hier
solidair zal blijven.
Wat betekent deze zaak voor de relaties tussen de Verenigde Staten en Europa?
Zij is, zei Van Aartsen bij dezelfde gelegenheid, ‘in de reeks problemen die wij
hebben gehad, absoluut geen goede zaak’. Dat is nog mild gezegd, en hij zwakte dit
nog af door te verwijzen naar ‘een verklaring van de regering van de Verenigde
Staten’ waarin het scenario van een Amerikaanse invasie ‘naar het rijk der fabelen
mag worden verwezen’. Zoals gezegd dat mag zo zijn, maar is bezijden de kern van
de zaak.
Zeker, dit is op z'n minst ‘absoluut geen goede zaak’, maar als we haar bekijken
in het perspectief van de tijd na het einde van de Koude Oorlog - en zeker na 11
september - dan is zij toch ook niet zó verrassend. Het is al eerder gezegd: Amerika
en Europa hebben elkaar minder nodig dan vóór de implosie van het sovjetrijk, en
na 11 september is de Amerikaanse neiging tot unilateralisme aanzienlijk sterker
geworden.
Nu acht Amerika zich zelfs gerechtigd een soort Brezjnevdoctrine uit te roepen
(krachtens de echte Brezjnevdoctrine - uit 1968 (het jaar van de inval in
Tsjechoslowakije) - was een communistisch land gerechtigd in te grijpen in de
ontwikkelingen van een ander communistisch land, wanneer daar de verworvenheden
van het socialisme beschermd dienden te worden).
Nederland alleen zal die trend niet kunnen keren, ook niet met de Kamerbrede
motie die op 13 juni is aangenomen. Op z'n hoogst kan de vraag gesteld worden of
Nederland zijn protest tegen het bewuste Amerikaanse wetsvoorstel niet had kunnen
koppelen aan de aanschaf van de Amerikaanse JSF. Maar hier gold als opperste
wijsheid: dit vliegtuig is het beste en bovendien goedkoopste vliegtuig dat er is.
Maar ja, Nederland denkt nu eenmaal niet politiek-strategisch. Daarom is het
evenmin te verwachten dat het trio dat bezig is een nieuw kabinet in elkaar te
timmeren, enig oog heeft voor de grondige wijziging in de transatlantische verhouding,
waarvan dat wetsvoorstel slechts één symptoom is, en voor de gevolgen die die
wijziging ook voor Nederland kan hebben.
NRC Handelsblad van 20-06-2002, pagina 9

Aan het eind van haar Latijn?
‘Na de dreun’- zo heet het laatste nummer van Socialisme & Democratie, het
maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau van de PvdA.
Met de dreun wordt natuurlijk de voor die partij catastrofale uitkomst van de
verkiezingen van 15 mei bedoeld: een val van 45 op 23 zetels in de Tweede Kamer,
waar zij nu, in plaats van de grootste, de vierde fractie vormt.
Het nummer bevat vijftien analyses van de oorzaken die tot die nederlaag hebben
geleid. Allemaal interessant om lezen. Trouwens, het verdient überhaupt waardering
dat de sociaal-democraten zo gauw tot zelfonderzoek zijn gekomen. Misschien een
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beetje te gauw, want één dimensie ontbreekt aan die analyses. Er wordt, op z'n hoogst,
in twee bijdragen naar gehint.
Is het voldoende de verkiezingscampagne van de PvdA, die kennelijk mislukt is,
op de hak te nemen? (De eerste bijdrage van de politicoloog Philip van Praag - is
zelfs ‘Een totaal mislukte PvdA-campagne’ getiteld.) Is het voldoende de
‘technocratische, soms ronduit arrogante bestuursstijl’ achteraf te veroordelen? Is
het voldoende te roepen dat we voortaan beter moeten luisteren? Toegegeven: dit
zijn slechts vrij willekeurig gekozen fragmenten uit een veel uitvoerigere zelfkritiek,
waarop op zichzelf weinig aan te merken valt, maar die zelfkritiek treedt niet buiten
het nationale kader, soms zelfs niet buiten het partijkader. Het is alsof Nederland een
eiland is, immuun voor meer algemene stromingen; alsof de oorzaken van de
nederlaag uitsluitend in ons land te vinden zijn.
Zoals gezegd: slechts tweemaal wordt naar een algemeen verschijnsel gewezen,
waarin de nederlaag van de Nederlandse sociaal-democratie zou kunnen passen. In
de inleiding van de redactie wordt de vraag gesteld ‘waarom de sociaal-democratie
ook elders in Europa weer de wind tegen heeft’, maar die vraag wordt in geen van
de daarop volgende analyses beantwoord.
Ook niet in die van prof. J.Th.J. van den Berg, die zich afvraagt of de ‘defecten
in ons politiek bestel’ wellicht kunnen verklaren ‘waarom juist links zo'n opdonder
heeft gekregen in ons land, evenals trouwens in een reeks andere Europese staten
(Italië, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwegen en Denemarken). Wij mogen
trouwens ons hart vasthouden voor de Duitse Bondsdagverkiezingen, in Europa's
belangrijkste staat.’
Dáárover zou ik graag juist iets meer hebben willen lezen in dit themanummer.
Zijn die sociaal-democratische nederlagen in zeven, straks misschien acht, Europese
landen uitsluitend toe te schrijven aan ‘totaal mislukte’ campagnes of, uitgebreider,
aan puur nationale omstandigheden? Of hebben ze misschien mede een oorzaak die
algemeen Europees of zelfs - denk aan de overwinning van rechts in de Verenigde
Staten in 2000 - algemeen westers is?
Daarvoor zouden, behalve de oorzaken van het falen der sociaal-democratie, ook
die van het succes van gematigd rechts - in Nederland het CDA - moeten worden
geanalyseerd. Daarover is in dit nummer niets te vinden. Misschien is het daarvoor
nog te vroeg. Misschien ook zou zo'n onderzoek te pijnlijk zijn, omdat het zou moeten
raken aan de vraag naar de bestaansreden van de sociaal-democratie in deze tijd; ja,
naar de vraag of er misschien een grens is aan het samengaan van socialisme en
democratie.
In de Volkskrant van 21 juni doet de Parijse correspondent van die krant, Martin
Sommer, aan de hand van enkele pas verschenen publicaties een poging een
gemeenschappelijke noemer te vinden, vooral tussen de twee meest recente nederlagen
van de sociaal-democratie, die in Frankrijk en die in Nederland. De parallellen zijn
inderdaad frappant, zoals we trouwens ook zaterdag op TV5 hebben kunnen zien,
waar een documentaire de dramatische Werdegang van Jospins nederlaag van 21
april dag voor dag volgde.
Zeker, die nederlaag was minder voorzien en daarom dramatischer dan die van
Melkert op 15 mei, die zich in de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 6
maart al aankondigde, maar de oorzaken waren veelal dezelfde: een zelfvoldane
partij, die vooral hamerde op wat zij de afgelopen vijf jaar allemaal bereikt had (wat
niet gering was, maar de kiezers, voor wie binnen binnen is, minder interesseerde)
en een dédain had voor ‘rechtse’ thema's als immigratie en veiligheid op straat.
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‘Kiezers stemmen’, zo citeert Sommer uit L'Impossible défaite van Denis Pingaud,
‘niet op grond van een batig saldo, maar op grond van een verwachting.’ ‘En die
verwachting’, zo gaat Sommer zelf verder, ‘luidde dat het lood om oud ijzer was.
[...] Kok schudde zijn ideologische veren af, Jospin blunderde met de opmerking dat
hij “géén socialistisch profiel” had.’
Zou dat gebrek aan ideologisch profiel niet kunnen betekenen dat de
sociaal-democratie aan het eind van haar Latijn is, nu de meeste van de doeleinden
waar zij honderd jaar voor gevochten heeft, zijn bereikt en zij voor de doeleinden
die, in de ogen van de kiezers, nu aan de beurt zijn, ideologisch niet geëquipeerd is?
Die doeleinden worden dan als ‘rechtse’ thema's genegeerd en in feite aan rechtse
partijen overgelaten.
Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel voor Socialisme en Democratie.
Een opening geeft wellicht het onderschrift van een foto in dit tijdschrift van de stille
tocht in Rotterdam na de moord op Pim Fortuyn. Burgemeester Opstelten loopt
voorop, en hij zou een dag later de relschoppers na de overwinning van Feyenoord
op Borussia-Dortmund in niet zachtzinnige termen afrossen.
Die termen nu inspireerde de onderschriftschrijver tot het volgende commentaar:
Opstelten - een VVD'er overigens - ‘was op zijn best: regentesk en heldhaftig. Zijn
typering van de supporters/raddraaiers als “tuig van de richel” en “hufters” riep
burgerlijke normen in herinnering en scheidde bokken van schapen. Opstelten was
een zegen in het labiele Nederland.’ Een opmerkelijk geluid in een socialistisch
maandblad - wel wat anders dan de softe geluiden waaraan de PvdA ons de laatste
tientallen jaren gewend had.
NRC Handelsblad van 27-06-2002, pagina 7

Bericht uit Costaguana
Een negentienjarige jongen uit mijn naaste omgeving woont sinds enkele maanden
in een Latijns-Amerikaans land. Laten we het Costaguana noemen, naar het
denkbeeldige land waar Joseph Conrads roman Nostromo in speelt. In het kader van
een internationale organisatie werkt hij daar in de opvang van zwerfkinderen.
Hij woont niet met hen. De internationale organisatie heeft voor kost en inwoning
gezorgd bij een middenstandsfamilie: een gescheiden vrouw met twee kinderen (mijn
gastmoeder en mijn broertje en zusje, zoals hij ze noemt). Geregeld schrijft (of liever:
e-mailt) hij naar huis over zijn belevenissen. Laatst voelde hij behoefte zijn indrukken
samen te vatten in een beschouwing over de cultuurverschillen, ‘want dat is toch een
van de redenen waarom ik hier gekomen ben, om de cultuurverschillen te beleven’.
Uit die e-mail nu wil ik hier het een en ander citeren, omdat het een achtergrond
levert bij het nieuws dat we in de krant lezen (over het land in kwestie lees je
overigens haast nooit iets).
‘Een groot cultuurverschil is de discriminatie. Ik kan een mooi voorbeeld geven
van wat mijn gastmoeder zei. Wij hebben een huishoudster in huis, Angelita, een
vrouw van een jaar of 55, heel arm en met een beetje donkere huidskleur. Mijn
gastvrouw vertelde me laatst: “Als je nou naar het gezicht van Angelita kijkt, dan
zie je aan de vorm van de neus, aan de hele vorm van haar gezicht, dat ze arm is en
dat ze nooit een ander leven zal kunnen krijgen.”
Ander voorbeeld. Op mijn project werkt een achttienjarige negerjongen, Carlos,
als vrijwilliger met de straatkinderen. Het is een erg goede jongen en zwaar katholiek.
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Hij denkt er wel eens aan om later priester te worden. Toen ik aan een andere collega
van mijn werk vroeg of Carlos een goede priester zou zijn, zei hij: “Dat zal erg
moeilijk worden, hij is zwart”.
Dat racisme is iets wat erg diep bij de mensen ingebakken zit. Het wordt ook niet
echt als iets slechts gezien, meer een levenswaarheid, waar nou eenmaal niets aan te
doen is. Dan heb je nog een andere vorm van discriminatie, die nog veel groter is.
Dat is het verschil tussen arm en rijk. Laat ik daar het volgende komische voorbeeld
van geven.
Ik heb hier een meisje ontmoet, Ana Maria, met wie ik af en toe de stad in of naar
de film ben gegaan. Ik vond het erg gezellig, en ik vind haar wel een interessant
meisje, maar mijn gastfamilie dacht hier anders over, wat bleek uit de volgende
reactie.
Toen ik haar onlangs aan de telefoon had, moest ik van mijn zusje vragen waar
ze woont en naar welke school ze is gegaan. Na het horen van het antwoord vielen
mijn zusje en moeder bijna van hun stoel. Ana Maria is plotseling een vreselijk
gevaarlijk, slecht en eng meisje geworden, en het beste zou zijn om ogenblikkelijk
alle contact met haar te verbreken.
Ze schijnt namelijk in een niet al te rijke wijk te wonen en is ook niet naar een
dure school gegaan. En ze gaat alleen maar met mij om haar sociale positie te
verbeteren. Ik ben namelijk blank, blond, Europees en bovendien rijk, en in de
rassenleer is dat het hoogste. Onze Ana Maria is zelf ook wel redelijk blank, maar
toch: ze is arm.
Wat ik met dit voorbeeld wil duidelijk maken, is dat het verschil tussen rijk en
arm gigantisch is en dat er tussen de sociale klassen zo goed als geen contact is. Zeer
belangrijk is waar je woont, hoeveel geld je verdient, waar je naar school bent gegaan
enzovoort. En niemand wil met iemand omgaan die minder geld heeft of naar een
minder goede school is gegaan.
Mijn gastmoeder vindt het wel goed om de armen te helpen, maar het contact moet
niet te ver gaan. Zoals ze zelf zei: “Er is een groot verschil tussen iemand helpen en
met iemand aan dezelfde tafel eten.” Ik kan felle discussies met mijn familie hebben
over dit soort onderwerpen.
Overigens is mijn gastfamilie ook helemaal niet zo rijk. Er is vaak genoeg geen
eten in huis. Ik ben er al aan gewend om met honger naar bed te gaan, zonder ontbijt
naar mijn werk te gaan of alleen droge rijst te eten. Verder doet de telefoon het vaak
niet, omdat ze de rekening niet kunnen betalen, en laatst was er geen geld in huis om
de school voor mijn zusje te betalen. Dus zat zij een paar weken thuis, totdat er weer
geld was. Vroeger was mijn familie rijker, en mijn gastmoeder heeft een “goede”
achternaam. Ze zijn dus een soort van verarmde adel.
Toch heb ik het gevoel dat het leven hier op de een of andere manier veel puurder,
natuurlijker is. De mensen leven meer van dag op dag. Er kan op mijn werk
bijvoorbeeld in vijf minuten worden besloten dat we met z'n dertigen naar het strand
gaan of naar een stad, acht uur verderop, en daar een paar weken op straat te leven.
Niemand maakt zich ook zorgen over treinen die vijf minuten te laat komen of
over een bus waar je een uur op moet wachten, zodat je te laat op je werk of op school
komt. Iedereen is trouwens al lang blij als hij überhaupt werk heeft. Wat ik misschien
duidelijk wil maken is dat het leven hier meer “back to basic” is.
Maar laat ik mezelf even van tevoren indekken: een andere Costaguanaganger kan
en zal een heel ander beeld van het land hebben en zal het misschien fel oneens zijn
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met sommige dingen die ik hierboven heb opgeschreven. Het is slechts mijn
persoonlijke ervaring en de manier zoals ik het heb gezien.’
Laten we ons dus ook zelf onthouden van conclusies uit dit verhaal, conclusies
als: er moet meer (of juist minder) ontwikkelingshulp naar dat land; of: dat land is
kennelijk rijp voor de revolutie, en als dat niet zo is, dan moeten we er hoognodig
mensen op bewustwordingscampagne naartoe sturen. Die kunnen er dan meteen iets
aan doen dat niet ‘bijna iedereen hier zijn afval gewoon op straat of uit het raam van
een rijdende auto gooit zelfs als die auto door een mooi natuurgebied rijdt’.
Nee, bij mij is bij het lezen de gedachte opgekomen dat het een eeuw geleden in
West-Europa niet zo heel anders was. Zo bleken toen bij de keuring voor de
dienstplicht de verschillen in lichaamsbouw tussen de hogere en lagere standen
aanzienlijk. Een kwestie van voeding, dus van inkomen, voornamelijk. En sociale
verschillen bestaan er bij ons ook nog. Alleen wordt daar door ‘ons soort mensen’
besmuikter en alleen onder elkaar over gesproken of wordt volstaan met een blik
van verstandhouding. Wat dat betreft is die Costaguanese gastmoeder eerlijker of,
als u wilt, minder schijnheilig.
NRC Handelsblad van 04-07-2002, pagina 9

Thorbecke heeft geen antwoord
In 1931 kwam jhr. mr. B.C. de Jonge, zojuist benoemd tot gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië, op afscheidsaudiëntie bij koningin Wilhelmina. In het gesprek
poneerde hij op een goed ogenblik deze stelling: ‘Wij zijn tegenwoordig toch eigenlijk
allemaal links, vergeleken bij vroeger, Uwe Majesteit even goed als ik en iedereen.’
De koningin was niet gediend van zulke bespiegelingen en antwoordde: ‘Mijnheer
De Jonge, ik verzoek u mij niet te kwalificeren; ik ben links noch rechts; ik sta boven
de partijen, ik heb geen meningen.’ Waarop De Jonge (althans volgens zijn eigen
memoires) zei: ‘Ja, als Uwe Majesteit er geen mening op na houdt, dan is het vrij
nutteloos hier staatszaken te zitten bespreken.’
Een aardige anekdote, maar interessanter is het dat zeventig jaar geleden al blijkbaar
getwijfeld werd aan de zinnigheid van de links/rechtsonderscheiding. Dit deed De
Jonge toen weliswaar niet in een diepzinnig politicologisch betoog, maar eerder op
borreltafelniveau (als je tenminste een audiëntie bij het staatshoofd - en zeker bij
koningin Wilhelmina - met een borreltafel mag vergelijken), maar niettemin.
Nu worden we, vooral na de dreun die de PvdA bij de verkiezingen van 15 mei
kreeg, overstelpt door zulke diepzinnige betogen. Het maandblad Socialisme &
Democratie wijdde er een heel nummer aan (waaraan ik hier op 27 juni enige aandacht
besteedde); in de Volkskrant loopt een serie onder de hoed ‘Wat is links?’; en op 6
juli hebben we op deze pagina een lange beschouwing van de econoom Paul de Beer
over de bestaansreden van de PvdA kunnen lezen.
Het is waar, zegt hij, dat er gesproken kan worden van ‘verwatering van het eigen
gedachtegoed (van de PvdA) in de laatste vijftien jaar’ en, erger nog, dat de partij
‘nog niet het begin van een consistent en herkenbaar programma heeft’, maar toch:
‘De motieven en idealen die een eeuw geleden ten grondslag lagen aan de
sociaal-democratie, hebben niet afgedaan als inspiratiebron.’
En daarbij denkt De Beer niet in de eerste plaats aan de culturele of ethische functie
die de PvdA in het politieke debat kan hebben, maar wel degelijk aan wat hij haar
‘oorspronkelijke bestaansreden’ noemt: ‘een gedegen analyse en kritische beoordeling
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van de heersende sociaal-economische verhoudingen’, uitgaande van het ‘oude ideaal
van solidariteit met de kansarmen’.
Een goed ‘links’ geluid dus, waar we het al dan niet mee eens kunnen zijn. Maar
dit beginsel dwingt wel tot enige keuzen, en het is De Beers verdienste dat hij die
niet uit de weg gaat. Zo moet er, zegt hij, gekozen worden tussen solidariteit met de
kansarmen in eigen land en solidariteit met de miljarden kansarmen in de rest van
de wereld.
Uit dat dilemma ‘hebben de sociaal-democraten, die traditiegetrouw ook de
internationale solidariteit hoog in hun vaandel schrijven, nog geen bevredigende
uitweg gevonden’. Ze hebben, met andere woorden, altijd om die hete brij heen
gedraaid. Maar De Beer doet dit niet: ‘Uiteindelijk is er geen andere keuze dan
handhaving van de verzorgingsstaat en de solidariteit met de kansarmen in eigen
land te stellen boven solidariteit met de kansarmen in de Derde Wereld. (...) Wij zijn
eenvoudig niet rijk genoeg om de rest van de wereld te “onderhouden”.’
Om meer dan één reden een interessante keus. Immers, volgens het recept-De Beer
moet de sociaal-democratie de traditie van internationale solidariteit voorlopig op
een zacht pitje zetten. Onvermijdelijk misschien, maar wat onderscheidt het
sociaal-democratische beginsel dan in wezen van de leus ‘eigen volk, althans eigen
land, eerst’? (Het protest tegen deze leus is trouwens überhaupt hypocriet, want elke
regering moet prioriteit aan eigen land of volk geven - op straffe van wegstemming
bij de volgende verkiezingen.)
De Beers keuze is ook om een andere reden interessant: op nationaal niveau
vervaagt zij de tegenstelling tussen de oppositionele PvdA en de regering-in-wording,
die, afgezien misschien van het christen-democratische smaldeel, niet overloopt van
geestdrift voor solidariteit met de kansarmen in de Derde Wereld. Of wordt het ook
hier een gevecht om cijfers achter de komma?
Hoe dan ook - de PvdA, die ‘nog niet het begin van een consistent en herkenbaar
programma heeft’, zal de grootste moeite hebben zich te profileren, dus de scheidslijn
tussen links en rechts te markeren. Op ideologische veren kan zij niet terugvallen,
sinds zij die op Koks bevel heeft afgeschud. En toch zijn het zulke veren, en niet de
cijfers achter de komma, die mensen in beweging zetten.
Het is zelfs de vraag hoeveel mensen zich door de democratische idealen in
beweging laten zetten. ‘In werkelijkheid gaat het mensen er al eeuwen niet om of ze
progressief of conservatief, links of rechts worden bestuurd of dat er wel of niet een
democratie zou zijn. Ze willen goed bestuurd worden’ en ‘komen in opstand omdat
ze hun leefwereld bedreigd achten’, is de weinig romantische these van de historicus
dr. Joh. S. Wijne in Trouw van 28 juni.
Een buitenlandse waarnemer van het Nederlandse toneel heb ik onlangs zelfs horen
spreken van een ‘postdemocratische’ samenleving. Postdemocratisch? In elk geval
heeft de thorbeckiaanse democratie waarin wij nog leven, geen antwoord op de
antipolitieke onderstroming, waaraan Pim Fortuyn, sterk geholpen door de media
die in Thorbeckes tijd nog niet bestonden, stem wist te geven. Die onderstroming,
die altijd wel bestaan heeft, wordt sterker naarmate de onzekerheden groter worden
en meer mensen, losgeslagen van hun ideologische of religieuze touwen, zich in hun
leefwereld bedreigd voelen.
Tegen dat verschijnsel, dat bij een economische crisis ongetwijfeld wind in de
zeilen zal krijgen, verbleekt het onderscheid tussen rechts en links, totdat het gaat
lijken op het onderscheid dat tussen families bestaat - ieder met haar eigen kenmerken
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en haar, ondanks occasionele ruzies, eigen solidariteit. Meer subculturen dus dan
ideologisch bevlogen partijen.
NRC Handelsblad van 11-07-2002, pagina 7

Een geschrapte passage
‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’ in de beperking laat zich de meester
pas kennen. Deze kunst, door Goethe geprezen, kennen de Nederlandse politici niet,
en zo is het ‘strategisch akkoord’ waarop de drie partijen die het nieuwe kabinet gaan
uitmaken het eens werden uitgedijd van het A-viertje dat Balkenende voor ogen
stond, tot 31 pagina's (de bijlagen niet meegerekend).
En dan te bedenken dat er nog heel wat passages uit eerdere versies zijn weggelaten
passages die te ‘wollig’ (het woord is van Zalm) gevonden werden. Een van die
passages is toch tot de buitenwereld doorgedrongen, en in zekere zin kan haar
verdwijning betreurd worden. Zij luidde:
‘Dan wordt het een steeds krampachtiger vasthouden aan het heden. De
duurzaamheid is gelegen in het sturen van de dynamiek waaruit de toekomst ontstaat;
door niet tegen de stroom op te roeien, maar met de genade mee te werken.’ Was de
geest van Lubbers, na acht jaren Paars (dat overigens ook niet altijd in duidelijkheid
had uitgemunt), over de opvolgers vaardig geworden? Zeker, om de strekking van
die passage te interpreteren is een zekere mate van close reading nodig, en daarvoor
ontbreekt het politici en journalisten vaak aan tijd en energie. En toch is zij interessant,
omdat zij de essentie van modern conservatisme bevat.
Ja, zij lijkt bijna woordelijk overgenomen uit het werk van de nog altijd actuele
denker Alexis de Tocqueville (1805-l859), die de taak van ‘hen die leiding geven
aan de samenleving’ zag in het ‘reguleren van haar dynamiek’ (régler ses
mouvements), in het ‘aanpassen van de regering aan tijd en plaats’ (adapter son
gouvernement aux temps et aux lieux).
Tocqueville leefde in een tijd waarin de democratie de dynamische kracht was.
Zelf was hij geen overtuigd democraat. Integendeel, hij zag gevaren in de democratie,
en die gevaren lagen volgens hem in de democratie zelf besloten: individualisme en
gelijkheid zouden kunnen leiden tot ontbinding van alle structuren, ja tot een
‘democratisch despotisme’. En wat als de meerderheid der burgers via de stembus
koos voor een ondemocratisch bewind? De mens is niet altijd redelijk of logisch.
Niettemin meende hij dat de democratie de ‘golf van de toekomst’ was (dit laatste
citaat is niet van Tocqueville, maar van Anne Morrow Lindbergh, die honderd jaar
later in het fascisme zo'n golf zag). Voor Tocqueville was de democratie een
onvermijdelijke kracht. Zich er frontaal tegen verzetten had geen zin. Nee, die
dynamiek diende gereguleerd, bijgestuurd te worden.
Tocqueville had geen goed woord over voor die conservatieven die, zoals hij zei,
meegesleept door een snelle rivier, hun blik hardnekkig hechtten aan een paar
wrakstukken die ze nog op de oever ontwaarden. Dus geen ‘krampachtig vasthouden
aan het heden’ (laat staan het verleden), niet ‘tegen de stroom oproeien’, maar ‘sturen
in de dynamiek waaruit de toekomst ontstaat’, zoals die geschrapte passage uit de
oertekst van het ‘strategisch akkoord’ van 3 juli 2002 zei.
Goed, die passage bevat ook nog de aanbeveling ‘met de genade mee te werken’.
In die woorden verraadt zich het christelijk geloof van de schrijver ervan, de
gereformeerde P.H. Donner. Maar ook zonder zelf in die genade te geloven (of haar
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onmisbaar te vinden) kan de conservatief van tocquevilliaanse snit zich met die tekst
verenigen en het jammer vinden dat hij uit de eindversie verdwenen is.
Waarom die passage uit de eindversie verdwenen is, is nog de vraag. Hadden de
niet-gelovigen in de deelnemende partijen bezwaar tegen die genade en moest daarom,
met dat kind, het hele badwater verdwijnen? Of werd de hele tekst te wollig gevonden?
Of hadden sommigen in de gaten dat hier een onvervalste conservatieve
geloofsbelijdenis werd uitgesproken en durfden zij dat tegenover hun achterban niet
aan?
Hoe dit ook zij: het is daarom te vroeg om het nieuwe kabinet-in-wording
conservatief te noemen dat wil zeggen: conservatief in die zin dat het zich in zijn
beleidsdaden door een conservatieve levensbeschouwing zal laten leiden. Want het
terugdraaien van te ver doorgeschoten beleid is op zichzelf niet voldoende om die
beleidsdaden als conservatief te kwalificeren. Dat kan ook een kwestie van simpel
pragmatisme zijn. Dat is het verschil tussen conservatisme met een grote en een
kleine c.
Conservatief met een kleine c is iedereen op z'n tijd. Zie de karakteristiek die Mark
Kranenburg van Wim Kok gaf in zijn portret in het Zaterdags Bijvoegsel van 13 juli:
‘Voor Kok gaat de wet op van de Franse staatsman Talleyrand, die ooit zei dat de
ware politicus het onvermijdelijke in een vroeg stadium herkent, het niet al te zeer
bestrijdt en het vervolgens bevordert. Het is min of meer de constante in Koks
loopbaan. Op afstand betrokken om op tijd te kunnen bijsturen.’ Het verschil tussen
Kok en Balkenende is waarschijnlijk minder groot dan de hen steunende partijen
willen doen voorkomen.
Toch is een woord van waarschuwing aan conservatieven met een grote en met
een kleine c op zijn plaats. In de negentiende eeuw mogen conservatieven met
bijsturen van de democratische golf succes hebben gehad: de democraten van 1848
werden op den duur zelf conservatief. Ook de oorspronkelijk revolutionaire
sociaal-democratie is uiteindelijk getemd. Maar van hun verwachting het fascisme
te kunnen intomen en bijsturen zijn vele conservatieven zelf slachtoffer geworden.
Het komt erop aan niet alleen het onvermijdelijke, maar ook het eventueel demonische
in de tegenstander te onderkennen. Het eerste laat zich misschien bijsturen, het tweede
niet.
NRC Handelsblad van 18-07-2002, pagina 7

Koppig katholicisme
Koppig dat is niet bepaald het eerste woord dat de niet-katholieke Nederlander te
binnen valt wanneer hij het Nederlandse katholicisme wil karakteriseren. Maar in
een verslag dat een jonge Poolse priester schreef na een bezoek aan Nederland, komt
dit woord op z'n minst acht keer voor.
Die Poolse priester heette Karol Wojtyla. Zo heet hij nog, hoewel hij nu beter
bekend is als paus Johannes Paulus II. Hij was toen student aan het Angelicum, de
universiteit van de Dominicanen te Rome. In de zomer van 1947 maakte hij een reis
door Frankrijk en België, met een Abstecher van acht dagen naar Nederland. Over
de twee eerste landen, en speciaal het katholicisme daar, schreef hij een artikel in
het weekblad Tygodnik Powszechny.
Over zijn bevindingen in Nederland verscheen geen artikel van hem, maar onlangs
is op de zolder van dit weekblad een manuscript ontdekt dat duidelijk van de hand
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van Wojtyla is en de toestand van het Nederlandse katholicisme in die dagen
beschrijft. Een welwillende lezer stuurde mij het (in vertaling) toe, en ik vond het
interessant genoeg om er het een en ander uit over te nemen.
Maar eerst een paar opmerkingen vooraf. Waarom heeft Wojtyla zijn verslag over
Nederland niet gepubliceerd? Waarschijnlijk omdat hij zijn verblijf in Nederland te
kort vond om er een ‘diepgravend verslag’ het woord is van hem over te kunnen
schrijven. Dat is het misschien ook niet, en sommigen zullen wellicht vinden dat hij
hier en daar de plank misslaat. Niettemin kan het nooit kwaad naar eigen land te
kijken door de ogen van een buitenlander.
Vergeet ook niet het jaar waarin het geschreven is. In 1947 was het Nederlandse
katholicisme nog in de periode van triomfalisme en zelfgekozen isolement. De viering
van honderd jaar herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1953) en het beruchte
mandement der bisschoppen, dat katholieken het lidmaatschap van socialistische
partijen en vakbonden verbood (1954), moesten nog komen, evenals het
aggiornamento van paus Johannes XXIII (1958-1963), dat de katholieke kerk zou
openbreken.
Wat Wojtyla opvalt, is dat het Nederlandse katholicisme ‘totaal anders’ is totaal
anders dan, in de eerste plaats, het katholicisme in Frankrijk en België, landen die
hij eerder bezocht en waarmee hij waarschijnlijk al vertrouwder was (in Rome woont
hij in het Belgisch College).
Terwijl in Frankrijk (en Wallonië) het katholicisme zich moet zien te handhaven
tegen het ‘rationalistisch humanisme’, is in Nederland een andere manifestatie van
het christelijk geloof, het protestantisme, de tegenstander. Vandaar in Frankrijk de
‘nadruk op “mystique”, op “spiritualiteit”’, terwijl de kerk in Nederland haar
beginselen in praktijk probeert te brengen ‘op een eerder aardse, natuurlijke
ondergrond’.
‘Hier hoor je dan ook niet gauw iets over de “mystiek” van het gezinsleven. In
plaats daarvan zet men krachtig in op een kinderrijk en waardenvast katholiek
gezinsleven. In plaats van een zoektocht te ondernemen naar de “spiritualiteit” van
de christelijke arbeid, zetten de Nederlanders gewoon een eigen katholieke
vakbeweging op poten.’
Wojtyla zegt het niet, maar je krijgt de indruk dat het de katholieke kerk in
Nederland toen meer te doen was om machtsposities te behouden en veroveren dan
om mystiek of spiritualiteit. Deze houding vraagt om de koppigheid die hij als het
kenmerk van die kerk ziet. Die koppigheid wordt, zegt hij, ‘het meest karakteristiek
zichtbaar in de onderlinge wedijver met de protestanten’, die ‘geweldig nuchtere en
praktisch ingestelde protestanten’, zoals hij hen elders noemt.
Ook de ‘typerende, zich bewust afzonderende opstelling’ van de Nederlandse
katholieken vloeit voort ‘uit de relatie met het protestantisme’. ‘Het was de noodzaak
om naast en samen met de protestanten te leven die hier de ontwikkeling bepaalden’
(anders dan in Frankrijk, België - of Polen). ‘De nabuurschap en het samenleven
vereisten namelijk voortdurend een eigen interpretatie van dezelfde christelijke
bronnen, principes en uitgangspunten.’
Zo ontstond een kerk die inderdaad ‘totaal anders’ is (ook door de ‘krachtige
eenheid die zo kenmerkend is voor het katholieke leven in Nederland’) dan elders.
Een Poolse vrouw die Wojtyla hier ontmoet, kan het er niet in uithouden: ‘Ze zijn
hier zo hard, zij eisen zoveel strengheid en discipline, ze leggen zoveel nadruk op
alle verantwoordelijkheden. Religieuze verlangens stillen, voorzien in emotionele
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behoeften is hier niet in tel. Het enige dat telt is de beleving van de katholieke
eenheid.’
In de ogen van die Poolse vrouw is het ‘allemaal domweg onchristelijk, berekenend
kil en categorisch (apodictisch)’. ‘Maar’, zegt Wojtyla, ‘ook dit Nederlandse model
is een authentieke vorm van katholiek geloof. Het is een vorm van katholicisme die
is voortgekomen uit de wisselwerking met het protestantisme. Ondanks het ongelijke
vertrekpunt heeft het niet alleen de vergelijking weten vol te houden, maar komt het
ook steeds meer als “winnaar” uit de strijd.’
In dat laatste zou Wojtyla, die in 1947 het aggiornamento en het verval van de
katholieke kerk in Nederland ook niet kon voorzien, geen gelijk krijgen. Bij een
tweede bezoek aan Nederland, in 1985 en nu als paus, zou hij op pijnlijke wijze met
de gevolgen daarvan geconfronteerd worden.
Maar ook van alle actuele feiten heeft hij zich tijdens zijn achtdaagse bezoek niet
volledig op de hoogte kunnen stellen. Zo zegt hij dat ‘er sprake is van (katholieke)
regeringsdeelname en zelfs van een katholieke premier’, terwijl Nederland al in 1918
zijn eerste katholieke premier had gekregen; en het in de zomer van 1947 zijn tweede,
in de persoon van Louis Beel, had. (Er zouden er nog zes komen. Toch winnaar?)
Daar staat tegenover dat hij onder de indruk is van de ‘zorgvuldige leegten en
ascetische gestrengheid’ van de gotische kathedralen, die ‘tegenwoordig meestal in
handen zijn van protestantse kerken’. Dat is verrassend te horen van een Poolse
katholiek en doet het protestantse hart goed. Trouwens: zonder die kale kerken zouden
wij geen Saenredam, Emmanuel de Witte en Bosboom hebben gehad.
NRC Handelsblad van 25-07-2002, pagina 7

De kaarten zijn anders komen te liggen
Iemand hoefde tien jaar geleden niet over bovenzinnelijke gaven te beschikken om
te voorzien dat, met het uiteenvallen van het sovjetrijk ja, van de Sovjet-Unie zelf
de verhouding tussen de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten ook grondig
zou veranderen. Immers, de ratio van die verhouding had in de eerste plaats gelegen
in de dreiging die van de sovjetmacht uitging; en die macht, en dus die dreiging, was
nu weggevallen.
Zeker, het beleid van de Atlantische partners heeft zich niet onmiddellijk aan die
fundamentele verandering aangepast. Eerst kwam er de Golfoorlog, die tot een
herleving van de oude solidariteit scheen te leiden. Toen kwamen, onder president
Clinton, de Democraten in Washington aan de macht, en aan hen wordt gewoonlijk
meer gevoel voor internationale samenwerking toegeschreven dan aan de
Republikeinen, maar de leus waarmee zij in 1992 de verkiezingen ingingen: ‘it's the
economy, stupid’ liet al zien waar ook hún prioriteit lag.
Deze trend naar grotere zelfstandigheid is onder Bush jr. met kracht en overtuiging
voortgezet. De aanslag van 11 september 2001 heeft nog een verdere verschuiving
van prioriteiten teweeggebracht: na een aanvankelijk betoon van solidariteit bleken
Amerikanen en Europeanen al snel ven mening te verschillen in de taxering van het
terroristisch gevaar en de middelen ter bestrijding ervan.
Als dat niet zo was, zou de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Clifford M.
Sobel, zich waarschijnlijk niet geroepen hebben gevoeld (of de opdracht hebben
gekregen) eind juni in Den Haag een uitgelezen publiek toe te spreken over ‘de oorlog
tegen het terrorisme’. Eén ding kwam daarin duidelijk naar voren: van de
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regering-Balkenende (die toen nog in wording was) verwachtte hij veel in die
gezamenlijke strijd.
Wie zal durven zeggen dat de Amerikanen, zelf op 11 september zwaar getroffen,
het gevaar van het terrorisme overschatten? En wie zal durven beweren dat dit gevaar
voor Europa minder groot is? Het havengebied van Rotterdam is niet minder
kwetsbaar dan de Twin Towers en zelfs het Pentagon bleken te zijn. Dat ‘de nieuwe
Nederlandse regering onmiddellijke en ernstige aandacht zal moeten schenken aan
de veiligheid van eigen land’, zoals de ambassadeur zei, is dus nauwelijks voor
betwisting vatbaar.
Zijn aanmaningen verloren evenwel enigszins aan kracht door uitspraken die hij
verder in zijn betoog deed. Zo zei hij dat de Verenigde Staten thans, na de Koude
Oorlog, hun inspanningen richten op ‘consultatie en samenwerking’ en dat de
‘fundamentele beginselen van multilateralisme de regering-Bush helpen haar doel
van een geïntegreerde wereldsamenleving te bereiken’.
Hiermee leek de ambassadeur toch de intelligentie van zijn gehoor te onderschatten.
Zou dit niet onmiddellijk gedacht hebben aan de vele unilaterale besluiten van de
huidige Amerikaanse regering? Moeten we hier nog eens het hele lijstje, te beginnen
met het Verdrag van Kyoto, herhalen?
Voor sommige van die besluiten waren misschien goede redenen aan te voeren,
maar dat maakt ze er niet minder unilateraal door. En het lijstje is kennelijk nog niet
afgewerkt. Vorige week werd 34 miljoen dollar onthouden aan een
gezinsplanningproject van de VN, onder het mom dat dit abortus bevorderde. Ook
maakten de VS plotseling bezwaren tegen een protocol tegen marteling, dat de steun
had van de rest van de commissie voor mensenrechten van de VN.
Allemaal daden die de ambassadoriale lofzang op consultatie en multilateralisme
schijnen te logenstraffen. En wat moeten we denken van zijn bewering dat zijn
regering ‘op zeer actieve wijze (aggressively) handel bevordert, teneinde meer naties
en volken te integreren in een stabiele, welvarende en rechtvaardige internationale
orde’? Hoe passen daar de nieuwe tarieven op de invoer van staal en de nieuwe
subsidies aan de landbouw in? Werkelijk, zó dom zal zijn gehoor toch niet zijn
geweest dat het zich die vragen niet ook zal hebben gesteld?
Zes weken geleden vergeleek ik hier een Amerikaans wetsontwerp dat de president
machtigen zou alles te doen teneinde de invrijheidsstelling te bewerkstelligen van
iedere Amerikaanse soldaat die door het in Den Haag zetelende Internationale Strafhof
gevangengehouden zou worden, met de Brezjnev-doctrine van 1968, die Moskou
gerechtigde in een ander land in te grijpen. Dit kwam mij op de opmerking van een
lezer te staan dat ‘er barsten en scheuren in uw doorgaans zo steile pro-Amerikaanse
houding verschijnen’.
Nu heb ik, let wel: wat de internationale betrekkingen betreft, nooit in termen van
pro- of anti-Amerikaans, pro- of anti-Duits of zelfs pro- of anticommunistisch gedacht.
‘Wie met gevoel politiek wil maken, sticht slechts verwarring’, zeg ik de progressieve
Franse politicus Mendès France na. Ik heb alleen, zolang de Koude Oorlog duurde,
het standpunt verdedigd dat Nederland prioriteit moest geven aan zijn betrekkingen
met de Verenigde Staten zelfs, als puntje bij paaltje kwam, boven die met zijn
Europese partners, want het waren de Verenigde Staten, en geen ander land, die
Nederlands veiligheid konden waarborgen.
Na het einde van de Koude Oorlog, en de ineenstorting van de Sovjet-Unie, zijn
de kaarten anders komen te liggen. De logica zou eisen dat Nederland nu zijn
veiligheid meer zou gaan zoeken in een Europees militair verband. Maar het ziet er
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allerminst naar uit dat dit er binnen afzienbare tijd, zo ooit, komt. Dat is een van de
oorzaken ervan dat de Verenigde Staten zich minder van Europa aantrekken dan
vroeger. Dit is geen verwijt, slechts een constatering.
NRC Handelsblad van 01-08-2002, pagina 7

Het verschil tussen 75- en 80-plussers
Voor onsterfelijken gelden andere wetten van tijd en ruimte dan voor gewone mensen.
Daarom is het niet erg dat ik nu pas wat kanttekeningen maak bij een gesprek dat
drie sterren aan Amsterdams culturele universum, Jan Blokker, H.J.A. Hofland en
Harry Mulisch, ongeveer een maand geleden met elkaar hebben gehad ter gelegenheid
van hun 75ste verjaardag. Vrij Nederland gaf dit gesprek weer in zijn nummer van
20 juli.
Eerlijk gezegd, heeft een column van J.A.A. van Doorn in Trouw van 26 juli mij
op dit driegesprek opmerkzaam gemaakt. Die man moet over een fabelachtig
knipselarchief plus geheugen beschikken, want hij had dit gesprek vergeleken met
soortgelijke gesprekken die de drie heren in 1978 en 1993 hadden gehad, naar
aanleiding van hun vijftigste, resp. 65ste verjaardag.
Van Doorn was daarbij ‘iets frappants’ opgevallen: ‘heel wat uitspraken komen
vrijwel letterlijk ook in de vorige interviews voor’. Nu, zo frappant is dit nu ook weer
niet. Oude heren herhalen graag dezelfde wijsheden en rakelen graag dezelfde
herinneringen uit hun verleden op, denkend dat ze iets heel oorspronkelijks debiteren.
Ik doe dit al sinds jaren.
Opmerkelijk is de plaatsvervangende functie die de heren zich toekennen: de
overtuiging dat zij de enigen zijn die weten hoe de wereld in elkaar steekt. Nu, ik
ken tallozen die dezelfde overtuiging toegedaan zijn en mij daar te pas en te onpas
mee vervelen. Alleen verschillen die overtuigingen onderling wel enigszins in hun
analyse (als dat tenminste niet een eufemisme is). Maar de overtuiging zelf is blijkbaar
een hebbelijkheid die allen boven een bepaalde leeftijd eigen is (alweer: mijzelf niet
uitgesloten).
De drie komen in het gesprek altijd op de oorlog terug, die ze meegemaakt hebben
toen ze ze zijn tussen 27 mei en 29 juli 1927 geboren tussen de twaalf en zeventien
jaar oud waren. Ze zaten toen op school, maar het is hun ijkpunt. Dat is heel
begrijpelijk: de oorlog of liever: de bezetting is het ijkpunt voor vrijwel iedereen die
hem (haar) bewust heeft meegemaakt.
Maar geeft dat Mulisch het recht te beweren: ‘En je merkt natuurlijk dat je ouder
wordt als we over de oorlog praten. Dan weten we waar we het over hebben. En we
zijn de laatsten die dat weten.’ Nu, dankzij de vorderingen die de medische
wetenschap heeft gemaakt, zijn er nog heel wat 80-plussers die zich de bezetting
goed herinneren.
En wat meer is: die hebben de bezetting meestal meegemaakt in een positie van
zekere verantwoordelijkheid al was het maar de verantwoordelijkheid van de jonge
vader die zijn gezin door de hongerwinter moest zien te helpen, terwijl de drie, zoals
Blokker zegt, ‘nog nét’ te jong (waren) om een echt risico te lopen’ en ‘in beschermde
milieus’ zijn opgegroeid.
Die overlevende 80-plussers hebben oorlog en bezetting ieder van zijn eigen
perspectief beleefd: hetzij als die jonge vader, hetzij als onderduiker, hetzij als
tewerkgestelde in Duitsland, hetzij heroïscher in concentratiekamp of verzet. En dan
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spreek ik nog niet eens van de joden die op enigerlei wijze overleefd hebben. Ja, ook
de oud-NSB'er heeft, vanuit zijn perspectief, zijn eigen verhaal.
Kortom, zolang de 75-plussers de laatste 80-plusser niet zullen hebben overleefd,
zijn zij niet de ‘laatsten die het weten’ voorzover ze het überhaupt ‘weten’, want (en
daarin heeft Mulisch gelijk, al spreekt hij zichzelf tegen) ‘dé oorlog bestaat niet.
Ieder had zijn oorlog.’
Elders is hij weer erg apodictisch (volgens Van Doorn grossiert hij zelfs in
‘ijzingwekkende gemeenplaatsen’). Zo beweert hij: ‘Na de bevrijding voelden mensen
die vijf jaar ouder waren dan wij teleurstelling over de bevrijding. Want alles werd
weer zoals vóór de oorlog.’
Inderdaad werd in 1945 heel veel net zoals voor de oorlog. Maar hoe kwam dat?
Omdat de meeste mensen dat zo wilden. De uitslag van de eerste naoorlogse
verkiezingen (in 1946) was niet radicaal verschillend van die van de laatste
vooroorlogse verkiezingen in 1937 (enige uitzondering: de communisten sprongen
van 3,4 op 10,6 procent). In elk geval is de door de PvdA verwachte ‘doorbraak’ van
het oude politieke stelsel toen niet gelukt.
Ook dat is heel begrijpelijk: na zo'n traumatische ervaring als oorlog en vijandelijke
bezetting willen de meeste mensen niets liever dan terugkeer naar de oude, vertrouwde
tehuizen. Het is dus de vraag met z'n hoevelen de ‘mensen’ waren die volgens Mulisch
teleurgesteld waren over de bevrijding. Sprak hij weer plaatsvervangend?
De heren mogen dan 75 zijn geworden, maar hun geheugen is nog heel goed. Dat
van Hofland is zelfs verbijsterend: ‘Ik herinner mij zeer goed dat een Duitse soldaat
(na de capitulatie in Rotterdam, waar Hofland vandaan komt) bij zo'n stapel
(ingeleverde Nederlandse wapens) stond en zei: “Und er zog seinen Colt.” (...) Ik
was daar zeer woedend over.’ Welk een kennis van de Duitse taal en van wapens
moet dat twaalfjarige jongetje toen al hebben gehad!
Overigens doet de uitspraak van die Duitse soldaat denken aan de uitspraak: ‘Wenn
ich “Kultur” höre, entsichere ich meinen Browning!’, een uitspraak die beurtelings
wordt toegeschreven aan Goebbels en Goering, maar in werkelijkheid voorkomt in
het toneelstuk Schlageter van Hanns Johst. Het is niet waarschijnlijk dat de
twaalfjarige Hofland die uitspraak kende.
Ik ben benieuwd naar het volgende driegesprek: in 2007, 2012 of 2017? Zou dat
veel nieuws en oorspronkelijks opleveren? Ik zal er dan waarschijnlijk niet meer zijn
om er hier kanttekeningen bij te maken.
NRC Handelsblad van 08-08-2002, pagina 7

De ‘guns of August’
Op 10 augustus 1939 drie weken vóór het uitbreken van de toen al dreigende Tweede
Wereldoorlog werd het kabinet-De Geer beëdigd. De nieuwe minister-president
deelde zijn collega's onmiddellijk mee dat hij van plan was met vakantie te gaan in
het Duitse Schwarzwald nog wel.
Dit plan werd hem uit het hoofd gepraat, maar het tekent wel de Weltfremdheit
van de man die eerstverantwoordelijk was voor 's lands beleid. De volgende maanden
zou hij daar meer voorbeelden van geven tot en met zijn terugkeer uit Londen
(waarheen zijn regering na de Duitse inval van mei 1940 was uitgeweken) naar het
intussen bezette Nederland.
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Opnieuw dreigt er al geruime tijd oorlog, en deze keer was er nu een groot deel
van de ministers met vakantie. De vergelijking met 1939 is niet helemaal billijk. De
oorlog die de regering van president Bush Irak al meermalen heeft aangezegd alleen
het tijdstip en de strategie schijnen nog niet vast te staan dreigt geen Derde
Wereldoorlog te worden, en het strijdtoneel ligt, anders dan in 1939, ver van
Nederland. Bovendien zijn de meeste ministers nu terug van vakantie. Morgen komt
de ministerraad voor het eerst weer bijeen.
Niettemin zullen de ministers tijdens hun vakantie niet veel gelegenheid hebben
gehad zich, laat staan gezamenlijk, te beraden over het standpunt dat Nederland moet
innemen als de oorlog tegen Irak inderdaad uitbreekt. Wanneer dat gebeurt, kan het
excuus niet gelden dat we ons erdoor hebben laten verrassen (als dat ooit als excuus
kan gelden): de regering van president Bush roept al weken van de daken dat Saddam
Hussein weg moet so oder so.
Wachten totdat de Europese Unie (die ook met vakantie lijkt te zijn) een standpunt
zal hebben ingenomen kan niet, want Nederland maakt zelf deel van die Unie uit.
Trouwens, het Europese besluitvormingsproces is nog moeizamer dan welk nationaal
proces ook, en wat een eventuele Amerikaanse aanval op Irak betreft, is het nu al
duidelijk dat de verschillende nationale standpunten elkaar niet dekken.
Het meest uitgesproken is deze keer, merkwaardig genoeg, Duitsland.
Bondskanselier Schröder verklaart bijna dagelijks dat de Verenigde Staten niet op
Duitse steun kunnen rekenen ook niet financieel (zoals nog in de Golfoorlog van
1991). Hij voelt zich tot die openhartigheid gedwongen, omdat hij zich midden in
een verkiezingscampagne bevindt, en hij voelt aan dat de Duitsers, en zeker zijn
partij, eerder pacifistisch zijn.
De rollen lijken omgedraaid, want Frankrijk is tegenwoordig, tegen de verwachting
in, veel behoedzamer in zijn relatie tot de Verenigde Staten. Het zal zeker geen
voorstander van een aanval op Irak zijn, maar stille diplomatie is nu de boodschap.
Italië en Spanje willen, op z'n minst, zich niet het ongenoegen van de Verenigde
Staten op de hals halen. De rest zwijgt. Kortom, een spoedig en duidelijk Europees
standpunt valt niet te verwachten.
Dat betekent dat ieder land voor zich zijn eigen standpunt moet bepalen. Nederland
ook. Daarvoor is rijp en diepgaand overleg nodig. Maar de meeste ministers zijn daar
nauwelijks op voorbereid, en velen hunner denken waarschijnlijk (als ze er überhaupt
over denken) dat Irak een ‘ver van mijn-bedshow’ is. En september is een drukke
maand.
Er is dus niet zo heel veel tijd voor de mentale en intellectuele voorbereiding die
het innemen van een standpunt inzake Irak vergt. Laten we hopen dat tenminste de
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken (die slechts een week met vakantie was)
op het ogenblik de dossiers voorbereidt die zijn collega's vertrouwd kunnen maken
met het probleem en de besluitvorming kunnen bespoedigen. Want wanneer eenmaal
het Amerikaanse besluit is gevallen, valt er weinig meer aan Nederlandse kant te
beslissen.
Nu is ook aan Amerikaanse kant het besluitvormingsproces nog allerminst afgerond.
De tegenstand in het Congres tegen een aanval op Irak groeit ook aan Republikeinse
kant. Vorige week nog heeft Dick Armey, leider van de (Republikeinse) meerderheid
in het Huis van Afgevaardigden (niet de eerste de beste dus), gewaarschuwd dat een
niet uitgelokte aanval op Irak het internationale recht zou schenden en de steun van
andere landen voor Bush' wens Saddam Hussein omver te werpen zou ondermijnen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Natuurlijk moet de invloed die de Europeanen, en zeker Nederland, op het
Amerikaanse besluitvormingsproces kunnen uitoefenen, niet overschat worden, maar
als er enige kans op invloed is, dan alleen tijdens dat proces. Is het eenmaal afgesloten
en is het besluit genomen, dan is het te laat. Morren achteraf heeft dan nog minder
zin dan het toch al heeft. Vandaar dat er een zekere urgentie zit achter de noodzaak
een Nederlands standpunt in te nemen.
Nederland is bondgenoot van de Verenigde Staten, maar dat betekent niet dat het
de Amerikaanse leiding ook blindelings moet volgen buiten het Noord Atlantisch
gebied. Nederland heeft zich na 11 september 2001 solidair verklaard met de
Verenigde Staten, maar die solidariteit geldt het statenloze terrorisme (zoals dat zich
op die elfde september heeft gemanifesteerd) niet per se de ‘as van het kwade’,
waaronder Bush later vier staten (waaronder Irak) liet vallen.
Zeker, Saddam Hussein is een gevaar, maar niet om zijn verbindingen met
Al-Qaeda (die niet zijn aangetoond), maar omdat hij beschikt over, en verder werkt
aan, massavernietigingswapens. Het onschadelijk maken van die wapens moet het
gemeenschappelijk doel zijn. Daarvoor kunnen militaire acties tegen Irak
gerechtvaardigd zijn. Zou het doel daarentegen de val van Saddam Hussein zijn, dan
zou hij wel eens, in een noodsprong, die wapens in werking kunnen stellen met
onvoorziene en wellicht onbeheersbare gevolgen. Dát zou de val van Saddam Hussein
niet waard zijn.
Maar belangrijker dan de vraag welk standpunt het kabinet moet innemen is de
noodzaak dat het een standpunt inneemt. Het is overigens een zaak die, omdat zij de
verhouding tot onze belangrijkste bondgenoot en het machtigste land ter wereld
betreft om een discussie vraagt waarin ook de oppositie betrokken wordt.
NRC Handelsblad van 15-08-2002, pagina 7

Een omweg over Zwolle
Vijf jaar geleden maakte ik een reis door de Baltische landen. Na terugkeer schreef
ik erover in deze rubriek maar vooral over een ontmoeting die ik in Tallinn, hoofdstad
van Estland, had gehad met een Estse familie, die dezelfde achternaam draagt als ik.
Bewijzen kan ik het niet, maar ik vermoed dat we tot dezelfde stam behoren: de
Zweedse minderheid in Estland.
Maar hoe interessant voor mij ook dit was niet het hoogtepunt van mijn Baltische
reis. Dat was Riga, hoofdstad van Letland. Een revelatie, die volkomen recht deed
aan de reputatie die de stad vroeger had als het Parijs van de Oostzee. Een kleine
metropool en zeker een kosmospool.
Architectonisch toont het de sporen van zijn overheersers in opeenvolgende
tijdperken: de Duitse Orde, Zweden en daarna de Duitse bourgeoisie die er prominent
was. Ook was er ten minste één huis dat zó aan een van de Amsterdamse grachten
had kunnen staan. Het was dan ook gebouwd voor een Hollandse koopman. (De
Nederlandse handel op de Oostzee was lange tijd belangrijker dan die op de Oost).
Merkwaardig genoeg weinig wat herinnerde aan de eerste Russische bezetting, die
toch van 1710 tot 1917 heeft geduurd (behalve misschien enkele kazernes).
Maar uniek is Riga door de uitbarsting van Jugendstil die er te vinden is vooral in
de wijken die, qua ligging ten opzichte van het centrum, te vergelijken zijn met het
Amsterdamse Oud-Zuid. Hier zijn talloze voorbeelden van die stijl in zijn meest

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

exuberante vorm. Brussel en Praag hebben op dit gebied ook veel te tonen, maar in
Riga zijn die gebouwen topografisch meer geconcentreerd (de stad is ook kleiner).
Wie die voorbeelden van Jugendstil wil gaan zien, moet dat zeker niet per auto of
per bus doen, want dan kan je nauwelijks de hele gevels zien, en juist in de
bovenverdiepingen zijn, culminerend aan de top, vaak de fraaiste specimina. Ikzelf
bezocht die wijken per fiets en in de vroege ochtend, nog ongestoord door verkeer.
Die gebouwen zijn grotendeels gebouwd voor de Duitse bourgeoisie. De Letse
bevolking was in het begin van de 20ste eeuw nog niet welvarend genoeg. Ook de
architecten waren veelal niet Lets. De bekendste onder hen was M. Eisenstein, de
vader van de beroemde Russische filmer Sergej Eisenstein. Ook nu nog wonen er
veel Russen, want de meerderheid in Riga is Russisch restant van de tweede Russische
bezetting van 1945 tot 1991. (De Duitse bevolking werd in 1919 ‘Heim ins Reich’
gehaald.)
Riga moet onder Zweeds en tsaristisch bewind een rijke stad zijn geweest. Daar
heeft het alle uiterlijkheden van. En blijkbaar mocht onder die vreemde bezetting de
cultuur zich vrij ontplooien dat wil zeggen: voornamelijk onder de mensen die er het
geld voor hadden. De Letse cultuur stond, als zij het platteland ontgroeid was, nog
in haar kinderschoenen. (Het zijn trouwens vooral Duitse predikanten geweest die
de Letse taal geboekstaafd hebben.)
Waarom vertel ik dit allemaal? In Zwolle is op het ogenblik in het Stedelijk
Museum en in de voormalige Stadshof een tentoonstelling van Letse schilderkunst
aan de gang (tot 29 september). Daar wordt een videoband van een half uur vertoond
van een documentaire over de Rigase Jugendstil, waarop je de voorbeelden van die
kunst van veel dichterbij en veel gedetailleerder kunt bekijken dan met het blote oog
mogelijk is.
En de tentoonstelling zelf? Die heet: ‘Letland verrassende kunst’. Ik heb bezwaar
tegen die naam. De kijker maakt zelf wel uit of de vertoonde kunst verrassend is of
niet. Ikzelf vond haar niet zo verrassend. In de eerste plaats had ik het museum in
Riga zelf bezocht, en vele van de in Zwolle tentoongestelde schilderijen komen,
neem ik aan, daarvandaan.
Maar ook voor de niet ‘ingewijde’ bezoeker is die kunst, dunkt me, niet zó
verrassend. Zij volgt nogal de algemene trend van de tijd. Er zijn zelfs enkele staaltjes
(of liever: reusachtige stalen) van socialistisch realisme onder. Echte meesterstukken
heb ik niet kunnen ontdekken. Maar al ben ik kunstliefhebber, ik ben geen
kunstkenner. Dus op mijn oordeel moet u niet afgaan. Ga gerust naar Zwolle, maar
vooral om die videoband. Vaut le détour.

De Geer
In mijn artikel van 15 augustus schreef ik dat minister-president De Geer er, na zijn
beëdiging op 10 augustus 1939, dus drie weken vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog (die toen al dreigend was), door zijn collega's van was weerhouden
met vakantie naar het Schwarzwald te gaan.
Jan Kuijk, oud-journalist van Trouw, deelt mij mee dat dit niet juist is. De Geer
ging wél naar het Schwarzwald, en zelfs zijn latere opvolger, de militante Gerbrandy,
kon zich dit, blijkens een vriendelijk briefje, best voorstellen. Op 22 augustus keerde
hij, op verzoek van zijn collega's, echter terug, maar niet naar Den Haag: hij zette
zijn vakantie (met een onderbreking van een ministerraadvergadering op 24 augustus)
voort in het Velpse hotel Beekhuizen.
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In hetzelfde hotel had de predikant-dichter François HaverSchmidt (alias Piet
Paaltjens) 69 jaar tevoren zes weken met zijn gezin gelogeerd. Tien dagen vóór zijn
vertrek brak, op 19 juli 1870, de Frans-Duitse oorlog uit, maar HaverSchmidt maakt
er geen melding van in zijn dagboek op rijm, dat in 1998 door John Jansen van Galen
werd uitgegeven. Maar HaverSchmidt was geen minister-president...

De crash van 1929
In de krant van 17 augustus stond een artikel van Menno Tamminga over frappante
overeenkomsten tussen de crash op Wall Street in oktober 1929 en de huidige
beurskrach. Over dit artikel niets dan goeds, maar er stond een foto bij waarvan het
onderschrift, volgens mij, niet juist was.
‘Wallstreet, oktober 1929. Beleggers uitten hun ongenoegen omdat zij in één klap
hun geld kwijt waren’, zo luidde het onderschrift. Welnu, ik durf er een eed op te
zweren dat, getuige de kleding die de personen op die foto dragen, de overigens
aardige foto van op z'n minst tien twintig jaar vóór 1929 dateert. Ook zien die
personen er niet als wanhopige beleggers uit. Eerder vrolijk.
Wat stelt de foto dan wèl voor? Er staan ongeveer 25 mannen en jongens op, tegen
een achtergrond van wolkenkrabbers. Zeven à acht van hen heffen de hand op met
de vingers gespreid. Wie weet wat dat betekent?
NRC Handelsblad van 22-08-2002, pagina 7

Een outsider
Waar ligt Asprovalta? Op geen kaart heb ik het kunnen vinden, maar volgens onze
correspondent in Athene (26 augustus) ligt het aan de Grieks-Macedonische kust,
volgens de Volkskrant (23 augustus) echter 120 kilometer ten noorden van Pella, de
hoofdstad van de Griekse provincie Macedonië. Dat ligt zelf zo'n veertig kilometer
van die kust. In dat geval zouden we Asprovalta ergens diep in de voormalige
Joegoslavische, maar nu zelfstandige republiek Macedonië moeten zoeken.
Maar dan zou het hele verhaal niet kloppen, dat wil dat in de rotsen boven
Asprovalta een reusachtige beeltenis van Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) 80
bij 57 meter uitgehouwen (en niet: uitgehouden, zoals in onze krant stond) zou moeten
worden, dat zou uitkijken over de Egeïsche zee. Laten we het dus bij onze
correspondent houden, die zijn betrouwbaarheid al vele jaren heeft bewezen.
Als voorbeeld voor dit beeld moeten de koppen van vier Amerikaanse presidenten
Washington, Jefferson, Lincoln en Theodore Roosevelt dienen die vanaf Mount
Rushmore over de vlakte van South Dakota kijken. Het beeld is dan ook het initiatief
van een in Chicago gevestigde Grieks-Amerikaanse Alexander the Great Foundation.
(Die zal niet zo gauw zo'n beeld in het zelfstandige Macedonië willen financieren
wat de ligging die de Volkskrant aan Asprovalta geeft, nog onwaarschijnlijker maakt.)
Hoe dat ook zij hoe moet die kop eruitzien? Want wie weet hoe Alexander de
Grote eruitzag? Er zijn wel munten met zijn beeldenaar erop, maar die portretten
zijn bijna zeker geïdealiseerd. Van die vier Amerikaanse presidenten zijn er tenminste
portretten naar het leven, van de twee laatsten zelfs fotografieën. Archeologen
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protesteren dan ook tegen de oprichting van zo'n beeld evenals milieu-activisten, die
er in Griekenland blijkbaar ook zijn.
Het plan is dus nog niet in kannen en kruiken, maar niettemin heeft het al mijn
bijzondere belangstelling gewekt, omdat ik toevallig juist bezig ben aan de lectuur
van Louis Couperus' roman Iskander, die over Alexander de Grote gaat. (Eigenlijk
is het een herlezing waar ik mee bezig ben, maar tot nog toe ik ben iets over de helft
van het boek heb ik nergens een déjà-lugevoel gekregen.) Omdat ik het boek nog
niet uit heb, zal ik me niet wagen aan een beoordeling ervan. Alleen is mij opgevallen
dat Couperus' stijl nog veel overdadiger is dan in zijn eerdere, Haagse en Indische
romans al was. Misschien ligt dit aan het onderwerp: Alexanders veroveringstocht,
aan het hoofd van een betrekkelijk klein leger, van Griekenland tot diep in het
tegenwoordige Afghanistan, ja zelfs Oezbekistan, is een epos.
Couperus' taal is dan ook episch. In de rangschikking van de woorden in zijn
zinnen volgt hij vaak eerder de mogelijkheden die de poëzie laat, dan de regels van
het gewone spraak- of schriftgebruik. Ook veroorlooft hij zich vrijheden, zoals in
wederkerende werkwoorden zich weg te laten: ‘Alexandros verwonderde om die
strijd...’ of: ‘Hij verbaasde erom meer dan hij er van ontstelde.’
Dat maakt de lectuur niet gemakkelijk te minder doordat Couperus er een zeer
grillige interpunctie op na houdt. Vaak moet je de zinnen overlezen om ze te kunnen
begrijpen. Het is niet onmogelijk dat hij, over een onderwerp uit de klassieke Oudheid
schrijvend, onwillekeurig de neiging kreeg het ritme van Latijnse dichters te volgen
(Grieks, wat meer voor de hand zou hebben gelegen, heeft hij ‘nooit echt goed’
geleerd).
Voor Iskander moet hij diepgaande studies hebben verricht niet alleen van
Alexanders veldslagen, maar ook van de klederdracht van Grieken, Perzen,
Babyloniërs en alle andere volken die hij onderwierp; tevens van hun architectuur.
Hier kon hij zich uitleven in weelderige beschrijvingen.
Maar ook de figuur van Alexander zelf heeft hem duidelijk geboeid: een jongen
uit Macedonië, een gebied dat door de eigenlijke Grieken als half-barbaars werd
beschouwd; een jongen dus die zich voortdurend als echte Griek wilde bewijzen
zozeer dat hij zich door het orakel van Amman in Egypte liet begroeten als zoon van
de oppergod Zeus. Deze hoogmoed zou ten slotte tot de ondergang ven de 33-jarige
wereldveroveraar leiden.
Het is merkwaardig hoe vaak in de geschiedenis outsiders volken hebben weten
te leiden waartoe zij eigenlijk niet behoorden: de Corsicaan Napoleon, de Oostenrijker
(zo niet halve Bohemer) Hitler en, op kleinere schaal, de Balkanturk (zo niet Albanees)
Atatürk en de Poolse maarschalk Pilsudski, die in Litouwen geboren was. Zou de
Indische (hoewel in Den Haag geboren) Couperus zich mede daardoor tot Alexander
de Grote aangetrokken hebben gevoeld?
Couperus schreef zijn roman in Den Haag, waarheen hij in 1915 was gerepatrieerd
uit zijn geliefde Italië, en hoewel hij van zichzelf geschreven had: ‘Zoo ik iéts ben,
ben ik een Hagenaar’, voelde hij zich in die oorlogsjaren ‘vreemdeling en toerist in
zijn geboortestad’. Klimaat, ziekte en geldgebrek maakten hem depressief. Het was
toen dat hij Iskander schreef, dat in 1920, drie jaar voor zijn dood, zou verschijnen.
Zijn boeken hebben een tijd van internationale faam gekend vooral in Engeland,
waar hij ook in persoon gevierd werd. (Tot 13 oktober is in het Haagse
Couperusmuseum een tentoonstelling over Couperus en Engeland te zien.) Ook in
veel andere talen is hij vertaald geworden. Of dat ook met Iskander in het Grieks is
gebeurd, weet ik niet. Zo niet, dan zou die Grieks-Amerikaanse stichting misschien
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een betere bestemming aan haar geld kunnen geven dan aan een kop van Alexander
in de rotsen van Macedonië. Of heeft zij daar ook een politieke bedoeling mee?
Post scriptum: De citaten heb ik, behalve aan Iskander, ook ontleend aan F.L.
Bastet: Louis Couperus: een biografie (1989) en Al die verloren paradijzen...: van
en over Louis Couperus (2001).
NRC Handelsblad van 29-08-2002, pagina 7

Babbelpolitiek
Louis Michel, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, is een voorbeeld dat
zijn Europese collega's misschien beter doen niet overal te volgen. Zijn eerste gril,
de boycotactie tegen Oostenrijk (die zij wèl gevolgd hebben), was rampzalig en heeft
dan ook geen navolging gevonden toen in Italië een regering aan de macht kwam
die even bedenkelijke figuren als Haider bevatte.
Maar dat neemt niet weg dat hij een intelligent man is en dat hij in ondiplomatieke
openhartigheid wel eens dingen zegt die zijn collega's nauwelijks durven denken.
Van zijn kersverse Nederlandse collega mogen we zo'n openhartigheid vooralsnog
niet vergen, maar hij zou er misschien zijn voordeel mee kunnen doen met het
interview dat Michel onlangs aan De Standaard (29 augustus) gaf te lezen.
‘Ja, er is een groeiende kloof tussen de VS en de EU, in militaire capaciteiten,
maar ook in waarden.’ Ik zie een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken dit
niet zo gauw botweg zeggen, ook als hij het ermee eens zou zijn. Zeker, door de
groeiende kloof in militaire capaciteiten te erkennen, zou hij zich geen buil vallen,
maar geldt dit ook voor de groeiende kloof in waarden?
‘Ik denk’, zo gaat Michel voort, ‘dat ze (de VS) ons, Europeanen, niet altijd zeer
ernstig nemen.’ Maar ja, wat willen we? ‘Dat komt door onze specifieke aanpak.
Wij streven systematisch dialoog na, wij zijn eerder babbelpolitici (...) Onze
babbelpolitiek is nuttig, maar steunt niet op geloofwaardige instrumenten.’
Dat is een vrij vernietigend oordeel over de geloofwaardigheid van een Europese
buitenlandse politiek, en wel wat anders dan Van Aartsens gepoch op Europa als
‘global player’ in de wereldpolitiek. De Europeanen mogen honderdmaal gelijk
hebben: ze kunnen geen vuist maken. Zolang dat zo blijft, zullen noch de Bushes
noch de Saddam Husseins van deze wereld daar erg van onder de indruk komen.
Het is waar: ‘Er zijn (Europese) landen die een besef van de macht, een cultuur
van de macht behouden hebben. Dat is niet ouderwets, want de landen die dat hebben,
hebben ook nog het besef van de staat, van de instellingen.
Landen als Groot-Brittannië en Frankrijk hebben de politieke cultuur, de
democratische cultuur die het hun regeringen nog mogelijk maakt te zeggen aan hun
burgers: “De prioriteit is de vrijheid, en wij moeten daar mee aan werken, mee voor
ijveren, en ook mede risico's nemen daarvoor. Moeten wij manschappen sturen, dan
sturen wij manschappen.” Daar is de politieke wil nog intact gebleven.’
Ook dat horen we een Nederlandse minister nog zo gauw niet zeggen, te minder
wanneer daaraan de conclusie verbonden wordt (zoals Michel, zij het vragenderwijs,
doet) ‘of we niet, om een echt geïntegreerd Europa tot stand te brengen, een tijdlang
een directoire (leiding door grote landen) zullen moeten aanvaarden.’
Dat is vloeken in de Nederlandse kerk, maar ook blijkbaar in de Belgische, want
Michel zegt zelf ‘dat die notie in België zeer impopulair is’. Wat dat betreft, zou
premier Balkenendes idee om de Benelux als eenheid in de EU te laten opereren,
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nog een kans maken, maar dan moeten politici die nog ‘een besef van de macht, een
cultuur van de macht’ behouden hebben, eerst weg.
Overigens is het opmerkelijk dat Michel tot de Europese landen die nog zo'n besef
en zo'n cultuur hebben, niet Duitsland, Europa's grootste land, rekent. Terecht, want
Duitsland heeft de les van twee wereldoorlogen goed, misschien al te goed, geleerd.
Macht is er, net zoals bij ons, bijna een vies woord geworden. Dat mogen we
toejuichen, maar het heeft wèl gevolgen voor de geloofwaardigheid van een Europese
politiek, zoals afgelopen weekeinde in Helsing?r weer eens gebleken is.
Maar laten we deze beschouwingen toepassen op het actuele onderwerp Irak.
Michel zegt: ‘...een Amerikaanse aanval zou enorm verstrekkende gevolgen hebben.
We moeten de Amerikaanse president blijven aansporen dat niet te doen.’ Maar:
‘...het is duidelijk dat de status quo onhoudbaar is. Saddam kan er niet mee doorgaan
de Verenigde Naties te tarten.’
Wat dan? ‘Ik vind dat de EU een initiatief moet nemen naar Bagdad toe en heel
duidelijk zeggen: u leeft de VN-resoluties (betreffende inspectie op
massavernietigingswapens) snel na of u blijft alleen met uw probleem.’ En als Saddam
blijft weigeren? ‘Dan zal Europa het zeer moeilijk hebben om zich vierkant tegen
een preventieve aanval te blijven keren.’
Zo is het. Michel zet in dat interview de alternatieven en hun consequenties helder
uiteen. Als exercitie in bewustmaking van het publiek verdient dit interview wèl
navolging.
NRC Handelsblad van 05-09-2002, pagina 9

Historicus en politiek commentator
Toen de historicus H.W. von der Dunk in het begin van de jaren zestig begon te
publiceren, deed hij dat in recensies die hij voor de toenmalige Nieuwe Rotterdamse
Courant schreef. Het waren deskundige en leesbare artikelen, maar het historische
gilde van toen fronste zijn wenkbrauwen: een historicus die in een krant schrijft, en
dan ook nog goed schrijft: kon dat wel?
Dit heeft evenwel Von der Dunks carrière niet kunnen schaden. Hij werd hoogleraar
en hij bleef schrijven: krantenartikelen en wat niet van iedere hoogleraar gezegd kan
worden boeken. Wat dat betreft, lijkt hij op zijn leermeester Geyl, die ook vele uitlaten
voor zijn schrijfzucht vond (en die ik een andere historicus eens smalend ‘pamflettist’
heb horen noemen).
Nu heeft Von der Dunk een zoon, Thomas, die ook historicus is, een verdienstelijk
en oorspronkelijk historicus. Evenals zijn vader is hij specialist op het gebied van
de Duitse geschiedenis (daarvan hebben we er niet zoveel in Nederland). Daarnaast
beweegt hij zich in het grensgebied van geschiedenis en kunstgeschiedenis, het
verschil tussen twee specialismen overbruggend. Bovendien is hij, anders dan zijn
vader, een ‘echte archiefrat’, zoals een collega, bij wijze van compliment, van hem
zei.
De laatste tijd treedt hij echter ook op als politiek commentator. Daar is op zichzelf
niets tegen, mits hij in die hoedanigheid de zorgvuldigheid betracht die van een
historicus en trouwens ook van een politiek commentator! mag worden verwacht.
Dat is evenwel niet altijd het geval, zoals ik aan de hand van twee artikelen, in de
Internationale Spectator van juni jongstleden en in Vrij Nederland van 17 augustus
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jongstleden in het tweede wordt overigens het eerste ons enigszins opgewarmd
opnieuw voorgezet - zal aantonen.
Vooral het eerste mag, omdat het verscheen in het maandblad van het
wetenschappelijk instituut Clingendael, aan wetenschappelijke normen getoetst
worden, ook wanneer het een duidelijke stelling poneert, namelijk dat Nederlands
koersverlegging van Amerika naar Europa die na het einde van de Koude Oorlog
voor de hand lag, te traag verloopt.
Dit artikel is een bewerking van een lezing die Thomas von der Dunk op 25 januari
jongstleden, dus vijf maanden vóór verschijning van de tekst in de IS, heeft gehouden
voor de Nederlandse ambassadeurs die toen in Den Haag hun jaarlijkse conferentie
hielden.
We kunnen ons afvragen waarom het zo lang moest duren alvorens ook anderen
er kennis van konden nemen. En is die lezing, toen gevolgd door een discussie met
de toehoorders? En, zo ja, zou het niet aardig zijn geweest als wij ook daarvan kennis
hadden kunnen nemen? Ambassadeurs kunnen immers geacht worden deskundig te
zijn op het gebied van de buitenlandse politiek van hun land.
Hoe dit ook zij over Von der Dunks stellingen zelf zal ik het hier niet hebben. Met
één ervan ben ik het in elk geval eens, namelijk dat het hier te laat is doorgedrongen
(en tot sommigen nog helemaal niet) dat de politieke verhoudingen na 1989 na de
val van de Muur - fundamenteel gewijzigd zijn, zowel tussen Amerika en Europa
als in Europa zelf.
Het is me meer te doen om Von der Dunks argumentering. Is het bijvoorbeeld
werkelijk waar dat de Amerikanen, ‘sinds zij Nederland van de nazi's hebben bevrijd’
- dat hebben overigens vooral de Canadezen gedaan - ‘als het er echt op aankomt,
eigenlijk geen kwaad kunnen doen’? Dus ook niet in kwesties als de Indonesische
(1945-1949), Nieuw-Guinea (1959-1962), de Vietnamoorlog (1965-1975), Chili
(1973), El Salvador (1982), de kruisraketten (1979-1983)? Het komt mij voor dat
Nederland (hetzij de regering, hetzij een groot deel van het publiek, hetzij allebei)
hier Amerika niet altijd blindelings is gevolgd.
Natuurlijk paradeert ook hier ‘Jozef’ (in werkelijkheid: Joseph) Luns als slaafs
volgeling van Amerika, maar juist in de twee eerstgenoemde kwesties, evenals in de
Suezkwestie (1956), was hij fel tegenstander van de Amerikaanse politiek (het spreekt
vanzelf dat hier geen waardeoordeel wordt uitgesproken over hetzij Luns' hetzij de
Amerikaanse politiek). Ja, wanneer het op de veiligheid van het land aankwam, stond
Luns pal achter Amerika - tegen de Gaulle bijvoorbeeld - maar daar had hij vrijwel
iedereen achter zich.
En wanneer Von der Dunk zegt dat ‘met grote regelmaat bij de Cerfontaines en
de Jorritsma's’ geroepen wordt dat Nederland geen Jutland mag worden, zou het in
een wetenschappelijk tijdschrift niet hebben misstaan als de bron van die bewering
zou zijn vermeld. Vooral die ‘grote regelmaat’ wekt mijn nieuwsgierigheid.
(Overigens dacht ikzelf dat mevrouw Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat
van 1982 tot 1989, de eerste was die die - overigens verkeerstechnisch en niet politiek
bedoelde vergelijking trok.)
Hetzelfde geldt voor de bewering dat Wiegel ‘ooit eens letterlijk ten aanzien van
Vietnam te kennen (heeft) gegeven dat Amerika vanwege de behulpzame hand in
de Tweede Wereldoorlog voor hem boven alle kritiek verheven was’. En Bolkestein
zou gezegd hebben dat hij ‘de Duitse steden niet kende’ en ‘een amerikanisering van
Europa met klem’ aanbeval. Misschien hebben de heren dat inderdaad gezegd, maar
waar, wanneer en hoe precies?
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En is het waar dat, zoals Von der Dunk in VN beweert, toen in 2000 Joschka
Fischer, Chirac en anderen met voorstellen over de toekomstige inrichting van Europa
kwamen, Nederland ‘zweeg’? Ja, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken
vond een discussie daarover ‘op dit moment niet verstandig’ en zijn staatssecretaris
noemde, als historicus sprekend, Fischers voorstellen zelf ‘absurd’, maar hij stelde
er zijn ‘Europa als netwerk’ (toenemend bilateralisme in de besluitvorming) tegenover.
Goed, Nederlands reactie was onvoldoende en misschien zelfs verkeerd, maar zwijgen
was het niet.
Wanneer het op eigen voorstellen aankomt, zegt Von der Dunk (in de IS) dat ‘de
regering zich meer bereid zou (moeten) tonen zich aan het hoofd van de kleine landen
te scharen’. Afgezien daarvan dat dit werkwoord vooronderstelt dat er zich al andere
kleine landen in die toppositie bevinden, zien die anderen ons al met die pretentie
aankomen!
Kortom, Von der Dunk zou er goed aan doen te kiezen tussen de functies van
‘cultuurhistoricus en politiek commentator’ (als hoedanig hij in de IS wordt
aangekondigd). Een goed historicus kan in hem verloren gaan, en van politieke
commentatoren hebben we er al zoveel! Overigens is het ook een politiek commentator
niet verboden zorgvuldigheid te betrachten ondanks de vrijbrief die wijlen Martin
van Amerongen journalisten eens gaf, toen hij zei dat je een goed verhaal ook kunt
doodchecken.
NRC Handelsblad van 12-09-2002, pagina 9

Crisismanagement
Toen vorige week donderdag president Bush zijn rede voor de Verenigde Naties had
gehouden vroegen de redacties van het NOS-Journaal en van het RTL4-nieuws hun
correspondenten in New York wat de betekenis van die rede was. Nu zijn Charles
Groenhuijsen en Max Westerman voortreffelijke verslaggevers, maar voor een
politieke analyse heet van de naald hadden die redacties zich net zo goed, zo niet
beter, tot een deskundige in Nederland kunnen wenden.
De BBC pakte dit professioneler aan: zij vroeg een medewerker van het Brookings
Institute een Democratische denktank in Washington om commentaar. Terwijl beide
correspondenten de gevolgen van Bush' rede in sombere kleuren schetsten, vond de
Washingtonse deskundige haar briljant: de president was erin geslaagd zowel de
oppositie in eigen land als die in Europa voorlopig vrijwel het zwijgen op te leggen.
Inderdaad leek de laatste het gelijk aan zijn kant te hebben. Immers, door zich
bereid te verklaren niet tegen Irak op te treden alvorens de Veiligheidsraad van de
VN een kans gegeven te hebben zich daarover uit te spreken dit lichaam tegelijkertijd
herinnerende aan de ultimata die het zijnerzijds in de loop der jaren aan dat land had
gesteld - had hij een merkwaardige kentering in de wereldopinie bewerkstelligd.
Daarbij had hij zich duidelijk de vrijheid voorbehouden met geweld op te treden
tegen Irak, mocht hij niet of niet voldoende steun krijgen van de Veiligheidsraad.
Deze combinatie van wortel en stok-achter-de-rug maakte het Amerika's bondgenoten
en partners moeilijk om blijvend neen te zeggen. Zelfs Saoedi-Arabië, ja de hele
Arabische Liga, leken om te zijn gegaan.
Terecht sprak de Frankfurter Allgemeine Zeitung dan ook van een ‘succesrijke
28 minuten’ de duur van president Bush' rede. Het front van verzet tegen een oorlog
in Irak brokkelde zichtbaar af. Slechts Duitsland bleef tegen - ook als zo'n oorlog de
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zegen van de Veiligheidsraad zou krijgen. Wat ook de merites van dit standpunt
mogen zijn, Duitsland geeft hiermee blijk van eenzelfde unilateralisme, ook binnen
Europa, als Amerika vaak verweten wordt.
Ook als Schröder na een verkiezingsoverwinning op 22 september dit standpunt
zou bijstellen, zullen zijn bondgenoten deze eerste Duitse Alleingang niet gauw
vergeten. In elk geval zal het lang duren alvorens het vertrouwen binnen de Europese
Unie zover hersteld zal zijn dat deze op internationaal-politiek gebied als
geloofwaardige partner kan gelden.
Ook dit kan geconstateerd worden zonder dat een uitspraak gedaan wordt over de
juistheid of onjuistheid van het Duitse standpunt in deze zaak. Tenzij Duitslands
Europese partners bereid zouden zijn het als gidsland te erkennen - waar weinig kans
op is - zou het wel eens kunnen zijn dat de EU als grootste verliezer uit deze crisis
te voorschijn komt. In elk geval is weer eens gebleken dat, zeker wanneer verkiezingen
in zicht zijn, de binnenlandse politiek primeert. Hier heeft Duitsland overigens niet
het alleenvertoningsrecht.
Intussen is het weer helemaal onzeker geworden of het succes dat Bush met zijn
rede heeft geboekt, blijvend zal zijn. ‘Als Irak blijft weigeren (te voldoen aan een
eis van de Veiligheidsraad inspecteurs toe te laten), kan er in de VN een coalitie
komen voor militaire actie’, zei minister De Hoop Scheffer begin van deze week in
zijn gesprek met Robert van de Roer in de krant van 16 september. Maar als Irak
niet blijft weigeren?
Welnu, een dag later stemde Irak, wijkend voor de druk, plotseling in met een
‘onvoorwaardelijke terugkeer’ van die inspecteurs, en prompt reageren Rusland,
China, de Arabische landen, maar ook Frankrijk met verklaringen dat Saddam Hussein
bij zijn woord genomen moet worden en dat gewacht moet worden op de resultaten
van de ‘onvoorwaardelijke’ inspectie.
Aangezien de inspecteurs niet naadloos zullen kunnen aansluiten bij het werk dat
hun voorgangers op bevel van Saddam Hussein vier jaar geleden hebben moeten
staken in die vier jaar zal hij, naar mag worden verwacht, niet hebben stilgezeten
met zijn wapenproductie zullen die resultaten op z'n minst een jaar op zich laten
wachten.
Dat zou Saddam Hussein ampel gelegenheid geven zijn kat-en-muisspel te
hervatten, en op zijn woord kan - zo is ook ampel gebleken - niet vertrouwd worden.
De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn dan ook niet bereid hem de
ruimte te geven die de andere permanente leden van de Veiligheidsraad geneigd zijn
hem te laten. De breuklijnen in het anti-Saddam-Husseinfront zijn dus na een paar
dagen weer verschenen.
Daarbij is er nóg een verschil van mening: gaat het om het verjagen van Saddam
Hussein of gaat het erom hem zijn massavernietigingswapens te ontnemen en
onthouden? Zeker, zijn regime is onmenselijk, maar onmenselijke regimes hoeven
op zichzelf nog geen gevaar voor de vrede of zelfs de internationale stabiliteit op te
leveren. Massavernietigingswapens in zijn handen doen het echter wèl. Dáár gaat
het om.
De Amerikanen denken daar anders over. Zij willen Saddam Hussein kwijt. Dat
is, zoals ook bleek uit het gesprek in de krant van 16 september, niet De Hoop
Scheffers eerste doel. Hij spreekt van ‘strijdige verlangens’, want regimeverandering
behoort volgens hem niet tot de middelen die door de VN gelegitimeerd zijn.
Het verschil is juridisch niet onbelangrijk, maar in de praktijk gering, want: ‘Een
regimeverandering zal echter het gevolg (mijn cursivering J.L.H.) zijn van een
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eventueel aanwenden van geweld’, zegt De Hoop Scheffer. (De pikante vraag is of
De Hoop Scheffer hier afstand neemt van het concept van ‘humanitaire interventie’,
dat zijn voorganger een tijdlang dierbaar was.)
Er zijn dus nog aanleidingen genoeg die de consensus die zich na Bush' rede even
leek af te tekenen, weer ongedaan kunnen maken. Er is echter voorlopig geen
aanleiding om de optie van geweld, die bij elk crisismanagement achter de hand
gehouden wordt, uit te sluiten. Zij heeft in elk geval deze week Saddam Hussein tot
andere gedachten, zij het nog niet tot andere daden, gebracht.
NRC Handelsblad van 19-09-2002, pagina 9

Een revolutionaire doctrine
‘Op tal van punten wordt thans gezocht naar de antwoorden op de uitdagingen die
het terrorisme stelt. Nederland houdt in die discussie vast aan het ideaal van ordening
op basis van gemeenschappelijke normen en regels, en handhaving daarvan via
internationale instellingen. Dit vanuit de overtuiging dat niet alleen de internationale
rechtsorde, maar ook het Nederlandse belang daarmee meer gediend zijn dan met
eigenrichting en het recht van de sterkste.’
Dit staat in de eerste Memorie van Toelichting die minister De Hoop Scheffer de
Tweede Kamer vorige week heeft doen toekomen. Die woorden zijn te vinden in het
hoofdstuk waarin hij ‘hoofddoelstelling I’ van zijn beleid: ‘internationale ordening’,
nader omschrijft. Met deze omschrijving voegt hij zich in de traditie die zijn
voorgangers al op z'n minst tachtig jaar hebben hooggehouden - althans verbaal (in
de Indonesische kwestie bijvoorbeeld heeft Nederland niet altijd via de internationale
instellingen gehandeld).
Maar nu de Amerikaanse regering een document het licht heeft doen zien waarin
een nieuwe, post-Koude-Oorlogsstrategie wordt uiteengezet, mogen we er benieuwd
naar zijn hoe de minister vanuit deze eerste hoofddoelstelling van zijn beleid die
strategie zal beoordelen.
Immers, het Amerikaanse document zegt dat de Verenigde Staten, ‘hoewel
voortdurend strevend naar het winnen van steun van de internationale gemeenschap,
niet zullen aarzelen zonodig alleen te handelen, teneinde ons recht op zelfverdediging
uit te oefenen door preventief te handelen’ tegen het terrorisme. Dit lijkt erg op
eigenrichting.
‘Onze strijdkrachten zullen sterk genoeg zijn om potentiële tegenstanders de hoop
te ontnemen dat hun strijdkrachten de kracht van de VS zullen kunnen overtreffen
of evenaren’, zegt het document ook. Van deze intentie naar het uitoefenen van het
recht van de sterkste is slechts één stap.
Zeker, het terrorisme is een heel ander soort tegenstander dan degeen tegenover
wie de VS en hun bondgenoten zich in de Koude Oorlog gesteld zagen en dient dus
met geheel andere middelen bestreden te worden. Misschien rechtvaardigt deze taak
in laatste aanleg eigenrichting, preventieve actie en het uitoefenen van het recht van
de sterkste. Maar zo ja, dan komt dit in strijd met de eerste doelstelling van het
Nederlandse buitenlandse beleid. Of is het tijd om ook dát beleid een nieuwe
conceptionele grondslag te geven?
Er zijn meer verklaringen in dit document die om een Nederlandse positieverklaring
vragen. Wil de NAVO ‘van even centraal belang voor de veiligheid en belangen van
de lidstaten zijn als tijdens de Koude Oorlog’, dan zal zij ‘nieuwe structuren en
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capaciteiten moeten ontwikkelen’, in het bijzonder ‘uiterst mobiele en speciaal
getrainde troepen’ moeten kunnen inzetten ‘wanneer die ook maar nodig zijn’. Ook
moet de alliantie ‘in staat zijn te handelen waar onze belangen ook maar bedreigd
worden’ (het is niet duidelijk waar dat ‘onze’ op slaat).
Doet de NAVO dit niet, dan verliezen de VS hun belangstelling voor haar (als zij
die al niet verloren hebben). Dat is één conclusie die hieruit getrokken kan worden.
De tweede is dat de troepen die de bondgenoten zouden moeten leveren, ongetwijfeld
ook zouden moeten meedoen aan preventieve acties, en buiten het eigenlijke
NAVO-gebied. Het is de vraag of iedere bondgenoot daartoe bereid zal zijn.
Maar Amerika's eigenlijke belangstelling gaat uit naar de ‘grote mogendheden’:
‘Thans heeft de internationale gemeenschap de beste kans sinds het ontstaan van de
natie-staat in de zeventiende eeuw om een wereld te scheppen waarin grote
mogendheden in vrede met elkaar wedijveren in plaats van voortdurend zich voor
te bereiden op oorlog.’
En wie zijn de grote mogendheden die het document noemt? Rusland, China en
India. Meer niet. Van deze keuze zal met belangstelling kennis zijn genomen in
Londen, Parijs en Berlijn - om niet te spreken van Den Haag. Zelden is de verminderde
betekenis die Europa voor de VS heeft, duidelijker - zij het niet in zoveel woorden
- tot uitdrukking gebracht.
Terecht noemt Arnout Brouwers het document in de Volkskrant van 21 september
‘een oer-Amerikaanse mengeling van nationaal belang en idealisme’. Van idealisme
in de buitenlandse politiek zijn ook Nederlanders niet afkerig. Maar in idealisme zit
altijd iets absolutistisch, dus gevaarlijks. Sprekend over het Midden-Oosten zegt het
document: ‘De oorlog tegen terrorisme is geen botsing van beschavingen. Hij onthult
echter wèl de botsing binnen een beschaving, een strijd om de toekomst van de
moslimwereld. Dat is een strijd van ideeën, en dat is een gebied waarin Amerika
moet uitblinken.’
Is dit een aankondiging dat de VS vastberaden zijn niet alleen het terrorisme te
bestrijden, maar ook overal de democratie in te voeren? Vice-president Cheney heeft
al eens gezegd dat ‘het ons doel moet zijn een democratische en pluralistische regering
in Bagdad te vestigen’. Niet alleen is dit een vrijwel onmogelijke opgave - zie het
interview met de Iraakse Israëliër Sami Michaël in de krant van 21 september - maar
ook zullen de Arabische potentaten die Amerika nog welgezind zijn, met schrik van
deze voornemens kennisnemen.
In veel opzichten behelst dit document dus een revolutionaire doctrine. Ieder land
zal zijn houding ertegenover moeten bepalen. Ieder Europees land ook, want van
een eensluidende Europese reactie zal, gezien de huidige verdeeldheid, geen sprake
zijn. En wat Nederland betreft: bagatelliseren van dit stuk, zoals minister De Hoop
Scheffer dat (als we afgaan op zijn woorden zoals die in het Algemeen Dagblad van
24 september zijn weergegeven) leek te doen, is op z'n minst een onvoldoende reactie.
NRC Handelsblad van 26-09-2002, pagina 9

Alternatieven in de kast
Een ‘uniek zelfportret van een alleenheerser.’ ‘Amerika is bereid in te grijpen zonder
te wachten op de aanval van (...) vijandige krachten.’ ‘Amerika zal nooit meer
tolereren dat een potentiële tegenstander even sterk wordt. Suprematie is een voorrecht
dat geen imitatie duldt.’ ‘Amerika neemt afscheid van de multilaterale benadering.’
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Met deze woorden vat Marc Chavannes, onze correspondent in Washington, in
de krant van 28 september, de essentie van het veiligheidsdocument samen dat
president Bush twee weken geleden het licht deed zien. Zijn deze geciteerde woorden
genoeg om dat document een getuigenis van Amerikaanse Realpolitik te noemen?
Nee. Of althans: niet helemaal. Want bij het lezen van dat document struikel je
ook voor zinnen als: ‘Wij streven naar een machtsevenwicht dat in het voordeel is
van de vrijheid van de mens’ en: ‘Wij komen op voor het streven naar menselijke
waardigheid.’
De werkelijkheid is dat de Amerikaanse politiek - welke dan ook - altijd moet
verklaren ten dienste te staan van hoge idealen. Anders slikt het Amerikaanse publiek
het niet. Dat is niet pure schijnheiligheid: de Amerikanen moeten ook in zo'n ideaal
geloven, voordat ze ten strijde, of zoals bij het Marshallplan, de portemonnee trekken.
Dit is de wilsoniaanse kant van Amerika's buitenlands beleid, genoemd naar
president Wilson, onder wie Amerika de Eerste Wereldoorlog introk, ‘the war to end
all wars’, die ten doel had de wereld ‘safe for democracy’ te maken. Dat is de
missionaire kant van de Amerikaanse politiek, die Chavannes ook aanstipt: ‘De VS
hebben het beste model voor democratie en economie en leveren graag lesmodules
aan gretige afnemers rond de globe.’
Nooit heeft het Britse imperium, zelfs in zijn hoogtijdagen, het nodig gevonden
zich op zulke verheven, universele waarden te beroepen. Dan eerder Nederland, waar
de gidslandgedachte nog vele aanhangers kent. En de laatste Memorie van Toelichting
van minister Van Aartsen vond het in 2001 nog nodig te herinneren aan het motto
waarmee het buitenlands beleid onder Paars II naar voren trad: ‘Gedreven door
idealisme, gestuurd door realisme.’ Ook schijnheilig? Niet in de ogen van hen die
erin geloven.
Nederlanders hebben dus niet veel grond om zich bezorgd, of vrolijk, te maken
over de idealistische kant van het Amerikaanse beleid. En over de realistische kant?
Ja het unilateralisme, de neiging tot eigenrichting, de aanspraak op het recht van de
sterkste en op dat van preventief gewapend optreden, de voorliefde zaken te doen
met ‘grote mogendheden’- dat alles moet een Nederlandse regering natuurlijk wèl
zorgen baren, al zal ze zolang mogelijk proberen om ‘faire bonne mine à mauvais
jeu’.
Wat anders kan zij doen? Welke alternatieven staan tot haar beschikking? Het
logische alternatief waarmee het Amerika misschien zou kunnen bewegen tot groter
multilateralisme, is een sterke Europese eenheid, een Europa dat met één stem spreekt
en daarmee druk op Amerika kan uitoefenen. Maar de regering is realistisch genoeg
om te beseffen dat die eenheid verre toekomstmuziek is - al zal zij dat doel niet
publiekelijk opgeven.
Intussen dwingt de realiteit haar wel na te denken over alternatieven: welke koers
te varen als èn de verwijdering tussen Amerika en Europa blijft groeien (of: het
belang dat Amerika hecht aan Europa blijft dalen) èn een Europese politieke eenheid,
die ook militair slagvaardig is, uitblijft. Wat dan te doen? Zich bij ontstentenis van
één Europa, aansluiten bij andere Europese mogendheden? Over een gezamenlijk
optreden van de landen van de Benelux wordt al gesproken sinds het ontstaan van
die organisatie. Steeds strandt dit ideaal op verschillen van politieke cultuur en
belangen tussen zelfs deze ogenschijnlijk zo gelijke staten. De vrees van de Walen
in een Nederlandstalig blok opgesloten te worden is niet het minste struikelblok hoe ongegrond die vrees ook is (want tussen Nederland en Vlaanderen bestaan er
ook verschillen).
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Nauwere aansluiting bij Duitsland? In de praktijk zijn er weinig verschillen tussen
beide regeringen, al zal bondskanselier Schröders Alleingang of, zoals hijzelf zei,
deutscher Weg inzake Irak Den Haag, op z'n zachtst gezegd, niet hebben doen
verlangen naar nóg nauwere aansluiting. Er zijn natuurlijk ook andere feiten in de
relatie tussen beide landen die manen tot voorzichtigheid. En Frankrijk? Hier stuiten
we op een eeuwenoud wantrouwen aan Nederlandse kant jegens de motieven van
de Franse buitenlandse politiek. Achter elk Frans initiatief wordt het streven gezocht
Frankrijks zeggenschap in Europa te versterken, althans te behouden. Dit wantrouwen
is niet altijd ongegrond, maar is dit streven op zichzelf niet elk land eigen?
Blijft over: Engeland, waarmee de Nederlandse diplomatie de meeste affiniteit
heeft. Een nauwere band daarmee zou bovendien het voordeel hebben van de
zekerheid dat Engeland tenminste nooit de band met Amerika op het spel zou zetten.
De vraag is echter of Engeland eenzelfde affiniteit voor Nederland koestert en, zo
ja, wat die waard is. Wederzijdse affiniteit is altijd meegenomen, maar wijkt in de
praktijk meestal voor andere belangen.
Ten slotte is er nog de mogelijkheid het externe beleid van Europa te laten bepalen
door de grote Europese mogendheden. Een pleidooi daarvoor deed de Belgische
oud-minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens een jaar geleden. Hij werd
gesecondeerd door de Nederlandse oud-diplomaat Peter van Walsum. Onlangs lieten
de Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek en - wat
belangrijker was, omdat het hier om een actieve bewindsman ging - de tegenwoordige
Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, een soortgelijk geluid
horen. Maar als elk van de grote Europese mogendheden, zoals nu, haar eigen koers
vaart, heeft het weinig zin ons lot aan hen toe te vertrouwen.
Waar het echter om gaat, is dat de regering over zulke alternatieven moet nadenken.
Nadenken, dus niet in het openbaar discuteren - want dan zouden er slechts verwarring
en misverstanden in binnen- en buitenland ontstaan. Maar het is altijd nuttig om
eventuele alternatieven in de kast te hebben.
NRC Handelsblad van 03-10-2002, pagina 7

Een Schöngeist
Prins Claus was een Schöngeist. Hij behoorde daardoor tot een genus dat in de
Nederlandse cultuur veel minder voorkomt dan in de Duitse. Er is dan ook geen
vertaling voor dat woord. Van Dale geeft er deze omschrijving van: ‘man van smaak
en esprit (veelal minachtend gebruikt voor iemand met een overdreven verering voor
het esthetische)’.
Nu, die minachting kenmerkt de houding van de - in dit geval: Nederlandse burgerman tegenover eigenschappen die hijzelf niet bezit. De Nederlandse cultuur
is, in tegenstelling tot de Duitse, geen muzische cultuur, maar, zoals Huizinga in zijn
Nederland's geestesmerk opmerkte, ‘burgerlijk in elke zin die men aan het woord
hechten wil’.
Het verschil tussen beide culturen komt pregnant tot uiting in de verschillende
betekenis die Nederlanders en Duitsers geven aan de verwante woorden schoon en
schön. Alweer Huizinga: ‘Welke andere taal (dan de Nederlandse) gebruikt het
grondwoord van het esthetisch bewustzijn zowel voor een schoon boordje als voor
een maanlandschap!’
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Daar hoeven we niet smalend over te doen, evenmin als we dat moeten doen met
de Duitse Schönheitscultus, hoewel de laatste kon leiden tot vluchten in een ideale
droomwereld, die blind was voor de werkelijkheid. Zo waren vele leerlingen van de
dichter Stefan George (1868-1933), tot hun ogen geopend werden, gevoelig voor het
nationaal-socialisme. Tot hen behoorde Claus von Stauffenberg, die op 20 juli 1944
de moordaanslag op Hitler zou plegen.
Prins Claus behoorde tot een jongere generatie, maar hij was een product van die
Duitse cultuur, die op sommige particuliere scholen zelfs nog in oorlogstijd vrij van
al te veel nationaal-socialistische indoctrinatie onderwezen kon worden. Het was
niet zonder reden dat juist de adel die het nazi-proletendom verachtte, zijn zonen
naar die scholen stuurde.
Daar maakte prins Claus zijn vrienden. Eén van hen, de onlangs overleden filosoof
Christian von Krockow, vertelde eens dat Claus toen al - midden in de oorlog! - in
zijn kleding en houding de Engelse gentleman probeerde na te doen. Misschien had
hij daar bewondering voor opgevat tijdens zijn jaren in het toen nog Britse Tanganjika.
In elk geval was hij al op vroege leeftijd ook aan andere invloeden onderhevig geweest
dan Duitse.
Die invloeden werden sterker toen hij, na de oorlog, in de Duitse diplomatie trad
en in andere landen werkzaam was. Het was dus niet een typische Duitser die in 1965
met Nederland kennismaakte - heel anders dan zijn voorganger prins Hendrik, die
in 1901 met koningin Wilhelmina trouwde.
Niettemin moet de Nederlandse samenleving, met haar geheel andere achtergronden
en cultuur dan de Duitse, hem aanvankelijk vreemd zijn geweest. Uit het volk der
Denker und Dichter naar dat van de dominees. Hoe heeft zijn muzische geest hier
bevrediging gevonden? Omgang met kunstenaars en intellectuelen, die hij zocht, zal
daarvoor waarschijnlijk niet voldoende zijn geweest.
In die kringen is hij, na aanvankelijke weerstand - Hans Schoots schreef hier
maandag over op deze pagina -, geestdriftig ontvangen. Aan zo veel belangstelling
van koninklijke zijde waren zij per slot van rekening niet gewend. Al gauw stapten
zij over hun ideologische - antimonarchale of anti-Duitse - bezwaren heen.
‘Wie zich in die dagen, zoals wij, met kunst en literatuur bezighield, was links.
Dat was even vanzelfsprekend als dat één plus één twee is’, zegt de Amerikaanse,
thans conservatieve schrijver Norman Podhoretz in Vrij Nederland van 5 oktober.
Nu, dat was - en is - in Nederland ook zo (met uitzondering wellicht van Willem
Frederik Hermans).
Het is door zijn omgang met deze kringen wellicht dat prins Claus de reputatie
kreeg ‘links’ te zijn, terwijl hij waarschijnlijk - maar wat weten we eigenlijk van zijn
diepste overwegingen af? - op z'n hoogst non-conformistisch was en in stijgende
mate in opstand kwam tegen de ‘gouden kooi’ waarin ook koningin Wilhelmina zich
zo opgesloten voelde.
Daarbij komt dat voor een kunstzinnig man als prins Claus ‘rechts’ wel heel weinig
inspirerends en intellectueel stimulerends te bieden had. Het succes van ‘links’ is
vaak niet veel meer dan het verstek van ‘rechts’. De lectuur van Leo Derksen in De
Telegraaf, waarvan zijn schoonvader met zoveel pleizier kennisnam, was kennelijk
niet voldoende voor de schoonzoon.
Natuurlijk schuilt in nauwe omgang met bepaalde kringen altijd het gevaar dat
deze de koninklijke relatie gaan instrumentaliseren. Zo vond oud-minister Pronk het
nodig om op de dag van prins Claus' overlijden tegenover de Volkskrant te onthullen
dat hij ‘achter gesloten deuren kritisch was geweest over de Golfoorlog, de
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grootschalige bombardementen op Kosovo en de Amerikaanse reactie op de aanslagen
van 11 september’. Indirect wordt daarmee de positie van het staatshoofd in het
geding gebracht.
Maar ja, de verleiding is groot het vorstenhuis voor je karretje te spannen. In 1983
mocht prinses Irene honderdduizenden protesteerders tegen de kruisraketten op het
Haagse Malieveld toespreken - een eer die de organisatoren, die niet bekend stonden
als vurige aanhangers van Oranje, nooit aan mevrouw Jansen of Pietersen zouden
hebben gegund.
Als dit evenwel het resultaat heeft dat ‘links’, dat traditioneel eerder republikeins
is, gewonnen wordt voor de constitutionele monarchie, dan is dit meegenomen en
zullen zelfs vurige aanhangers van Oranje, die toch al niet zo gauw de barricade op
gaan, er vrede mee hebben.
Toch zal het waarschijnlijk altijd wel een geheim blijven in hoeverre prins Claus,
hoezeer hij ook geaccepteerd, ja zelfs bemind werd door het Nederlandse volk, zich
werkelijk in dit volk geïntegreerd voelde. De Haagsche Courant van 7 oktober haalt
zijn aangetrouwde nicht mevrouw Jutta von dem Bussche aan, die het riddergoed
Dötzingen bewoont, waar Claus geboren was: ‘Deze plek werd in toenemende mate
zijn Heimat. Dat zei Claus zelf ook als hij hier was. Dat hij blij was dat hij op zo'n
basis kon terugvallen. Hij voelde zich hier geworteld.’ Moeten we hem deze gevoelens
kwalijk nemen? Welnee, hij wordt er slechts menselijker door.
NRC Handelsblad van 10-10-2002, pagina 9

Andere prioriteiten
‘Wij hebben besloten dat Frankrijk andere prioriteiten heeft - bijvoorbeeld verhoging
van de militaire uitgaven. Andere landen hebben dit soort besluit niet genomen, maar
wij leven nog steeds in een Europa waar begrotingspolitiek en politieke beslissingen
onder nationaal gezag bepaald worden.’ Aldus de Franse minister van Financiën
vorige week tegen zijn collega's van de eurozone.
Met andere woorden: Frankrijk trekt zich niets aan van het Stabiliteitspact, dat
bedoeld is om de euro te beschermen. Om redenen van binnen- en buitenlandse
politiek gaat het rustig door met zijn expansieve begrotingspolitiek, daarmee een
precedent scheppend waarop andere landen die in soortgelijke omstandigheden
verkeren of komen te verkeren, zich zeker zullen beroepen. De euro, de trotste
prestatie van Europa, is in gevaar.
Weer is gebleken dat, wanneer het erop aankomt, de nationale politiek primeert
boven die van internationale samenwerking. Bondskanselier Schröder zette Duitslands
verhouding tot de Verenigde Staten op het spel terwille van electoraal gewin, maar
hiermee werd geen pact geschonden. De schade kan hersteld worden.
Frankrijk daarentegen tast de kern van de Europese eenheidsgedachte, die het zelf
een halve eeuw geleden gelanceerd heeft, aan. Wat dat betreft, is zijn besluit te
vergelijken met de doodssteek die het in 1954 de Europese Defensiegemeenschap
(ook oorspronkelijk een Frans idee) toebracht. Daarmee kwam toen het net op de
rails gezette Europese eenheidswerk tot stilstand. Het is vooral aan de vindingrijkheid
en volhardendheid van de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
J.W. Beyen te danken geweest dat het, met het ontstaan van de Europese Economische
Gemeenschap, weer aan het rollen werd gebracht. Maar het elan was eruit. Europa
werd een technocratische aangelegenheid.
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Het is de vraag of Europa zo'n tweede schok zal overleven. Twee voorwaarden,
die medio jaren vijftig een relance mogelijk maakten, zijn er niet meer: de VS waren
toen een vurige voorstander van Europese eenheid, nu zijn ze op z'n best onverschillig;
èn de Sovjet-Unie werd in die tijd als een dreiging gezien, die de landen van
West-Europa tot eenheid dwong. Welnu, die dreiging (of de perceptie ervan) bestaat
ook niet meer.
Overwegingen van binnen- en buitenlandse politiek hebben Frankrijk tot die stap
bewogen. President Chirac wilde, koste wat het kost, zijn verkiezingsbelofte van
belastingverlaging gestand doen, want zijn belastingverhoging van 1995 had tot
gevolg gehad dat anderhalf jaar later Jospins socialisten de verkiezingen wonnen.
Maar er is ook een overweging van buitenlandse politiek die meespeelde bij
Frankrijks besluit. Francis Cher, de Franse minister van Financiën, noemde haar zelfs
als enige in zijn verklaring: verhoging van de militaire uitgaven. Hier staat Frankrijk
ogenschijnlijk sterker tegenover zijn partners, want het is het enige land (behalve
het Verenigd Koninkrijk, dat overigens niet tot de eurozone behoort) dat daartoe
besloten heeft.
Waarom staat Frankrijk hier sterker? Omdat zijn partners altijd de mond vol hebben
van Europa als volwaardig medespeler op het internationale toneel, maar zelden de
militaire consequenties trekken zonder welke deze grootspraak ongeloofwaardig
blijft. Integendeel: de militaire uitgaven worden, over de hele linie, verlaagd. Helaas
hebben in deze wereld uitspraken waar geen vuist achter steekt, geen effect - noch
tegenover tegenstanders, noch tegenover bondgenoten. Frankrijk heeft echter wèl
die consequentie getrokken. Het verhoogt wèl zijn militaire uitgaven. Het is zelfs
bereid om, zo nodig, zijn strijdkrachten in te zetten - natuurlijk: niet zonder
voorwaarden, maar onder die voorwaarden behoort niet de eis dat er geen bloed mag
vloeien. In zijn contacten met president Bush heeft Chiracs stem dus iets meer gewicht
dan die van de andere Europeanen (alweer: het Verenigd Koninkrijk uitgesloten).
Zeker zou dat gewicht oneindig zwaarder zijn als Europa met één stem zou spreken
en er achter die stem een kracht zou staan evenredig aan zijn potentie; en zeker is
het ook dat juist Frankrijk, met zijn weigering nationale soevereiniteit op te geven,
een ontwikkeling in die richting blokkeert. Dat is de innerlijke tegenspraak die altijd
in Frankrijks Europese politiek te vinden is.
Niettemin weet het dat Europese politiek niet uitsluitend een kwestie is van getallen
en sluitende begrotingen. Het heeft, als voormalig grote mogendheid, ook oog voor
de politieke - als u wilt: geopolitieke - dimensie en dus voor de macht, zonder welke
die dimensie hol blijft. Zijn politiek tegenover Duitsland en tegenover de oostwaartse
uitbreiding van de Europese Unie is zonder dat gevoel voor die dimensie niet
verklaarbaar.
In een land als Nederland, welks neutrale verleden zelfs in zijn grootste engagement
nog bespeurbaar is, ontbreekt dat oog voor de politieke, laat staan geopolitieke,
dimensie - en voor de macht als haar correlatie - bijna volledig. Vandaar dat de
uitbreiding van de EU, een geopolitieke verschuiving zonder weerga, hier veelal
uitsluitend beoordeeld wordt naar de economische gevolgen die zij voor ons kan
hebben.
Zelfs Duitsland, dat niet van neutrale aanvechtingen vrij is, denkt daar anders over.
Dat zijn buurland Polen hoe dan ook in de EU moet (omdat Duitsland anders
instabiliteit aan zijn oostgrens moet vrezen), is geen economisch, maar een politiek
gebod. Heel anders dan bij ons. Zo heeft elk land andere prioriteiten en komt er van
het gedroomde Europa weinig terecht.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

NRC Handelsblad van 17-10-2002, pagina 9

‘Back to basics’
U heeft het niet gemerkt, maar eerder deze maand ben ik een weekje weggeweest
naar een plaats in Italië waar weinig buitenlandse kranten te koop waren. Het kan
ook zijn dat de meeste al weg waren toen ik erom vroeg. Hoe het ook zij op een dag
kon ik alleen maar The Independent krijgen, een Engelse krant die ik gewoonlijk
niet lees.
Wat mij in de eerste plaats opviel, was dat vrijwel de hele voorpagina in beslag
genomen werd door het nieuws dat oud-premier John Major, zo te zien een weinig
flamboyante figuur, vier jaar lang een verhouding had gehad met een vrouwelijke
minister van Gezondheid, die er net een boekje over had opengedaan.
Terwijl de wereld haar adem inhield of er nu al dan niet een oorlog in Irak zou
uitbarsten, vond ik dit een merkwaardige keuze van nieuwswaardering totdat ik,
thuisgekomen, zag dat in die week de voorpagina's van de Nederlandse kranten vol
hadden gestaan met nieuws over de ruzies in de LPF.
Toch was het nieuws over Majors escapade, hoewel die van 1984 tot 1988 dateerde,
niet helemaal irrelevant. Immers, als premier (wat hij in 1990 werd) lanceerde hij
op een goed ogenblik zijn ‘back to basics’-campagne. Dat zou je een Britse versie
van het normen- en waardendebat kunnen noemen.
Natuurlijk werd daar in de Britse pers in allerlei toonaarden (waarin leedvermaak
het luidst klonk) aan herinnerd, maar in een column op een binnenpagina van The
Independent betoogde een zekere Bruce Anderson dat Major met zijn campagne
nooit bedoeld had zich te bemoeien met particuliere morele kwesties.
Integendeel, Major was ‘er, filosofisch, altijd in geïnteresseerd geweest een
mogelijkheid te vinden om de economische dynamiek van de jaren '90 te verbinden
met de sociale stabiliteit van de jaren '50 (en er was heel wat overspel in de jaren
'50!). In meer praktische zin geloofde hij dat vele scholen ouderwetse, common sense
onderwijsmethoden uit het oog hadden verloren evenals de noodzaak discipline in
de klas te handhaven.
Dat was het wat hij bedoelde met “back to basics”. Maar er waren anderen die er
andere opvattingen op na hielden. Iedereen die namens (Majors) Conservatieve partij
sprak, leek zijn eigen agenda te hebben. Zo raakte de hele zaak oeverloos.’
Maar Anderson, die in Majors eerste jaar als premier (1991) een biografie van
hem schreef (en dus misschien niet helemaal onbevooroordeeld is), denkt dat Major
‘nog jong en gezond genoeg is om in de komende twee decennia een bijdrage te
leveren aan het Britse politieke debat’.
Laten we dat met hem hopen, al valt te vrezen dat voor velen de verleiding te groot
zal zijn om, telkens als Major zijn mond opendoet, de volgens Anderson verkeerde
interpretatie te hanteren van de bedoelingen die Major met ‘back to basics’ had. En
ook los daarvan blijkt zelfs in het pragmatische Engeland het thema tot oeverloos
geouwehoer te leiden.
Wat kunnen we dan niet van zo'n debat in Nederland verwachten! Een van de
weinige gunstige gevolgen van de val van het kabinet-Balkenende is misschien dat
het door dit kabinet gewilde debat over normen en waarden voorlopig niet plaats zal
vinden en, als Zalm (die al van ‘tegeltjeswijsheden’ sprak) zijn zin krijgt, wellicht
nooit.
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Blijkens de brief die het kabinet-Balkenende op 4 oktober over dat debat aan de
Tweede Kamer stuurde, zou dit, ondanks zijn voornemen het ‘zoveel mogelijk (te
doen) aansluiten bij de ervaringen en ergernissen van burgers zelf’, waarschijnlijk
een rijkelijk theoretisch karakter krijgen.
Immers, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zou gevraagd
worden ‘zich te buigen en met een advies te komen’ over ‘de relatie tussen cultuur
en cultuurverschillen enerzijds en verschillen in waarden anderzijds’. Merkwaardig
dat een kabinet, dat geacht wordt een voortvloeisel te zijn van de volkswil, aan
wetenschappers moet vragen wat de oorzaken zijn van de ‘ervaringen en ergernissen’
van datzelfde volk. Was dat kabinet al even vervreemd van dat volk als zijn
voorganger?
Maar dit is nu, met de val van het kabinet, verleden tijd geworden, mogen we
hopen. Maar wat niet verleden tijd is geworden, dat zijn die ‘ervaringen en ergernissen
van burgers zelf’. Ook als de LPF bij de nieuwe verkiezingen zou terugvallen op een
fractie van haar sterkte van vijf maanden geleden, zoals de opiniepeilingen
voorspellen, zou dat niet betekenen dat die ervaringen en ergernissen verdwenen
zijn.
En als velen die in mei van dit jaar hun stem aan de LPF gaven, uit teleurstelling
of walging zouden besluiten voor velen betekent dit: weer zouden besluiten niet naar
de stembus te gaan, zou de stemuitslag, ook als hij de vorming van een daadkrachtig
kabinet mogelijk zou maken, geflatteerd zijn. Immers, die ervaringen en ergernissen
zouden ondergronds blijven bestaan en ongetwijfeld op een goed ogenblik weer een
uitweg zoeken en vinden een uitweg misschien die anderen zal doen verzuchten:
och, hadden we Pim Fortuyn nog maar! In elk geval zullen die ervaringen en
ergernissen zich niet door een debat over normen en waarden laten sussen.
Wat dan? De Leidse historicus P.C. Emmer, die een politiek niet-correct boek
over de geschiedenis van de slavernij op zijn naam heeft staan, acht het in een artikel
in het Historisch Nieuwsblad (oktober 2002) ‘volstrekt overbodig om nieuwe normen
en waarden te ontwerpen. We moeten de bestaande normen en waarden gewoon
toepassen.
Dat betekent meer politie, meer rechtbanken en meer gevangenissen. Niet leuk,
maar wel nodig, en niet alleen voor nieuwkomers. Gedogen en wegkijken kan een
immigratieland zich niet langer veroorloven.’ Volledig akkoord, maar je moet dan
wel de medewerking van de onafhankelijke rechters krijgen. Velen hunner behoren
tot een generatie die in een gedoogcultuur is opgegroeid.
NRC Handelsblad van 24-10-2002, pagina 9

De politieke dimensie
Vorige week hebben twee staatssecretarissen uitlatingen gedaan die, in hun
‘beminnelijke openhartigheid’ (zo vertaalt Van Dale het Franse woord candeur),
waarschijnlijk een vrij getrouwe indruk geven van hoe Nederland zijn eigen positie
in Europa inschat en hoe deze in werkelijkheid is.
Sprekend over de door Nederland zo nodig geachte hervorming van het Europese
landbouwbeleid, zei staatssecretaris Nicolaï van Buitenlandse Zaken woensdag in
de Tweede Kamer dat ‘Duitsland inhoudelijk exact hetzelfde wil als Nederland’,
eraan toevoegend: ‘Wij vertrouwen erop dat Duitsland Nederland niet voor
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verrassingen zal plaatsen door mogelijk compromissen te sluiten met Frankrijk’, dat
zo'n hervorming helemaal niet wil.
Helaas, precies een dag later gebeurde juist dàt, en daardoor kwam Nederland op
de Europese top van vrijdag alleen te staan. ‘Vrijwel iedereen gaf Jan Peter
Balkenende vrijdagavond aan als de grote verliezer van de top van Brussel’, schreef
de Europese correspondent van De Standaard daags daarna. Zou Zalm, die er bij de
regering op aangedrongen had ‘het bikkelhard te spelen’ in Brussel, het er beter af
gebracht hebben?
Hoe dit ook zij - Nederland heeft blijkbaar niets geleerd van ‘zwarte maandag’
1991. Toen ging het op de Maastrichtse top af ‘als een gieter’ (om de woorden van
de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Van den Broek, te gebruiken).
Vertrouwend op Duitse steun had het voorstellen voor Europese besluitvorming
ingediend, die door vrijwel iedereen, incluis Duitsland, werden verworpen.
Alleen België bleef ons toen trouw, maar deze keer moest Nederland ook deze
steun ontberen. ‘België staat dichter bij Frankrijk dan bij Nederland als het over de
hervorming van de landbouw gaat’, zei minister van Buitenlandse Zaken Louis
Michel. In feite was dus de diplomatieke nederlaag die Nederland vorige week leed,
nog groter dan die van 1991.
Opnieuw lag dus een verkeerde taxering van Duitslands positie ten grondslag aan
het Nederlandse beleid. Moeten we nu Duitsland van ontrouw betichten? Welnee,
zulke grote woorden hebben weinig geldswaarde in de buitenlandse politiek. Als
puntje bij paaltje komt, gaat voor Duitsland de relatie met Frankrijk vóór die met
Nederland. Hier had Nederland dus ook zijn eigen positie verkeerd getaxeerd. In dit
speciale geval kon Duitsland het belang dat het bij uitbreiding van de Europese Unie
heeft, niet achterstellen bij het belang van een Europese landbouwhervorming. Als
het dat gedaan zou hebben, zou het zijn invloed in Oost-Europa kwijt zijn geraakt.
President Chirac zag dit, anders dan Nederland, juist in en maakte daarvan gebruik.
En zo komen we op de uitlating die een andere staatssecretaris, Joop Wijn van
Economische Zaken, vorige week gemaakt heeft. In NRC Handelsblad van 24 oktober
zei hij, teruggekomen van een handelsreis naar Polen: ‘Ik ben er meer dan voorheen
van doordrongen dat Polen cultureel gezien bij Europa hoort. Dat zie je bijvoorbeeld
als je naar de gebouwen kijkt, de omgangsvormen. Ik ben ook weleens in Rusland
geweest. Dat is toch ècht iets anders.’
Uit deze woorden mogen we niet concluderen dat het Europese karakter van de
Poolse cultuur Wijn zelf ook verrast heeft, maar het feit dat hij het nodig vond dit te
zeggen toont op zichzelf het gebrek aan kennis aan dat in Nederland bestaat waar
het Oost- of zelfs Midden-Europa betreft. Geen wonder misschien bij een land dat
historisch zo op de zee gericht is geweest. Maar bij Duitsland is dat anders. Dit gebrek
aan kennis (en eigenlijk: belangstelling) was ook merkbaar in het debat dat de Tweede
Kamer vorige week over de uitbreiding van de EU hield. Zeker, vrijwel iedere spreker
noemde die uitbreiding van ‘historisch’ belang, maar dit woord is langzamerhand
een stoplap geworden. Er kan van alles onder verstaan worden, zodat het tenslotte
zinledig is geworden.
Ook de grote opponent van die dag, fractieleider Zalm van de VVD, gebruikte dit
woord om daarna evenwel te vervolgen met een filippica tegen de toetreding van
althans vier kandidaat-toetreders, Polen, Letland, Litouwen en Slowakije. Deze
landen voldeden ten enenmale niet aan de voorwaarden die de EU zelf aan toetreding
had verbonden. Waarom ze dan toelaten?
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Het was vooral Polen, het verreweg grootste land onder de kandidaten, waarop
Zalm zijn pijlen richtte. Ongetwijfeld had hij met zijn kritiek gelijk, maar het
merkwaardige was dat hij geen enkele poging deed om deze kritiek af te wegen tegen
het politieke belang van de toetreding. Zijn eindoordeel was uitsluitend gegrond op
de economische nadelen die Nederland ervan zou kunnen ondervinden.
Nu had Zalm kort tevoren van zichzelf gezegd (Elsevier, 26 oktober) dat hij geen
strateeg was, maar daarmee doelde hij op zijn optreden in de binnenlandse politiek.
Maar in de buitenlandse blijkt hij evenmin strateeg. Hij is de koopman een vertrouwd
archetype in de Nederlandse geschiedenis. Of ziet hij misschien kiezerswinst in de
angst voor al die Oost-Europeanen die er nu bij komen? In dat geval zou hij evenmin
strateeg zijn, slechts tacticus.
Overigens was in de bijdragen van de meeste andere sprekers in dit debat ook niet
veel te merken van aandacht voor de politieke dimensie van de uitbreiding. Het was
eerder de morele plicht die de voorstanders van uitbreiding leek te motiveren. Ook
juist natuurlijk, maar politiek bestaat niet uitsluitend uit moraliteit behalve bij dat
andere archetype, de dominee.
Merkwaardig genoeg was het premier Balkenende die de politieke dimensie het
pregnantst onder woorden bracht: ‘Het uiteenvallen van Joegoslavië heeft nog eens
aangetoond wat het betekent om een instabiel land, en zelfs een oorlog, in de buurt
te hebben: gruwelijk menselijk leed, een stroom vluchtelingen, een gevaarlijke
militaire interventie en uiteindelijk een kostbare wederopbouw.’
Als er in Oost- en Midden-Europa, dat ook zijn onderlinge vetes en nationalismen
kent, na het verdwijnen van de communistische discipline geen Joegoslavische
toestanden zijn ontstaan, is dat grotendeels toe te schijven aan de discipline die het
vooruitzicht van lidmaatschap van de EU uitgeoefend heeft. Waar dat uitzicht
geblokkeerd zou worden, zou net als in Joegoslavië, chaos een kans krijgen.
NRC Handelsblad van 31-10-2002, pagina 7

Cultuur volgt macht?
Een van de gevolgen van het jaar na 11 september 2001 is dat allerlei theorieën die
vóór die tijd opgang deden, nu getoetst kunnen worden aan de feiten. Wat blijft er
bijvoorbeeld over van de theorie van Paul Kennedy, historicus aan de Amerikaanse
Yale universiteit, die in zijn boek The Rise and Fall of the Great Powers (1933)
waarschuwde dat de Verenigde Staten wel eens meer verplichtingen zouden kunnen
aangaan dan hun economie zou kunnen dragen?
Imperial overstretch was hier het sleutelwoord, en aan dat verschijnsel waren
eerdere imperia het Spaanse, het Britse en het Nederlandse (om maar een paar te
noemen) te gronde gegaan. Waren er redenen aan te nemen dat het Amerikaanse
imperium dit lot zou ontlopen? Volgens prognoses zou in de jaren negentig de Japanse
economie twee keer zo snel groeien als de Amerikaanse, zei hij in een interview met
Der Spiegel in 1990. Dit betekent ‘een dramatische omkering van de
machtsverhoudingen’.
Nu, daar blijkt twaalf jaar later weinig van te zijn uitgekomen. Japan bevindt zich
al een decennium lang in een crisis, en Amerika is de onbetwiste hegemoon.
Kennedy's bewering, ook in Der Spiegel, dat Amerika zich voortaan meer om de
mening van andere landen zou gaan bekommeren en van vreemde hulp afhankelijk
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zou zijn, wekt nu bijna de lachlust op. Het kan allemaal natuurlijk nog komen, maar
het lijkt beter daar niet op te rekenen.
De theorie van Francis Fukuyama uit 1989, dat de geschiedenis na het einde van
de Koude Oorlog aan haar einde was gekomen, werd toen al dadelijk veelal
weggelachen (en veelal op verkeerde gronden). Niettemin vormde zij enkele jaren
het gesprek van de dag, en sindsdien keerde Fukuyama met nieuwe theorieën
herhaaldelijk terug in de kolommen van de Europese pers. Hij werd dus toch serieus
genomen.
En dan hebben we de theorie van Samuel Huntington, historicus aan Harvard
University, wiens boek The Clash of Civilizations (1996) een bestseller werd, die in
32 talen werd vertaald. Hierin voorspelde hij dat de conflicten van de toekomst niet
meer van ideologische of economische aard, maar cultureel bepaald zullen zijn. De
belangrijkste scheidslijn zag hij ‘tussen Westers christendom aan de ene kant en
orthodox christendom en de islam aan de andere kant’.
Huntington schijnt na 11 september 2001 het gelijk aan zijn kant te krijgen, maar
in een interview in Die Zeit (5 september) houdt hij zoveel slagen om de arm (en
laat hij zoveel ruimte aan andere oorzaken dan culturele), dat we per slot van rekening
weinig houvast aan zijn theorie overhouden. Niettemin heeft zij althans de verdienste
een discussie op gang te hebben gebracht niet alleen in eigen land, maar over de hele
wereld.
Zo zijn er nog meer Amerikanen of in Amerika werkende schrijvers te noemen
die die discussie bevruchten: Robert Kagan, Robert Kaplan, en sinds kort is een
nieuwe ster aan dit firmament verschenen: Marc Hertsgaard, van wie ik nog nooit
gehoord had. Soms krijg ik de indruk dat je alleen maar Amerikaan hoeft te zijn om
verzekerd te kunnen zijn van een plaats op de Europese althans Nederlandse
opiniepagina's.
Over de merites van al die Amerikaanse (of in Amerika wonende) schrijvers zal
ik het niet hebben. Ik wil slechts constateren dat er ook wat het intellectuele discours
betreft sprake is van een Amerikaanse suprematie. Waar ligt dat aan? Uitsluitend
aan de kwaliteit? Of volgt op een economische en militaire suprematie bijna
onvermijdelijk een culturele?
Eén verklaring kan hierin liggen dat de Amerikanen niet alleen over een wereldtaal
beschikken, maar ook over de technische en publicitaire middelen om hun boodschap
over de hele wereld te verspreiden. Daar hoge muren tegen op te werpen heeft geen
zin, zoals we aan de ondergang van de Sovjet-Unie gezien hebben: die was vóór haar
ondergang al wetenschappelijk en cultureel ondermijnd. Ideeën kunnen slechts met
andere ideeën bestreden worden.
Vóór de Tweede Wereldoorlog werd het intellectuele discours beheerst door
Europeanen en droegen Amerikanen er weinig toe bij. Maar waar zijn tegenwoordig
de equivalenten van Oswald Spengler (Der Untergang des Abendlandes), José Ortega
y Gasset (De opstand der horden) of Walter Schubart (Europa und die Seele des
Ostens)?
Of van Denis de Rougemont (Penser avec les mains), Julien Benda (La trahison
des clercs), onze eigen Huizinga (In de schaduwen van morgen), Nikolaj Berdjajev
(De nieuwe middeleeuwen) en Arnold Toynbee (A Study of History)?
En zo zouden we nog vele anderen kunnen noemen. Veel van die schrijvers zijn
nu vergeten, en de kwaliteit van hun werk is zeer verschillend, maar eens hebben zij,
in een tijd dat Engels niet de enige vreemde taal was die de meesten kenden, hun
stempel op het internationale intellectuele discours gedrukt.
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Wat zij gemeen hebben, is dat hun boeken, ook wanneer dat niet hun bedoeling
was, min of meer profetisch waren of dat althans het lezerspubliek er profetische
waarde aan hechtte. Dat verklaart grotendeels hun tijdelijk verkoopsucces. Maar die
kopersgunst werd sterk bepaald door de politieke constellatie van het ogenblik.
Veranderde die, dan raakten de schrijvers doorgaans in de vergetelheid.
Dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn met de Amerikaanse schrijvers die nu de
markt beheersen. Maar zolang Amerika de politieke hegemoon is, lijkt van dit simpele
feit een inspiratie uit te gaan die Europese denkers en schrijvers blijkbaar niet meer
vinden in hun eigen continent.
Nog een voorbeeld van Amerikaanse culturele hegemonie: de eerstejaars studenten
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam moeten dit handboek bestuderen:
Western Civilization: the Continuing Experiment, geschreven door zes Amerikaanse
historici. Zijn er, bij afwezigheid van Nederlandse equivalenten, geen Franse of
Duitse? Waarschijnlijk wel, maar die talen kennen de studenten niet meer, en hun
docenten misschien ook niet.
Maar waar het hier om gaat, is dat dit een culturele hegemonie is die de Amerikanen
ons niet opdringen. Zij wordt zelfs gezocht door de Europeanen zelf (althans die van
de UvA) Europeanen die misschien tegelijkertijd hevig protesteren tegen de politieke
en militaire hegemonie van Amerika.
NRC Handelsblad van 07-11-2002, pagina 7

Opiaten voor brood
Ruim zes jaar geleden schreef René Cuperus, werkzaam bij de sociaal-democratische
denktank, de Wiardi Beckman Stichting, in het maandblad Socialisme en Democratie
een interessant artikel, onder de titel ‘Heimwee naar het CDA’, over de gevolgen
van de secularisatie, het doel waar zowel sociaal-democraten als liberalen altijd naar
hebben gestreefd.
Hij noemde die secularisatie ‘een van de grootste discontinuïteiten in de cultuur’
en, wat ons land betreft, ‘een gigantische breuk in de Nederlandse culturele traditie’.
Immers: ‘Het eeuwenoude plechtanker van onze cultuur is weggeslagen: het
christendom (of religie als zodanig) is bezig te verdwijnen als referentie- of tenminste
contrapunt van de (samenlevings)cultuur.’
Voorzover ik weet, is op dit artikel uit seculiere kring geen openlijke reactie
gekomen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de volgens Cuperus ‘open zenuw
van traditionele weerzin tegen hypocriete confessionele kritiek’ in die kring. Maar
de afkalving van het CDA in de welvarende jaren '90 zal de urgentie van zo'n reactie
ook niet iedereen in het oog zijn gesprongen.
Die weerzin was trouwens niet beperkt tot sociaal-democratische of liberale kring.
Mevrouw M.A. Schenkeveld-van der Dussen, scheidend hoogleraar Nederlandse
letterkunde aan de Vrije Universiteit, vertelt in het Reformatorisch Dagblad van 4
november over haar studenten in die tijd: ‘Er was een tijd dat studenten afhaakten
als je het woord “christendom” zei. Je zág ze denken: CDA, conservatief wegwezen.’
Het was nog de tijd van het seculiere triomfalisme. Bij de verkiezingen van 1998
zouden per slot de PvdA nog van 24 naar 29 en de VVD van 20 naar 24,7 procent
van de uitgebrachte stemmen springen, terwijl het CDA verder zou dalen: van 22,2
naar 18,4 procent. Nu echter, na de déconfiture van PvdA en VVD en de
wederopstanding van het doodgewaande CDA bij de verkiezingen van 2002, zouden
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de verliezers het artikel van Cuperus uit 1996 weer eens uit de kast moeten halen.
Intussen heeft Cuperus zelf, blijkens een artikel in VolZin van 1 november, zijn
belangstelling voor dit thema niet verloren. (VolZin is een nieuw, tweewekelijks
opinieblad voor geloof en samenleving, waarin H(ervormd) N(ederland) en de
rooms-katholieke Bazuin zijn opgegaan.)
Naar aanleiding van de rouwdienst van prins Claus - en, meer in het bijzonder, de
rede daarbij van Huub Oosterhuis schrijft hij ‘hoe we bij de dood (...) nog altijd
schatplichtig zijn aan het joods-christelijke geestesmerk van onze cultuur.
Noodgedwongen. Want laten we eerlijk zijn: voor de sfeer van een kerkgebouw,
Bachcantates, het Agnus Dei van Mozart of de solidaire bijbeltaal van Oosterhuis
heeft de secularisatie geen gelijkwaardige substituten weten aan te dragen .(...)
Voor de lege plek die de secularisatie onherroepelijk heeft geslagen existentieel
tekort en levensbeschouwelijk vacuüm tegelijk blijken nu juist zij die door de officiële
kerken worden uitgespuugd de Oosterhuizen, de Kuiterts, de Acht Mei bewegingen
van vitaal belang. Zij zijn het die handreikingen doen aan de buitenkerkelijke
meerderheid en bruggen bouwen tussen joods-christelijke traditie en onze agnostische
seculiere cultuur.’
Als iemand die zelf tot die buitenkerkelijke meerderheid behoort en zich als agnost
beschouwt, weet ik dit nog niet zo gauw. In elk geval heeft de rede van Oosterhuis
in de Delftse kerk bij mij geen enkele snaar geraakt behalve in het begin toe hij, de
gewezen priester, mij verraste met de woorden die ik eerder van een
ultra-gereformeerde dominee had verwacht: ‘Zwart als git wordt het licht, loodzwaar
hangen de wolken, iedere helling te steil...’
Maar al spoedig bleek dat die woorden uit het Boek Prediker (in Oosterhuis' eigen
vertaling) sloegen op prins Claus' psychische depressies. Daarna echter herkende ik
in Oosterhuis' woorden vooral zijn herkomst uit de rooms-katholieke kerk een mij
vreemde achtergrond. (Let op: ik spreek hier geen waardeoordeel uit.) Zoals
Oosterhuis een afgedwaalde rooms-katholiek is, ben ik een afgedwaalde protestant,
die zijn achtergrond echter niet verloochent.
Vanuit mijn achtergrond nu vond ik Oosterhuis' rede te vaag, te weinig concreet.
Zo heb ik geen houvast aan het woord ‘solidariteit’, dat vele malen in die rede
voorkwam. Je kunt niet met de hele wereld solidair zijn, zoals Claus volgens
Oosterhuis was. Solidariteit bestaat alleen ten opzichte van bepaalde groepen en sluit
noodzakelijkerwijs andere groepen uit.
Opmerkelijk was dan ook dat aan het eind van Oosterhuis' rede Claus' solidariteit
zich bleek te concretiseren tot zijn eigen gezin. Oosterhuis citeerde Claus: ‘In mijn
jonge jaren wist ik niet waar ik nu eigenlijk bij hoorde: bij Duitsland, bij Afrika, en
toen kwam Nederland er ook nog bij. Maar nu hoor ik bij hen.’ En met die hen
bedoelde hij zijn vrouw en kinderen.
Nee, dan heb ik als agnost met protestantse achtergrond liever een preek van ds.
Carel ter Linden, wiens liturgische bijdrage aan de rouwdienst Cuperus in zijn artikel
in VolZin ‘formeel en ouderwets’ noemt en dan ‘haken onkerkelijken en agnosten
al gauw af’. Welnu, deze agnost en onkerkelijke niet. Niet dat ik dan plotseling het
geloof deelachtig word zoals Saulus op de weg naar Damascus maar ik weet dan
tenminste waar ik aan toe ben. De woorden zijn mij trouwens vertrouwd.
Deze keer ben ik het dus minder eens met Cuperus dan ik het in 1996 was met
zijn artikel in Socialisme en Democratie, waarbij ik toen in deze rubriek een paar
kanttekeningen maakte (26 maart 1996). Wanneer Cuperus zegt dat Oosterhuis e.t.q.
‘bruggen bouwen tussen joods-christelijke traditie en onze agnostische seculiere

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

cultuur’, dan gaat hij ervan uit dat die cultuur een eenheid is. Dat is niet zo. Die is
geatomiseerd.
En ronduit teleurgesteld werd ik door zijn uitdrukking ‘de solidaire bijbeltaal van
Oosterhuis’. Wat is dat nou: solidaire bijbeltaal? Solidair met wat of wie? Solidair
sec is zinledig en alleen geschikt om bij sommigen (velen?), zoals bij Pavlovs hond,
mooie gevoelens op te roepen. Daar koop ik niets voor. Geen stenen, maar opiaten
voor brood.
NRC Handelsblad van 14-11-2002, pagina 7

Zorgen over Duitsland
Henry Kissinger, president Nixons veiligheidsadviseur en, later, minister van
Buitenlandse Zaken, heeft geen al te goede pers in Nederland. Zijn naam wordt eerder
geassocieerd met de geheime bombardementen op Cambodja tijdens de oorlog in
Vietnam en de gewelddadige staatsgreep van generaal Pinochet in Chili dan met zijn
eveneens geheime reis naar China, die de eerste voorwaarden schiep voor het einde
van de Koude Oorlog.
Niettemin: hoewel zijn politieke rol al sinds 1976 uitgespeeld is, is het nog steeds
interessant kennis te nemen van zijn kijk op de wereld niet alleen wegens zijn grote
diplomatieke ervaring, maar ook omdat hij, voordat hij de politiek in ging, al een
historicus van naam was, vooral gespecialiseerd in de Duitse geschiedenis. Zijn
studies over Metternich en Bismarck zijn nog steeds lezenswaard.
Wanneer hij dus zijn licht laat schijnen over het Duitsland van vandaag, zoals hij
deed in The Washington Post van 30 oktober, dan weten we dat we met een serieuze
beschouwing te maken hebben, al hoeven we het er natuurlijk niet mee eens te zijn.
Welnu, over het Duitsland van vandaag maakt Kissinger zich zorgen. Het is vooral
de Alleingang die bondskanselier Schröder zich tijdens de jongste
verkiezingscampagne veroorloofde, die hem aanleiding geeft tot die zorg. Daarin
bestempelde Schröder president Bush' politiek jegens Irak als avonturisme, waarmee
Duitsland niets te maken wilde hebben zelfs wanneer zij door de Verenigde Naties
zou worden gesanctioneerd. Daartegenover stelde Schröder een ‘Duitse weg’, die
neerkwam op neutraliteit inzake Irak.
Het politieke dier dat Schröder is, zou dit natuurlijk niet hebben gedaan als hij niet
geweten had dat deze politiek beantwoordde aan diepe gevoelens bij het Duitse
publiek, dat niets van oorlog moet weten. Dat dit zo is, blijkt ook uit de halfhartige
reactie van de oppositionele CDU op die politiek: ook zij weigerde militaire
samenwerking met een Amerikaanse actie tegen Irak, ja zelfs de beschikbaarstelling
van militaire bases in Duitsland.
Het was dus, aldus Kissinger, meer dan ‘electoraal opportunisme’ dat Schröder
dreef, en dàt maakt hem juist zo bezorgd. Irak was volgens hem slechts een aanleiding,
zo niet een ‘voorwendsel voor een reoriëntatie van Duitslands buitenlandse politiek
in een meer nationale richting’, waarmee de hele naoorlogse westerse politiek, die
de terugkeer van Duitsland in de gemeenschap van volken ten doel had gehad, op
het spel wordt gezet.
Kissinger spreekt hier van een ‘soort van anti-Amerikanisme dat een blijvende
verleiding is geworden voor Duitse politici’. Deze kwalificatie onderschat evenwel
het probleem: zeker, het oorlogsgevaar dat de Duitsers vrezen, wordt op het ogenblik
belichaamd door Amerika, maar het is niet zozeer anti-Amerikanisme waardoor de
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Duitsers gedreven worden alswel een alomvattende zucht van elk oorlogsgevaar
verschoond te blijven.
Al tijdens de Golfoorlog van 1990/91 hingen in Duitsland uit talloze ramen witte
lakens als protest. Bondskanselier Kohl kon toen niet verder gaan dan financiële
steun aan Amerika. Daarvóór waren er de massale protesten tegen de Vietnamoorlog
en de kruisraketten. Door de laatste werd zelfs een bondskanselier, Helmut Schmidt,
tot aftreden gedwongen. Ook de uitzinnige wijze waarop het Duitse publiek
Gorbatsjov eind jaren '80 verwelkomde (‘gorbimanie’), getuigde van die zucht, die
in geen enkel Europees land althans: groot land zo groot was.
De ironie van de geschiedenis wil dat in 1945, toen het oorlogszuchtige Duitsland
van Hitler verslagen was, de Amerikanen en Europeanen niets liever wilden dan een
pacifistisch Duitsland. Het land zou blijvend ontwapend blijven, uit vrees voor nieuwe
Duitse agressie. De Duitsers werden immers als aangeboren agressoren beschouwd.
En wat blijkt nu? Ze zijn eerder pacifistisch. Ze hebben de les van de Tweede
Wereldoorlog misschien te goed geleerd.
Anti-Amerikanisme is dus een vrij oppervlakkige benaming van het werkelijke
probleem. Kissingers verdere beschouwing bevestigt dit ook: zo wijst hij op de
nieuwe generaties, aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, die de ervaring van
de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw daarna missen; op de verschuiving
van het politieke centrum in Amerika in westwaartse richting, dus weg van Europa.
Ook heeft de Duitse hereniging Duitsland minder westers gemaakt: de Oost-Duitse
bevolking heeft niet dezelfde naoorlogse ervaringen gehad als de West-Duitse, heeft
dus minder reden zich verbonden te voelen met de Europees-Amerikaanse alliantie.
Kortom, Kissinger ziet het gevaar van een ‘zelfgenoegzaam isolement’ voor Duitsland,
en voor Europa ‘een terugkeer naar de toestand van vóór de Eerste Wereldoorlog’
(dus van vóór 1914).
Dit is inderdaad een niet geheel ondenkbare mogelijkheid, en dan maakt het niet
veel uit of zo'n isolement het resultaat is van anti-Amerikanisme dan wel van
pacifisme. Maar wijzen de laatste door Kissinger genoemde, ‘objectieve’ factoren
nieuwe generaties aan de macht zowel in Europa als in Amerika, verschuiving van
Amerika's prioriteiten weg van Europa er niet op dat de ‘reoriëntatie van de Duitse
politiek in meer nationale richting’ onderdeel is van een wijder verschijnsel: het
uiteendrijven van Amerika en Europa?
Dat uiteendrijven is een onvermijdelijk gevolg, niet van Duitslands isolement,
zoals Kissinger lijkt te geloven, maar van het eind van de Koude Oorlog, die alle
Europeanen de discipline van een buiten-Europese hegemonie had doen aanvaarden.
Nu dit bindmiddel niet meer nodig is, is voor iedereen de verleiding groot een eigen
weg te gaan.
Om de ironie der geschiedenis nog eens aan te roepen: de Oost- en
Midden-Europese landen die óf al lid van de NAVO zijn óf dat straks worden (evenals
van de EU), zijn juist sterk pro-Amerikaans, omdat zij in Amerika de enige waarborg
van hun veiligheid zien tegen een in hun ogen onberekenbaar Rusland. Niet alleen
de NAVO is dus, ondanks de show in Praag, verdeeld; maar ook Europa.
NRC Handelsblad van 21-11-2002, pagina 9

Speelt ideologie geen rol meer?
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Je kunt alles van de PvdA zeggen, maar niet dat ze niet aan introspectie doet. Na de
verkiezingen van 15 mei verschenen er verscheidene afleveringen van het maandblad
Socialisme en Democratie onder de titel ‘Na de dreun’. Met de dreun werd natuurlijk
de nederlaag bedoeld die de partij bij die verkiezingen had geleden, haar in de Tweede
Kamer bijna halverend en tot vierde, in plaats van eerste, partij reducerend.
Ook het laatste nummer is daar weer aan gewijd. Opnieuw zeggen vele
partijgenoten wat er mis is (of was) aan de partij. Een kleine bloemlezing: haar
‘gesloten en soms zelfs regenteske manier’ van politiek bedrijven; haar ‘lafheid en
angst’ zodra migranten aan de orde komen; haar ‘zichzelf coöpterende oligarchie’;
haar onvermogen ‘eigen beginselen te verwoorden’; de verwaarlozing van haar
stamelectoraat; en na 15 mei ‘de sfeer dat de kiezer zich vergist heeft’.
Deze introspectie is natuurlijk te prijzen (bij de VVD, die ook een dreun heeft
gekregen, merk je er minder van), maar is het niet een beetje te veel van het goede?
Ik bedoel daarmee: belemmert deze introspectie niet de blik naar buiten, in de eerste
plaats naar de oorzaken van het verrassende succes van het doodgewaande CDA,
dat weer eerste partij werd? Daarover heb ik niets in al die nummers gelezen.
Ook heb ik er, tenzij ik me vergis, niets gelezen over de bijdrage van Wim Kok
aan de déconfiture van zijn partij. En dan denk ik niet zozeer aan Kok als
minister-president (die het over 't algemeen goed gedaan heeft) als wel aan Kok als
partijleider. Per slot van rekening was hij de man die, al in 1995, zei dat het
‘afschudden van ideologische veren’ voor zijn partij een ‘bevrijdende ervaring’ was.
Voor hem persoonlijk mag dit een bevrijdende ervaring zijn geweest, want hij was
kennelijk, zoals vele anderen, moe geworden van het ideologische gedram van zijn
voorganger, Joop den Uyl. Maar was ook zijn partij, in haar geheel, daar vermoeid
van geraakt? Toen Kok sprak in een Den Uyl-lezing! was Den Uyl al acht jaar dood,
maar voor veel partijleden was hij toen nog de grote bezieler, naar wie zij heimwee
hadden. Trouwens, de nieuwe partijleider, Wouter Bos, weet niet beter dan zich weer
op hem te beroepen.
Anders gezegd: kan een partij haar ‘ideologische veren’ wel van zich afschudden
zonder zichzelf op den duur schade te berokkenen? Wat is een partij zonder
ideologische reden van bestaan? Zij kan nog zulke goede bestuurders leveren de
mens leeft niet van brood alleen. Vele PvdA'ers moeten dat onder het regime-Kok
ook gevoeld hebben, maar tja, Kok was in den lande hoogst populair. De partij kon
hem dus als stemmentrekker niet missen.
Dat neemt niet weg dat hij, met zijn afkeer van ideologie, zijn partij haar ziel heeft
ontnomen. En toen zij met de VVD, haar natuurlijke tegenstander, ging regeren,
kwam de ideologie helemaal onder de korenmaat te staan. Zo is de PvdA een
bestuurderspartij geworden, met alle, in S&D zo kleurrijk beschreven kenmerken
daarvan. Met andere woorden: wat Kok zo populair maakte in het land, heeft
bijgedragen tot de neergang van zijn partij.
Maar ook tot de ondergang van Paars. Immers, na acht jaar van
liberaal-socialistische coalitie kreeg de kiezer weer genoeg van de
compromissencultuur die zo'n coalitie met zich brengt en waarin de problemen die
het volk hoog zitten, niet benoemd, laat staan aangepakt, worden. Dan gaan velen
weer snakken naar ideologieën ook als ze zich er niet noodzakelijkerwijs helemaal
mee vereenzelvigen.
Dan komt de tijd van de Balkenendes, politici die een sterk geloof in hun ideologie
uitstralen. Het is meer de onverstoorbare en zich helder uitdrukkende persoon
Balkenende dan de nogal vage ideologie van het CDA die vele niet-CDA'ers, zelfs
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ongelovigen, op die partij heeft doen stemmen. Het is ‘verbazingwekkend’, schrijft
Eric Vrijsen in Elsevier (16 november) ‘dat het CDA-programma nauwelijks een
factor was’. De partij dankt haar populariteit aan ‘het roestvrije imago van de
lijsttrekker’.
Als De Hoop Scheffer nog lijsttrekker zou zijn geweest, zou het CDA die
aantrekkingskracht op de kiezers vrijwel zeker niet hebben gehad een
aantrekkingskracht die het blijkens de opiniepeilingen nog heeft. Iemand die de
indruk maakt te leven vanuit een sterk gevoelde overtuiging noem het ideologie
voldoet kennelijk aan een behoefte, ook bij mensen die zelf die overtuiging niet zo
sterk voelen. Het verklaart ook het succes van Jan Marijnissen, ook bij niet-SP'ers.
Daarom is de introspectie waaraan de PvdA zich nu overgeeft, niet afgerond zolang
zij niet ook een analyse van Koks betekenis voor de partij bevat en is zij ook dàn
niet voldoende als zij niet aangevuld wordt met een analyse van de motieven die
velen ertoe gebracht hebben hun stem op het doodgewaande CDA uit te brengen.
Een partij kan niet alleen van eigen ervaringen leren, maar ook van die van anderen.
‘Ideologie speelt nu geen rol meer’, schreef Elsbeth Etty in haar kolom in de krant
van 16 november. Ik waag dit te betwijfelen. Zeker, haar vraag is gerechtigd of de
SP nog socialistisch genoemd kan worden en de PvdA nog sociaal-democratisch; of
in GroenLinks nog iets herkenbaar is van communisme, pacifisme en
christen-radicalisme (de drie ideologieën waaruit GL is samengesteld); en wat dan
het verschil is met D66.
Maar dat wil niet zeggen dat partijen niet herkenbaar moeten zijn door de
beginselen waarop hun politiek, declaratoir althans, gegrond is, en wat zijn die
beginselen anders dan ideologie? Balkenende is kennelijk de belichaming van
bepaalde beginselen, dus van een bepaalde ideologie, en dat heeft hem geen
windeieren gelegd.
Dat kan, in principe, ook met progressieve partijen gebeuren, wier ‘brede
progressieve samenwerking’ Etty wenst. Maar op grond waarvan wenst zij die? Toch
zeker op grond van een bepaalde ideologie, hoe vaag omlijnd ook?
Of zou het op grond zijn van een bijna fysieke afkeer van al wat rechts is? Door
zulke viscerale motieven, die overigens net zo goed bij rechtse mensen voorkomen
denk aan de afkeer die Den Uyl bij hen opwekte worden misschien nog wel meer
mensen gedreven dan door ideologieën.
NRC Handelsblad van 28-11-2002, pagina 9

Mensen en symbolen
Meer dan een halve eeuw heeft er een soort taboe geheerst over de bombardementen
waaraan de Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog onderworpen zijn geweest en
waaraan tussen de vier- à zeshonderdduizend burgers ten slachtoffer zijn gevallen
een soortgelijk taboe als lag over de honderdduizenden door de Russen verkrachte
vrouwen.
Dat de geallieerden deze daden niet als hun meest glorieuze wapenfeiten
beschouwden hoewel er ook tienduizenden Britse en Amerikaanse vliegers bij zijn
omgekomen is begrijpelijk. Het gevecht op het slagveld geldt als heldhaftiger dan
het doden vanuit (betrekkelijk) veilige hoogte. In elk geval is ‘bomber’ Harris, de
commandant van de Britse luchtvloten, nooit, zoals zijn collega's van leger en vloot,
in de erfelijke adelstand verheven.
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Ook de Russen hadden enige last van een slecht geweten over hun uitspattingen
in de nadagen van de oorlog. Waarom zou er anders in de DDR niet over die
verkrachtingen gesproken mogen worden? En het is waarschijnlijk dat in Rusland
zelf nog steeds niet graag herinnerd wordt aan deze smet op de ‘Grote Vaderlandse
Oorlog’. Waar de eer in het geding is, staat de doofpot om de hoek, zoals wij
Nederlanders zouden moeten weten.
En de Duitsers zelf? Hun schuld aan de oorlog en aan de door hen bedreven
oorlogsmisdaden culminerend in de moord op zes miljoen joden was zo
overweldigend, dat zij jarenlang niet voor den dag durfden te komen met het leed
dat zijzelf ook in de oorlog hadden doorstaan uit vrees dat dit onmiddellijk zou
worden uitgelegd als een poging tot bagatellisering van hun misdaden of dat ze dan
subiet in de hoek van de neonazi's zouden worden gezet.
Er zijn sinds het einde van de oorlog wel enkele romans geweest die zich met dit
thema hebben beziggehouden, maar niet in een kwantiteit die enigszins beantwoordt
aan die van de bijna totale vernietiging van vele Duitse steden. Die romans zijn
trouwens, geen van alle, verkoopsuccessen geweest. Het is pas Günter Grass' laatste
boek, Im Krebsgang, dat ophef heeft gemaakt.
Hierin beschrijft hij de ondergang van een passagiersschip, volgestouwd met
vluchtelingen uit Oost-Pruisen (voornamelijk vrouwen en kinderen), dat begin 1945
door een Russische onderzeeboot werd getorpedeerd in de ijzige wateren van de
Oostzee. Een fait divers in de oorlog, dat trouwens zijn tegenvoorbeelden kent aan
de andere kant, maar dat verkleint niet het leed van de betrokkenen. Ook de Duitse
geschiedwetenschap heeft zich lange tijd niet systematisch beziggehouden met dit
aspect van de oorlog. De publicaties die erover zijn verschenen, behoren eerder tot
de plaatselijke geschiedenis en tot de memoires zoals die in het Deutsche Taschenbuch
Verlag zijn verschenen. Vele ervan zeer interessant, maar een totaalbeeld was er nog
niet.
Hierin probeert nu de historicus Jörg Friedrich te voorzien met zijn dit jaar
verschenen boek Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, dat de
bombardementen behandelt vanuit het gezichtspunt van de slachtoffers. Laat ik
dadelijk zeggen dat ik dit boek nog niet gelezen heb; ik ken het slechts van
besprekingen in de Duitse en Engelse pers. Maar het thema levert toch voldoende
stof voor commentaar.
Een half jaar geleden, op 30 mei, heb ik al enige kanttekeningen naast dit thema
gemaakt naar aanleiding van Im Krebsgang. Zo vroeg ik of er een objectieve maatstaf
is waaraan leed moet voldoen om als leed te kunnen gelden. Of is leed een puur
subjectieve belevenis en is de lijder de enige die over de mate ervan kan oordelen?
Zijn, met andere woorden, voor de romanschrijver de verschrikkingen die een
kleine jongen in een gebombardeerde stad beleeft, minder interessant (in de zin van:
minder toelaatbaar als thema) dan de verschrikkingen van een joods kind in
Auschwitz? En gebiedt ‘Auschwitz’ de Duitse historicus te zwijgen over mindere
holocausten?
Let wel: hier is de schuldvraag niet in het geding. Of beter: de schuld van Duitsland
aan de oorlog en aan ‘Auschwitz’ staat vast. Ook de Duitse historicus Ernst Nolte
morrelde daar niet aan, toen hij, een acht jaar geleden, de hypothese waagde van een
oorzakelijk verband tussen de Russische ‘goelag’, die al in de jaren '20 bestond, en
de latere moord op de joden een hypothese die veelal weggehoond werd als poging
tot witwassen.
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Maar ook schuldigen kunnen lijden, en hun lijden wordt niet minder door het lijden
van hun slachtoffers. Van oorlogsmisdadigers of om in Nederlandse termen te blijven
NSB'ers is dat nog steeds moeilijk te aanvaarden. Maar als het niet voor hen zou
gelden, dan geldt het toch zeker voor hun kinderen en kindskinderen, die nog lang
op de zonden van hun voorgeslacht zijn aangekeken. Zo is er ook nog altijd, zeker
bij degenen die de oorlog hebben meegemaakt, de neiging om op het lijden van
onschuldigen die op de een of andere manier met de nazi's te maken hadden Duitse
vrouwen en kinderen die bij bombardementen gedood of verkracht zijn of kinderen
van NSB'ers te reageren met het wederwoord: net goed of: eigen schuld! In elk geval
kunnen we niet ook nog met hen medelijden hebben!
Maar dan beschouwen we die vrouwen en kinderen niet als mensen, maar als
symbolen voor iets anders. Maar ‘het zijn altijd mensen die lijden of gedood worden,
en niet symbolen’, schrijft de zojuist ingezegende aartsbisschop van Canterbury,
Rowan Williams, in een dit jaar verschenen geschrift (Writing in the dust).
Hij schreef dit naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers op 11 september
2001, die hij zelf van dichtbij heeft meegemaakt. Zij die deze aanslag min of meer
vergoelijken als aanvallen op Amerika's macht vergeten, zegt hij, dat de mensen die
hierbij omkwamen, niet gereduceerd kunnen worden tot symbolen: ‘zij hadden
gezinnen, hobby's, een heel “achterland” van leven dat niet ophield met hun
beroepsidentiteit’.
Wie mensen niet behandelt als levende wezens (die goed of slecht, zwak of sterk,
onschuldig of strafbaar kunnen zijn), maar als symbolen voor iets anders,
nationaal-socialisme of kapitalisme bijvoorbeeld, beschouwt hen in feite als
on-mensen in literatuur, geschiedkunde of het dagelijkse leven.
NRC Handelsblad van 05-12-2002, pagina 9

Een onzeker ankerpunt
Van de posten die de Nederlandse diplomatie te vergeven heeft, is ongetwijfeld de
vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel de belangrijkste. Als iemand
die post tien jaar bezet heeft, dan betekent dit dat hij behoort tot de vertrouwdste
raadgevers van de Nederlandse regering.
De laatste tien jaar is dr. B.R. Bot die spin geweest in het web waar talloze
Nederlandse en Europese belangen in verstrengeld zijn. Wanneer hij iets zegt, dan
mogen we daar dus extra aandacht aan schenken, zowel wegens zijn langjarige
ervaring als om de centrale positie die hij inneemt.
Nu heeft Bot, die binnenkort afscheid neemt, onlangs een interview aan de
Volkskrant (13 november) gegeven, waarin hij zich zeer openhartig uit. Bijvoorbeeld
over zijn opdrachtgevers: ‘De fout van Nederland is dat we een bepaald standpunt
innemen zonder aan de consequenties te denken. In plaats van tijdig de bakens te
verzetten, blijven we vasthouden. Uiteindelijk moeten we toch door de bocht en
halen we niks binnen.’
Dat is een oude klacht van diplomaten. Ruim dertig jaar geleden schreef een
toenmalig topdiplomaat, dr. H.N. Boon, ook al eens over deze eigenschap en de
resultaten daarvan. Maar dat heeft blijkbaar niet veel geholpen, want nu komt Bot
met dezelfde klacht. Onze politici want die zijn de opdrachtgevers van onze
diplomaten zijn kennelijk onverbeterlijk. Maar ja, ook hierin vertegenwoordigen zij
het volk.
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Bot vertelt ook openhartig over de adviezen die hij zijn opdrachtgevers geeft.
Bijvoorbeeld: ‘Mijn advies is: altijd bij de Duitsers aanhaken. [...] Mochten er in het
grote Europa groepen worden gevormd, horen wij typisch bij een blok waarin ook
de Duitsers zitten. Daar voelen wij ons het meest bij thuis.’
Toen ik dat las, dacht ik dat deze openhartigheid zich alleen maar een diplomaat
kan veroorloven die over een paar weken toch weggaat. Maar nee hoor, in het debat
dat de Eerste Kamer vorige week hield over de ‘staat van de Europese Unie’ zei
minister De Hoop Scheffer op een gegeven ogenblik onverbloemd dat ‘Duitsland
het ankerpunt voor Nederland is en ook moet zijn in specifieke vraagstukken als de
vormgeving van Europa’.
Dat is niet gering, en even later bevestigde staatssecretaris Nicolaï dat nog eens
door te zeggen dat Duitsland ‘onze belangrijkste gesprekspartner’ is, niet alleen in
de Conventie over de vormgeving van Europa, maar ook wat betreft de
landbouwhervorming en veel financiële aangelegenheden.
Alvorens de merites van dit standpunt ter sprake te brengen, kunnen we ons
afvragen of die ministeriële openhartigheid wel erg diplomatiek is. Worden hier
Nederlandse kaarten niet al te open op tafel gelegd? Goed, de anderen Frankrijk in
de eerste plaats vermoeden allang dat het zo is als minister en staatssecretaris het
zeggen, maar moet dit vermoeden ook zo officieel bevestigd worden?
En zal die openhartigheid niet tot gevolg hebben dat Duitsland gaat denken dat
het Nederland in de zak heeft en dus verder niet al te veel aandacht hoeft te schenken
aan eventuele doleanties van Nederland? De vraag of die openhartigheid in
overeenstemming is met de waardigheid van een land dat, formeel althans, nog altijd
een zelfstandige buitenlandse politiek voert, zullen we maar onbeantwoord laten, als
zijnde niet van deze tijd.
Maar nu de merites. Nog een jaar geleden zou ik geneigd zijn geweest in te
stemmen met het standpunt van de heren De Hoop Scheffer, Nicolaï en Bot. Sindsdien
echter heeft Duitsland zwaar aan invloed ingeboet. Het heeft wat kort geleden nog
ondenkbaar was de gunst van Amerika verspeeld, en zijn economie zit diep in de
put. Kan Duitsland nog wel als ankerpunt voor Nederland dienen?
In elk geval is in Europa al een machtsverschuiving ten gunste van Frankrijk
merkbaar. Chirac is wat een jaar geleden ook ondenkbaar was de sterkste president
sinds de Gaulle. Hij heeft, in tegenstelling tot Schröder, het niet op een breuk met
Amerika over Irak laten aankomen. In de dialoog met Duitsland is hij de drijvende
kracht. Verdere Duitse concessies aan Frankrijk, ook wat de vormgeving van Europa
betreft, zijn dus te verwachten; en die zijn meestal ‘minder leuk voor een land als
Nederland’, zoals De Hoop Scheffer zelf in de Eerste Kamer zei.
Te vrezen valt dat, wanneer Nederland, vooral wat de vormgeving van Europa
betreft, zijn vertrouwen stelt in Duitsland, te veel kijkt naar de minister van
Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, die inderdaad, zoals Nederland, communautaire
oplossingen voorstaat. Maar bondskanselier Schröder? Op diens gezindheid valt
minder staat te maken. In een aan Duitsland gewijd overzicht kenmerkenderwijs ‘een
onzekere reus’ getiteld noemt The Economist van 7 december Schröder een ‘briljante
tacticus maar wat is de strategie?’
Moet Nederland, zoals Bots advies luidt, altijd aanhaken bij die onzekere reus?
Moet het, zoals De Hoop Scheffer wil, Duitsland zien als zijn ankerpunt? Zeker,
Duitsland blijft het grootste land van de EU. Zijn economisch potentieel is formidabel,
en ook geopolitiek gaat er geen weg naar Europa aan Duitsland voorbij. Op lange
termijn zal het wel weer een politiek voeren die beantwoordt aan die positie, maar
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die hoeft niet noodzakelijkerwijs te stroken met Nederlandse belangen althans zoals
een centrum-rechts kabinet die ziet.
Overigens is het de vraag of Nederland een keus heeft. Het ‘inspelen op wisselende
coalities’ in Europa, dat de Hoop Scheffer ook aanbeveelt, levert evenmin veel
zekerheid op.
NRC Handelsblad van 12-12-2002, pagina 9

De Huizingalezing aangevuld
Benno Barnards Huizingalezing ken ik slechts van de ingekorte (maar toch nog één
pagina beslaande) versie die zaterdag in de krant stond. Ik weet niet hoe ik in de
Leidse Pieterskerk gereageerd zou hebben telkens wanneer hij het had over ‘Huize
Europa’, maar al lezende dacht ik, telkens wanneer mijn oog viel op deze woorden,
dat hij nu Huizinga de naamgever van zijn lezing te berde bracht. Een optisch bedrog,
want Huizinga kwam er niet in voor.
Toch had Barnard het kunnen doen, want Huizinga heeft in 1940 omineus jaar!
een boekje geschreven over Patriotisme en nationalisme, en ook Barnard heeft het,
in de eerste helft van zijn lezing, over het nationalisme, dat het mooie en over 't
algemeen vreedzame kunstwerk dat de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie
was, heeft vernietigd.
‘Naar de hel dan met al die nationalistische dwazen’, roept hij uit. ‘Hun gestook
verpestte een aangenaam en fatsoenlijk samenlevingsmodel, dat bij een moderne
vorm van rechtsgelijkheid en een dito scheiding van kerk en staat, en voorts met
enkele wijzigingen inzake de positie van de regio's nog steeds een uitstekend
voorbeeld voor onze naar een centralisme à la française overhellende Europese Unie
zou kunnen vormen.’
Maar, helaas, het zelfstandigsheidsstreven van Tsjechen, Slowaken, Polen,
Hongaren, Kroaten en Slowenen die allemaal deel hadden uitgemaakt van die
dubbelmonarchie was te sterk, en het bouwwerk van de Habsburgers zakte in 1918
ineen, plaatsmakend voor een menigte van onafhankelijke staatjes en staten, waarvan
sommige elkaar naar het leven zouden staan. ‘Nee, ook Rudolf had het waarschijnlijk
niet gered’, zegt Barnard, verwijzend naar de zoon van de ‘almaar doorlevende’
keizer Frans Jozef, die nooit zijn opvolger zou worden.
Daarom was ook het pleidooi van de Franse historicus Jacques Bainville
(1879-1936) zinloos. Hij kritiseerde de Franse politiek van na de Eerste Wereldoorlog,
omdat deze die dubbelmonarchie had helpen slopen, daarmee niet alleen chaos in
Midden-Europa veroorzakend, maar ook zichzelf van een potentiële bondgenoot in
Duitslands rug berovend. Maar ach, te laat, te laat! Het nationalisme van de
Midden-Europese volken had zijn werk al gedaan.
Maar, vergeten we het niet, die ‘nationalistische dwazen’ konden zich, net zoals
hun geestverwanten in het West-Europa van een eeuw eerder, beroepen op het beginsel
van het zelfbeschikkingsrecht der volken, een democratisch beginsel. Konden de
West-Europeanen de Midden-Europeanen ontzeggen wat zijzelf hadden veroverd
en als beginsel huldigden?
Het nationalisme wordt nu veelal als reactionaire en funeste kracht gezien (behalve,
merkwaardig genoeg, wanneer het zich in ex-koloniale volken manifesteert daar
juichen we het nog altijd toe), maar eens, in de eerste helft van de negentiende eeuw,
ging het hand in hand met de democratie en gold het als een vooruitstrevende kracht.
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Metternich, de conservatieve staatsman die die periode domineerde, bestreed alle
nationalisme. Hij kwam in het revolutiejaar 1848 ten val.
Maar hoe konden de in beginsel universele democratie en het nationalisme een
broederpaar vormen? Huizinga legt het uit: in de tijd van de Verlichting, die uitliep
op de Franse Revolutie, ‘strijden twee denkbeelden om de voorrang: het vage ideaal
van algemene verbroedering, verdraagzaamheid, menselijkheid, de verwachting van
een vreedzame maatschappij, die haar geluk zal vinden in algemene vrijheid en in
een harmonisch leven naar de natuur, èn een niet minder sterke zin voor al wat eigen
land en eigen volk is.
Komt straks de Revolutie, dan roept de mond nog wel om het universele heil van
mensenmin en deugd, maar de gewapende hand slaat toe terwille van het vaderland
en van de natie, en het hart is bij deze. [...] Het feit bevestigt slechts dat steeds weer
de natuur sterker blijkt dan de leer.’
In augustus 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, herhaalt zich dit:
‘De snelheid en volkomenheid waarmee toen in alle oorlogvoerende landen het
socialisme tegenover de nationale politiek ineenzakte, hield voor de toekomst een
bedenkelijke waarschuwing in. Het gaf te verstaan hoe weinig de zogenaamde
ideologieën van de moderne tijd gelijken op de overtuigingen waarvoor eens de
martelaren des geloofs vielen.’
Maar Huizinga heeft het ook over het patriottisme, en dat valt volgens hem
‘onbetwistbaar in de positieve sfeer’. Een latere Nederlandse historicus, Joep Leersen,
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ziet patriottisme zelfs, eerder dan
het nationalisme, als voorloper van het liberalisme. Wanneer de historici dit zeggen
hebben ze zeker gelijk, maar is de tijdgenoten, die onderhevig zijn aan die stromingen,
dit fijne onderscheid altijd duidelijk? De socialisten van 1914 in elk geval niet.
Nog één keer Huizinga. Veertien dagen geleden schreef ik hier over de
bombardementen op de Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog. Mochten wij wel,
in het licht van ‘Auschwitz’, om aandacht vragen voor om niet te spreken van
medelijden met het leed van de vrouwen en kinderen die deze bombardementen
moesten ondergaan? Wat was Huizinga's reactie? Zijn zoon Leonhard schrijft daarover
in zijn Herinneringen aan mijn vader.
Hij bezoekt zijn vader in De Steeg, waarheen de Duitse bezetter hem uit Leiden
had verbannen. Vanuit het ‘hooggelegen huis’ dat hij daar bewoonde, keken ze naar
een bombardement op het Roergebied. ‘De wereld was donker. Geen licht in het
dorp, geen licht op de weg beneden, maar gruwelijke lichten daar ver weg in de
wonderlijk heldere nacht.
Een half uur geleden was de donder van eskader na eskader van geallieerde
bommenwerpers onzichtbaar over onze hoofden gerold. Nu hoorden wij niets meer,
zagen alleen het vuurwerk van het afweergeschut, een verre gloed van grote branden
en telkens weer een kantelende fakkel die langzaam omlaag tuimelde uit de hoogte,
een in brand geschoten geallieerde bommenwerper.
Wij hebben lang gekeken. Het schouwspel was van een afschuwelijke schoonheid,
te gruwelijker door de volmaakte vrede van het duistere en stille land om ons heen.
Ik herinner mij slechts één reactie van mijn vader: “Walgelijk...” Hij doelde niet
alleen op het neerschieten van onze bondgenoten, maar vooral op de zinloze
vernietiging van menselijke waarden.’
NRC Handelsblad van 19-12-2002, pagina 9
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2003
Met beide benen op de grond
‘Eenieder die voor het voetlicht treedt, zal op zijn prestaties worden beoordeeld. De
kritische houding waarmee waarheid wordt onderzocht en geloofwaardigheid getoetst,
is zeker positief.’ Deze woorden, die de koningin in haar kerstrede van 1999 uitsprak,
nodigen als 't ware uit ook de koninklijke uitspraken niet slechts in eerbiedig
stilzwijgen aan te horen.
Zo nu en dan heb ik dan ook sindsdien haar kersttoespraken, waarin zij, naar
gezegd wordt, zich het vrijst mag uitlaten, van kritische kanttekeningen voorzien, er
overigens rekening mee houdend dat zij zelfs daarin niet alles kan zeggen wat haar
op het hart ligt. Maar die toespraken zijn bedoeld stof tot nadenken te geven. Laten
wij dus nadenken en niet uitsluitend deinen op gevoelens die een oprechte en, deze
keer, beproefde vrouw natuurlijk ook bij ons wekt.
Stof tot nadenken gaf de toespraak die de koningin op eerste kerstdag tot ons
richtte. Wie had verwacht (of gevreesd) met een hoog Huub-Oosterhuisgehalte
geconfronteerd te worden wat, zo kort na de dood van prins Claus en de rouwdienst
in de Delftse kerk, begrijpelijk was kwam bedrogen uit. De koningin bleef met beide
benen op de grond.
Uit haar toespraak hebben velen de woorden: ‘De samenleving lijkt te verloederen’
gelicht. Afgezien daarvan dat dit geen erg originele opmerking is in een interview
met het Financieele Dagblad van zaterdag herinnert oud-minister van Justitie Korthals
Altes eraan dat die verloedering al hoog stond op de agenda van de kabinetten-Lubbers
1 en 2 (dus al in 1982-1989) moeten die woorden in hun verband worden beoordeeld.
Zij volgen op de opmerking: ‘Wij leven in een verwarrende tijd, vol onvrede en
onbestemde angstgevoelens’ iets waar niemand het mee oneens zal zijn. Maar zij
worden gevolgd door de woorden: ‘Losgeslagen van oude ankers blijkt onze
maatschappij niet goed bij machte om te gaan met het opbreken van vertrouwde
zekerheden.’
De luisteraar die deze woorden op zich in laat werken en daartoe heeft de koningin
hem drie jaar geleden uitgenodigd vraagt, ook als hij het hier mee eens is, af: wat
waren die ‘oude ankers’ en de ‘vertrouwde zekerheden’? De koningin zegt dat niet
(ook haar kersttoespraken kennen grenzen), maar gaf hier stof tot nadenken.
Die ‘oude ankers’ en ‘vertrouwde zekerheden’ werden tientallen jaren verschaft
door de zuilenmaatschappij. Iedere zuil gaf, door de kerk en/of de partij die haar
vormden, aan haar aanhangers een gevoel van geborgenheid, beschermdheid,
innerlijke solidariteit, dat hen in de vooroorlogse crisisjaren vrijwel immuun maakte
voor populistische verleidingen en na de oorlog bijdroeg tot sociale vrede die voor
de wederopbouw onmisbaar was.
Naar die jaren wordt nu veelal met afschuw gekeken. Zij zijn verbonden met
begrippen als Colijn en spruitjeslucht, maar dan worden achteraf maatstaven aangelegd
op periodes die deze helemaal niet kenden. Niet dat alles ideaal was. Verre van dien,
maar er was tenminste een stabiele samenleving, die bovendien helemaal niet zo
ingeslapen was als nu vaak beweerd wordt.
Maar waar het hier om te doen is, is dat die zuilenmaatschappij ingestort is, met
het gevolg dat velen, inderdaad, hun ‘oude ankers’ en ‘vertrouwde zekerheden’ kwijt
zijn en dus gevoeliger zijn geworden voor populistische stromingen, die
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noodzakelijkerwijs een eigentijds karakter dragen, dus geen kopieën zijn van die van
de jaren '30.
Natuurlijk weten we niet of ook de koningin, maar dan stilzwijgend, deze
‘invulling’ geeft aan haar woorden, maar eerlijk gezegd: een andere is moeilijk
denkbaar. En direct daarop laat zij volgen: ‘Te lang zijn onrust en onbehagen
weggedrukt.’ Enkele weken geleden haalde ik uit het maandblad Socialisme en
democratie woorden van (zelf)kritiek aan die, bijna woordelijk, hetzelfde zeggen.
In dezelfde geest hekelt de koningin de ‘verplichte verdraagzaamheid, waarmee
geduld wordt wat in wezen onaanvaardbaar is’. Dit leidt tot ‘schijntolerantie’ en kan
‘ontaarden in onverschilligheid of een excuus (...) om zich af te wenden van echte
problemen’. Hier wordt de geest van de laatste decennia veroordeeld.
Maar wat is dan de ‘échte tolerantie’, die de koningin wil? Het ‘vertrekpunt’
daartoe ziet zij in het aanvaarden van verschillen ‘in karakter, etnische afkomst,
geaardheid, talent en opvoeding’. Dat is juist, maar opmerkelijk is dat zij niet
verschillen in godsdienst noemt, en die kunnen juist, zoals wij sinds 11 september
2001 weten, leiden tot de ergste, ja meest consequente, vorm van onverdraagzaamheid.
Laten we echter niet onmiddellijk de vinger wijzen naar de islam. De dichter
Bilderdijk schreef in het begin van de negentiende eeuw: ‘En, rechtuit gezegd, geen
Godsdienst is verdraagzaam, of kan het zijn, dan omtrent de punten welke niet tot
haar behooren. (...) Het is alleen (...) de deelneming (die God in het hart stort) met
den dwalende waaruit tolerantie ontspruit. Maar de hoeveelste bezit dit Christendom?
En alle overig tolerantie prediken is laauwheid en onverschilligheid.’
In een commentaar op een kerstrede is deze herinnering aan het eigen erfgoed niet
onpassend, ook al komt dit commentaar van een niet-gelovige. Nederland mag zich
dan in een post-godsdienstig tijdperk bevinden, dat wil niet zeggen dat het immuun
is voor andere godsdiensten en pseudo-religies dan degene waarvan het zich
grotendeels geëmancipeerd heeft.
Nog één woord over het instituut kersttoespraken. Eens zal de huidige kroonprins
die moeten houden. Hij zal dan het nadeel ondervinden een man te zijn (die bovendien
vaak in uniform verschijnt). Mannen ontroeren de onkritische luisteraar nu eenmaal
minder gauw dan vrouwen. En de kritische luisteraar? Die houdt zijn hart vast, want
hij herinnert zich dat de prins eens niet zijn moeder, maar zijn grootmoeder als model
heeft genoemd waarnaar hij zich wil richten. Die had, met al haar gaven, in haar
toespraken niet altijd beide benen op de grond.
NRC Handelsblad van 02-01-2003, pagina 9

Eerherstel voor het kwaad
In Les dieux ont soif, een roman die ten tijde van de Franse Revolutie speelt, beschrijft
Anatole France hoe een jongeman, achter de stoel van madame de Rochemare staande,
zijn hand op die stoel legt. ‘Daaraan kon men zien’, zegt Anatole France, ‘dat de
Revolutie haar doel had bereikt, want onder het ancien régime zou, in gezelschap
van anderen, geen man zelfs maar met zijn vinger de stoel hebben aangeraakt waarop
een dame zat.’
Verraadt zich een soortgelijke omwenteling maar dan in omgekeerde richting ook
wanneer iemand die zichzelf ‘een burger met een sociaal-democratische overtuiging’
noemt en door anderen ‘meestal wordt aangekondigd als PvdA-ideoloog’, plotseling
met ‘het kwaad’ aan komt zetten een begrip dat zelden door gelovers in de vooruitgang
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en in de goedheid van de mens wordt gehanteerd? Want onlangs bezigde de aldus
betitelde J.W. de Beus, hoogleraar politieke theorie en cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam, dit begrip. Hij zei zelfs dat ‘het kwaad een integraal bestanddeel is
van de werking van de democratische samenleving, zelfs van de oude democratieën
als Nederland’. Hij deed dit in een zogeheten Etty Hillesumlezing, waarvan de tekst
uitgegeven is bij Uitgeverij Balans te Amsterdam.
‘Verloedering van het publiek domein, segregatie tussen “witte” en “zwarte”
burgers, politiek extremisme (waaronder islamisme), afname van elementaire
rechtsbescherming voor de minst bevoorrechten in samenhang met juridisering,
mislukte privatisering, corruptie in de uitvoering van overheidsprojecten en een
hardnekkige onbestuurbaarheid van publieke instellingen (zoals scholen en
universiteiten)’ zo omschreef De Beus het kwaad in onze samenleving.
Deze precisering komt enigszins als een anticlimax voor degenen die het kwaad
eerder plegen te vereenzelvigen met bijbelse begrippen als duivel en erfzonde. Maar
ook anderen zullen wellicht De Beus' identificatie van het kwaad wat overdreven
vinden. Niettemin is het interessant dat voor De Beus het kwaad niet iets externs is,
iets wat buiten ons ligt, maar wel degelijk ‘integraal bestanddeel’ is van onszelf,
althans van onze samenleving.
Immers, al de door De Beus als het kwaad aangeduide euvelen, te beginnen met
de ‘verloedering’ waarvan ook de koningin sprak in haar kerstrede, zijn producten
van onze maatschappij, dus van ons. Het zijn geen euvelen die wij voor de deur van
anderen kunnen leggen, onderwijl zelf onze handen in onschuld wassend.
Dat laatste doen we graag wanneer we het over het fascisme hebben een
verschijnsel waarvan de vereenzelviging met het kwaad algemene instemming heeft.
Het fascisme een benaming overigens die, wanneer zij ook op het nationaal-socialisme
toegepast wordt, op een Verharmlosung (bagatellisering, zo niet
omschuldigverklaring) neerkomt, zoals ik Simon Wiesenthal eens heb horen zeggen
is immers een verschijnsel waarvoor we onszelf, fatsoenlijke mensen, immuun
verklaren.
Maar is dat wel zo? Als in een groot Europees land, waarvan de bijdragen aan
cultuur en wetenschap onovertroffen en onmisbaar waren, miljoenen mensen van
wie de meesten oppassende burgers, in elk geval geen misdadigers waren achter een
verschijnsel als Hitler aanlopen, dan is dat niet iets waarvan we ons kunnen afmaken
met It can't happen here, zoals de titel van Sinclair Lewis' roman uit 1935 (let op het
jaartal!) luidt.
Natuurlijk zijn verschijnselen als het nationaal-socialisme en het eigenlijke fascisme
verklaarbaar uit de eigen geschiedenis en samenleving van, respectievelijk, Duitsland
en Italië, maar die zijn minder verschillend van die van de omringende landen dan
die van, zeg, Rusland (om ons tot de Europese landen te beperken). Vóór en na Hitler
werd trouwens, en terecht, de Duitse cultuur als een Europese cultuur beschouwd.
(Italië is, wat dit betreft, nooit in de ban gedaan.)
Welnu, als dat zo is, dan is er geen reden aan te nemen dat andere Europeanen in
beginsel niet ook en masse vatbaar zouden kunnen zijn voor verschijnselen als het
fascisme. En als, zoals hierboven werd geconstateerd, het fascisme algemeen met
het kwaad wordt vereenzelvigd, is er geen reden niet aan te nemen dat het kwaad
ook in ons schuilt. Het kwaad is dus niet extern, maar intern.
In een interview in De Standaard van 13 juni jl. zegt de schilder-schrijver Armando,
die in Amersfoort, vlakbij het beruchte concentratiekamp van die naam opgroeide:
‘Over de herkomst van het kwaad weet ik weinig. Ik denk dat het simpel is. Het
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kwaad is in de mens. Het komt uit de mens voort.’ Dit inzicht komt, voorzover ik
weet, niet uit een christelijke overtuiging voort; eerder uit zijn jeugdervaringen. En
hij voegt daaraan toe:
‘Na de capitulatie hingen er aan de sigarenwinkel van Amersfoort foto's over
massagraven. In de onderschriften was er sprake van “onmenselijkheden”. Dat klopt
niet, dacht ik. Dat zijn menselijkheden. Dat dacht ik toen al. Ik was vijftien.’
Inderdaad, het dubbelzinnige woord menselijkheid is een van die fopspenen waardoor
we onze eigen natuur mooier maken dan zij is.
Conclusie: ook een seculiere of post-godsdienstige samenleving heeft behoefte
aan erkenning van het kwaad. Dit is immer, zoals de filosoof Leszek Kolakowski
eens zei, ‘voortdurend aanwezig in de ervaring van de mensheid. Het gaat er niet om
jezelf immuun ervoor te maken, maar om de vraag onder welke omstandigheden je
het kunt ontdekken en in toom houden’ ook bij jezelf, voeg ik eraan toe.
NRC Handelsblad van 09-01-2003, pagina 7

Voordeel van de twijfel tot hoelang?
‘Bush is een idioot.’ Om deze kwalificatie van het staatshoofd van het buurland is
onlangs een Canadese minister moeten aftreden, maar waarschijnlijk wordt dit oordeel
door velen in Nederland gedeeld, vooral bij de chattering classes ofwel chic links
(type Gretta Duisenberg).
Nu is president Bush, hoewel hij aan een van Amerika's topuniversiteiten is
afgestudeerd, niet bepaald het prototype van een intellectueel, maar is dit op zichzelf
erg? Moet een politicus, moet een president van de Verenigde Staten beslist een
intellectueel zijn? Ik zou zeggen: liever niet.
Twintig jaar geleden werd om een andere Amerikaanse president, Ronald Reagan,
ook veel gelachen wegens zijn geringe intellectuele gaven. Iemand als de journalist
W.L. Brugsma (ook een voorbeeld van chic links) hield niet op hem een tweederangs
filmacteur te noemen (wat hij was geweest). Zou Brugsma een eersterangs acteur
als president hebben geprefereerd?
Intussen is Reagan wèl de president geweest onder wie er een einde aan de Koude
Oorlog is gekomen zij het niet langs de weg die het Interkerkelijk Vredesberaad en
de honderdduizenden van de antiraketdemonstraties hadden willen bewandelen.
Integendeel: Reagan heeft, geholpen door enkele Europese bondgenoten (onder wie
Nederland zich niet in de eerste rij bevond), de Sovjet-Unie door hernieuwde
bewapening tot het inzicht gedwongen dat zij de wapenwedloop niet verder aankon.
Zijn plan voor een ruimteschild, dat Amerika onkwetsbaar moest maken voor
raketaanvallen, was waarschijnlijk van meet af aan onuitvoerbaar en zette bovendien
het evenwicht tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, dat immers gebaseerd
was op wederzijdse kwetsbaarheid, op het spel.
Zo was in 1983, toen Reagan dit plan (Strategic Defense Initiative genoemd)
lanceerde, ook mijn aanvankelijke, bezorgde reactie tot ik inzag dat de Russen, die
altijd diep onder de indruk waren geweest van het Amerikaanse kunnen, er iets anders
over dachten. Zij vreesden niet alleen een nieuwe fase in de wapenrace, maar ook
en misschien vooral een technologische spin-off van SDI, die de Sovjet-Unie nog
meer achterop zou brengen.
Hetzelfde kan gezegd worden van het plan om kruisraketten in Europa te plaatsen
(waartegen vooral die massademonstraties in Nederland gericht waren). Zij zouden
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het strategisch voordeel dat de Sovjet-Unie met haar SS-20's had verkregen, tenietdoen
en haar ook op het gebied van de middellangeafstandsstrategie dwingen tot een
nieuwe fase in de race. Dat kon zij economisch niet aan. Dus gooide zij, onder
Gorbatsjov, de handdoek in de ring. Eind Koude Oorlog.
Nu zullen velen vooral in Nederland zeggen: maar hier zijn volkomen immorele
middelen gebruikt om een eind aan een ongewenste toestand te maken. Misschien.
Maar hadden ze die ongewenste toestand dan liever voortgezet gezien? Zo niet, dan
moeten zij die domme Reagan, die zij als een gevaar beschouwden (zo ze hem niet
belachelijk vonden), de eer geven die hem toekomt.
Zou het niet met president Bush enigszins van hetzelfde laken een pak zijn? Hij
bereidt zich en de wereld kennelijk op een oorlog met Irak voor. Die oorlog zou een
ramp zijn (niet alleen voor Irak), maar die oorlogsvoorbereidingen hebben wèl alvast
bereikt dat Irak opnieuw wapeninspecties in eigen land heeft toegelaten. Dat zou met
zoete broodjes nooit bereikt zijn geweest.
Wie weet of voortgezette oorlogsvoorbereidingen Irak niet tot verdere concessies
zullen dwingen? Moeten we Bush niet op z'n minst het voordeel van de twijfel gunnen
temeer omdat hij zich tot dusver, ondanks alle martiale taal, niet de unilaterist heeft
betoond die velen ik ook in hem zagen?
Hij heeft immers, toen puntje bij paaltje kwam, in september jl. niet de raad gevolgd
van zijn naaste adviseurs Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz en anderen die op spoedig
gewapend ingrijpen aandrongen, maar die van zijn gematigde minister van
Buitenlandse Zaken, Colin Powell. De Verenigde Naties werden ingeschakeld.
Voorlopig geen unilaterisme dus.
Intussen is zijn positie binnenslands aanzienlijk versterkt. Bij de tussentijdse
verkiezingen in november heeft hij een klinkende overwinning op de oppositie
behaald, iets wat voor een zittende president ongewoon is. Wat dat betreft, zou hij
dus zijn koers kunnen voortzetten, die er tot dusver een is van matiging en
multilateralisme onder gelijktijdig uitslaan van krijgshaftige taal.
Die Bush is dus misschien niet zo dom en idioot als waarvoor hij in de café society
van Amsterdam en elders wordt uitgemaakt. Hij verdient het voordeel van de twijfel.
Maar naarmate de onzekerheid, die de essentie van twijfel uitmaakt, voortduurt,
wordt de twijfel groter. Scheppen de oorlogsvoorbereidingen ook als hun doel niet
oorlog, maar Saddams capitulatie zou zijn niet een eigen momentum, dat het steeds
moeilijker maakt de zaak, ook wanneer het wenselijk is, terug te draaien zonder
gezichtsverlies voor de president en zonder demoralisatie van zijn troepen?
Tot nog toe hebben Amerika's oorlogsvoorbereidingen als politiek instrument
gediend en zijn ze als zodanig succesrijk geweest. Zou het ogenblik komen dat militair
gebruik nodig wordt geacht, dan is ook militair succes, gezien het Amerikaanse
overwicht, verzekerd. Maar ten koste waarvan? Saddam zou verslagen worden, maar
zijn nederlaag zou tevens talloze Arabische en andere moslims in de armen van het
terrorisme drijven. We moeten dus hopen dat er geen oorlog komt, maar dat wordt
met de dag onzekerder.
NRC Handelsblad van 16-01-2003, pagina 9

Een berekenbaar achterland?
‘Nederland jojoot de verkiezingen in.’ Deze kop in de Vlaamse krant De Standaard
van zaterdag, geeft vrij goed weer hoe het buitenland, voorzover in ons land
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geïnteresseerd, erover denkt. En inderdaad: kan een land ernstig genomen worden
waar een partij (de LPF), uit het niet komend, de tweede des lands wordt (met 26
zetels in de Tweede Kamer) en acht maanden later terugvalt op acht zetels; en waar
de grootste partij (de PvdA) in dezelfde tijdspanne valt van 45 op 23 zetels en weer
terugspringt op 42? Kan zo'n land een berekenbare partner zijn in het internationaal
overleg?
Voeg daarbij dat die meteorieke stijgingen van de LPF in 2002 en van de PvdA
in 2003 te danken zijn aan het charisma van resp. Pim Fortuyn en Wouter Bos, dan
wordt het duidelijk dat onder de schijnbare terugkeer tot de normaliteit die de
verkiezingen van gisteren vertoonden, veel drijfzand schuilt. Ook dat draagt niet bij
tot een beeld van stabiliteit.
Op de dag dat Nederland, voor de tweede maal binnen twaalf maanden, zijn
politieke gezicht aan het veranderen was, kwamen de politici van twee Europese
landen die er werkelijk toe doen, in Versailles bijeen om de veertigste verjaardag
van het Frans-Duitse verdrag van 1963 te vieren. Weinigen hunner zullen gisteren
de festiviteiten verlaten hebben om op de televisie de uitslagen van de Nederlandse
verkiezingen te volgen.
Overigens viel er in Versailles eigenlijk weinig te vieren, want al een halfjaar na
de ondertekening van dat verdrag, verklaarde een der ondertekenaars, president de
Gaulle, het voor dood: ‘Verdragen zijn als jonge meisjes en rozen: ze duren zolang
ze duren. Als het Frans-Duitse verdrag niet zou worden toegepast, dan zou dat niet
voor de eerste maal in de geschiedenis zijn.’ En hij citeerde, zoals een Nederlands
staatsman zelden zou doen, uit eigen literatuur: ‘Hélas! Que j'en ai vu mourir de
jeunes filles!’ (Victor Hugo). Waarom uitte de Franse president zich zo cynisch? De
Duitse Bondsdag had bij de ratificering van het verdrag voor een preambule gestemd
waarin het deelgenootschap met de Verenigde Staten, de defensie in het kader van
de NAVO en de Britse deelneming aan de Europese eenwording tevens tot de ‘grote
doelen’ van de Duitse politiek waren verklaard - alle doelen waaraan de Gaulle, zacht
gezegd, geen prioriteit gaf. Bovendien stond bondskanselier Adenauer op het punt
plaats te maken voor de veel Atlantischere Erhard.
Sindsdien hebben de Frans-Duitse betrekkingen grote schommelingen vertoond.
Nooit gingen beide landen, ook wanneer die betrekkingen voortreffelijk waren (zoals
onder Helmut Schmidt en Valéry Giscard d'Estaing of onder Helmut Kohl en François
Mitterrand), uit van één conceptie. Grofweg gezegd, huldigde Frankrijk de conceptie
van het ‘Europa der staten’, terwijl Duitsland meer de federale gedachte toegedaan
was.
Dit verschil in conceptie verraadt zich ook in het compromis dat president Chirac
en bondskanselier Schröder op 14 januari hebben bereikt. Zouden ze het fundamenteel
eens zijn geweest, dan zouden zij nooit de monsterconstructie hebben bedacht van
een Europa onder twee presidenten: één te kiezen door de Raad van regeringsleiders
en één van de Europese Commissie, te kiezen door het Europese Parlement: een
recept voor ruzie en, waarschijnlijk, meer bureaucratie. Zeker, tegelijkertijd stellen
zij voor om de externe functies van de Europese Unie onder één hoofd (en niet, zoals
tot dusver, onder twee hoofden) te verenigen. Dat is een vooruitgang, maar dan moet
die nieuwe ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van Europa wèl een buitenlands beleid
te verdedigen hebben dat kan rekenen op de instemming van, op z'n minst, een
gekwalificeerde meerderheid van 25 lidstaten.
Het Frans-Duitse compromis, waarvan de details overigens nog uitgewerkt moeten
worden zelfs zijn er niet onaanzienlijke verschillen tussen de Franse en de Duitse
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tekst -, is al gestuit op bezwaren van kleinere Europese staten, waaronder die van de
Benelux. Zij zien er een versterking van de positie van de grotere staten in.
Vooral de keuze voor een president van de Europese Raad voor de duur van
maximaal vijf jaar steekt hen - temeer omdat bondskanselier Schröder kort tevoren
tegen premier Verhofstadt van België had gezegd dat hij wel, om Chirac ter wille te
zijn, de een of andere vorm van Europese voorzitter zou moeten aanvaarden, maar
dat dit in geen geval een voltijder zou zijn.
Wat dat betreft, is Duitsland, dat door sommige kleine landen als een soort
waarborger van hun belangen werd gezien, op dit punt weer eens door de knieën
gegaan - wat de verzwakte binnen- en buitenlandse positie van zijn regering tegenover
de versterkte dito dito van Chirac weerspiegelt. Minister De Hoop Scheffer zal reden
tot spijt hebben dat hij onlangs voor de Tweede Kamer heeft gezegd dat ‘Duitsland
het ankerpunt voor Nederland is en ook moet zijn in specifieke vraagstukken als de
vormgeving van Europa’.
Maar dit alles is op korte termijn bezien. Op langere termijn zullen de eigenlijke
krachtsverhoudingen - ook die tussen Frankrijk en Duitsland - en de stemmingen
onder Europa's cultureel en politieke bonte bevolking uitmaken welke koers Europa
vaart. Die beslissende factoren laten de kleinere landen niet geheel zonder hoop.
Zoals de vorige Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, schrijft
in Le Monde van 17 januari:
‘Met opeenvolgende uitbreidingen en in de loop der tijd is het Europese systeem
multilateraler, onstabieler geworden; het is minder dan tevoren een “gemeenschap”.
(...) De Frans-Duitse initiatieven zullen dus in de toekomst meer rekening moeten
houden met de posities van de andere Europeanen (...).’ Kansen dus voor een
bekwame Nederlandse diplomatie, die dan echter wèl een berekenbaar achterland
dient te hebben.
NRC Handelsblad van 23-01-2003, pagina 9

Nationale navelstaarderij
Wie was de grote afwezige bij de verkiezingen van vorige week? Dat was de
internationale positie van Nederland. Die is in de verkiezingscampagne zelden of
nooit ter sprake gebracht, terwijl Nederland in werkelijkheid met handen en voeten
gebonden is aan ‘Brussel’ en bovendien, als handelsland bij uitstek, afhankelijk is
van de wereldconjunctuur, die op 't ogenblik een neerwaartse trend vertoont.
Maar daar werd in de campagne grotendeels over gezwegen, en zo werd bij de
kiezers de illusie versterkt dat alle problemen waarmee Nederland te kampen heeft,
nationaal kunnen worden opgelost. Natuurlijk wisten in elk geval de leiders van de
drie grote partijen CDA, PvdA en VVD dat dit niet zo was, en als ze al eens het
electoraat daaraan herinnerd hebben, dan hebben de media dat niet nieuwswaardig
gevonden.
Wat betekent dit? Dat het Nederlandse publiek, wanneer het klachten heeft, zich
nog altijd richt tot Den Haag, en niet tot de centra waar de ‘echte beslissingen die de
mensen raken’, (zoals oud-minister Ritzen zei in het interview in het Zaterdags
Bijvoegsel van 25/26 januari) worden genomen.
Zeker, de beslissingen die uiteindelijk de schommelingen in de wereldeconomie
bepalen, ontsnappen grotendeels aan elke controle, maar over wat er op Europees
niveau wordt beslist, wordt, formeel althans, wel degelijk verantwoording afgelegd.
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Alleen hebben de Nederlandse parlementariërs die vorige week gekozen zijn, weinig
greep op dit proces. Maar die werkelijkheid wordt de mensen in de
verkiezingscampagne zorgvuldig onthouden.
In oktober heeft Zalm in de Tweede Kamer nog wel een opzienbarende filippica
tegen uitbreiding van de Europese Unie gehouden, maar ‘Europa’ heeft blijkbaar,
ook indien kritisch benaderd, zo weinig aantrekkingskracht als verkiezingsthema,
dat hij er niet op doorgegaan is. En een dreigende oorlog met Irak, die toch Nederland
ook niet onverlet zou laten, was al evenmin een issue in de campagne (zoals in
Duitsland wel het geval was geweest).
Bij verkiezingen doet Nederland dus aan navelstaarderij, en de politici moedigen
dit aan. Dit is overigens in bijna alle landen het geval, maar we hebben het hier over
ons eigen land, dat zich er vanouds op beroemt zo internationalistisch te zijn. Dit
‘internationalisme’, dat zich in de praktijk voornamelijk tot volkenrecht,
mensenrechten en liefdadigheid beperkt, sluit blijkbaar een zeker nationalisme niet
uit.
Wat de Europese Unie betreft, waar Nederland zo afhankelijk van is, betekent dit
dat deze internationale organisatie bij het Nederlandse publiek niet die legitimiteit
bezit die ‘Den Haag’, ook als dat publiek ertegen is, nog wèl bezit. Dat gebrek aan
legitimiteit wat iets anders is dan legaliteit van ‘Brussel’ is het grote probleem van
de Europese integratie.
In het jongste rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld, wijdt de
voorzitter van de raad, prof. mr. M. Scheltema, in zijn slotbeschouwing enige aandacht
aan dit cruciale probleem. Ook hij signaleert dat ‘in de beleidssectoren de
gedachteontwikkeling in veel gevallen nog sterk een nationaal karakter heeft’. ‘Ook
wanneer men zich goed bewust is van het feit dat er een internationale dimensie
bestaat, wordt die soms meer als randvoorwaarde beschouwd dan als beleid in
ontwikkeling, waarop men vanuit Nederland moet trachten een zo groot mogelijke
invloed uit te oefenen.
Dat is niet gelukkig, want het beleid dat op Europees niveau of in andere
internationale gremia tot stand komt, moet ook voor de Nederlandse burgers als een
legitiem beleid aanvaard kunnen worden.’ Dezen ‘moeten ervan overtuigd zijn dat
voldoende aandacht aan hun belangen en inzichten is besteed’.
Welnu, dat is kennelijk nog niet het geval, en daarom mist de EU vooralsnog
voldoende legitimiteit. Om dit euvel te verhelpen acht Scheltema ‘een zichtbare
nationale participatie’ aan de besluitvorming op bovennationaal niveau nodig, en
daarbij kent hij de nationale staat een ‘scharnierfunctie’ toe. ‘Zolang er niet een
internationale volksgemeenschap ontstaat, zal de rol van de staat [...] nog aanzienlijk
moeten zijn.’
Aan de rol die nog voor de nationale staat is weggelegd, spendeert Scheltema
vervolgens nog enkele behartigenswaardige gedachten, maar zo mag er hier aan
toegevoegd worden die rol kan alleen goed vervuld worden wanneer de staat niet
verzwakt wordt door groeiend onbehagen over beslissingen die elders Brussel of
Den Haag genomen worden. Aangezien Brussel voor de kiezers niet bestaat, anders
gezegd: geen legitimiteit bezit, richt dat onbehagen zich in de eerste plaats tegen Den
Haag, daarmee de nationale staat verzwakkend en Brussel niet versterkend.
NRC Handelsblad van 30-01-2003, pagina 9
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Amerika is anders
Bijna iedereen die Ad Melkert kent, verzekert dat hij een hartelijke, open man is.
Maar het beeld dat hij op de televisie uitstraalde, was heel anders. Wie herinnert zich
niet de zure man in het debat met Pim Fortuyn na de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2002? Of het beeld van de wegsluipende gluiperd op de afscheidsreceptie
van zijn tegenstander Van Gijzel? Dat beeld, niet de werkelijkheid (als we zijn
vrienden mogen geloven), heeft hem de das omgedaan.
Zou er iets soortgelijks met president Bush aan de hand zijn? Op vele Europeanen
(mij incluis) maakt hij de indruk van iemand die een te grote mantel omgeworpen
heeft gekregen en zich daarvan bewust is; iemand die zich voortdurend moet bewijzen.
Die op elkaar geperste lippen stralen geen vastberadenheid uit, maar de schijn daarvan.
(Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat Clinton ook vaak zo'n mondje toonde.)
Het is een weinig geloofwaardig beeld.
Maar mogen wij, Melkert gedachtig, dáárop ons oordeel gronden? De vervreemding
wordt nog sterker wanneer wij naar zijn taal luisteren - niet zozeer de inhoud alswel
de vorm ervan. Die profetische, bijna manicheïstiche vormen waarin hij zijn
boodschap kleedt, doen het in het postreligieuze Europa niet. Daar wordt
schijnheiligheid achter gezocht, maar volgens zijn criticus Michael Lind, die Marc
Chavannes in het Zaterdags Bijvoegsel van 1 februari interviewde, zijn Bush
godsdienstige verwijzingen ‘authentiek en diep gevoeld’.
Het komt dus neer op een verschil in cultuur tussen Amerika en Europa, waarbij
onmiddellijk aangetekend moet worden dat Europa tot dusver meer te maken heeft
gehad met het oosten van Amerika - het ‘oude Amerika’, om de woorden van
Rumsfeld te parafraseren - welks banden met Europa vanouds sterker waren dan met
Texas, Bush' staat, dat in alles extreem is.
Tweede kanttekening: ook in Europa zijn er diepe verschillen in cultuur tussen de
landen (wat heeft een Siciliaan gemeen met een Noor?), verschillen die een echte
Europese eenheid verhinderen. Na het einde van de Koude Oorlog, die Amerika en
Europa, maar ook de Europese landen onderling tot samenwerking dwong, treden
die verschillen weer meer naar voren - ook die tussen Amerika en de Europese landen.
Tijdens een ruim vierjarig verblijf in Amerika ben ik mij van die culturele
verschillen erg bewust geworden, en na terugkeer heb ik daar meermalen van getuigd.
Ook hierbij past een kanttekening: ik liet mij niet verleiden tot anti-Amerikanisme.
Integendeel, ik gaf - zolang de Koude Oorlog duurde - onverbloemd prioriteit aan
de banden met Amerika, dat ons beschermde, boven de Europese eenheid.
Maar dat hoefde een analyse van de culturele verschillen tussen Amerika en Europa
(beter: Europese landen) niet te beletten, en in mijn analyse betrok ik ook de plaats
die de godsdienst in de Amerikaanse samenleving innam. Ik citeer een paar passages
uit een inleiding die ik in maart 1956 in Rotterdam hield: ‘De Amerikaan vereenzelvigt
cultuur met maatschappij en met volk (hij spreekt dan niet zozeer over cultuur alswel
over way of life). Daartoe behoren ook geloof en godsdienst. In het grotendeels
geseculariseerde Europa is die vereenzelviging zoek (behalve misschien in landen
als Spanje, Polen en Griekenland).’
‘De Amerikaanse cultuuropvatting, die niets van het tegenwoordige leven uitsluit,
is hard op weg de plaats van de godsdienst in te nemen. Terwijl in Europa de cultuur
geseculariseerd is, is het in Amerika de kerk die geseculariseerd is. Er is dan ook
geen tegenstelling tussen kerk en maatschappij. Sterker nog: wil men in de
maatschappij slagen, dan moet men goed lid van de kerk zijn.’
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‘Daarbij is de inhoud van het geloof van secundaire betekenis. Het maakt dan ook
niet veel verschil of men naar een preek van een presbyteriaanse, een methodistische
of anglicaanse dominee luistert. De leer is bijna overal hetzelfde. Het is allemaal
praktische levenswijsheid. Introspectie wordt niet gevraagd.’
‘De godsdienstsocioloog Will Herberg komt tot de conclusie dat er één grote
Amerikanse kerk bestaat met, zoals General Motors, verschillende onderafdelingen.
Het beste woord voor dit geloof is “amerikanisme”. Het is het geloof in Amerika's
bijzondere roeping, in zijn uitverkorenheid.
Het is een geloof met een missie: Amerika verspreidt het graag onder andere
volken. De nuchtere president Truman (1945-1953) noemt in zijn memoires het
Marshallplan een toepassing van de Bergrede.’ (Maar ja, in de jaren '70 zou een
Nederlandse politicus, Willem Aantjes, de Bergrede ook als recept voor de dagelijkse
politiek aanprijzen en deswege hogelijk geprezen worden.)
In die inleiding legde ik, achteraf beschouwd, te veel nadruk op de invloed van
het puritanisme. Die is er zeker geweest (en nog), maar nu neig ik er eerder toe het
eens te zijn met de Engelse politicoloog John Gray, die in De Groene Amsterdammer
van 1 februari schreef:
‘Ondanks al haar niet-aflatende vroomheid staat de Amerikaanse cultuur ver af
van de traditionele christelijke doctrine dat het menselijk leven onvermijdelijk
verdoemd is door zonde.’ Integendeel zelfs: de Amerikaan gelooft dat de mens van
nature goed is en de wereld maakbaar.
Wat dat betreft, hebben de rechtse Bush en Europees links dus meer gemeen dan
ze zelf denken.
NRC Handelsblad van 06-02-2003, pagina 7

Gebabbel der machtelozen
Babbelen is het wapen van de machtelozen. Dat is de indruk die je krijgt wanneer je
op de talloze babbelshows die de Nederlandse televisie rijk is, de debatten over Irak
volgt - àls je ze tenminste kunt volgen, want meestal praten de deelnemers door
elkaar heen of worden ze door de gespreksleider in de rede gevallen.
Maar als er eens een verstandig woord valt - meestal wedijvert de ondeskundigheid
van de deelnemers met hun verwatendheid, en nooit zal iemand eens zeggen: ik weet
het niet - maar als er eens een verstandig woord valt, dan denk je: wat haalt het uit,
wat brengt het in beweging?
Buiten de taalgrens wordt het niet gehoord, en als we aannemen dat onze eigen
politici en bewindslieden ernaar luisteren en handelen - een hachelijke veronderstelling
- dan verschuift de vraag: welke invloed hebben zij, heeft dus Nederland, op het
proces dat onweerstaanbaar naar oorlog schijnt te drijven?.Tekenend is, wat dit
betreft, wat minister De Hoop Scheffer te melden had na zijn gesprek met zijn
Amerikaanse collega Powell, vrijdag in Washington: De Nederlandse bewindsman
had ‘vragen noch klachten te horen gekregen over het niet-tekenen door Nederland
van de recente brief van acht Europese leiders, die royale steun aan de Verenigde
Staten inzake Irak hadden gegeven’, zo tekende onze correspondent uit de mond van
De Hoop Scheffer op.
Nu vráág ik je! Nu zijn er eens acht Europese leiders - later werden dat er meer die, anders dan Frankrijk en Duitsland, loyaliteit aan de VS betuigen, maar het
Nederland van de atlantische De Hoop Scheffer is daar niet bij. Je zou verwachten
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dat Powell zijn Nederlandse collega op z'n minst zou hebben gevraagd: zeg, hoe zit
dat? Maar nee, Powell was niet geïnteresserd in de redenen van deze Nederlandse
extra tour (en De Hoop Scheffer waarschijnlijk opgelucht dat hij geen verantwoording
hoefde af te leggen).
De redenen die De Hoop Scheffer overigens voor binnenlands gebruik heeft
gegeven voor deze onthouding, zijn weinig indrukwekkend. ‘Wij hebben er geen
behoefte aan, verschillen in Europa te accentueren en willen juist bruggen slaan’,
zei zijn woordvoerder. Dus dan maar die verschillen liever verdoezelen? Bovendien:
zitten de ruziënde Europeanen werkelijk te wachten op de Nederlandse
bruggenbouwer? Welk een zelfoverschatting! Trouwens, een paar dagen later
ontmoetten Blair, één van de acht, en Chirac elkaar in Le Touquet. De bruggenbouwer
hadden ze daarbij niet nodig.
Overigens is deze Nederlandse onthouding ook op langere termijn bezien interessant
(zowel voor degenen die het ermee eens zijn als voor de tegenstanders). Zij ligt in
de lijn van de politiek van neutraliteit die Nederland vóór 1940 ruim een eeuw lang
heeft gevolgd. Als het Atlantisch bondgenootschap uit elkaar valt en een Europese
buitenlandse politiek niet van de grond komt (anders gezegd: Europa geen politieke
eenheid wordt), dan ligt het voor de hand dat bij de Europese staten oude reflexen
terugkomen.
In de laatste twintig jaar van die vooroorlogse neutraliteit was Nederland trouw
lid van de Volkenbond (neutraliteitspolitiek werd toen omgedoopt in
zelfstandigheidspolitiek). Nu stellen veel Nederlanders hun vertrouwen in de opvolger
van de Volkenbond: de Verenigde Naties. Maar stel dat de Veiligheidsraad van de
VN het groene licht zou geven voor een militaire actie tegen Irak - daarvoor zou
geen van de vijf van de permanente leden van zijn veto gebruik mogen maken zullen alle Nederlanders dan braaf volgen?
De Nederlandse regering waarschijnlijk wel. Maar ook allen die nu roepen dat
Saddam Hussein niet door de Verenigde Staten, maar door de Verenigde Naties
aangepakt moet worden? Zo neen, dan is dat merkwaardig - te meer omdat, zoals
Martin Wolf (die er zelf open voor uitkomt een twijfelaar te zijn) in de Financial
Times schrijft, het verzet tegen een oorlog ‘het sterkst leeft bij mensen die humanitaire
en legale standpunten verdedigen’.
Maar een oorlog (met of zonder zegen van de VN) is, hoe verschrikkelijk en
daarom vermijdenswaard ook, niet het hele verhaal. Een andere vraag is: wat gebeurt
er met Irak na de val van Saddam Hussein? Zullen de Amerikanen van Bush en
Rumsfeld het geduld hebben voor het nauwgezette en, in die regio, gevaarlijke werk
van opbouw van een nieuwe samenleving? In Duitsland en Japan hadden de
Amerikanen dat in 1945 wél, in Libanon en Somalië hadden zij dat enkele decennia
later niet en gooiden zij er, bij de eerste de beste tegenslag, het bijltje bij neer.
Er zijn ook andere, meer ideologisch gedreven Amerikanen in de omgeving van
Bush en Rumsfeld. Die willen een Amerikaans protectoraat over Irak gebruiken om
de democratie in het Midden-Oosten te introduceren. Een onzalig plan, want in de
eerste plaats bestaan daar noch de materiële noch de cultuurhistorische voorwaarden
voor democratie, en in de tweede plaats zou dat de hele regio volkomen destabiliseren.
We moeten dus ons hart vasthouden voor de gevolgen van een oorlog - nog meer
dan voor een oorlog zelf.
NRC Handelsblad van 13-02-2003, pagina 7
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Tussen alle stoelen
Eén uitspraak die minister De Hoop Scheffer vorige week heeft gedaan, verdient
nadere beschouwing: ‘...mijn grootste ijkpunt is altijd de transatlantische band geweest
met de Amerikanen’ (Trouw, 12 februari). Zolang de Sovjet-Unie nog als een
bedreiging voor West-Europa, dus ook Nederland, werd beschouwd, was zo'n
uitspraak nauwelijks voor bestrijding vatbaar, maar nu? Nu vraagt zij op z'n minst
om een kanttekening.
In de eerste plaats: in december zei dezelfde bewindsman in de Tweede Kamer
dat ‘Duitsland het ankerpunt voor Nederland is en ook moet zijn’. Hoe zit dat nu?
Is Duitsland nu Nederlands anker- of ijkpunt of is Amerika dat? Of moeten we een
subtiel onderscheid maken tussen ankerpunt en ijkpunt?
Nu moet gezegd worden dat De Hoop Scheffer aan zijn omschrijving van Duitsland
als Nederlands ankerpunt toevoegde: ‘in specifieke vraagstukken als de vormgeving
van Europa’, wat theoretisch als een beperking kan worden opgevat. Maar is het in
de praktijk mogelijk Duitsland als ankerpunt in Europese Zaken te hebben en Amerika
in andere? Is die combinatie houdbaar?
Die vraag is klemmender dan zij in december was, want sinds december zijn
Duitsland en Amerika inzake Irak op ramkoers tegen elkaar gegaan. Nu is het wel
duidelijk dat een volgen van Duitsland in Europese zaken bijna onvermijdelijk tot
een botsing met Amerika zou leiden. Duitsland heeft immers, met Frankrijk en België,
gekozen voor een anti-Amerikaanse koers.
In deze spagaat tussen zijn verschillende anker- en ijkpunten heeft de minister
gekozen voor het Amerikaanse. Hij acht namelijk het meningsverschil met Frankrijk,
Duitsland en België, die ‘nota bene liever aansluiting kozen bij de Russen dan bij de
EU-voorzitter (Griekenland)’, ‘fundamenteel’.
Goed, De Hoop Scheffer kiest dus, nu puntje bij paaltje komt, voor het Amerikaanse
ijkpunt. Dat is een standpunt waar we voor of tegen kunnen zijn de PvdA, die
binnenkort wellicht zijn coalitiepartner zal zijn, is eerder tegen, maar dat in elk geval
meer dan één kanttekening waard is.
Hoe lang is dit standpunt vol te houden? Het is duidelijk dat Amerika en Europa
steeds meer, de laatste maanden in een versneld tempo, uit elkaar drijven. Dat is een
misschien betreurenswaardig, maar niettemin natuurlijk proces. De
gemeenschappelijke vijand, die hen ruim een halve eeuw aaneenbond, is weggevallen.
Dit proces is ten diepste niet afhankelijk van de leiders van de Europese en
Amerikaanse landen. Die kunnen op z'n hoogst dat proces versnellen of vertragen,
verscherpen of verzachten. Onder de tegenwoordige president van de Verenigde
Staten is dit proces verhaast en verscherpt, maar ook onder een andere zou het, zij
het misschien minder zichtbaar, zijn loop hebben genomen.
Natuurlijk verwelkomen de Amerikanen het dat acht later achttien Europese landen
(waaronder niet Nederland merkwaardig, gezien De Hoop Scheffers uitspraak van
vorige week), zich gekeerd hebben tegen het Frans-Duits-Belgische dictaat, maar
het is de vraag of dit zal verhinderen dat zij op den duur heel Europa als een
gezelschap onbetrouwbare partners zullen zien.
Voor het Verenigd Koninkrijk zullen zij waarschijnlijk, wat dat betreft, een
uitzondering maken; en de zeer pro-Amerikaanse Oost-Europeanen zullen wellicht
enige tijd de vruchten mogen plukken van hun loyaliteit. Maar Nederland, dat kleine
landje ingeklemd tussen het (in hun ogen) onbetrouwbare Duitsland en dito Frankrijk.
Wat is hun dat waard?
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Normaliter zou in zulke omstandigheden Nederland zijn heil moeten zoeken in
grotere Europese samenwerking, vooral op het gebied van buitenlandse politiek en
veiligheid. Maar daarop waren die kansen sowieso al gering, en na de afgelopen
weken, waarin zich ook in Europa een diepe kloof heeft geopenbaard, zijn ze helemaal
vervlogen, althans voor de voorzienbare toekomst.
Zelfs de optie van een nauwere samenwerking met de Beneluxpartners blijkt niet
meer dan een mantra, die elke nieuwe minister opnieuw herhaalt. Maar ook hier zijn
er diepere gronden in beide landen dan de toevallige leiders (die ook hun invloed
hebben!) die grenzen stellen aan de ogenschijnlijk zo voor de hand liggende
samenwerking op politiek gebied.
Nederland dreigt dus, niet door eigen schuld, tussen allerlei stoelen te vallen. De
traditionele pijlers van zijn buitenlands en veiligheidsbeleid de NAVO en de Europese
Unie wankelen. De vraag is wat Nederland, in een desintegrerende omgeving, moet
doen. De vraag is niet juist geformuleerd, want moet vooronderstelt een minimum
aan keuzevrijheid. Beter: op welke positie, welk beleid moet Nederland zich
voorbereiden?
Minister De Hoop Scheffer zou onverstandigere dingen kunnen doen dan zijn
ambtenaren de opdracht te geven daarover een studie te verrichten, eventueel
uitmondend in verschillende opties (maar ook die vooronderstellen die keuzevrijheid).
De deskundigheid van onafhankelijke instituten, zoals Clingendael, zou daarbij
ingeschakeld kunnen worden.
Door zo'n studie zou de minister niet gebonden zijn. Onderwijl zou hij in elk geval
zijn onverdroten werk voor Europese eenheid ‘ik doe er alles aan Europa op één lijn
te krijgen, al fiets ik tegen een steile berg op’, zei hij in het Algemeen Dagblad van
12 februari kunnen voortzetten en ernaar kunnen blijven streven Amerika voor het
multilateralisme te herwinnen. Het een sluit het ander niet uit.
Er is nòg een traditionele pijler van Nederlands buitenlands politiek: de Verenigde
Naties. Maar ook die dreigen verzwakt uit de crisis van vandaag tevoorschijn te
komen. Dat zou evenwel niet hoeven uit te sluiten dat Nederland zijn vrijwel
oncontroversiële taken van vredeshandhaving en ontwikkelingshulp blijft voortzetten.
Ook vóór de oorlog belette Nederlands neutraliteit niet dat, onder veel nationale
geestdrift, in 1935 een detachement van 250 mariniers werd uitgezonden ter bewaking
van het plebisciet dat in 1935 in het Saargebied werd gehouden over een terugkeer
naar Duitsland.
Ook ontwikkelingshulp had haar voorganger: volgens de onlangs overleden erudiete
journalist L. Metzemaekers was sinds 1900 de koloniale politiek verweven met
hetzelfde streven naar opvoeding, klaarmaking der koloniale volken voor
zelfstandigheid dat in de ethiek der ontwikkelingshulp zijn rechtstreekse voortzetting
vindt. Zo zou, vooral als we de halve eeuw na 1945 als een uitzonderlijke periode
in de Nederlandse geschiedenis beschouwen, de breuk met het verleden minder groot
zijn dan zij, op korte termijn bezien, lijkt.
NRC Handelsblad van 20-02-2003, pagina 7

Een weloverwogen actie
Meermalen heb ik in deze rubriek uiting gegeven aan mijn verbazing dat Frankrijk
toestemde in de uitbreiding van de Europese Unie met de landen van Midden- en
Oost-Europa. Dat was toch, op z'n minst, niet in het Franse belang? Immers, zo was
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mijn redenering, met die uitbreiding zou het machtscentrum van de EU naar het
oosten opschuiven, dat wil zeggen: naar Duitsland, waar die landen toch al naar
graviteerden.
Achter die verbazing stak, ik geef het toe, nogal wat wantrouwen: zou Frankrijk
niet op een goed ogenblik die uitbreiding blokkeren, zodat het althans in West-Europa,
in samenwerking met Duitsland, de touwtjes in handen zou kunnen houden? Het
kwam er slechts op aan, dit goede ogenblik te kiezen en dat kon wel aan Frankrijks
superieure diplomatie overgelaten worden.
Welnu, dat ogenblik lijkt nu gekomen. Het is zelfs beter dan Chirac ooit had kunnen
dromen. Immers, wie had nog een jaar geleden verwacht dat Duitsland zich zowel
economisch als diplomatiek in een totale impasse zou draaien? Het is, onder het
regime van Schröder, weer Bittsteller in plaats van draaischijf geworden, en dat is
een positie waar Chirac, die nog een jaar geleden nauwelijks baas in eigen huis was,
meesterlijk gebruik van gemaakt heeft. Duitsland is voorlopig in Frankrijks zak.
De kans om Frankrijks machtsaanspraak te vestigen, verschaften de Midden- en
Oost-Europese landen die hetzij in beginsel al tot de EU zijn toegelaten hetzij, zoals
Roemenië en Bulgarije, aan haar deur kloppen. Zij hebben zich, in gezelschap van
enkele West-Europese landen die allang lid van de EU zijn (zoals Engeland, Spanje,
Italië en Denemarken), inzake Irak vierkant achter de Verenigde Staten, en dus
stilzwijgend tegen Frankrijk en Duitsland, gesteld. Daarmee doemde voor Chirac
het vooruitzicht op, niet zozeer van een verdeeld Europa het is de vraag of hem dàt
veel zorgen baart alswel van een EU waarvan de Frans-Duitse kern omringd zou zijn
door pro-Amerikaanse landen, die samen de meerderheid zouden uitmaken. In dat
geval zou de droom van een door Frankrijk geleide EU, die haar identiteit zou vinden
in haar onderscheiding van Amerika, vervlogen zijn.
Dat is de ratio achter Chiracs uitbarsting tegen de Midden- en Oost-Europese
landen die het gewaagd hadden zich publiekelijk te distantiëren van de lijn die
Frankrijk, Duitsland en België getrokken hadden inzake Irak. Hij noemde vorige
week in Brussel hun gedrag ‘onverantwoordelijk’ en ‘kinderachtig’. Ja, de om zijn
ruwe taal veel gesmade Rumsfeld zou hem deze uitbrander niet verbeterd hebben.
Ongebruikelijk in het diplomatieke verkeer was het in elk geval wel.
Maar dat was allemaal nog tot daar aan toe. Nauwelijk verhuld dreigde Chirac dat
dit Midden- en Oost-Europese gedrag wel eens ertoe zou kunnen leiden dat in landen
die per referendum moeten beslissen over de uitbreiding van de EU, die beslissing
negatief zou uitvallen. In dat geval zou de uitbreiding niet doorgaan en zou de EU
blijven bij haar bestaande formaat, waarin Frankrijk zou blijven domineren, althans
meer domineren dan het in een vergrote EU zou kunnen doen. Natuurlijk is Chiracs
boetepreek bij de adressanten niet goed gevallen. Wij hebben ons niet bevrijd van
de sovjetdictatuur om in een andere terecht te komen, luidde een van de reacties, en
een Tsjechische diplomaat zei: ‘Sinds München 1938 hebben wij geleerd niet op
Franse veiligheidsgaranties te vertrouwen.’ Maar Chirac zal daar niet van onder de
indruk zijn geraakt. Sterker: hij heeft die reacties waarschijnlijk van tevoren
ingecalculeerd.
Want het zou een misvatting zijn te menen dat zijn tirade te Brussel een opwelling
van ergernis is geweest. Terecht zegt onze correspondent in Parijs in de krant van
zaterdag jl. dat zijn uitval ‘niets te maken had met de drift die hem wel eens parten
speelt. Het was een weloverwogen actie’. Chiracs dreigement dat de uitbreiding van
de EU wel eens niet kan doorgaan ook in Midden- en Oost-Europa is er overigens
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tegen die uitbreiding groeiend verzet, dat Chiracs woorden versterkt zouden kunnen
hebben moet dus wel degelijk serieus genomen worden.
Toch is het hoog spel dat Chirac speelt. Duitsland, hoezeer ook voorlopig in
Frankrijks zak, zal er niet blij mee zijn. Tot dusver was het de grote pleitbezorger
van de uitbreiding van de EU. Om goede redenen: het zou allerminst in Duitslands
belang zijn aan zijn oostflank geconfronteerd te zijn met economische en politieke
chaos nog geheel afgezien van de morele verplichting waarin het tot die landen staat.
Eens, zo mogen we aannemen, zal Duitsland de plaats in het hart van Europa
innemen waarop zijn economische potentie het recht geeft, en dan zal het weer zijn
gelijkwaardige plaats naast Frankrijk innemen, maar dan waarschijnlijk met enige
wrok over het Franse geringeloor en over de teloorgang van zijn achterland in het
oosten. Chiracs briljante manoeuvre zou dus op lange termijn wel eens als een
boemerang kunnen werken.
En hoe reageert de provincie Nederland? In december heeft de Tweede Kamer
een debat gehouden over de uitbreiding van de EU. De grote verrassing in dit debat
was het verzet dat de VVD, bij monde van fractieleider Zalm, aantekende tegen die
uitbreiding vrijwel uitsluitend op economische gronden. Heeft de VVD gejuicht bij
Chiracs woorden, die die uitbreiding in gevaar brengen? Dat zou logisch zijn, maar
de anti-Amerikaanse motivatie van die woorden over het hoofd zien, en dat zou
onlogisch zijn van Nederlands meest pro-Amerikaanse partij.
NRC Handelsblad van 27-02-2003, pagina 7

Stalin had gelijk
Een van de eerste regeringsdaden van president Franklin Roosevelt was de erkenning
van de Sovjet-Unie (iets waartoe Nederland pas in 1942 zou overgaan een vol jaar
nadat het, met Hitlers overval op de Sovjet-Unie, in feite al bondgenoot van die
mogendheid was geworden).
Maar terug naar 1933, toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie diplomatieke
betrekkingen met elkaar aangingen. Andrej Gromyko, die later langjarig minister
van Buitenlandse Zaken zou worden, behoorde, toen 24 jaar oud, tot de staf die de
nieuwe ambassade in Washington zou bemannen. Tot zijn verrassing werd hij, vóór
zijn vertrek, bij Stalin ontboden. Tot zijn nog grotere verrassing ried deze hem aan,
elke zondag een kerkdienst te bezoeken, want, zo zei Stalin, op die manier leer je
het best een land kennen.
Stalin had gelijk. Godsdienst of liever: de wijze waarop een volk zijn godsdienst(en)
ondergaat en praktiseert is een van de belangrijkste kenmerken van dat volk. Ja,
godsdienst werkt nog lang na op een volk ook als het grotendeels alle geloof heeft
verloren. Dat geldt voor Nederland net zo goed als voor Rusland.
In de Verenigde Staten tiert, in tegenstelling tot Europa, de godsdienst nog welig.
‘Erkenning van het Opperwezen is de eerste en fundamenteelste uiting van
amerikanisme’, zei president Eisenhower. Nu meer dan ooit, lijkt het wel, met een
president die Christus de grootste filosoof noemt en elke dag begint met een
godsdienstoefening, waarbij het zijn staf geraden is aanwezig te zijn.
Maar die Amerikaanse godsdienst is een heel aparte (zoals ik hier op 6 februari,
deels uit eigen waarneming, schreef). Wie iets van die Amerikaanse godsdienst wil
proeven, moet eens op zondagmorgen om negen uur naar het programma Hour of
Power op RTL5 kijken. Dominee Robert Schuller preekt dan vanuit een kathedraal
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in Los Angeles een vriendelijk, vertrouwenwekkend uitziende, witharige verkoper
van de blijde boodschap.
Maar wat is die boodschap? De emeritus predikant J.J. de Jonge kan dat beter
vertellen dan ik, want hij heeft, aan het ziekbed gekluisterd, drie maanden ds. Schullers
uitzending gevolgd. In het Nederlands Dagblad van 22 februari doet hij daar verslag
van. Het is een puur praktisch christendom dat Schuller predikt: eigenlijk meer een
recept voor succes in de wereld, met de technieken die daarbij horen.
Hij haalt dan ook vaak ‘geslaagde’ mensen in zijn uitzending, die vertellen hoe
ze hun succes bereikten. ‘Nooit kwam de nood van miljoenen in de wereld ter sprake,
ook niet in de gebeden’, zegt ds. De Jonge. En nooit wordt ‘over menselijke schuld
en verzoening met God’ gesproken. Het lijden van Christus past niet in dit verhaal,
en het kwaad is altijd extern (nu Irak, vroeger de Sovjet-Unie).
Het is een oud Amerikaans geloof. Jaren geleden heb ik eens een boekje van een
Amerikaan gelezen, een zekere Bruce Barton, dat blijkbaar zo populair was, dat er
ook in Nederland, in 1927, een vertaling van verscheen. De man die niemand kent
luidde de titel, en daarmee was Christus bedoeld: een joviale, backslapping
handelsreiziger of rotarian.
In de tijd dat ikzelf in Amerika woonde, was ds. Vincent Peale, met zijn The Power
of Positive Thinking, de vedette, ook zo'n eeuwig glimlachende verkoper. Ook ds.
De Jonge wordt door Schuller aan Peale herinnerd, en hij citeert uit zijn boek: ‘Dit
is een boek voor toegepast christendom: een eenvoudig, maar toch wetenschappelijk
systeem van praktische technieken, dat werkt voor iedereen die van zijn leven een
succes wil maken.
Geloof in jezelf. Heb vertrouwen in je vermogens! Zonder een bescheiden, maar
redelijk vertrouwen in je eigen kracht kun je niet hopen op geluk of succes. Negatieve
gedachten uitsluiten en bewust positieve gedachten formuleren baant de weg tot
succes!’
Geloof is volgens Peale dus alleerst geloof in jezelf. Het doet allemaal erg denken
aan Dale Carnegies How to make friends and influence people, een succesnummer
uit de jaren '30, waarvan nog in 1995 de 29ste druk van de Nederlandse vertaling
verscheen.
Eerlijk gezegd, vind ik, hoewel zelf niet gelovig, dit geloof weerzinwekkend. Of
mag ik dat niet zeggen van een geloof? Of geldt dit taboe alleen ten opzichte van het
geloof van getinte mensen (ds. De Jonge heeft weinig zwarte mensen onder Schullers
hoorders geteld)? Hoe dan ook: een geloof dat zo weinig inkeer en ontzegging predikt,
en zichzelf zozeer in dienst van het wereldlijk succes stelt, staat mij tegen.
Maar dan bedenk ik me: hebben onze calvinistische voorvaderen, van wier denken
onze cultuur doordrenkt is, ook niet vaak geloofd dat wereldlijk succes een bewijs
was van Gods genade? In zijn Religion and the Rise of Capitalism spreekt R.H.
Tawney over het geloof van puriteinen ‘dat succes in praktische zaken zowel het
teken van en de beloning voor ethische superioriteit’ is. Wie zijn wij dan om het
geloof van anderen schijnheilig te noemen?
Het Amerikaanse geloof heeft zich aangepast aan het Amerikaanse optimisme;
het geloof in onbegrensde mogelijkheden, in een wereld die, met een beetje goede
wil, maakbaar is (dat laatste geloof wordt of werd? gedeeld door de Europese
socialisten). Het is geen contemplatief, maar een activistisch geloof zoals onze kerken,
zij het met een ander doel voor ogen, twintig jaar geleden tijdens de rakettencrisis
predikten, deels om weer aansluiting te vinden bij een intussen ontkerstende massa.
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Want als er van een kloof tussen Amerika en Europa gesproken kan worden, is
dit geen kloof tussen geloven. Tegenover het Amerikaanse activistische geloof staat
aan Europese kant geen geloof van grotere inkeer en ontzegging, maar eerder een
ongeloof. De Europeanen willen allemaal de welvaart en luxe die de Amerikanen
kennen, maar dat streven wordt niet of niet meer geheiligd of gerechtvaardigd door
een geloof.
Dat verschil moet, in laatste aanleg, ook in de politiek tot uiting komen bijvoorbeeld
in de reacties hier en ginder op de mogelijkheid nu langzamerhand wel zekerheid
van een oorlog tegen Irak. Het is een schrale troost dat de verschillen tussen de
Europese volken onderling nauwelijks kleiner zijn.
NRC Handelsblad van 06-03-2003, pagina 7

De middellange duur
Een Fransman heeft eens gezegd: ‘De politici praten niet meer over belangrijke
problemen, ze praten slechts over dringende problemen.’ Het is de vraag of ze ooit
over belangrijke problemen gepraat hebben. De problemen van de dag dringend of
niet nemen immers bijna hun hele tijd in beslag. Je kunt het hun nauwelijks kwalijk
nemen wanneer de belangrijke problemen even moeten wachten.
Maar wat zijn belangrijke problemen? Dat zijn gebeurtenissen en ontwikkelingen
van lange en middellange duur of, als we de indeling van de Franse historicus Fernand
Braudel (1902-1985) volgen, gebeurtenissen en ontwikkelingen die de invloed van
geografie en klimaat ondergaan, en die van middellange duur: handel en transport,
lonen en prijzen, maar ook maatschappelijke, staatkundige en wetenschappelijke
ontwikkelingen.
Daarnaast onderscheidt Braudel gebeurtenissen en ontwikkelingen van korte duur,
waarvan de kranten niet voor niets ook dagbladen of, in het Frans, journaux genoemd
vol staan. Daar houden ook politici en diplomaten zich vooral mee bezig. Braudel
ordende de geschiedenis dus naar structurele, conjucturele en evenementiële
invloeden.
Wanneer we nu zijn vondst, die zijn Nederlandse collega H.L. Wesseling ‘briljant’
noemde, toepassen op de groeiende kloof tussen Amerika en Europa, dan valt het
op dat politici, journalisten en diplomaten de kwestie veelal terugbrengen op personen:
als Schröder of Bush of Chirac dit of dat had gedaan (of niet gedaan), dan... Hun
analyses zijn dan niet noodzakelijkerwijs onjuist, maar liggen de oorzaken niet dieper?
In de Financial Times van 3 maart stond een artikel van William Richard Smyser,
hoogleraar aan de Georgetown University te Washington. Hij schrijft die groeiende
kloof tussen Amerika en Europa, althans wat het Amerikaanse aandeel daarin betreft,
toe aan een ontwikkeling van, om in Braudeliaanse termen te spreken, middellange
termijn.
Zijn betoog komt erop neer dat de Verenigde Staten historisch voornamelijk een
zeemogendheid zijn van de tijden van de clippers en president Theodore Roosevelt
(1901-1909) af. Het is pas de Koude Oorlog die hen gedwongen heeft, teneinde de
landmachten China en de Sovjet-Unie te weerstaan, blijvend grote legers op de been
te houden en elders te kantonneren. Nu de Koude Oorlog voorbij is, keert Amerika
terug tot zijn oorspronkelijke strategie.
Nu is het eigen aan een zeemogendheid dat zij de zeeën (tegenwoordig ook de
lucht) wil beheersen. Daarvoor zijn geen grote legers nodig, slechts hulptroepen en
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bases. Ook langdurige bondgenootschappen zijn eigenlijk niet gewenst. (Aan Lord
Palmerston, premier in de hoogtij van het Britse imperialisme, wordt het woord
toegeschreven dat zijn land geen vaste bondgenootschappen, slechts vaste belangen
kent.)
In deze gedachtegang is het vasteland van Europa na de Koude Oorlog minder
belangrijk voor Amerika geworden, de NAVO dus ook. Het zwaartepunt verschuift
van Duitsland naar de periferie, vooral de Middenlandse-Zeedoorgang, met Spanje,
Italië, Turkije en Israël als steunpunten. Irak nu wordt als een bedreiging van deze
route gezien.
In dit licht moet, volgens Smyser, ook Rumsfelds uitspraak over het ‘oude’ en het
‘nieuwe’ Europa (waarmee hij respectievelijk West- en Oost-Europa bedoelde)
worden gezien: een zeemogendheid streeft nu eenmaal naar een evenwicht tussen
de staten op andere continenten. (Weer doet dit aan een Britse staatsman denken, in
dit geval George Canning, die in 1826 zei: ‘Ik heb de Nieuwe Wereld in het leven
geroepen hij bedoelde daarmee Zuid-Amerika, welks onafhankelijkheid (van Spanje)
hij steunde, teneinde het evenwicht van de Oude te herstellen.’) Eveneens in dit licht
beoordeelt Smyser de benoeming van generaal James Jones tot commandant van de
Amerikaanse troepen in Europa. Met hem is voor de eerste keer een marinier op die
plaats gezet. Mariniers nu zijn geen troepen met een vaste standplaats; het zijn
expeditionaire strijdkrachten, overal op oproep inzetbaar.
Natuurlijk valt er veel op Smysers theorie aan te merken. In de eerste plaats is het
de vraag of Bush, Cheney, Rumsfeld e.t.q. dit doel zo duidelijk voor ogen staat als
Smyser dat hier schilderde. Smyser beweert dat ook niet, maar belangrijker is dat
het hier om een mogelijke ontwikkeling van middellange duur gaat, waarin politici
(en hun ideeën) een minder belangrijke rol spelen dan trends. ‘Du glaubst zu schieben,
und du wirst geschoben.’
Een andere opmerking is dat zeemogendheden inderdaad traditioneel geen behoefte
hadden aan het bezetten van grote stukken land. Portugal, Engeland en Nederland
hadden oorspronkelijk voldoende aan beschermde factorijen aan de kusten van Afrika,
India en de Indonesische archipel. Maar allengs ontstond de noodzaak ook het
achterland onder controle te houden, al was het maar om te voorkomen dat andere
mogendheden zich daar gingen vestigen. Zo ontstonden langzamerhand hun koloniale
imperia.
Zou dat ook niet met de zeemogendheid Amerika kunnen gebeuren? In dat geval
zou zij, zoals in Irak nu al blijkt, bijna onvermijdelijk in conflict komen met andere
machten of, zoals ook met de oude imperia is gebeurd, op den duur het verzet van
de plaatselijke volken oproepen.
Dat mogen allemaal valabele tegenwerpingen zijn, maar daarmee is nog niet gezegd
dat de huidige Amerikaanse-Europese kloof dus een zaak van tijdelijke aard is.
Nederland, deel van het in Amerikaanse ogen minder belangrijk geworden
West-Europa, zou deze zaak ook eens in het perspectief van de middellange duur
moeten bezien.
NRC Handelsblad van 13-03-2003, pagina 9

De teerling is geworpen
Alea iacta est, de teerling is geworpen. Dat zou Caesar gezegd hebben toen hij de
Rubicon overschreed om de macht in Italië te grijpen. De Caesar van deze tijd,
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president Bush, kan dit ook zeggen, nu hij besloten heeft om, zonder een nieuwe
uitspraak van de Verenigde Naties af te wachten, Irak aan te vallen.
Dat is ‘niet volgens het volkenrechtelijk boekje’, zegt oud-minister Max van der
Stoel in het Reformatorisch Dagblad van 15 maart, en velen zeggen hem dit na. Is
daarmee het Amerikaanse eenzijdige optreden veroordeeld? Zo ver gaat deze
diplomaat, die alom respect heeft verworven om zijn onvermoeid ijveren voor de
mensenrechten, niet.
Want tegelijkertijd vraagt hij: ‘Wat als Saddam opnieuw de dans ontspringt en
opnieuw in staat blijkt om zijn massavernietigingswapens in stand te houden? Dat
geeft hem de gelegenheid het Midden-Oosten te terroriseren.’ Daarom steunt hij
tenslotte de Britten en Amerikanen, en niet, zoals zijn eigen PvdA, de Fransen.
Want: ‘...ik vind eigenlijk dat de Fransen resolutie 1441 (die de Veiligheidsraad
van de VN in november eenstemmig aannam en die volgens de Amerikaans-Britse
interpretatie voldoende grond voor gewapend optreden tegen Irak vormde) op de
kop zetten. Wat zei 1441? “Saddam moet volledige opening van zaken geven.” En
nu zeggen de Fransen: “De inspecteurs moeten maar proberen ervoor te zorgen dat
Irak zich ontwapent.” Die handelwijze geeft Saddam weer de kans verstoppertje te
spelen.’
Maar chef-inspecteur Blix rapporteert toch telkens dat Irak zo coöperatief is? Dat
is maar zeer ten dele juist. In zijn rapport van 8 maart zegt hij dat het
‘hoogstwaarschijnlijk’ is dat Irak het verreweg gevaarlijkste wapen, antrax, niet
vernietigd heeft en dat het waarschijnlijk is dat het andere verboden raketten aan het
produceren is dan de Samoud 2, waarvan de vernietiging als bewijs van zijn
coöperativiteit naar voren wordt gebracht.
Die zogenaamde coöperativiteit is het resultaat, dat geven ook de Fransen toe, van
de Amerikaanse militaire dreiging. Maar tot hoever moet de dreiging opgevoerd
worden om de ook door Frankrijk gewenste volledige coöperativiteit van Irak te
bereiken? Eens komt er een einde aan en moet tot daden overgegaan worden.
Dat ogenblik lijkt nu gekomen. Er was geen geloofwaardig alternatief. Deze
conclusie geeft geen aanleiding tot triomfalisme, zelfs niet tot gelatenheid, want de
gevolgen van een oorlog, die op zichzelf al erg genoeg zal zijn, zullen nog erger zijn:
toeneming van het terrorisme, verdere destabilisatie van het Midden-Oosten, zo niet
van de wereld. Voor de Amerikaanse verwachting dat Saddams val zal leiden tot
stabiliteit, ja democratisering van de regio, is weinig grond.
Ook verdient de Amerikaanse diplomatie die tot de oorlog geleid heeft, geen
erepalm. Nooit is duidelijk geworden of Saddam weg moest omdat hij met zijn
wapens zijn omgeving bedreigde dan wel omdat hij een bondgenoot zou zijn van
Al-Qaeda of, tenslotte, omdat hij zijn eigen bevolking tiranniseerde. Slechts het eerste
kan een reden tot oorlog zijn.
Er zijn weinigen die nu nog menen dat een militair optreden tegen Hitler in 1936
of 1938 misdadig zou zijn geweest, en de vraag kan gesteld worden of zij die nu
demonstreren tegen een oorlog tegen Irak, dat ook zouden hebben gedaan als
toegegeven: een moeilijk denkbare hypothese Amerika met militair optreden tegen
de generaals Franco en Pinochet of het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime zou hebben
gedreigd. En toch is Saddam Hussein, die zijn eigen bevolking met gasbommen
bestookte, vele malen erger (‘werkelijk een van de meest gruwelijke regimes die de
wereld sinds 1945 heeft gekend’, zegt Van der Stoel).
Maar ook Frankrijks diplomatie, die zo vaak wordt geroemd, heeft steken laten
vallen. Door op 20 januari te zinspelen op een veto, heeft de Franse minister van
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Buitenlandse Zaken het kleed onder de voeten van zijn Amerikaanse collega Powell
weggetrokken, want die had altijd betoogd (en mede op grond daarvan Bush'
instemming verkregen om via de VN te werken) dat Frankrijk, als puntje bij paaltje
kwam, geen veto zou uitspreken. (Twee weken geleden geloofde het Haagse ministerie
van Buitenlandse Zaken dit nog.)
Er is dus heel wat diplomatiek porcelein gebroken. Ook Blair staat voor een
schervenhoop, nu zijn geduldig streven Bush de multilaterale weg te laten bewandelen
heeft gefaald. Misschien betekent dat wel het politieke einde van deze idealist, die
het tegenovergestelde is van een diehard. Maar erger nog is dat de NAVO zowel als
de EU en de VN in scherven liggen.
Dat zijn of waren de pijlers van de Nederlandse buitenlandse politiek. Waarop
berust deze thans? Op hopen tegen beter weten in? Of op een optimisme waarvoor
geen gronden aan te voeren zijn? Het antwoord hoeft niet morgen al te komen. Als
er maar tekenen zijn dat de regering zich van deze hachelijke situatie bewust is. De
enige troost is dat Nederland niet het enige land is dat zich daarin bevindt.
De beslissing om de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk politiek, maar
niet militair te steunen, is waarschijnlijk de enig juiste (hoewel een land als
Denemarken tenminste de moed had van zijn overtuiging). Alleen was het argument
voor militaire onthouding uitermate zwak, zo niet laf, namelijk dat er noch in het
parlement noch in de samenleving een draagvlak voor militaire steun is. Zoiets mag
een regering denken, maar nooit zeggen. Want een regering wordt geacht te leiden,
niet te volgen.
NRC Handelsblad van 20-03-2003, pagina 9

Brieven uit een andere oorlog
In de stilte voor de storm heb ik zitten lezen in een boek over een andere oorlog:
Briefe aus dem Krieg 1939-1945 van de later beroemd geworden Duitse schrijver
Heinrich Böll. Zes jaar lang schreef hij bijna dagelijks aan zijn familie en later vooral
aan zijn vrouw. Die brieven zijn in 2001, zestien jaar na zijn dood, uitgegeven.
Een bespreking in een Duitse krant had mij er opmerkzaam op gemaakt dat hij
ook over het bezette Nederland had geschreven, en zijn opmerkingen daarover die
in die krant geciteerd werden, wekten mijn nieuwsgierigheid, te meer omdat ik een
leeftijdgenoot van Böll ben (ja, we zijn zelfs op dezelfde dag geboren). Daarom
vooral wilde ik een blik in dit boek slaan.
Nu, het blijkt dat hij als gewoon soldaat (later zou hij het tot korporaal brengen)
slechts kort in ons land is geweest op doorweg naar zijn eigenlijke bestemming aan
de Franse Kanaalkust. Lees wat hij op 4 augustus 1940 (Nederland is nog geen drie
maanden bezet) schrijft:
‘Gisteren zijn wij door de ongelooflijk behaaglijke zaterdagmiddag van Holland
gereden: paartjes stoeiden met elkaar in prachtige parken, overal zaten zij in de tuinen
en keken zij stom (buffelig) naar ons; velen maakten zwembewegingen en dan een
gebaar dat zinken moest betekenen, waarbij zij smalend grijnsden. Wij waren allen
mateloos verbitterd bij het zien van dit fantastische leven.’
Het uitvoerige notenapparaat geeft geen nadere verklaring van deze passage. Laat
de tijdgenoot dan inspringen. De zomer van 1940 was een prachtige zomer, die
nauwelijks iets van de komende ellende liet vermoeden. Wat betekenden die
zwembewegingen die de Nederlanders tegenover Duitse soldaten maakten? De invasie
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van Engeland stond nog op Hitlers programma (de soldaten zongen: ‘Und wir fahren
gegen Engeland, Engeland...’). Die bewegingen betekenden: jullie schepen worden
door de Engelsen getorpedeerd, en jullie zullen moeten zwemmen om er te komen.
En die verbittering? Duitsland was in 1940 eigenlijk nog steeds niet over de
gevolgen van de ruim twintig jaar tevoren verloren Eerste Wereldoorlog heen. Een
grauwe sluier hing over zijn steden en over vele mensen, die letterlijk gehongerd
hadden. Onder Hitler was het wel beter geworden, maar boter, kaas en andere
heerlijkheden waren zelfs toen nog niet onbeperkt te krijgen.
Voor die Duitsers was het ongeschonden en ‘steinreiche’ Nederland, met zijn
groene weiden en parken, zijn heldere bakstenen huizen en zijn blozende kinderen,
een lustwarande. Ik zie nog de Duitse soldaten voor mij die in 1940 grote
hoeveelheden boter, kaas, koffie en chocola kochten. Ook Böll bleef dat tot diep in
de oorlog doen om naar huis te sturen.
De volgende dag schrijft hij uit Frankrijk (hem is dan kennelijk intussen de
betekenis van die zwembewegingen duidelijk geworden): ‘De tocht door Holland
vergeet ik niet zo gauw: wat een properheid, behaaglijkheid en gezondheid, en dat
heerlijke zaterdagmiddagleven. Het was werkelijk tijd dat wij die onbeschaamde
gezelligheid onderbraken, en daarbij nog die brutaliteit ons door honende gebaren
een koele en natte dood toe te wensen!’
Begin 1941 is er waarschijnlijk sprake van dat hij weer naar Nederland
overgeplaatst zal worden. Hij gaat tenminste Nederlands proberen te leren, de taal
van ‘een moe, want volgevreten volk’, maar ‘de moed zinkt mij in de schoenen
wanneer ik aan al die ontelbare oohs en aahs en äähs en eehs en eeis en oeus denk.
Is dat niet puur gegeeuw?’ En zo gaat het nog een poosje verder.
Was Böll een oppervlakkige waarnemer? Hier zeker, maar tegelijkertijd was hij
toen al een belezen jongeman, die als vroom rooms-katholiek niets van het
nationaal-socialisme moest hebben. Dat is voortdurend tussen de regels door te lezen.
Het is merkwaardig hoeveel de censuur nog doorliet, maar directe kritiek toch niet.
Niettemin schrijft hij eind 1942 na een rede van Goebbels: ‘Het is ontzettend uit de
mond van die man verzen van Hölderlin te horen.’ Hij noemt dat ‘de grootste misdaad
die men de gesneuvelden kan aandoen’.
Maar dat was al ruim twee jaar later, toen het optimisme over een spoedig einde
van de oorlog die hij overigens haatte (dat blijkt uit bijna elke brief) voorbij was. In
de zomer van 1940 was hij er nog vast van overtuigd ‘binnen enkele dagen Engelands
bodem te betreden’, en hij was daarvoor bereid te sneuvelen. Maar al in september
ziet hij dat somberder in, en in juni 1942 krijgt hij steeds meer de indruk dat ‘de
Engelsman toch zeer sterk en taai is’ en dat de oorlog nog lang zal duren.
Tot oktober 1943 blijft Böll in verschillende plaatsen in het westen van Frankrijk.
Wat hier opvalt in zijn brieven is de vriendschappelijke wijze waarop de Franse
bevolking, vooral in de kleine steden en dorpen, omgaat met de Duitse bezetter, niet
alleen de blijkbaar talloze soldatenmeisjes, maar ook gewone boeren en arbeiders.
Böll, die Frans spreekt, heeft eindeloze gesprekken met hen.
Dit zet vooral de tijdgenoot weer aan het denken. Was het in Nederland ook zo?
Zelf herinner ik me niet in de oorlog ooit met een Duitser gesproken te hebben,
behalve misschien nu en dan met een soldaat die op straat naar de weg vroeg. Het
was niet alleen uit principe dat ik zulke ontmoetingen meed, het was eerder dat ik er
nooit de gelegenheid toe kreeg (stel dat ik die gewenst had).
Toegegeven: ik heb de hele oorlog in steden doorgebracht, waar bezetting en
bevolking wellicht meer van elkaar gescheiden waren dan op het platteland, en
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bovendien in kringen waar sociaal contact met Duitsers iemand automatisch ‘fout’
maakte. Zou het elders, behalve natuurlijk in NSB-kring, anders zijn geweest? Over
mogelijke verklaringen - en over Bölls verdere belevenissen (hij werd eind 1943
naar het oostfront gestuurd, waar de oorlog er wel anders uitzag dan in het toen nog
vrij vredige Frankrijk) - een volgende keer.
NRC Handelsblad van 27-03-2003, pagina 7

Koks ‘finest hours’?
In al de jaren dat ik deze rubriek schrijf, heb ik slechts tweemaal hoofdredactionele
censuur moeten ondergaan. De eerste keer was in 1960, toen ik een stuk geschreven
had waarin ik het betreurde dat koning Boudewijn van België een Spaanse als
echtgenote had gekozen. Ter wille van de eenheid der Lage Landen zou het mooier
zijn geweest als zijn keuze was gevallen op een meisje uit de Nederlandse natuurlijk
rooms-katholieke adel.
Achteraf een bizar idee, en ik ben blij eveneens achteraf dat mijn toenmalige
hoofdredacteur er overwegende bezwaren tegen had. En de tweede maal? Dat was
toen ik in de zomer van 1962 een artikel had geschreven waarin ik de mening uitsprak
dat minister van Buitenlandse Zaken Luns moest aftreden, omdat Nederland had
toegestemd in een getrapte afstand van Nieuw Guinea aan Indonesië, iets waartegen
die bewindsman zich altijd met hand en tand had verzet.
De hoofdredacteur kende zijn staatsrecht beter dan ik en zei dat, zolang de Kamer
geen uitspraak in die richting had gedaan, Luns niet hoefde af te treden. En de Kamer
had geen uitspraak gedaan en zou dat ook niet doen. Mijn artikel verdween dus in
een la, en Luns bleef nog negen jaar aan.
Aan dit laatste voorval moest ik onlangs denken toen ik zag dat de vice-voorzitter
van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, in zijn jaarverslag had geschreven
dat de kabinetten-Kok en -Balkenende helemaal niet hadden hoeven af te treden,
omdat ze er niet door het parlement toe waren gedwongen. Ze hadden alleen maar
het veld geruimd om tegemoet te komen aan beeldvorming in de media. Daarmee
was de ministeriële verantwoordelijkheid ‘van haar essentie ontdaan: ten overstaan
van de Staten-Generaal beleid verdedigen’.
Voorzover ook ik een exponent van de media ben, heeft Kok dan met zijn aftreden
zijn doel bereikt, want ik heb dit besluit toentertijd Koks ‘finest hour’ genoemd. Het
was mijn rechtsgevoel dat mij die uitspraak had ingegeven, maar ik moet nu erkennen
dat dit rechtsgevoel een subjectieve, ja arbitraire norm het moet afleggen tegen het
staatsrecht. Anders raken we alle houvast in het bestuur van het land kwijt.
Zo'n toestand wordt wel ‘dramademocratie’ genoemd. De media dwingen de
politicus te reageren op veronderstelde standpunten van zijn kiezers. Maar zoals
Willem Breedveld zegt in Trouw van 28 maart: ‘er is niets wat hen (de politici)
dwingt om toe te geven aan de beeldvorming in de media. Dat zij dit toch doen komt
omdat zij zelf geen overtuiging of standpunt hebben. Zij hebben wel een politiek lijf,
maar er zit geen pit in.’
Ja, sterker nog: ‘Politici zijn korstloze puddingen, die kwabbig meedeinen op de
golven van de waan van de dag. Hoe verzin je het om met een beroep op het draagvlak
in de samenleving af te zien van militaire steun’ (zoals het kabinet-Balkenende had
gedaan toen het zich uitsprak voor politieke, maar niet voor militaire steun aan de
oorlog tegen Irak).
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Breedveld stelt daar Tony Blair tegenover: ‘Die dreigde nota bene door zijn eigen
parlement onderuitgehaald te worden en hield toch stand. Nederlandse politici
daarentegen durven geen “ja” en geen “nee” te zeggen.’ Balkenende noch Wouter
Bos, voeg ik daaraan toe. (Het is duidelijk dat Breedvelds vonnis niets te maken heeft
met het standpunt dat hij zelf inzake Irak inneemt.)
De vraag is nu of ook Kok onder Breedvelds meedogenloos vonnis valt. Als je
zijn artikel goed leest: ja. Immers, ‘er zit zeker een kern van waarheid in dat het
mediageweld Kok en Balkenende in de verleiding bracht om voor de vlucht
voorwaarts te kiezen en hun kabinet op te blazen’. In Breedvelds ogen is Kok dus
van zijn voetstuk gevallen. (Balkenende had nog geen voetstuk om van af te vallen.)
Nu moet ik zeggen dat voor mij Kok vorige week ook van zijn voetstuk gevallen
is, maar om een andere reden. In een rede die hij toen in Brussel gehouden heeft, zei
hij teleurgesteld en gefrustreerd te zijn omdat Europa inzake Irak ‘volstrekt
non-existent’ was wat waar is, waarop zijn uitspraak volgde: ‘Voor Europeanen is
dat onaanvaardbaar.’ O ja? Hebben we dan iets gemerkt van dat ‘onaanvaardbaar’?
Of zijn de Europeanen net zo pitloos als de Nederlandse politici volgens Breedveld
zijn? Of zijn er helemaal geen Europeanen, maar uitsluitend Fransen, Duitsers,
Nederlanders, Finnen, Spanjaarden enzovoort?
Het laatste is waar. Iemand die al zo lang eerst als vakbondsman dan als minister
van Financiën en ten slotte als minister-president in het Europese circuit meeloopt,
kan toch niet verrast, dus ook niet teleurgesteld en gefrustreerd, zijn door Europa's
non-existentie? Of heeft hij al die tijd zijn ideaal voor werkelijkheid gehouden?
‘Lidstaten moeten ophouden enge nationale belangen na te streven en bereid zijn
te investeren in het Europese belang’, zei Kok ook. Heel juist, maar wat is het
Europese belang? Ieder heeft daar zijn eigen mening over, gekleurd door zijn ideologie
en nationale achtergrond. Op een goed ogenblik liet Kok zich ontvallen: ‘Ik wou dat
ik de regeringsleiders zou kunnen verplichten te doen wat ik zeg.’ Precies! zo denkt
iedereen erover, en daarom komt er niets van terecht.
En let wel: een bewindsman die ophoudt ‘enge nationale belangen’ na te streven,
wordt morgen door zijn (nationale!) electoraat naar huis gestuurd en kan niet meer
in dat Europese belang wat dit ook mag zijn investeren. Wanneer houdt overigens
een nationaal belang op ‘eng’ te zijn? Dat had Kok ook wel mogen uitleggen.
NRC Handelsblad van 03-04-2003, pagina 7

Bewindsman en analyticus
De illusies van De Hoop Scheffer
Wanneer een bewindsman in openbare discussie treedt met een commentator, is dat
een discussie tussen ongelijken - niet ongelijken in rang of stand, maar qua functie.
Een commentator is immers in de regel een vrij man, die zich alle - zelfs de idiootste
- meningen kan veroorloven. Een bewindsman is dat niet. Hij moet rekening houden
met zijn partij, het parlement, de openbare mening en, zeker wanneer hij minister
van Buitenlandse Zaken is, met andere mogendheden. Waar hebben we het over? In
de krant van 2 april brengt de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J.G. de Hoop
Scheffer, twee artikelen van mij ter sprake die in de krant van 20 februari en 20 maart
waren verschenen en waarin ik de gevolgen van de crisis om Irak voor Nederlands
buitenlands- en veiligheidsbeleid besprak.
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In het eerste artikel constateerde ik dat de ‘traditionele pijlers’ van dat beleid de
NAVO en de EU ‘wankelen.’ Ergo: Nederland dreigt, niet door eigen schuld, ‘tussen
allerlei stoelen te vallen’. Een maand later deed ik daar een schepje bovenop en
beweerde ik dat die pijlers ‘in scherven liggen’ en sprak ik de hoop uit ‘dat de regering
zich van deze hachelijke situatie bewust is’. Let wel: dit was een analyse, niet een
kritiek op 's ministers beleid (let op de woorden in het eerste artikel: ‘niet door eigen
schuld’), en nog minder een voorstel voor een ander beleid. Dat zal een bewindsman
onvoldoende achten, maar aan elk beleid dient een analyse vooraf te gaan.
Het is dus niet 's ministers beleid (dat ik in grote trekken goedkeurde) waar de
discussie over behoort te gaan, maar mijn analyse van de toestand waarin de
traditionele pijlers van dit beleid zich bevinden. Kennelijk vindt de minister die
analyse te somber: ‘VN, NAVO en EU liggen [...] niet in scherven. Het gaat om
barsten, niet om breuken.’
Nu, als de minister erkent dat er ‘barsten’ zijn in de traditionele pijlers van zijn
beleid, dan is dat op zichzelf al de constatering van een ernstige toestand. Die ernst
verheelt hij dan ook niet: ‘De huidige meningsverschillen binnen VN, EU en NAVO
zijn ontegenzeggelijk verontrustend.’ 's Ministers ongerustheid betreft vooral het feit
dat er in de ‘as Washington-Bonn’ (bedoelt hij soms Berlijn?), die ‘in het verleden
het dragende element van de voor Nederland zo belangrijke westerse politiek-militaire
structuur’ vormde, de klad is gekomen. Inderdaad, als dát geen barst in een pijler
van Nederlands buitenlands beleid is!
Overigens wie zich, zoals de minister, vastklampt aan het verschil tussen barsten
en breuken, kan van een koude kermis thuis komen. Iedereen die enigszins met
afwaswerk vertrouwd is, weet dat in heet water een barst gauw een breuk wordt. En
heet water staat ons te wachten. Contingency planning vereist dat Nederland rekening
houdt met de mogelijkheid van breuken.
Ook met die van een breuk in de relatie met de Verenigde Staten. Zeker, ‘zonder
een actieve Amerikaanse betrokkenheid (is) geen werkbare structuur van internationale
ordening mogelijk’, maar staat het vast dat ‘ook de VS belang hebben bij
samenwerking met andere landen, en daaraan hechten?’ Belang erbij hebben ze
misschien wel, maar zullen ze daaraan altijd hechten en, zo ja, hoeveel? De
multilateralist Powell heeft niet het eeuwige leven. Zijn positie is eerder verzwakt
na de bliksemzege in Irak van de unilateralist Rumsfeld.
Ondanks alle waardering kan ik 's ministers contra-analyse niet overal volgen. Na
geconstateerd te hebben dat EU, NAVO en VN nog altijd ‘een reële noodzaak van
internationale samenwerking’ weerspiegelen, zegt hij: ‘VN, NAVO en EU liggen
daarom niet in scherven.’ Dat daarom begrijp ik niet. Ik ben het ermee eens dat die
drie pijlers nog een reële noodzaak weerspiegelen, maar daar volgt toch niet dwingend
uit dat ze niet in scherven liggen?
Het beleid dat de minister vervolgens in zijn artikel schetst, roept weinig weerspraak
op. Wie zou het oneens zijn met een beleid dat wil ‘investeren in de relaties met
Washington en de grote Europese landen, maar ook in de betrekkingen met
gelijkgezinde kleinere partners’? De conclusie die de minister uit dat beleid trekt,
vraagt echter wel om een enkele kanttekening.
Die conclusie is dat dit beleid, dat zich niet eenzijdig richt op óf de EU óf de
NAVO óf de VN, maar in al die organisaties Nederland een ‘loyale en constructieve
partner’ wil doen zijn, het Nederland mogelijk maakt ‘bruggen te helpen bouwen’.
Een mooie metafoor, maar spreekt er geen zelfoverschatting uit? Als staten een kloof
tussen elkaar willen dichten, hebben ze meestal daar geen derde bij nodig.
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Interessant is het dat de minister zich distantieert van ‘een van onze beste
diplomaten’ (wie zou dit zijn geweest?), die twintig jaar geleden nog zei dat ‘het
trekken van een eigen lijn voor een klein land meestal een illusie was’. Daar is de
minister het niet mee eens: zijn ‘buitenlandse politiek zal meer gekenmerkt worden
door actieve bilaterale diplomatie, gericht op het vinden van medestanders’. Was dat
vroeger zoveel anders? Alleen koesterden onze diplomaten daarbij toen misschien
wat minder illusies.
Minder illusies dan De Hoop Scheffer koestert? Ik weet het niet, maar wél weet
ik dat een bewindsman, in tegenstelling tot een analyticus, altijd illusies moet
koesteren, althans moet zeggen te koesteren, al zal hij eerder spreken van hoop,
verwachting of zelfs zekerheid. Zo niet, dan zal hij niet lang bewindsman blijven.
Dat lot wens ik De Hoop Scheffer niet toe.
NRC Handelsblad van 10-04-2003, pagina 7

Na de oorlog
Nu de oorlog onvermijdelijk is, laat hem dan kort zijn. Deze verzuchting hoorde je,
vóór en kort na het uitbreken ervan, bij tegenstanders van de oorlog tegen Irak. Toen
echter de Amerikaans-Britse invasie na ongeveer een week scheen (let wel: scheen)
te stokken, konden zij hun leedvermaak moeilijk verbergen. Het is dus de vraag of
hun hoop op een korte oorlog wel zo oprecht was.
Het beste wat van hen gezegd kan worden, is dat in hun borst medeleven met de
arme Iraakse bevolking, slachtoffer van het geweld, worstelde met anti-Amerikanisme.
Dan was die dertig procent van de Fransen die, volgens een opiniepeiling, hoopte
op een Amerikaanse nederlaag, tenminste eerlijker (toegegeven: daar zaten veel
moslims bij).
Geldt dit ook voor de PvdA, die toen nog bereid was regeringsverantwoordelijkheid
te aanvaarden? Haar gezwalk inzake Irak was niet overtuigend (dan waren SP en
GroenLinks dat eerder), en pas heel laat bleek zij bereid haar gezaghebbende
partijgenoot oud-minister Van der Stoel, die er een genuanceerdere mening op nahield,
aan het woord te laten - zonder merkbaar effect overigens.
Als bij de tegenstanders anti-Amerikanisme dus een belangrijk motief is geweest,
waren degenen die, vaak met een zucht, het Amerikaanse optreden toch billijkten,
dan pro-Amerikaans? Niet noodzakelijkerwijs. Je kunt bijvoorbeeld dat optreden
billijken en het tegelijkertijd, op langere termijn bezien, bedenkelijk achten als een
macht geen tegenmacht tegenover zich vindt.
En op het ogenblik is dit zo: de Amerikaanse supermogendheid vindt, zeker na
haar overwinning in Irak, in geen enkele andere mogendheid een tegenwicht. Rusland
stelt militair niets voor en heeft er belang bij op redelijk goede voet met Amerika te
staan. China wacht zijn tijd af, en dat kan nog vijftig jaar duren. En Europa? Dat
bestaat niet.
Moeten we dan van Amerika verwachten dat het zijn eigen tegenwicht in het leven
roept? Dat zou dan een precedent in de wereldgeschiedenis scheppen, die eerder door
het ‘verdeel en heers’ gekenmerkt is geweest. Toch heeft Amerika - het tekent zijn
betrekkelijke naïviteit - het eens geprobeerd: na de Tweede Oorlog heeft het de
totstandkoming van een Europese eenheid sterk aangemoedigd (om dan toch telkens
weer te schrikken wanneer die eenheid zich op een andere wijze manifesteerde dan
Amerika zinde).
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In feite bestaat die toestand waarin de Amerikaanse macht zonder tegenmacht is,
al sinds het einde van de Koude Oorlog. Maar de Iraakse oorlog heeft pas getoond
wat dit kan betekenen. Door het bliksemsucces tegen Saddam Hussein wordt de
verleiding voor Amerika groot overal waar de zaken niet lopen zoals het zich dat
voorstelt, hetzelfde procédé toe te passen of althans ermee te dreigen.
Velen hebben geen bezwaar tegen Amerika als wereldpolitieagent, onder het op
zichzelf niet onjuiste motto: ‘Liever Amerika in die rol dan een andere mogendheid.’
Maar er zijn, behalve het nog veel grotere aantal tegenstanders van die idee, ook nog
andere factoren die zich daartegen verzetten. In de eerste plaats in Amerika zelf.
De Amerikaanse ideologie verzet zich namelijk tegen die idee. Die ideologie is
anti-imperialistisch, antikoloniaal (Nederland zou zich dat moeten herinneren) en
missionarisch. Zelf voortgekomen uit een kolonie die zich bevrijd heeft, wil het de
zegeningen van de democratie over de hele wereld verspreiden. Dat is de ideologie,
waarvan de praktijk dikwijls afwijkt, maar welke ideologie kent geen afwijkingen
en is dus onvatbaar voor het verwijt van schijnheiligheid?
Amerika is wel een imperium, maar is qua ideologie niet imperialistisch (in die
zin dat het zijn imperium aan andere landen wil opleggen). Voor de rol van
politieagent mist het dus de ideologische voorwaarden. We zien dat nu al in Irak,
waar het leger zich ongeschikt acht de orde te bewaren. Misschien doet zich hier een
vacuüm voor dat de Europeanen, met hun koloniale verleden, beter in staat zijn te
vullen.
Hoe het ook zij - hoe meer Amerika ertoe verleid wordt zijn imperiale (maar niet
imperialistische) rol te vervullen, des te meer zal het de ideologische rechtvaardiging
zoeken in de democratische missie die het van de geschiedenis, zo niet van God,
meent te hebben gekregen. Het idee om van een bevrijd Irak het brandpunt van een
democratisering van het Midden-Oosten te maken is oprecht. Oprecht, maar op z'n
minst destabiliserend.
Die destabilisatie zou zich heel goed over een nog veel wijder gebied kunnen
verspreiden. Als de Amerikanen teleurgesteld zouden worden in hun
democratiseringsijver en genoeg zouden krijgen van hun rol als politieagent, dan
zouden ze wel eens, gedegouteerd, hun handen helemaal van de buitenwereld kunnen
aftrekken. Hun unilateralisme zou dan isolationisme worden. Zou de wereld daar
veel beter van worden?
Is dit een onwaarschijnlijk scenario? ABN Amro ziet het in elk geval als een
serieuze mogelijkheid, zoals blijkt uit het interview van haar president, Rijkman
Groenink, met Jannetje Koelewijn in de krant van 12 april. Zou Buitenlandse Zaken
ook al denken over zulke scenario's? Niet dat Nederland zo'n worst case zou kunnen
voorkomen, maar het is altijd verstandig zich op de mogelijkheid ervan voor te
bereiden.
Overigens is dit niet de enige bron van destabilisatie. Het zal vele landen niet zijn
ontgaan dat Amerika gewapenderhand optreedt tegen het niet-nucleaire Irak, maar
niet tegen het bijna nucleaire Noord-Korea. Voor het laatste zijn vele redenen. Onder
andere het feit dat Noord-Korea dichter bij Rusland en China ligt dan Irak, en vooral
vlak bij de hoofdstad van Zuid-Korea, die de Noord-Koreaanse artillerie ook zonder
atoomwapens kan vernietigen. Deze strategische situatie maant op zichzelf al tot
voorzichtigheid.
Maar in de ogen van vele landen die zich door Amerika bedreigd voelen, is het
vooral zijn nucleaire potentie die Noord-Korea zijn immuniteit bezorgt. Dat is een
les die zij niet aan zich voorbij zullen laten gaan. Ook wat dat betreft, dreigt het
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internationale systeem dat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd - in dit geval
het non-proliferatieregime - uiteen te vallen
NRC Handelsblad van 17-04-2003, pagina 9

De bruggenbouwer
‘Tijdens de Irak-crisis heeft de Europese Unie geen rol van betekenis gespeeld.
Lidstaten zijn teruggevallen op oude nationale reflexen zonder zich af te vragen of
het wellicht niet verstandiger zou zijn als één Europa van zich te laten horen. Het
resultaat is ontluisterend: Europa heeft nauwelijks meer iets in te brengen in het
Midden-Oosten en speelt ook in Washington niet meer mee.’
Dit stelden Peter van Ham en Alfred Pijpers, beiden verbonden aan het Instituut
Clingendael, gisteren vast op deze pagina, en deze vaststelling, die op zichzelf niet
erg origineel is (dat hoeft ook niet), kan moeilijk bestreden worden. Geldt dit ook
voor de conclusie die zij daaruit trekken?
Die conclusie luidt dat deze Europese ‘malaise moet worden aangegrepen om
radicale veranderingen in de institutionele structuur van het Europese buitenlandse
en veiligheidsbeleid door te voeren’. Welke? Beide auteurs pleiten voor de instelling
van een formeel Brits-Frans-Duits triumviraat. De argumenten daarvoor liggen,
volgens hen, voor de hand.
Wat zijn die argumenten? ‘Het is onzinnig om in de toekomstige EU van 25
lidstaten vast te houden aan het vetorecht, want dat is het beste recept voor stagnatie.’
Inderdaad, ook dat argument - het enige overigens dat de auteurs hanteren - is moeilijk
te bestrijden. Ook is het juist dat ‘een Europees buitenlands beleid zonder Duitsland,
Frankrijk en Groot-Brittannië niet mogelijk is’.
Maar - en hier beginnen de vraagtekens - is zo'n beleid met die drie wèl mogelijk?
‘Als deze drie landen het op hoofdpunten van het Europese buitenlandse beleid met
elkaar eens zijn, dan zullen andere lidstaten zich in dit compromis kunnen vinden.’
Ik zou liever zeggen: moeten vinden, maar belangrijker is de voorwaarde waarvan
deze hele zin afhankelijk wordt gemaakt: als.
Tsja, als, als, als... Maar zullen die drie grote landen het ooit eens worden op
hoofdpunten van het Europese buitenlandse beleid? De auteurs hebben daar zelf een
zwaar hoofd in. De door hen getelde ‘hinderpalen’ op de weg naar zo'n triumviraat,
zijn talrijker dan de argumenten ervoor die zij noemen.
In de eerste plaats ‘zal het niet eenvoudig zijn middelgrote landen als Spanje en
Italië van de voordelen te overtuigen’. Polen, een bijna even groot land, wordt niet
genoemd, maar zal evenmin onmiddellijk die voordelen zien. Over de kleinere
lidstaten zwijgen de auteurs. Zijn die in hun ogen evenzeer ‘quantité négligeable’
als zij het in de waardering van de Grote Drie zijn?
Tweede hinderpaal: ‘het triumviraat zal zich niet beperken tot het uitzetten van
de grote beleidslijnen, maar het zou kunnen uitgroeien tot een permanent conclaaf,
dat zich ook met de kleinste details bemoeit.’ Bovendien - derde hinderpaal - zal het
‘ook de neiging hebben zich met budgettaire en constitutionele aangelegenheden
bezig te houden’.
Maar de belangrijkste hinderpaal komt nog: het is ‘altijd zeer moeilijk gebleken
de Grote Drie op één lijn te krijgen. (...) Het zal niet eenvoudig zijn (hun) nationale
reflexen in een gezamenlijke, Europese richting te buigen.’ Dit kan wel het
understatement van de week worden genoemd.
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En daarbij hebben de auteurs de neiging de motieven van die ‘nationale reflexen’
te onderschatten. Is het geen onderschatting het Franse anti-Amerikanisme terug te
brengen tot een kwestie van binnenlandse politiek? Het beeld dat Frankrijk van
zichzelf en van de rol die het in de wereld moet spelen heeft, is meer dan dat. Het is
misschien niet meer van deze tijd, maar evenmin iets wat een land zomaar even
inruilt terwille van een compromis.
Hetzelfde geldt overigens voor Groot-Brittannië. Alleen Duitsland weet nog steeds
niet precies wat zijn rol in de wereld is en is dus vatbaarder voor compromissen dan
de twee andere van de Grote Drie, maar is daardoor niet bepaald garant voor een
berekenbaar beleid.
Kortom, de heren Van Ham en Pijpers leveren zelf de grootste bezwaren tegen
niet zozeer de wenselijkheid alswel de verwezenlijkbaarheid van het door hen
gewenste triumviraat. Een betoog van dwingender logica ten faveure daarvan is
denkbaar. En dan ga ik er nog aan voorbij dat zij niets zeggen over de kans op een
Europese militaire capaciteit zonder welke zelfs de fraaiste buitenlandse politiek
ongeloofwaardig blijft.
En Nederland? Wat moet dat doen? Wie, zoals beide heren, voorstander is van
dat Europese triumviraat, moet inderdaad, met hen, vinden dat het zich niet moet
blijven ‘vastklampen aan rituelen als het roulerend voorzitterschap’ en zich niet bij
de ‘kleintjes’ moet scharen.
In plaats daarvan bepleiten zij dat het ‘de klassieke taak van bruggenbouwer tussen
grote en kleine EU-lidstaten’ op zich neemt. Het is een metafoor die de huidige
minister van Buitenlandse Zaken dierbaar, maar zonder nadere specificatie vrij
zinledig is. De eerste vraag die rijst is: hebben de groten en de kleinen Nederland als
‘bruggenbouwer’ nodig?
Deze taak zien de auteurs voor Nederland weggelegd in de context van een door
een triumviraat geregeerd Europa. Maar als dat er niet komt, wat is dan Nederlands
taak? Aanleunen tegen Groot-Brittannië, welks voorman, de ideologische tegenpool
van het huidige Amerikaanse bewind, zich niettemin beijvert de transatlantische brug
in stand te houden. Zo kan die dierbare metafoor toch nog gehandhaafd blijven.
NRC Handelsblad van 24-04-2003, pagina 9

Toch met Duitsers gepraat
In een historisch tijdschrift las ik een bespreking van een boek over de
Brits-Nederlandse betrekkingen sinds 1780. Een hoofdstuk van dat boek gaat over
de Britse kijk op de Nederlandse defensie-inspanningen aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog. In Londen, zo vat de recensent het Britse oordeel samen,
‘hield men de Nederlanders voor te rijk en te soft voor een stevige defensie’. Zou
dat oordeel zestig jaar later erg anders luiden? Onlangs sprak de Britse ambassadeur
er zijn verbazing over uit dat een vereniging die de belangen van soldaten behartigt,
zich zorgen had gemaakt over de uitzending van Nederlandse militairen naar het een
of ander crisisgebied, met het argument dat het daar zo gevaarlijk was. Tja, juist
daarom zijn er soldaten nodig!
Het toeval wil dat ik kort tevoren in Heinrich Bölls Briefe aus dem Krieg
1939-1945, waarover ik hier al op 27 maart jl. schreef, gelezen had dat deze later
beroemd geworden Duitse schrijver de Nederlanders in 1941 een ‘moe en volgevreten
volk’ noemde. De oordelen van een Britse diplomaat vlak vóór de oorlog en van een
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22-jarige Duitser een paar jaar later lopen - of ze nu juist of onjuist zijn - niet zo heel
veel uiteen.
Overigens kende Böll Nederland slechts van de doorreis op weg naar Frankrijk
(tenzij hij, die uit het nabije Keulen kwam, het vóór de oorlog al eens bezocht had,
maar dat blijkt niet uit zijn brieven). Bij hem kun je dus gevoegelijk van een
vooroordeel spreken - een vooroordeel van iemand uit een arm land (wat Duitsland
lange tijd na de Eerste Wereldoorlog was geweest) jegens het als steinreich
beschouwde buurland.
Interessanter zijn Bölls brieven uit Frankrijk, waar hij ruim drie jaar gelegerd was.
Ik schreef in mijn eerdere stuk dat mij daarin de vriendschappelijke wijze getroffen
had waarop de Franse bevolking, vooral in de kleine steden en dorpen, omging met
de Duitse soldaten, en ik vergeleek die met mijn eigen ervaringen uit die tijd, toen
sociale omgang met Duitsers, althans in de kringen waarin ik verkeerde, taboe was.
Nu heb ikzelf die tijd in steden doorgebracht, en daar waren, zo suggereerde ik,
bezetters en bevolking misschien meer van elkaar gescheiden dan op het platteland.
Ik werd in dit vermoeden bevestigd door een boek dat een lezeres mij stuurde na
lezing van mijn artikel: Toch met Duitsers gepraat door Henders Franken (Hameland
Pers).
De auteur beschrijft haar leven als meisje op een boerderij tijdens de bezetting.
Het gezin was vaderlandsgezind, dus anti-Duits, maar onvermijdelijk kwamen zij in
gesprek met Duitse soldaten - vaak eveneens boeren - en officieren die bij hen
ingekwartierd werden. Daardoor veranderden ze niet van gezindheid, maar kregen
ze misschien wel een wat genuanceerder beeld - niet van de bezetting, wél van
individuele bezetters.
Daarnaast zijn er wel andere verklaringen te geven voor de grotere lankmoedigheid
waarvan de Franse bevolking in de omgang met gewone Duitse soldaten, zoals Böll
er een was, blijk gaf. In de eerste plaats waren voor de Fransen, anders dan voor de
Nederlanders, oorlog en bezetting niets nieuws. Ze hadden dat in zeventig jaar al
twee keer eerder meegemaakt. Dat maakt de mensen gelatener of cynischer. Voor
Nederland, dat ruim een eeuw lang neutraal was geweest en sinds 1813 geen vreemde
bezetting had gekend, kwam de Duitse inval daarentegen als een schok.
Daar komt bij dat vele Fransen die Böll (die Frans sprak) in cafés en op boerderijen
ontmoette, soldaat waren geweest in de Eerste Wereldoorlog, die toen nog geen 25
jaar achter hen lag. Tussen veteranen nu bestaat er, ook als ze tot vijandelijke kampen
hebben behoord, een soort van camaraderie. Vooral de gewone ex-soldaten hadden
begrip voor de arme sloebers van de andere kant, die ook maar de oorlog waren
ingestuurd. Böll spreekt van ‘een zeer milde soort van vriendelijk medelijden’ bij
veel Fransen jegens de Duitse soldaten.
Ten slotte is er het verschil in status tussen bezet Frankrijk en bezet Nederland.
Frankrijk stond, althans in het gebied waar Böll verbleef (de Kanaalkust en haar
achterland), onder militair gezag, Nederland daarentegen onder civiel gezag, dat wil
zeggen: het gezag van de nationaal-socialistische partij, die een ideologisch regime
aan de bevolking probeerde op te leggen. In Frankrijk liet het leger de bevolking
veel meer met rust, zolang ze maar leverde wat het nodig had. Dat verklaart wellicht
mede de grotere haat in ons land.
Van verzetsdaden van Franse kant reppen Bölls brieven nauwelijks. De enige
passage die mij, wat dat betreft, opviel is die waarin hij schrijft dat er op de muren
het jaartal 1918 werd gekalkt om de Duitsers te herinneren aan hun nederlaag van
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dat jaar. Maar dan is het al begin 1943. De strijd om Stalingrad, een keerpunt in de
oorlog, is dan bijna ten einde.
Böll vindt dat mene tekel op de muren overigens een ‘gemeenheid, die mij, toen
ik het voor de eerste keer zag, trof als een knotsslag’. Was hij, die zijn afkeer van de
oorlog en de nazi's niet verheelt (voorzover de censuur dat toeliet), in een soort euforie
geraakt door de bijna idyllische cohabitatie met de Fransen? Of kan ook hij niet
beoordeeld worden naar de zwart-witmaatstaf die wij zo graag hanteren waar het de
oorlog betreft? Daarover verder een volgende keer.
NRC Handelsblad van 01-05-2003, pagina 7

Europa heeft geen antwoord
Tussen de Verenigde Staten en Europa - althans grote delen van Europa - gaapt een
kloof, die, volgens H.J.A. Hofland in een lang artikel op deze pagina in de krant van
3 mei, ‘bijna onoverbrugbaar’ is wegens ‘het geopolitieke conflict, gecombineerd
met de culturele verschillen’. Dat is juist, maar gebrek aan kennis in Europa over de
culturele en intellectuele krachten achter het huidige Amerikaanse beleid is óók een
van de oorzaken van die kloof.
Zo beweerde de cultuurhistoricus Thomas von der Dunk, niet gehinderd door zulke
kennis of redactionele controle, op 16 april op dezelfde pagina ‘dat we in de persoon
van Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz van doen hebben met fundamentalisten, die
zijn behept met het zwart-witbeeld van de kruisvaarder’. Nu, er kan veel van deze
heren gezegd worden, maar bijbelse fundamentalisten zijn ze niet.
Cheney en Rumsfeld, respectievelijk vice-president en minister van Defensie, zijn
weliswaar methodist, maar hebben, zoals de historicus James Kennedy in het
Nederlands Dagblad van 16 april schrijft, ‘nauwelijks publiekelijk blijk gegeven van
enige religiositeit’. En Wolfowitz, plaatsvervanger van Rumsfeld? Zijn naam alleen
al zou Von der Dunk hebben moeten waarschuwen alvorens hem onder de bijbelse
fundamentalisten te rangschikken.
In feite is er in de regering-Bush op het ogenblik slechts één bijbelse fundamentalist
op een belangrijke plaats: de minister van Justitie, John Ashcroft, maar die heeft
geen invloed op het buitenlands beleid. Cheney en Rumsfeld zijn gewone, weinig
ideologisch bevlogen conservatieven, Wolfowitz daarentegen wordt wél door een
ideologie gedreven, de niet voor niets neoconservatief genoemde ideologie.
Over die neoconservatieven nu gaat Hoflands artikel van 3 mei, en al onderschrijf
ik niet alles wat hij daarin poneert - is het werkelijk waar dat het neoconservatisme,
als de radicaal-revolutionaire ideologie die het is, al in 1948 is ontstaan? - zijn artikel
is een eerste serieuze poging in Nederland om die stroming te analyseren en niet,
zoals veelal in de intellectuele en semi-intellectuele wereld gebeurt, weg te lachen.
Daarom was het welkom.
Inderdaad: de neoconservatieven zijn ‘eerder radicaal en revolutionair’, zoals Peter
van Ham, onderzoeker van het instituut Clingendael in de Volkskrant van 27 maart
schreef (hoewel hij ten onrechte ook Cheney en Rumsfeld, die, zoals ik eerder
betoogde, ouderwetse, dus weinig radicale conservatieven zijn, tot hen rekent).
Grotendeels zijn het voormalige Democraten, die genoeg hadden van het halfzachte
beleid van de presidenten Carter en Clinton (zo populair in Europa). Henry Kissinger,
de legendarische minister van Buitenlandse Zaken van president Nixon, kan evenmin
tot hen gerekend worden, want hij was voorstander van een metternichiaanse politiek
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van machtsevenwicht, terwijl de neoconservatieven - en dat is het radicale (als men
wil: gevaarlijke) van hun ideologie - onbeschroomd gebruik willen maken van
Amerika's positie als enig overgebleven supermogendheid, buiten bestaande
multilaterale verbonden om. De overwinning in Irak heeft hun extra wind in de zeilen
gegeven.
Toch zijn het geen Realpolitiker (zoals Kissinger er een was). Nee, hun staat wel
degelijk een ideaal voor ogen: de democratisering van de wereld. Wat dat betreft
staan zij dichter bij president Wilson (1913-1921), vader van de Volkenbond en
icoon van de Democraten, dan bij Kissinger. Wilsons woorden (uitgesproken vóór
Amerika's oorlogsverklaring aan Duitsland in 1917): ‘The world must be made safe
for democracy’, zouden de neoconservatieven tot de hunne kunnen maken.
Hetzelfde geldt voor Wilsons geloof in de noodzaak van ‘de vernietiging van
iedere op willekeur berustende macht, waar ook ter wereld, die de vrede van de
wereld kan verstoren’ (woorden uitgesproken in 1918). Wat dat betreft, beantwoordt
de neoconservatieve ideologie aan een diepgeworteld, bijna missionair geloof dat zo
oud is als de Amerikaanse samenleving zelf. Ook de Democraten, de oppositie van
vandaag, kunnen zich daar moeilijk aan onttrekken. Dit streven ‘de wereld veilig
voor de democratie te maken’ wordt nu geprojecteerd op het Midden-Oosten. Wij
levensmoede Europeanen, kunnen daar sceptisch op reageren, ja er zelfs ons hart om
vasthouden, maar moeilijker is het voor de overtuigde democraten onder ons om dit
streven op ideologische gronden voor verkeerd te houden.
In een artikel in het meinummer van de Internationale Spectator, dat overigens
eveneens een knappe analyse van het neoconservatieve denken is, schrijft Stefan van
Wersch: ‘Op zich zelf is het natuurlijk inderdaad ironisch te zien hoe juist aan de
linkerzijde van de discussie argumenten verzameld worden om uit te leggen waarom
democratisering in het Midden-Oosten een gevaarlijk idee is.’ Inderdaad, waarom
de straat opgaan om de val van de Franco's, Pinochets, Botha's van deze wereld te
eisen, maar protesteren wanneer Bush de val van Saddam Hussein bewerkstelligen
wil? Daar is op z'n minst sprake van een gebrek aan logische consistentie. Dit soort
denken (als het tenminste nog denken genoemd kan worden) verdient, hoezeer ook
de motieven erachter begrijpelijk en misschien zelfs eerbaar genoemd kunnen worden,
slechts intellectuele minachting.
Nee, dan vormen de neoconservatieve denkbeelden, ook wanneer er alle reden is
om ze met scepsis, zo niet met verontrusting, tegemoet te treden, ‘bijna altijd een
intellectuele uitdaging’, zoals Van Wersch schrijft. Een uitdaging ook omdat hun
radicalisme - bijna zou ik geschreven hebben: hun idealisme, als dit woord niet door
links gekidnapt was - breekt met juist die scepsis waarmee conservatisme meestal
vereenzelvigd wordt. Zijn het dus eigenlijk wel conservatieven?
In elk geval hebben de Europeanen - afzonderlijk of gemeenschappelijk; Atlantisch
of Europees - nog geen antwoord gevonden op deze Amerikaanse uitdaging. Geen
wonder dat ze door de Amerikanen niet aux sérieux genomen worden. Het is niet
alleen hun onmacht die de Europeanen tot die staat van irrelevantie heeft gebracht;
het is ook hun gebrek aan ideeën. Misschien heeft het één meer met het ander te
maken dan in een klein land betamelijk is toe te geven.
NRC Handelsblad van 08-05-2003, pagina 7

Democratie en slagvaardigheid
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In de crisis om Irak was Europa als zodanig afwezig. De Europese Unie kon geen
eensluidend standpunt innemen. Zij was verdeeld tussen vier staten - Frankrijk,
Duitsland, België en Luxemburg - die zich tegen het Amerikaanse beleid uitspraken,
en acht staten die dit steunden, en dan nog enkele (waaronder Nederland) die het
verstandiger vonden geen openlijke keus te doen.
Hoe dit te remediëren? Daar buigt zich in Brussel de Conventie onder
voorzitterschap van de Franse oud-president Giscard d'Estaing over. Ook de
Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft daar al meermalen
advies over uitgebracht, laatstelijk nog een vervolgadvies, dat vorige week uitgedeeld
werd.
In dit vervolgadvies komt de AIV tot de interessante uitspraak dat ‘het vraagstuk
van de democratische legitimatie’ van de EU ‘van nog groter belang’ is dan de
problemen van ‘slagvaardigheid, efficiency en eenheid van externe vertegenwoording’
- problemen die ‘onbeheersbaar’ dreigen te worden als bij uitbreiding van de EU tot
25, en later tot 30, leden ‘alles bij het oude wordt gelaten’.
Met andere woorden: als puntje bij paaltje komt moet, volgens de AIV, de
slagvaardigheid van de EU wijken voor haar democratische legitimatie. Dat is een
respectabel standpunt, maar het betekent wél dat, als dit standpunt zou worden
gevolgd, de kans groot wordt dat bij een volgende crisis de EU even afwezig zal zijn
als zij in de crisis om Irak was.
De breuklijn tussen degenen die voorrang geven aan de slagvaardigheid van de
EU en hen die haar democratische legitimatie ‘van nog groter belang’ achten, loopt
grofweg tussen de grote Europese landen en de kleinere (groot naar Europese
proporties dan, want bondskanselier Schröder noemde vorige week vrijdag Duitsland
een middelgroot land - wat is Nederland, dat zichzelf graag als middelgrote
mogendheid ziet, dan wel niet?)
Maar betekent dit dat de grote Europese mogendheden, als zij in de EU meer de
dienst zouden uitmaken dan zij nu al doen, democratische legitimatie ontberen? Nee,
samen maken Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Polen
dat zijn de groten - 74 procent van de totale bevolking van de EU uit, en bovendien
zijn de regeringen in die landen alle het product van democratisch verlopen
verkiezingen. Zij kunnen dus op een democratisch gekozen meerderheid bogen.
Daartegenover staan negentien kleinere (zelfs heel kleine, zoals Luxemburg en
Malta) mogendheden, die samen 26 procent van de totale bevolking uitmaken demografisch een minderheid dus. Deze mogendheden nu verzetten zich tegen een
hoe dan ook verkapte machtsaanspraak van de zes groten - ook wanneer dit verzet
tot resultaat zou hebben dat de EU een politieke dwerg blijft.
Dat verzet berust op het nationaal beginsel en op de fictie van de gelijkheid der
staten. Dat is een sympathieke grondslag, maar met democratie tussen burgers heeft
het weinig te maken. Van de meeste nieuwe leden is het goed te begrijpen dat zij
voorrang geven aan hun nationale zelfstandigheid. Die hebben ze net veroverd op
de Sovjet-Unie.
Voor oude leden, zoals België, Nederland en Luxemburg, is het moeilijker hun
verzet democratisch te legitimeren. Zij belijden immers al ruim een halve eeuw het
beginsel dat de nationale staat juist moet verdwijnen, althans gekortwiekt dient te
worden, terwille van het Europese ideaal, en nu beroepen zij zich op het beginsel
van de gelijkheid der staten (wat het behoud ervan vooronderstelt). Om uit dit dilemma
te raken beroepen zij zich op de constructie van de supranationale Europese
Commissie, die verantwoording verplicht is aan het Europese Parlement. In die
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constructie waarborgt de Commissie de belangen van de kleinen tegenover eventuele
machtsaanspraken van de groten.
Het is een fraaie constructie, een van de grootste prestaties van naoorlogs Europa.
En zij werkt ook: enkele jaren geleden is de hele Commissie afgetreden, nadat haar
duidelijk was geworden dat een grote meerderheid in het Europese Parlement haar
aftreden eiste. Maar of dit de slagvaardigheid van de EU als zodanig ten goede is
gekomen? In elk geval is er een wrijving te constateren tussen beide doeleinden van
de EU: slagvaardigheid en democratische legitimatie. Bovendien: ook de Europese
Commissie moet, wil zij resultaten bereiken, rekening houden met de ‘correlatie der
krachten’ binnen de EU. Het ene land is nu eenmaal krachtiger dan het andere, en
naarmate het krachtiger is, zal het meer geneigd zijn een hoge prijs voor zijn
medewerking te bedingen. De functie van de Commissie als waarborger van de
belangen der kleinen kent dus in de praktijk haar grenzen.
Maar is, anderzijds, een EU waarin recht wordt gedaan aan de grotere
demografische en politieke macht der groten, een waarborg voor een slagvaardig
beleid? Allerminst. In de crisis om Irak waren de groten al evenzeer verdeeld als de
rest van de EU, en niets wijst erop dat een president of een minister van Buitenlandse
Zaken van de EU daarin iets zou kunnen veranderen.
Het wordt tijd te verklaren waar ikzelf sta in dit conflict. Welnu, mijn standpunt
heeft niet de pretentie objectief te zijn. Als burger van een klein - of, als u wilt,
middelgroot - land koester ik een natuurlijk wantrouwen tegen kongsies van groten
(hoezeer ook democratisch gelegitimeerd). Mijn sympathie gaat dus uit naar het
verzet van de kleinen daartegen.
Het is waar dat dit de slagvaardigheid van de EU niet zou versterken. Maar mijn
spijt hierover blijft binnen de perken, omdat een heerschappij van de groten die
slagvaardigheid evenmin zou vergroten, gezien de ervaringen van de afgelopen
maanden. Of anders gezegd: als er een redelijke kans bestond dat de groten het eens
worden over het beleid dat de EU in de wereldpolitiek moet volgen, dan zou een
beknotting van de bevoegdheden der kleinen te overwegen zijn. Zo'n offer, dat niet
meer ongedaan gemaakt zou kunnen worden, zou echter voor niets zijn als eenheid
tussen de groten niettemin eer uitzondering dan regel zou zijn, en daar lijkt het op.
NRC Handelsblad van 15-05-2003, pagina 9

De neoconservatieve fase van de PvdA
Zijn de neoconservatieven die grotendeels het buitenlandse en veiligheidsbeleid van
de huidige Amerikaanse regering bepalen, eigenlijk wel conservatieven? Zo vroeg
ik mij terloops af in mijn artikel van 8 mei, waarin ik het uitvoerig althans zo uitvoerig
als de grenzen van deze rubriek toelaten over hen had.
Het is hun radicalisme dat mij tot die vraag bracht, want dat is moeilijk te rijmen
met de scepsis die, in Europa althans, meestal conservatieven wordt toegeschreven.
En als zelfs idealisme een kenmerk van hen genoemd mag worden wat, gezien hun
streven het Midden-Oosten te ‘democratiseren’, niet ongerijmd zou zijn dan geldt
hetzelfde. Europese conservatieven zijn gewoonlijk niet zo idealistisch.
Sinds ik die vraag twee weken geleden stelde, ben ik er dieper over gaan nadenken,
en daarbij kwam een andere vraag bij mij op: hebben die Amerikaanse
neoconservatieven eigenlijk niet veel weg van de Nederlandse PvdA in de jaren '50
van de vorige eeuw: idealistisch, gelovend in een maakbare samenleving beide
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kenmerken zijn niet verrassend bij sociaal-democraten, maar ook buitengewoon
militant in de Koude Oorlog, die in die jaren op zijn hoogtepunt was?
De PvdA van vandaag, en zeker de PvdA die in de jaren '60 en '70 meedeed aan
de anti-Vietnambetogingen en in de jaren '80 aanliep achter de leus ‘De kernwapens
de wereld uit, te beginnen met Nederland’, zou zich in de PvdA van de jaren '50 niet
herkennen behalve dat ideologische bevlogenheid een kenmerk bleef.
Want het verzet van de PvdA van vijftig jaar geleden tegen het communisme, en
de machtsmanifestatie ervan die de Sovjet-Unie was, was veel meer ideologisch
geïnspireerd dan door strategische overwegingen gemotiveerd (de angst voor een
Russische invasie was al aanzienlijk minder geworden dan zij in het voorgaande
decennium was geweest). De ervaringen van de Duitse bezetting had de partij
allergisch voor alle totalitarisme gemaakt (later slechts voor rechts totalitarisme).
Dat betekende bijvoorbeeld dat pas jaren nadat andere sociaal-democratische
partijen, ja zelfs conservatieven, haar vóór waren gegaan, de PvdA contact zocht met
Tito's Joegoslavië, dat sinds zijn breuk met de Sovjet-Unie in 1948 ‘objectief’
bondgenoot van het Westen was geworden. Nee, zo'n contact bleef in de ogen van
de PvdA niettemin lang taboe. Tito was immers communist gebleven! (Later zouden
PvdA'ers het Joegoslavische arbeiderszelfbestuur een schijnvertoning als model
aanprijzen.)
In de jaren '50 waren de Verenigde Staten ook voor de PvdA de natuurlijke
bondgenoot. Dat bondgenootschap was zo innig, zelfs in de jaren van de Republikeinse
president Eisenhower (1953-1961), dat een lid van deAmerikaanse ambassade in
Den Haag uitgenodigd werd een vergadering van het bestuur van de PvdA bij te
wonen (zoals te lezen staat in de memoires van dat lid, Bill Sullivan).
De ideoloog van die militant anticommunistische PvdA was Jacques de Kadt, een
gewezen communist, die al vóór de oorlog naam had gemaakt met zijn werk Het
fascisme en de nieuwe vrijheid, een onovertroffen analyse van het fascisme en na
de oorlog een gerespecteerd lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA was
geworden. In zijn denken combineerde hij elitische strijdbaarheid met kritische
rationaliteit.
Aan dat denken heeft Ronald Havenaar in 1990 het boek De tocht naar het
onbekende gewijd, waarin ook valt te lezen dat de latere minister-president Den Uyl
‘zich herhaaldelijk (had) laten kennen als een geestverwant van De Kadt’, iets wat
hij niet zou ontkennen in een interview dat enkele maanden na zijn dood (en een
maand na De Kadts dood) in Socialisme & Democratie (mei 1988) verscheen. In dat
interview aarzelde Den Uyl niet De Kadt als een van zijn leermeesters te erkennen,
wiens ‘groot intellect’ en ‘superieure en soms zelfs sublieme (...)
formuleringsvermogen en inzicht’ diepe indruk op hem hadden gemaakt. Later zou
hij moeite hebben De Kadt te blijven volgen, en het is waar dat het boek dat De Kadt
zelf als zijn magnum opus zag, De revolutie der gematigden (1972), een ‘afknapper’
was. De man had zich helaas overleefd en was een ‘geestdrijver’ geworden. (Alle
citaten in deze alinea zijn uit dit interview.)
Maar dat neemt niet weg dat De Kadt in de jaren '50 een grote invloed had in de
partij, die daarna geen gelijkwaardige ideoloog heeft gekend (de andere partijen
trouwens ook niet). Hij zou zich in het gezelschap van Amerikaanse neoconservatieven
thuis hebben gevoeld: hetzelfde gevoel voor macht in de internationale politiek (in
de huidige PvdA nagenoeg afwezig), dezelfde intelligentie, hetzelfde radicalisme,
dezelfde intellectuele arrogantie, en ook grotendeels dezelfde voorgeschiedenis.
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Immers, ook de neoconservatieven, zeker de eerste generatie, hebben veelal een
links-radicaal verleden.
Voor de PvdA van vandaag is De Kadt een onbekende. Al op zijn crematie in april
1988 was slechts een handjevol mensen aanwezig. Een partij verandert natuurlijk in
de loop der jaren. De PvdA deed dat wel heel snel (een paar voorbeelden gaf ik
hierboven), en zonder veel rekenschap af te leggen van het waarom van die volte
faces. Den Uyl, die in de partij een icoon is gebleven, gaf vaak de indruk het voorbeeld
te volgen van die Franse politicus die had gezegd: ‘Ik ben hun leider, ik moet ze dus
volgen.’ Dat zou De Kadt nooit gedaan hebben.
En Wouter Bos, wiens leuke gezicht zijn partij weer tot de tweede des lands heeft
gemaakt? Zou De Kadt een begrip voor hem zijn? Zou hij iets weten van het toch
niet zó verre verleden waar zijn partij zich voor schijnt te schamen? Mocht hij ooit
tot het hoogste ambt worden geroepen een gezonde ambitie van iedere serieuze
partijleider dan zou kennis daaromtrent geen slechte introductie zijn tot het denken
van de Amerikaanse neoconservatieven, waar hij in die functie, direct of indirect,
mee te maken zou kunnen krijgen.
NRC Handelsblad van 22-05-2003, pagina 9

Gedeukt vertrouwen
In Evian hebben president Bush' gespreksgenoten de sfeer, die toch al gespannen
was, kennelijk niet verder willen bederven door hem te vragen hoe het eigenlijk zit
met die Iraakse massavernietigingswapens, die twee maanden na het einde van de
Tweede Golfoorlog nog steeds niet zijn gevonden. Ze hadden daar overigens alle
aanleiding toe gehad, zeker na recente uitspraken van minister van Defensie Rumsfeld
en zijn tweede man, Paul Wolfowitz.
De eerste had vorige week gezegd dat het ‘ook mogelijk was dat zij (de Irakezen)
besloten hadden die wapens te vernietigen vóór een conflict’. Weliswaar wijst het
woordje ‘ook’ (dat in sommige berichten weggelaten is) erop dat er ook andere
oorzaken kunnen zijn dat die wapens nog niet gevonden zijn, niettemin heeft
Rumsfelds uitspraak al voor de nodige commotie gezorgd. Het woord ‘misleiding’
is al gevallen.
Het vertrouwen jegens Amerika's werkelijke motieven voor de oorlog werd er niet
groter op door Wolfowitz' verklaring in een interview dat ‘om redenen die veel te
maken hebben met de regeringsbureaucratie’ besloten was de
massavernietigingswapens als belangrijkste motief te noemen, want dat was ‘het
enige waar iedereen het over eens kon zijn’. Maar dat sloot andere motieven niet uit,
zoals en dat is werkelijk nieuw - de behoefte om Amerikaanse troepen die in
Saoedi-Arabië zijn gelegerd, een andere basis, nl. in Irak, te geven. Wat moeten we
van die uitspraken denken? In de eerste plaats is het amper geloofwaardig dat Saddam
Hussein zijn wapens vlak vóór de oorlog zou hebben vernietigd zonder dat de
Amerikaanse of andere inlichtingendiensten dat zouden hebben gemerkt. Dat zou
dan een kras staaltje van hun onvermogen zijn geweest - tenzij de Amerikanen
verkozen zouden hebben zulke inlichtingen te negeren, omdat ze van het begin af
aan, hoe dan ook, tot oorlog besloten waren. Dat zou inderdaad misleiding zijn
geweest.
Anderzijds wordt wel eens vergeten dat chef-inspecteur Blix in zijn laatste rapport
vóór de oorlog het ‘hoogstonwaarschijnlijk’ had genoemd dat Irak het verreweg
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gevaarlijkste wapen, anthrax, niet vernietigd had en waarschijnlijk dat het nog
verboden raketten aan het produceren was. Moet dit ook, nu er sindsdien nauwelijks
sporen van bewijs gevonden zijn, als een staaltje van onvermogen worden
gekwalificeerd?
Hoe dit ook zij, de werkelijke toedracht is nog niet bekend, maar zolang dat zo is,
is er voldoende reden tot twijfel over de rechtvaardiging - wat niet hetzelfde is als
rechtvaardigheid - van de oorlog tegen Irak. In de eerste plaats bij degenen die er, al
dan niet na aarzeling, hun steun aan hebben gegeven. Tot hen behoorde ik, en daarom
begin ik met een zelfonderzoek.
Op 20 maart - de dag dat de oorlog uitbrak - schreef ik hier: ‘Nooit is duidelijk
geworden of Saddam weg moest omdat hij met zijn wapens zijn omgeving bedreigde
dan wel omdat hij een bondgenoot zou zijn van Al-Qaeda of, tenslotte, omdat hij
zijn eigen bevolking tiranniseerde. Slechts het eerste kan een reden tot oorlog zijn.’
En nu komen gezaghebbende Amerikanen met verklaringen die op z'n minst twijfel
doen ontstaan of het eerstgenoemde motief - de massavernietigingswapens - wel de
echte, althans het enige, motief voor de oorlog is geweest. Als de twijfel waaraan
Rumsfeld en Wolfowitz nu zelf voedsel hebben gegeven, gegrond zou blijken te zijn,
zou de grond onder de enige reden die in mijn opvatting die oorlog rechtvaardigde,
wegvallen.
Let op dat ik Saddams tirannisering van de eigen bevolking - ‘tirannisering’ is nog
een zwak woord na alles wat we al van hem wisten en sindsdien bevestigd hebben
gezien - geen reden tot oorlog vond. Deze opvatting is in de lijn van mijn kritiek op
het begrip ‘humanitaire interventie’, dat een tijdlang de steun had van de toenmalige
minister Van Aartsen.
De argumenten voor mijn kritiek op ‘humanitaire interventie’ kunnen samengevat
worden in de ondertitel die de hoogleraar volkenrecht J.N. Schrijver gaf aan een
artikel in de Internationale Spectator over dit onderwerp: ‘Het hek raakt van de dam’
- vooral wanneer zo'n interventie zonder machtiging van de VN wordt uitgevoerd
(zoals al in Kosovo het geval was geweest).
Oorlog tegen het Irak van Saddam zou, indien zijn behandeling van eigen bevolking
het motief zou zijn geweest, zeker als ‘humanitaire interventie’ hebben kunnen gelden.
Merkwaardig dus dat allen die om interventie tegen (meestal rechtse) dictatoren
roepen, nu zo gekant waren tegen een oorlog tegen Irak. Dat moeten de
vredesbeweging, de kerken, de PvdA, GroenLinks en SP toch nog eens uitleggen.
De enige die consequent was, is Mient Jan Faber, die dan ook, wegens de steun die
hij, zij het om volgens mij verkeerde redenen, aan die oorlog gaf, gedwongen werd
zijn functie bij het Interkerkelijk Vredesberaad neer te leggen.
Maar terug naar de enige reden die, althans volgens mij, een oorlog tegen Irak kon
rechtvaardigen: de massavernietingswapens. Als die nu zouden blijken er niet te zijn
(of te zijn geweest), dan zou, volgens die redenering, die oorlog niet hebben mogen
plaatsvinden. Maar hij heeft plaatsgevonden, en nu is de vraag naar zijn
rechtvaardiging niet actueel meer. Nu gaat het om de toekomst van Irak - die op
zichzelf al voldoende reden tot zorg levert.
Maar wél relevant is dat, tenzij er spoedig bewijzen worden overlegd dat Irak nog
op de dag van het uitbreken van de oorlog over massavernietingswapens beschikte,
de Amerikaanse regering een volgende keer nog meer moeite zal hebben de wereld
te overtuigen van de juistheid van haar argumenten. Het vertrouwen in de VS heeft
in elk geval door deze episode een deuk opgelopen.
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Is dat dramatisch? Tot op zekere hoogte niet, want Nederland - om ons daartoe te
bepalen - loopt niet over van vertrouwen in zijn naaste buren, wat een goede
samenwerking niet altijd in de weg staat. Om van vertrouwen tussen in de
binnenlandse politiek samenwerkende partijen maar te zwijgen.
NRC Handelsblad van 05-06-2003, pagina 7

Geen man uit één stuk
Wanneer Heinrich Böll, 22 jaar oud, begin augustus 1940 als Duits soldaat op weg
naar Frankrijk door het drie maanden eerder gebombardeerde Rotterdam rijdt
(waarschijnlijk met de trein), schrijft hij naar huis dat Rotterdam ‘gruwelijk vernield’
is, en voegt daaraan toe: ‘heller Wahnsinn’.
Het tekent de gevoelens die de later beroemd geworden schrijver, over wiens
Briefe aus dem Krieg 1939-1945 ik al twee keer eerder schreef (27 maart en 24 april),
over de oorlog koestert. Hij haat die, zoals hij de volgende vijf jaar herhaaldelijk zal
schrijven. Ook moet hij, als vroom rooms-katholiek, niets van de nazi's hebben. Dat
blijkt eveneens uit zijn brieven, ondanks de censuur die ze hebben moeten passeren.
Maar hij houdt van zijn land, op een romantische, poëtische manier, zoals die
zelden uit een Nederlandse pen zou komen, maar ‘ik haat alles grenzeloos wat
Duitsland verminkt, en dat is helaas vaak het geschreeuw van hen die Duitsland
vertegenwoordigen, maar ik houd van Duitsland’, schrijft hij in 1943.
Hij heeft dus een gespleten gevoel jegens zijn vaderland, wat maakt dat hij, zelfs
nog in datzelfde jaar, schrijft dat het ‘natuurlijk belangrijk is dat wij de oorlog winnen’
en zelfs ook dan nog gelooft dat de Duitsers hem zullen winnen. Ja, zelfs nog in de
zomer van 1944 (hij is dan uit Frankrijk overgeplaatst naar Hongarije) heeft hij ‘de
hoop dat wij deze oorlog winnen’, hoewel hij hem ‘onuitsprekelijk moe’ is.
Geen spoor van heroïek dus, die toch in het nationaal-socialistische Duitsland
bijna plicht was. Maar dat sluit blijkbaar vechtlust niet uit. Na de capitulatie van
Italië - zomer 1943 -, waardoor ‘wir alle sehr niedergeschlagen’ zijn, ‘verlangen zelfs
de ergste defaitisten naar de strijd’. Misschien heeft het lange nietsdoen, wachtend
op de invasie, aan de Franse Kanaalkust, waar Böll van 1940 tot 1943 gelegerd is,
dit paradoxale effect.
Weer zo'n schijnbare tegenstelling: in mei 1944 - hij is dan herstellend van een
wond aan het oostfront opgelopen - schrijft hij: ‘iedere oorlog is een misdaad;
voorgoed ben ik absoluut antimilitarist geworden’, maar wanneer hij, een kleine
maand later van de invasie in Normandië hoort, luidt het: ‘ach, hoe graag zou ik
daarbij zijn...’.
Trouwens, vier jaar eerder, in augustus 1940, had hij ook gehoopt op een invasie,
maar een andere: die van Engeland door de Duitsers. Hij zou als gewoon infanterist
er wel niet aan meedoen, schrijft hij, maar als bezetter zou hij er misschien op een
‘aangename manier’ het tweede jaar van zijn diensttijd doorbrengen. Vier maanden
later (wanneer duidelijk is dat die invasie er niet komt): ‘Men sterft niet graag wanneer
men 22 jaar oud is, maar ik was bereid.’ Van die bereidheid getuigt hij nog eens
wanneer hij in april 1943 hoort van de ‘offerdood’ van zijn zwager, die zijn vrouw
als een ‘Erhöhung’ ervaart. Hij schrijft haar: ‘Je weet dat ik de oorlog haat (..), maar
ik zeg je, heel nuchter en duidelijk (...), dat er, na de martelaarsdood, geen hogere
en edelere manier van sterven is dan te sneuvelen als soldaat voor de vijand - hoe
dan ook en waar dan ook.’
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Ik moet bekennen dat ik die tegenspraak niet begrijp. De oorlog haten, de nazi's
verachten - en toch hopen op een Duitse overwinning, je verheugen op de strijd en
zelfs de dood op het slagveld het hoogste en edelste vinden - misschien ben ik te veel
Nederlander om dit te begrijpen. Er is blijkbaar een diepe kloof tussen iemand die
in een land is opgegroeid dat ruim honderd jaar geen oorlog had gekend, en zelfs
een ‘goede’ Duitser als Böll ongetwijfeld was.
Daarom zal ik die tegenstelling (althans: tegenstelling in mijn ogen) niet proberen
te verklaren. Zij verzwakt in elk geval niet mijn twijfel of volken elkaar wel ooit
kunnen begrijpen. De uitgever van Bölls oorlogsbrieven wijst erop dat zelfs vele
antinazi's een Duitse nederlaag vreesden, omdat die een catastrofe zou zijn, erger
nog dan die van 1918, die nog zo vers in aller geheugen lag, maar Böll zinspeelt niet
op een nederlaag.
Misschien vermeed hij het daarvan in zijn brieven te reppen omdat hij vreesde
dan door de censuur als defaitist aangegeven te worden. Ook de uitgever suggereert
dat Bölls betuigingen van vaderlandsliefde en offerbereidheid pogingen waren om
de censuur zand in de ogen te strooien. Dit is, gezien alle kritiek die de censuur wél
doorliet, weinig waarschijnlijk.
Zo blijven we voor een raadsel staan. Zeker is dat Böll geen ‘man uit één stuk’
was. Zulke mensen moeten er soms zijn, maar zijn ze erg interessant? Bölls brieven
zijn dat daarentegen wél - ook omdat zij een kijk geven in een wereld waarvan we
ons begrijpelijkerwijs tijdens de bezetting, maar ook lange tijd daarna - en misschien
nu nog wel - zorgvuldig afschermden.
NRC Handelsblad van 12-06-2003, pagina 9

Geyl, Marx, Max Weber en Balkenende
Zo nu en dan staat er een historicus op die met een theorie of een nieuwe interpretatie
van de geschiedenis het gilde van zijn vakgenoten schokt. Zo iemand was in de jaren
'20 en '30 Pieter Geyl (1887-1966). Zijn revisie van de rol van de Oranjes en hun
verhouding tot de regenten in de Republiek werkte als een steen in de kalme vijver
van de tot dan toe voornamelijk orangistische geschiedschrijving.
De regenten waren ‘niet zo maar wat zelfzuchtige lieden, die, gedreven door lage
koopmanslust, zich om het landsbelang niet bekommerden. En het Oranjehuis was
niet zo onbaatzuchtig voor de nationale zaak opgetreden als de mythe wel wilde: in
feite waren de Oranjes veel meer partijhoofd dan afzijdige regeerders, en zij zagen
er soms niet tegenop aan het landsbelang voorbij te gaan ten gunste van hun eigen
huis’. (Ik citeer hier dr. H. van den Hoevens artikel over Geyl in het Biografisch
Woordenboek van Nederland.)
Ook bestreed Geyl de gangbare geschiedschrijving die wilde dat de Nederlandse
staat de gewenste uitkomst der historie was. Hij betoogde daarentegen dat de grenzen
van die staat eerder toevallig waren, bepaald door de uitkomst van de Tachtigjarige
Oorlog, waarin de strategische barrière van de grote rivieren een beslissende rol
hadden vervuld. Nederland en Vlaanderen waren dus volgens hem niet door een
soort voorbestemming van elkaar gescheiden geraakt.
Natuurlijk riepen deze visies tegenspraak op, maar in feite konden Geyls
opponenten zijn stellingen in hun algemene strekking niet weerleggen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Tegenwoordig worden zij alweer als enigszins verouderd beschouwd, maar dat
neemt niet weg dat Geyl het historisch debat in zijn tijd nieuwe impulsen heeft
gegeven. De geschiedenis is trouwens, zoals hijzelf zei, ‘een debat zonder einde’.
Is de Britse historicus Niall Ferguson ook zo iemand? Onlangs is er van hem een
boek over het Britse imperialisme verschenen (The Rise and Demise of the British
World order and the Lessons for Global Power), waarin hij betoogt dat het Britse
imperialisme, ondanks slavenhandel en andere wreedheden, de koloniale volken
rijkdom en technologie heeft gebracht (hetzelfde geldt globaal ook voor het Franse,
Belgische en Nederlandse kolonialisme).
Als de Verenigde Staten een nieuwe wereldorde willen vestigen, dan zouden zij,
aldus Ferguson, het voorbeeld van het Britse rijk moeten volgen, dat over drie eeuwen
twintig miljoen onderdanen, grotendeels administateurs, naar de koloniën zond. Maar
willen de VS dat? Zij zijn wel een imperium, maar ontberen nog een imperialisme.
Ze hebben al niet voldoende vrijwilligers om in Irak een nieuwe orde te scheppen.
Aangezien ik Fergusons boek niet gelezen heb, beperk ik mij tot wat ik er in
recensies over las. Maar dat was al voldoende om een schrijver in herinnering te
roepen die er ook zo over dacht: Karl Marx, die het westerse kolonialisme zag als
een, ondanks zichzelf, progressieve kracht. Ook de marxistische historicus Jan Romein
deed dat: ‘Het imperialisme heeft gemaakt dat de woorden wereldgeschiedenis en
mensheid geen ijdele klanken meer zijn.’
Onlangs verscheen in The New York Times een artikel van Ferguson, waarin hij
een even prikkelende these verdedigt. Uitgaande van de theorie van de Duitse
socioloog Max Weber (1864-1920) dat de geest van het kapitalisme de invloed heeft
ondergaan van het christelijke ascetisme zoals dat in het protestantisme vorm had
gekregen, constateert hij dat dit niet meer geldt voor Europa - en, paradoxalerwijs,
in 't bijzonder de ‘protestantse’ landen van Europa - maar wél nog voor de VS.
Maar géldt het nog in de VS? Ferguson lijkt over het hoofd te zien dat volgens
Weber ‘het kapitalisme, eenmaal tot volle wasdom gekomen’- en dat is het toch zeker
in de VS? - ‘het calvinistisch ethos niet meer nodig heeft’ (ik citeer hier P. Tijmes'
proefschrift uit 1977 over Weber). Maar hoe dit ook zij - zeker is in elk geval dat de
Amerikanen wèl nog in grote meerderheid in God geloven, en de Europeanen niet.
Ferguson nu schrijft het grote verschil tussen Amerika en Europa toe aan het verlies
aan protestantse zelftucht in Europa. Gemiddeld besteedt de Amerikaan 1.976 uur
per jaar aan werk. Voor Duitsland is het overeenkomstige cijfer 1.535, voor Nederland
en Noorwegen - ‘protestantse’ landen! - nog lager. Tussen 1979 en 1999 is overigens
het Amerikaanse cijfer met 50 uur gegroeid, het Duitse daarentegen met 12 procent
gedaald.
Bovendien is in Amerika het percentage werkenden van 41 tot 49 gestegen, in
Duitsland en Frankrijk daarentegen tot 44, respectievelijk 39 procent gedaald. Dit
gaat gepaard, zegt Ferguson, met een afneming van religiositeit, vooral in de
‘protestantse’ landen. In Scandinavië gelooft rond 50 procent van de bevolking niet
meer in God; in de VS vindt 82 procent God ‘erg belangrijk’. Zou de uitbreiding van
de EU deze trend veranderen? Ferguson gelooft eerder het tegendeel. Op het ogenblik
compenseren de Oost-Europeanen hun lage productiviteit nog door langere werkdagen,
maar als zij gaan profiteren van de arbeidswetgeving die in West-Europa geldt, valt
ook dit voordeel weg. Trouwens, ook in Oost-Europa is de godsdienst op zijn retour.
Zo gelooft in Tsjechië al 64 procent al niet meer in God.
En Nederland? Hans Goslinga schrijft in Trouw van 14 juni dat het nieuwe
kabinet-Balkenende een ‘protestants’ kabinet is - in die zin dat het CDA de ‘ideologie
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van de eigen verantwoordelijkheid’, die de VVD altijd al gepreekt had, heeft
herontdekt. Of dit de trend zal keren? De protestantse kerken, die veelal nog de
zieligheidscultuur van de jaren '60 en '70 - het tegendeel van eigen
verantwoordelijkheid en zelfzucht - zijn toegedaan, staan in elk geval niet te juichen.
Gezien de voortschrijdende ontkerkelijking, is dit misschien niet relevant meer.
Maar de irrevelantie van de kerken is daarentegen, als we tenminste Fergusons these
volgen, juist onderdeel van het probleem. Dat mag misschien zelfs een ongelovige
constateren.
Correctie van een ‘correctie’. In mijn artikel van 5 juni stond deze zinssnede:
‘Maar wél relevant is dat, tenzij er spoedig bewijzen worden overlegd...’ enz.
Verscheidene lezers schreven mij hierover, soms in de toon van: ‘Ook gij Brutus?’
Raadpleging van mijn oorspronkelijke kopij leert dat ik had geschreven ‘overgelegd’
in plaats van ‘overlegd’. Op de weg tussen mijn schrijftafel en de krant zoals die bij
u in de bus viel, moet er iemand zijn geweest die dacht het beter te weten.
NRC Handelsblad van 19-06-2003, pagina 7

Jeugdsentiment
Ik ben een liefhebber van de negentiende eeuw - een betrekkelijk vreedzame eeuw
(als we de napoleontische oorlogen, de Krimoorlog, de Frans-Duitse Oorlog van
1870/71, de Amerikaanse burgeroorlog en enkele koloniale oorlogen even
wegdenken). Het is pas de twintigste eeuw die de slachtingen van de twee
wereldoorlogen, de holocaust en de Goelag heeft uitgevonden.
Maar het is ook een interessante eeuw. Zo hebben we er onze staatsinrichting en
onze politieke partijen aan te danken. Haar literatuur heeft ons in elk geval drie nog
veel gelezen evergreens nagelaten: de Camera Obscura, Multatuli en Couperus. En
wie nu de tentoonstelling in de Amsterdamse Nieuwe Kerk bezoekt, zal ontdekken
dat we ons ook niet voor haar schilderkunst hoeven te schamen.
Dit zijn de ‘objectieve’ redenen waarom ik een fan ben van de negentiende eeuw.
Een meer subjectieve grond zoek ik daarin dat ik ben opgevoed in een gezin waarin
een vader die in 1871, en een tante die in 1880 geboren waren, de scepter zwaaiden
(die tante had de huishouding overgenomen na de vroege dood van mijn moeder).
Anders dan bij echtparen de gewoonte is, die immers meestal uit verschillende
families komen, spraken mijn vader en tante aan tafel vaak over hun
gemeenschappelijke jeugd: hun ouders, ooms, tantes, zelfs oudooms en oudtantes,
neven en nichten en die behoorden allemaal tot de negentiende eeuw. Zo is die eeuw
mij bijna spelenderwijs vertrouwd geworden.
Daarom lees ik altijd met veel plezier de rubriek van Marita Mathijsen in het
zaterdagse wetenschapskatern. Zij is hoogleraar in de negentiende-eeuwse letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam, en over die eeuw schrijft zij vaak op levendige
wijze. (Zij was mij trouwens al bekend, o.a. door de onderhoudende en door haar
voorbeeldiglijk bezorgde correspondentie tussen Gerrit van de Linde, ‘De
Schoolmeester’, en Jacob van Lennep.)
Haar ‘column’ van verleden zaterdag heb ik echter om een andere reden ademloos
gelezen. Waarom? Het blijkt dat zij iedere dag vrijwel dezelfde weg van huis naar
werk (en omgekeerd) aflegt als ik het grootste deel van mijn schooljaren heb gedaan.
Zij woont in (of in de buurt van) de Gabriël Metsustraat (waar omstreeks 1940 Etty
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Hillesum een kamer had) en rijdt, onder het Rijksmuseum door, langs Spiegelgracht
en -straat naar de Herengracht, en vandaar links in de richting van de Paleisstraat.
Welnu, gedurende mijn hele lagere-schooltijd en een deel van mijn gymnasiumtijd
liep of fietste ik langs dezelfde route. Mijn lagere school lag aan de Gabriël
Metsustraat, mijn gymnasium aan de Weteringschans, en mijn huis, tot ongeveer
mijn zestiende, aan de Herengracht. Zij, en de weg ertussen, zijn mijn lieux de
mémoire. Behalve mijn daar wonende familieleden, zijn deze herinneringen vrijwel
het enige wat mij nog aan mijn geboortestad bindt.
Wanneer Mathijsen spreekt over de onderdoorgang van het Rijksmuseum, die
binnenkort voor fietsers verboden wordt, herinner ik me de dag dat hij voor auto's
verboden werd. Dat moet begin jaren '30 zijn geweest. Om een of andere reden
associeer ik dit in mijn geheugen met het afscheidsbezoek dat een neef, die naar Indië
vertrok, ons kwam brengen. Waarschijnlijk omdat er toen aan tafel over gesproken
is. (Die neef hebben we nooit meer gezien: hij heeft het Jappenkamp niet overleefd.)
De Spiegelstraat (eigenlijk: Nieuwe Spiegelstraat) volgt, en dan komt Mathijsen
te spreken over de ‘aandoenlijke boekenwinkel van Lankamp & Brinkman’ (maar
die ligt in werkelijkheid aan de Spiegelgracht). Ik herinner me nog dat hij opgericht
werd (op de hoek van Spiegelgracht en Eerste Weteringdwarsstraat). Het was in het
begin van de crisis (die toen nog ‘malaise’ heette), en mijn vader had er een hard
hoofd in of die twee jongemannen het zouden bolwerken. (Ten onrechte, want een
paar jaar later verhuisden ze naar een groter pand op de gracht.)
Maar voordat ik, van school komend, daar langs kwam, passeerde ik nog op de
hoek van de Weteringschans de kunsthandel Fetter (met art-décopui) en daartegenover
de melkhandel De Sierkan (of was het de Vami?) met melksalon, en even verder aan
de gracht, in een pothuis, de groentehandel van juffrouw Montesinos (die, tenzij zij
eerder gestorven is, de bezetting wel niet overleefd zal hebben).
In de eigenlijke (Nieuwe) Spiegelstraat waren er, evenals nu, vele antiquairs. Ik
herinner me de winkel (aan beide kanten van de straat) van de oude juffrouw Denijs,
die geassisteerd werd door een neef (tantezegger) en een paar jongedames, die
voortdurend, de straat overstekend, van de ene winkel naar de andere liepen. In dat
deel van de straat was ook een drogisterij met een gaper boven de deur.
Maar nog vóór dat deel van de straat, tussen Kerkstraat en Keizersgracht, waren
er ook veel, meestal joodse, antiquairs. In 1941, toen mijn vader zeventig werd,
mochten we voor tweehondervijftig gulden een cadeau uitzoeken. Onze keus viel op
een ijsgezicht uit de romantische school, dat we gezien hadden in de etalage van een
antiquair die, geloof ik, Mossel heette (hij zal het einde van de oorlog wel niet gehaald
hebben). Enige jaren later zag ik hetzelfde ijsgezicht, maar in veel groter formaat,
in de etalage van de kunsthandel Koch aan de Rotterdamse Lijnbaan.
Dan krijg je, na de Keizersgracht, een stil gedeelte van de Spiegelstraat. Daar
waren vooral kantoren (plus een kapper en een lampenwinkel), dus viel er voor een
schooljongen niet veel te zien. Bij de Herengracht aangekomen, ging ik naar rechts.
Mathijsen gaat naar links, richting Leidsestraat en verder.
Daar rijdt ze langs ‘het wonderschone Loire-paleisje waar nu Het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie in huist’. Als kleine jongen vond ik deze
namaak-Renaissancecreatie van de architect Salm het mooiste huis aan de grachten.
Een Fransman heb ik van zo'n huis eens horen zeggen: ‘le plus bel exemple du
mauvais goût du siècle’ (de negentiende welteverstaan), dat dan ook zeker voor de
sloper moet worden behoed.
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Ik had nog het IJsclubterrein tegenover het Concertgebouw kunnen noemen en
het Museumplein, waar ik het eerste verkeersongeluk van mijn leven heb gezien (of
liever de gevolgen ervan), maar daar heb ik al eens eerder over geschreven. Dat P.A
de Génestet ook een negentiende-eeuwer lang aan de Keizersgracht heeft gewoond,
zoals Mathijsen vermeldt, wist ik niet. Waar precies?
Overigens kan hij er niet zo heel erg lang gewoond hebben, want hij werd slechts
31 jaar. Zijn huis ken ik dus niet, maar ik ken wèl zijn graf. Dat ligt in de meest
romantische begraafplaats van Nederland: in de bossen achter kasteel Rozendaal.
En ik ken zijn gedichten. Van sommige ervan krijg ik nog tranen in mijn ogen. Ook
jeugdsentiment?
NRC Handelsblad van 26-06-2003, pagina 9

Parijs uithongeren?
Wanneer een natie zich van een grondwet voorziet, dan wordt dit meestal als een
mijlpaal in de nationale geschiedenis gezien. In de Nederlandse geschiedenis is 1848
nog steeds zo'n mijlpaal. Wanneer een groep van 25 naties voor een soortgelijke
Sternstunde staat, dan zou je verwachten dat dit op z'n minst aanleiding zou geven
tot felle discussies.
Maar niets daarvan. Althans in Nederland, waar de plicht straks te moeten beslissen
over de Europese grondwet die een Conventie onder voorzitterschap van de Franse
oud-president Giscard d'Estaing in anderhalf jaar uitgedokterd heeft, op algehele
onverschilligheid, zo niet apathie, stuit. Zelfs in de Staten-Generaal, zoals vorige
week is gebleken.
Vijftig jaar geleden was dat wel enigszins anders. Toen moest Nederland beslissen
of het zou toetreden tot de Europese Defensiegemeenschap (EDG), waartoe zes
regeringen kort tevoren hadden besloten. Ook dat was, acht jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog, geen routinebeslissing. Als het debat daarover in Nederland,
anders dan in Frankrijk, evenmin hoge golven sloeg, kwam dat voornamelijk doordat
er hier vrijwel politieke consensus heerste ten gunste van die EDG.
Niettemin: er was debat. Oud-minister J.A. Jonkman, die toen voorzitter van de
Eerste Kamer was, maakt in zijn memoires melding van zo'n discussie: ‘op een goed
bezette bijeenkomst’ werd de inleider, ‘Nederlands parlementariër’ en voorstander
van het verdrag, de vraag gesteld ‘wat zou gebeuren als bijv. Frankrijk zich niet
mocht houden aan wat er overeengekomen was. Dan was er geen probleem, meende
inleider: er zou immers een Europees leger zijn, en de Europese Gemeenschap zou
dus zo nodig Parijs kunnen uithongeren.’
Voor de PvdA'er Jonkman, die overigens, met drie andere leden van de Eerste
Kamer twee communisten en één christelijk-historisch tegen het verdrag zou stemmen,
was het duidelijk dat de parlementariër die al een Europees leger naar Parijs zag
oprukken, de werkelijkheid verlaten had. Maar zijn gebrek aan realiteitszin was wèl
een toegegeven: extreem symptoom van het naïeve optimisme over Europa dat toen
in Nederland heerste. (Overigens zou er van die EDG niets terechtkomen, omdat het
Franse parlement zou weigeren het desbetreffende verdrag in behandeling te nemen.)
Maar terwijl het antwoord van de parlementariër, wiens naam de keurige Jonkman
kuis onvermeld laat, verstoken was van elke realiteitszin, dat was niet het geval met
de vraag die dat antwoord had uitgelokt; wat gebeurt er als een land, bijvoorbeeld
Frankrijk, zich niet houdt aan wat overeengekomen is? Zo'n vraag mogen we nu,
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vijftig jaar later, ook stellen naar aanleiding van de Europese grondwet waarvan een
concept nu ter tafel ligt.
Over de voors en tegens van dit concept kan uitvoerig gediscuteerd worden, en
die discussie (die in Nedeland nauwelijks gehouden wordt) is ook erg belangrijk niet
alleen uit juridisch en, meer in het bijzonder, staatsrechtelijk oogpunt, maar ook om
politieke redenen. Het gaat per slot van rekening om niet minder dan de democratie
in Europa, de verhouding tussen grote en kleine staten, en de doeltreffendheid en
slagvaardigheid van Europees beleid.
Niettemin komt het op de uitvoering aan, en wat dat betreft kan de praktijk niet
tot optimisme stemmen. Wanneer we zien hoe grote landen als Frankrijk en Duitsland
het Stabiliteitspact, dat bedoeld is om het vertrouwen in de euro te schragen, naar
hun hand te zetten een praktijk die van kleinere landen moeilijker gedoogd wordt,
dan mogen we niet al te hoge verwachtingen koesteren van de werking van een
Europese grondwet (die overigens nog door 25 regeringen en parlementen moet
worden goedgekeurd).
Als dit stabiliteitspact ‘zomaar opzij wordt geveegd, hoe serieus moeten we die
nieuwe Europese grondwet dan nemen?’, zo wordt Casper de Vries, hoogleraar
monetaire economie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, in de Volkskrant van
1 juli geciteerd. Zijn er dan geen sancties op niet-naleving van dat verdrag? Jawel,
maar ‘de makke is dat niemand politieagent wil spelen en de boeteregels serieus wil
toepassen’. En welke sancties staan op niet-naleving van de grondwet? Parijs
uithongeren?
Zelfs de fraaiste grondwet en dat is het onderhavige concept zeker niet blijft zonder
werking als zij het product is van een luchtledig of slechts een studeerkamer. Zij
behoort te zijn en is, in de nationale staten, gewoonlijk het resultaat van een cultuur,
meer in het bijzonder: een politieke cultuur. Welnu, Europa kent vele politieke
culturen zelfs die van Nederland en Vlaanderen zijn verschillend, die ieder hun uitleg
zullen geven aan de Europese grondwet. De praktijk zal het finale oordeel over de
grondwet welke dan ook vellen.
Intussen blijven sommige van de bedenkingen die Jonkman tegen het verdrag tot
oprichting van de Europese Defensiegemeenschap in 1953/4 inbracht hij gaf de
voorzittershamer aan een ander over om aan het debat in de Kamer te kunnen
deelnemen nog na een halve eeuw actueel.
Zo citeerde hij de regering (-Drees), die had gezegd: ‘Ook waar het aan besef van
saamhorigheid tussen sommige der partners’ in 1953 waren dat er nog naar zes! ‘het
een en ander zou ontbreken, kan niettemin een enge gemeenschap van belangen
bestaan.’ Jonkman voegt daaraan toe: ‘Ik ben bereid dit toe te geven, maar meent de
regering dat een supranationaal gezag bij onvoldoend besef van saamhorigheid wel
voldoende vertrouwen en moreel gezag zal genieten?’
Deze vraag kan ook gesteld worden ten aanzien van een supranationale grondwet.
Zeker, ook nu kan van een ‘enge gemeenschap van belangen’ gesproken worden,
maar ook belangen zijn vaak een kwestie van interpretatie. Dat hebben we de laatste
maanden gezien, toen de kwestie-Irak Europa tot op het bot verdeelde. Het is een
illusie te menen dat een Europese grondwet hoe nuttig, misschien zelfs nodig ook
zo'n verdeeldheid kan voorkomen.
NRC Handelsblad van 03-07-2003, pagina 7

Een ‘beginselloze’ partij
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In het laatste nummer van het maandblad Socialisme & Democratie staan vier artikelen
onder de chapeau: ‘De PvdA-speurtocht naar beginselen’. Merkwaardig. Doorgaans
immers zoeken beginselen een kristallisatiepunt, dat eventueel een partij kan worden.
Hier daarentegen hebben we een partij die haar beginselen kwijt is.
Het is echter nóg merkwaardiger, want de PvdA heeft wel degelijk een
beginselprogramma, een boekwerk dat uit 1977 dateert. Het is nooit herroepen of
vervangen door een ander beginselprogramma. Dus officieel geldt het nog altijd.
Maar het ademt de geest van die jaren, en sindsdien is er het een en ander gebeurd.
Het is dus verouderd. Niemand beroept zich er nog op.
Trouwens, het is al twintig jaar verouderd. In 1984 zei Den Uyl, die in de
beginselcommissie van 1977 gezeten had, dat hij ‘wel eens gegruwd’ had van bepaalde
passages in dat programma, bijvoorbeeld die ‘waarin niet de gelijkwaardigheid, maar
de gelijkheid van mensen wordt benadrukt. Dan protesteer ik. Dan komt alles in mij
in verzet. Want het gaat mij niet om uniformiteit, maar om gelijkwaardigheid. Geen
mens is gelijk aan de ander, en dat kan ook niet ons streven zijn.’
Deze uitlating van Den Uyl kwam hem te staan op een reactie van Koen Koch:
‘Van dat verzet en van dat protest heb ik, toen het erop aan kwam in 1977, niets terug
kunnen vinden. Hoe voelt het om een partij te leiden waarvan het beginselprogramma
alles in je in verzet doet komen?’
Goeie vraag! Maar voor het ogenblik volstaat de constatering dat Wouter Bos,
verre opvolger en bewonderaar van Den Uyl, niets nieuws zei toen hij onlangs, ten
overstaan van het partijkader, brak met het socialistische gelijkheidsbeginsel. Dat
was niet zo openbarend als sommige commentatoren meenden. Den Uyl had dat
beginsel blijkbaar zelfs nooit aangehangen.
Maar ondertussen is een partij die geen beginselen meer heeft - waarom zou de
PvdA er anders een speurtocht naar ondernemen? - ‘er slecht aan toe’, zoals een
deelnemer aan de discussie in S&D schrijft. Wat is dan de grondslag van die partij?
Een nestgeur, een bepaald levensgevoel, een emotionele band, een wij-gevoel
(allemaal zaken die in de discussie geopperd worden)? Die hebben weinig met
beginselen te maken en zullen, zonder beginselen, op den duur als bindmiddel ook
verdwijnen.
Is het daarom dat de nieuwe leider, Wouter Bos, zoals hij aan Vrij Nederland (28
juni) toevertrouwt, ‘er serieus over nagedacht heeft om de Partij van de Arbeid op
te heffen en een nieuwe partij te beginnen’ - een brede progressieve volkspartij die
allerhande vernieuwingsgezinde mensen in zich verenigt? De PvdA heeft dus een
leider gekozen die zijn partij eigenlijk wil opheffen.
Intussen beseft Bos dat ook hij niet zonder beginselen kan. Wat zijn die?
Volksverheffing en emancipatie zijn ‘nog steeds van belang voor de mensen die
bescherming nodig hebben, maar daarnaast zul je voor de ruggengraat van de
samenleving, voor de middenklasse, een verhaal moeten vertellen van mondigheid
en eigen keuzen, zonder ze over te leveren aan het oerwoud van verwarringen en
risico's en van het zoek-het-zelf-maar-uit-idee’. Met andere woorden: Bos weet het
zelf ook niet.
Wel weet hij dat ‘persoonlijkheid en charisma steeds belangrijker worden’. Het
idee van een grote partij die eigenlijk geen beginselen heeft, maar wèl een leider met
persoonlijkheid en charisma, doet de gedachte aan Pim Fortuyn opkomen. Is dat de
toekomst voor de PvdA? Tja, dan hoop je maar dat de nestgeur lang genoeg zal
werken om dat te voorkomen.
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En die nieuwe brede progressieve volkspartij waarvan Bos droomt? Zoiets is al
eerder geprobeerd. Vóór de verkiezingen van 1972, die tot het kabinet-Den Uyl
leidden, waren PvdA, D'66 en PPR (een partij die later in GroenLinks zou opgaan)
overeengekomen zo'n partij op te richten. Maar na die verkiezingen vond de PvdA
zich sterk genoeg om dit akkoord te vergeten. ‘Verraad’ noemde Van Mierlo dat
toen. (Overigens heeft volgens de historicus A.Th. van Deursen sinds Abraham
Kuyper ‘geen enkele premier het land zo verdeeld in voor- en tegenstanders als Den
Uyl heeft gedaan’. Alleen al om die reden zou die partij niet van de grond zijn
gekomen.)
Maar wat niet is kan komen. Per slot van rekening heeft ook het CDA de
voorspellingen (onder andere van mij) gelogenstraft dat de verschillen in nestgeur
tussen de bestanddelen de totstandkoming, of althans de duurzaamheid, van die
koepelpartij onmogelijk zouden maken. En de protestantse kerken die besloten ‘samen
op weg’ te gaan, lijken na een veertig jaar palaveren eindelijk hun doel van één kerk
te bereiken. Het is dus niet helemaal uit te sluiten dat die progressieve volkspartij
van Bos er te eniger tijd nog komt.
In hoeverre bij de Samen op Weg-kerken de vrees een rol heeft gespeeld dat ze,
zonder eenheid, gedoemd waren stuk voor stuk te verdwijnen, weet ik niet. Bij de
partijen waar het CDA uit voortgekomen is, is die vrees wel degelijk een machtig
motief geweest. De PvdA hoeft op het ogenblik daar niet bang voor te zijn: volgens
een recente peiling zou zij nu bij verkiezingen veruit de grootste fractie in de Tweede
Kamer vormen. Een prikkel tot opheffing is dit niet.
Maar dat neemt niet weg dat zij op het ogenblik, volgens eigen zeggen, in de
letterlijke betekenis van het woord een ‘beginselloze’ partij is. Je hoeft geen aanhanger
van die partij te zijn om van mening te zijn dat het niet in het landsbelang is dat de
grootste, of zelfs maar een grote, partij beginselloos is.
NRC Handelsblad van 10-07-2003, pagina 7

Heeft Nederland wel een keus?
Nederland heeft, sinds het na de Tweede Wereldoorlog zijn traditionele neutraliteit
verlaten had, zijn buitenlands beleid gebaseerd op een Atlantische en Europese pijler
- met, als puntje bij paaltje kwam, een voorkeur voor de eerste, omdat die Nederlandse
veiligheid garandeerde, wat de Europese pijler niet kon.
De vraag is of deze politiek voortgezet kan worden. Immers, dit jaar zijn er grote
spanningen opgetreden tussen de Verenigde Staten en sommige van Nederlands
Europese partners. Geheel los van de vraag wie verantwoordelijk was voor die
spanningen, moet vastgesteld worden dat er daardoor breuken zijn ontstaan in de
basis van het Nederlandse buitenlandse beleid.
Dit doet de vraag rijzen: wat staat Nederland in deze nieuwe situatie te doen?
Hierover buigen zich in het juli/augustusnummer van de Internationale Spectator
drie auteurs: dr. Bob de Graaff, docent aan de Universiteit Utrecht, prof. dr. Rob de
Wijk, verbonden aan het instituut Clingendael, de KMA en de Universiteit Leiden,
en dr. P. van Ham, eveneens verbonden aan Clingendael.
Zowel de analyses als de conclusies van de drie auteurs stemmen opmerkelijk met
elkaar overeen. Tenzij we zouden uitgaan van een gemeenschappelijke actie, is deze
overeenstemming op zichzelf al een feit dat zelfs degenen die het niet eens zijn met
hun conclusies, te denken moet geven.
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Laten we een poging doen hun analyses, samengevat en zoveel mogelijk in eigen
woorden, weer te geven. ‘Het belang van de NAVO is voor de Amerikanen
onmiskenbaar afgenomen’ (De Wijk). Zij ‘wordt door Washington meer en meer
gezien als een grabbelton van gelegenheidsallianties’ (Van Ham). Europa is niet
langer de ‘primaire strategische oriëntatie’ voor de Verenigde Staten (De Wijk).
Ja, het unilateralisme van de regering-Bush maakt ‘dat Amerika niet langer garant
staat voor internationale stabiliteit’ (Van Ham). De Amerikaanse interpretatie van
het internationale recht staat zelfs ‘haaks op de legalistische benadering van de
Nederlandse buitenlandse politiek’, met het ‘transatlantisch dispuut over het (in Den
Haag gevestigde) Internationale Strafhof’ (De Wijk) als meest sprekende voorbeeld.
Kortom, dit en ‘de geopolitieke veranderingen van het afgelopen decennium hebben
de fundamenten onder het beleid weggeslagen’ (De Wijk) - al zal minister De Hoop
Scheffer dit zo lang mogelijk ontkennen, maar het is ‘de vraag in hoeverre de steeds
eigengereider opererende Verenigde Staten zich, als het erop aankomt, iets gelegen
zullen laten liggen aan het loyale Nederland’ (De Graaff).
Het moet toch ‘duidelijk zijn dat wij zonder onze Europese partners niets in te
brengen hebben in Washington’. Met andere woorden: ‘Nederland is slechts relevant
wanneer het in EU-verband ageert’ (Van Ham). Nederland moet dus ‘op andere wijze
zijn speelruimte ten opzichte van de continentale grote mogendheden waarborgen’
(De Wijk).
Hoe? De Europese Unie zal, ‘in plaats van de NAVO, de hoeksteen van het
Nederlands buitenlands beleid’ moeten worden (De Wijk) - een conclusie waartoe
ook de twee andere auteurs, zij het meer impliciet, komen. Het moet gezegd worden
dat deze conclusie logisch lijkt voort te vloeien uit een moeilijk betwistbare analyse.
Het zou alleen wenselijk zijn geweest als de drie auteurs een zelfde analyse hadden
toegepast op de mogelijkheden van de Europese Unie. Nu stelt De Wijk slechts en
passant de vraag ‘of de Unie ooit een functionerend buitenlands, veiligheids- en
defensiebeleid zal krijgen’. Maar dat is juist de kernvraag!
En zolang die vraag niet is beantwoord, is De Wijks ‘veronderstelling’ dat Chirac
en Blair ‘uiteindelijk tot de conclusie zullen komen dat de oplossing in de verdere
verdieping van het Europese integratieproces ligt’, veel te optimistisch. Bovendien:
het gaat niet alleen om Blair of Chirac, maar om de vraag of zij hun bevolkingen
meekrijgen.
Niettemin is het juist dat, zoals de historicus De Graaff schrijft, ‘Nederland voor
een fundamentele keus ten aanzien van het buitenlands beleid’ staat. Of is het wel
een keus? Keus vooronderstelt namelijk een zekere vrijheid van beslissing, en heeft
Nederland die wel? Het kan op z'n hoogst, aanvoelend van welke kant de wind waait,
de zeilen bijzetten. Helaas behoort aanvoelen niet tot de sterke kant van de
Nederlandse diplomatie ja, van de Nederlander sec.
Of zou Engeland de strohalm zijn die Nederland uit zijn precaire positie kan
helpen? De historicus Jeroen Bult doet in Liberaal Reveil (juninummer) een pleidooi
voor deze keus. Alleen Engeland zegt hij, ‘mag in staat worden geacht het rauwe
unilateralisme van de regering-Bush bij te sturen en haar te attenderen op de noodzaak
van naleving van het internationaal recht en van samenwerking met de VN’.
Bovendien is het een waarborg tegen ‘ontkoppeling van de Europese en Amerikaanse
veiligheid’.
Dit is niet helemaal onjuist, maar Blairs invloed op Bush was de laatste maanden
toch ook maar beperkt. Het kan echter zijn dat de moeilijkheden die Amerika nu in
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het verslagen Irak ondervindt, zullen leiden tot grotere waardering voor multilaterale
organisaties als VN en NAVO dan de regering-Bush tot dusver heeft getoond.
Het kan zijn, maar het unilateralisme ligt dieper dan menigeen in Europa denkt.
Het is geen uitvinding van Bush. President Clinton is er al mee begonnen, maar daar
het bij die grote verleider een ‘unilateralisme met een menselijk gezicht’ was, zoals
de politicoloog Bart Tromp het eens schetste, is de meesten die draai in de
Amerikaanse politiek destijds ontgaan.
Teleurstelling over de pacificatie van Irak, om niet te spreken van die over de
democratisering van het Midden-Oosten waarvan de neoconservatieven droomden,
zal eerder tot isolationisme dan tot terugkeer naar het multilateralisme leiden, en dan
is de wereld misschien nog verder van huis.
NRC Handelsblad van 17-07-2003, pagina 7

Macht en democratie
Helmuth Plessner, de Duitse filosoof-socioloog die van 1892 tot 1985 geleefd heeft,
heeft vooral algemene bekendheid gekregen door een historisch boek: Die verspätete
Nation: über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes (1959), de heruitgave
van een boek dat in 1935 onder een andere titel verschenen was: Schicksal deutschen
Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche.
De these van dit boek is, kort samengevat, dat het wezenlijke verschil tussen de
Duitsers en de volken van West-Europa, die hun basis als nationale staat in de 17de
eeuw gekregen hadden en konden terugzien op een ‘gouden eeuw’, hierin ligt dat in
Duitsland de verbinding tussen de krachten der Verlichting en de vorming van een
nationale staat veel later kwam.
Wat de Duitse geschiedenis betreft, kunnen we dus spreken van een ‘verzuimde
17de eeuw’ een euvel waaraan de Duitsers nog lijden. In elk geval is er een dualisme
ontstaan in de verantwoording van de burger jegens de staat en jegens de geestelijke
overheid, een proces dat nog versterkt werd door het lutheranisme, dat wilde dat de
vorst bepaalde welke godsdienst zijn onderdanen zouden aanhangen. Kortom, geen
goede basis voor een democratie.
Nu is het merkwaardige dat Plessner in de jaren '20 en begin '30 eigenlijk evenmin
democraat was. Zoals zijn biograaf Kersten Schüssler schrijft, ‘waagde hij zich toen
ver in de gevarenzone van het machtsstaatsdenken, aan gene zijde van republiek (van
Weimar) en democratie’. Ja, hij leunde aan tegen de conservatieve, zo niet reactionaire
filosofen Martin Heidegger en, vooral, Carl Schmitt, die in 1933 lid zouden worden
van Hitlers partij.
Dat kon Plessner alleen al daarom niet omdat hij halfjood was, die dan ook dat
jaar zijn baan als hoogleraar in Keulen verloor. Deze ervaring moet ook invloed op
zijn denken hebben gehad, want schreef hij in 1931 (in Macht und menschliche
Natur) nog dat ‘de mens als macht noodzakelijkerwijs deelneemt aan de strijd om
de macht, dus in de tegenstelling vriend-vijand’ een typisch schmittiaanse gedachte
in 1935 betreurt hij in zijn boek over Duitsland als laat op het toneel verschenen natie
het gebrek aan democratische ervaring in die natie.
Met zoveel woorden heeft Plessner zijn ‘bekering’ tot de democratie nooit
verklaard. Dit moet overgelaten worden aan zijn leerlingen. Een van de belangrijkste
van hen is de Groninger hoogleraar Lolle Nauta (Plessner doceerde van 1934 tot
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1951 aan die universiteit). In een colloquium over Plessner dat dit voorjaar in het
Poolse Krakau gehouden werd, deed hij daar een poging toe.
Nauta erkent dat Plessners politieke geschriften vóór 1933 gekenmerkt worden
door een ‘tekort aan democratie’, maar meent dat dit niet opgaat voor zijn
filosofisch-antropologische werk. Zelf ben ik te weinig kenner van Plessners werk
om hierover te kunnen oordelen, maar opmerkelijk is dat Nauta's poging een
verzoening tot stand te brengen tussen Plessners politieke en andere geschriften, op
felle tegenstand bij Poolse deelnemers aan het colloquium stuitte.
Zo betoogde volgens een verslag in Trouw van Eva-Anne le Coultre, kennelijk
een leerlinge van Nauta een Pool dat het lezen van Plessners geschriften van vóór
1933, waarin deze zich dus kritisch over de democratie uitspreekt, ‘juist een bevrijding
betekent voor landen als Polen’. Hij vond ‘dat de opvatting van Nauta (...) geen
rekening houdt met de noodzaak van de uitoefening van macht om een liberale
democratie te bewerkstelligen’.
Een verslag in de Frankfurter Allgemeine, dat mij op het spoor van deze controverse
bracht, gaat dieper in op dit Poolse protest. Voor de Duitsers met hun consensuscultuur
lijkt, aldus de Polen, politiek niet te bestaan. Schmitt en Plessner hebben gewoon
gelijk wanneer zij de noodzaak van de macht verklaren uit de feitelijkheid van de
vriend-vijandverhouding.
Het volk kan, zo vat dit verslag het Poolse betoog verder samen, slechts door de
macht vertegenwoordigd worden, en de macht heeft een leider nodig. Die kan dan
de toestand revolutioneren, zoals Walesa met het Poolse socialisme gedaan heeft of
Bush met het volkenrecht.
Dat moet even slikken zijn geweest voor de Nederlandse deelnemers aan het
colloquium. Maar het kan uit de Poolse situatie verklaard worden: de liberalisering
wordt in Polen als een nieuwe veroveringsgolf ondervonden (hetzelfde bevestigde
een Chinese deelnemer voor de toestand in China), een verovering die gepaard gaat
met steeds grotere corruptie bij de hervormers. Daar kan slechts macht tegenover
gesteld worden, en die kan slechts het vertrouwen van het volk winnen als zij op
tradities berust.
Zo interpreteert eenieder Plessner en Schmitt vanuit zijn eigen ervaring, maar dat
beiden vóór Hitlers machtsovername geen rasechte democraten waren, mag niet
gelden als wraking van hun toenmalige denkbeelden, want sinds wanneer is
democratie een filosofisch argument?
Plessners reputatie bij de politiek correcte goegemeente is, zo kan gezegd worden,
gered geworden door zijn halfjoodse afkomst, die hem onder Hitler tot een vervolgde
maakte, èn door zijn herontdekking van de democratie in zijn Die verspätete Nation.
Schmitts werk van vóór 1933 en dan in de eerste plaats zijn baanbrekende Der Begriff
des Politischen uit 1927 lijdt daarentegen nog altijd onder de terugwerkende kracht
van zijn fatale beslissing zich in 1933 bij Hitler aan te sluiten bij wie hij overigens
niet de persona grata werd die hij gehoopt had. Maar ook een moreel verwerpelijk
iemand kan nog wel interessante ideeën hebben.
Moreel verwerpelijk was de filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) niet, maar
toch wordt hij vaak een voorloper van het nationaal-socialisme genoemd. Leo Strauss,
de godfather van de Amerikaanse neoconservatieven, noemde hem de ‘stiefgrootvader
van het fascisme’. Terecht? In een vorig jaar bij de Princeton University Press
verschenen bundel, getiteld ‘Nietzsche, Godfather of Fascism?’ On the Uses and
Abuses of a Philosophy, buigen zeven Amerikanen en zes Israëliërs zich over die
vraag.
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De teneur van al hun bijdragen wordt in een recensie in de Frankfurter Allgemeine,
waar ik een en ander aan ontleen, als volgt weergegeven: Nietzsche was geen fascist
en niet verantwoordelijk te stellen voor die beweging; niettemin is zijn filosofie
verantwoordelijk voor het nationaal-socialisme. Hoe er ook over deze conclusie
gedacht kan worden vaststaat dat Nietzsche aanvankelijk juist in joods-Duitse kring
zeer populair was. Maar dat was Wagner, hoewel hij, anders dan Nietzsche, een
rabiate antisemiet was, ook. Irrungen, Wirrungen van de menselijke geest.
NRC Handelsblad van 24-07-2003, pagina 7

Balans van mei '68
‘Ik maak deel uit van een generatie verraders. Verraad moet inherent zijn geweest
aan haar ideeëngoed.’ Daarmee bedoelde Gerrit Komrij zijn eigen generatie, ‘zogezegd
van mei 1968, de generatie van provo en verbeelding, van Hitweek en Gandalf, de
generatie van een nieuwe muziek en een nieuwe beeldentaal, de generatie die
geuzenwoorden maakte van “marginaal”, “protest” en “anti-autoritair”, de generatie
van het verruimde seksualiteitsbegrip’.
Dat moet wel even schrikken zijn geweest voor zijn toehoorders, want Komrij zie
dit in een rede voor de jubilerende kunstenaarsenclave Ruigoord in het Amsterdamse
Westelijke Havengebied, die een van de weinige restanten is die de geest van mei
'68, die overigens tot diep in de jaren '70 heeft getierd, trouw zijn gebleven.
Maar is verraad wel het juiste woord om die generatie te kenmerken? Zijn
warhoofderij, klaploperij, onverdraagzaamheid, eventueel terreur niet juistere
omschrijvingen? Of: ‘mengeling van fanatisme en gemakzucht’, zoals Komrijs
karakterisering luidt? Niettemin is het waar dat die generatie nu tot het establishment
behoort waar zij dertig jaar geleden zo tegen te keer ging, onderweg de idealen van
maatschappij-, zo niet wereldhervorming, waardoor ze toen bezield zei te zijn,
verloochenende.
En het is ook waar dat die generatie de cultuur veel schade heeft toegebracht
(Komrij zegt: ‘een einde heeft gemaakt aan een beschaving’), zonder een eigen
cultuur te hebben geschapen. Komrij noemt een voorbeeld . ‘Het onderwijs. Welke
ravage werd daar aangericht! De vernietiging lijkt onomkeerbaar zolang niet de
laatste hoopvolle '68er van de aardbodem is verdwenen.’
Laat ikzelf ook een voorbeeld daarvan geven. In 1989 kwam een door de minister
van Onderwijs ingestelde commissie tot de conclusie dat, van de negen theologische
faculteiten in Nederland, er maar twee waren die de toets der internationale kritiek
konden doorstaan. Die van de Universiteit van Amsterdam scoorde het laagst en
werd dus voor sluiting voorgedragen.
Groot protest bij die faculteit natuurlijk. Maar waar beriep zij zich op? Op de
inspiratie waarmee zij werkte, op haar engagement met ideologiekritiek (wat dat was
vond zij niet nodig nader te verklaren) en met de derdewereldtheologie, en op de
charismatische gaven van haar docenten. Geen wetenschappelijke argumenten dus,
maar typisch een erfenis van de ideologie der jaren '60, waaronder de universiteiten
nog lijden.
Maar veraad? Nee, dat woord past dan beter op de generatie die dit allemaal over
haar kant heeft laten gaan; sterker: heeft gecapituleerd voor het quasi-revolutionaire
geweld van de generatie van mei '68. Zij was daar als 't ware door verlamd. Verlamd
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door wat? Door vrees, schuldgevoel, door de bedreigende seksuele aspecten van die
quasi-revolutie? Hoe het ook zij zij deed concessie na concessie.
Laten we weer een paar voorbeelden geven. In 1971 durfde de Katholieke
Volkspartij de populaire premier De Jong, die vier jaar lang het land bekwaam had
bestuurd, niet lijsttrekker te maken bij de verkiezingen van dat jaar. Hij was immers
onderzeebootcommandant geweest! In plaats daarvan koos zij minister van Onderwijs
Veringa, wiens Wet op de Universitaire Bestuurshervorming talloze concessies aan
het studentengeweld had gedaan en daarvoor al gauw onwerkbaar zou blijken. (Die
lafheid werd gelukkig gestraft met fiks zetelverlies voor de KVP.) In die jaren durfde
een minister van Defensie een verbod op lange haren bij de soldaten niet aan. Als
gevolg daarvan kreeg het Nederlandse leger in de wereldpers meer publiciteit dan
respect. En een minister van Ontwikkelingssamenwerking bleef rustig een blaadje
doorsubsidiëren waarin hij voor rotte vis werd uitgemaakt. Tenslotte verspeelde Den
Uyl, ondanks tien zetels winst bij de verkiezingen van 1977, zijn kans opnieuw
premier te worden omdat hij de moed niet had exorbitante eisen van zijn linkervleugel
te veto'en. Nog een voorbeeld uit de universitaire wereld: de Rijksuniversiteit
Groningen vond het nodig toe te geven aan de drang van studentenzijde tot instelling
van een leerstoel marxistische filosofie. Dat was misschien nog niet zo absurd. Maar
zo durfde ze de leerstoel niet te noemen. Het werd ‘Oost-Europese filosofie’, al
bestaat zo'n filosofie helemaal niet.
Zelf herinner ik me hoe bij het lustrum van de Leidse universiteit in 1970 de
reünisten van het corps bijeenkwamen in een Pieterskerk die al helemaal klaar was
gemaakt voor een derdewereldmanifestatie die een paar dagen later zou plaatsvinden.
Gedwee zaten de reünisten onder spandoeken waarop het kapitalisme en de
maatschappij waarvan zij steunpilaren waren, werden bespuwd. Van de befaamde
Leidse bek geen spoor.
Misschien is ook voor deze houding het woord verraad te sterk, maar laf was het
wel, en van die lafheid heeft de generatie van mei '68 natuurlijk geprofiteerd om haar
wensen door te drijven en tenslotte het pluche van de macht te veroveren. Daarbij
was harerzijds, anders dan bij sommige echte revoluties, niet veel moed nodig. Ja,
die macht werd hun vaak op een zilveren schaaltje aangeboden.
De gewilligheid waarmee de gevestigde orde op de wensen van die generatie
inging, ontsloeg deze ook van de plicht diep na te denken over haar strategie (geliefd
woord in die jaren). Zo had ze helemaal niet door dat het vermaledijde kapitalisme
haar langzaam maar zeker inpakte, en dan doel ik niet op de commissariaten die haar
later aangeboden werden (ook bij de nog meer vermaledijde multinationals), maar
op het feit dat het kapitalisme een amorele niet noodzakelijkerwijs immorele - kracht
is die zich altijd aanpast aan de smaak van belangrijke doelgroepen.
En zo'n doelgroep was de generatie van mei '68 zeker ook omdat zij (en ook dat
was bij sommige echte revoluties anders) meestal niet armlastig, ja veelal
gesubsidieerd werd door de staat die zij omver wilde werpen. Zo werd zij, zonder
het te weten en onder aanheffing van antikapitalistische leuzen, gemanipuleerd (ook
een geliefd woord uit die tijd) door het kapitalisme.
Ook dat zou ik nog niet verraad willen noemen, eerder gebrek aan morele en zeker
aan intellectuele integriteit, ja aan intellectueel vermogen tout court. Zeker, de
maatschappij van vóór '68 en haar instellingen waren aan hervoming toe dat zijn ze
trouwens altijd maar onder de spoorslag van de generatie van mei '68 zijn ze eerder
van kwaad tot erger vervallen.
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Van Edmund Burke, de vader van het conservatisme, is het woord: ‘Alles wat
nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat de fatsoenlijke mensen niets doen.’
In de jaren '60 en '70 hielpen ze het nog een handje.
NRC Handelsblad van 31-07-2003, pagina 7

De verbeelding aan de macht
Natuurlijk heb ik enige reacties moeten incasseren op mijn artikel van vorige week,
waarin ik commentaar gaf op Gerrit Komrijs filippica tegen het ‘verraad’ van wat
hij noemde ‘de generatie van '68’. Twee van die reacties zijn al dadelijk in de
Brievenrubriek in de krant van 2/3 augustus opgenomen.
Aangezien het niet de bedoeling van mijn rubriek kan zijn dat ik op alle reacties
een antwoord geef dan kan ik wel aan de gang blijven laat ik die voor zichzelf spreken.
Ook feitelijke onjuistheden in die reacties laat ik deze keer ongecorrigeerd. Maar dat
betekent niet dat ik verder ook over het thema zelf het zwijgen bewaar.
Deze keer echter geef ik de wetenschap het woord (mijn artikel van 31 juli
pretendeerde niet haar toets te kunnen doorstaan), en wel in de gedaante van de
Groninger socioloog prof. J.E. Ellemers, die een interessante bijdrage geschreven
heeft voor de bundel Moderniteit en vitaliteit: hoe staan wij ervoor anno 2003? (uitg.
Damon).
Ellemers heeft het niet direct over de ‘generatie van mei '68’ (ik blijf Komrijs term
gebruiken), maar wat hij schrijft kan deze zich wèl aantrekken. De politieke cultuur
in de laatste dertig jaar, waarop die generatie haar stempel heeft gedrukt, is, zegt hij,
‘decadent en/of stagnerend’, terwijl de maatschappij intussen snel veranderde. Een
paradox dus.
Anders gezegd: ‘ondanks ingrijpende processen van modernisering, de introductie
en later herstructurering van de verzorgingsstaat, veranderingen in waardenoriëntaties
en een nagenoeg complete verandering in de politieke topposities (na 1945, ±1970
en in 2002), bleef de politieke cultuur in Nederland de laatste halve eeuw in essentie
dezelfde als die eigenlijk al vóór de Tweede Wereldoorlog bestond.’
‘Er kwam wel grotendeels een eind aan de verzuiling, maar de onderliggende
politieke cultuur bleef grotendeels voortbestaan. [...] De machthebbers toonden zich
in veel opzichten uiterst flexibel en meegaand, waar het overige veranderingen betrof,
maar bleven ondanks personele wisselingen in essentie via bestaande mechanismen
hun greep op de macht behouden.’
Maar de wijze waarop die macht wordt uitgeoefend, is intussen wèl veranderd.
‘Niet alleen worden publieke gelden vaak onverantwoord besteed, verliest de overheid
steeds meer controle over wat in belangrijke sectoren van de maatschappij gebeurt,
maar er ontstaat steeds meer een ambiance waarin fraude en corruptie kunnen gedijen.’
Zo komt de legitimiteit steeds meer onder druk te staan en krijgen de Pim Fortuyns
een kans.
Ellemers laat vervolgens een aantal affaires de revue passeren, waarbij het de
onbevangen lezer opvalt dat, wanneer hij de daarbij betrokken politici en ambtsdragers
bij name noemt, deze toevallig? allen lid van de PvdA blijken te zijn, wier falend
optreden vaak nog beloond wordt ook: ‘Niet alleen is er zelden sprake van vervolging
en bestraffing in veel gevallen van fraude en corruptie, niet alleen is regelmatig
sprake van “zwijggeld” in een of andere vorm (met inbegrip van “gouden
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handdrukken”), maar vaak worden omstreden ambtsdragers ook nog beloond met
eervolle benoemingen.’
Kortom, er is ‘een ambiance ontstaan waarin mismanagement, fraude, bedrog en
corruptie welig kunnen tieren. Bovendien draagt deze ambiance bij tot een sfeer van
verspilling en weelde en dan hebben we het nog niet eens over “exhibitionistische
zelfverrijking” van hooggeplaatste functionarissen en lucratieve bijbanen van vele
ambtsdragers. Men zou met recht kunnen spreken van een “geleidelijk verval” in de
politieke cultuur, gekenmerkt door een “overdreven zucht naar genot” met andere
woorden: van decadentie.’
En dan brengt Ellemers even zijdelings de ‘generatie van mei '68’ ter sprake,
suggererend dat ‘bij de elitevorming rond 1970 (de “jaren zestig”) er toch een ander
type machthebbers naar voren is gekomen, voor wie particularistische belangen
zwaarder tellen dan meer algemene, morele overwegingen’.
Ellemers acht het niet uitgesloten dat ‘door secularisatie en ontzuiling zowel aan
godsdienst en levensovertuiging ontleende normen als de sociale controle zwakker
zijn geworden’. In elk geval zou men kunnen stellen ‘dat de discrepantie tussen de
met de mond beleden idealen van “duidelijkheid in de politiek” en “transparantie”
enerzijds en de oligarchische werkelijkheid van toedekken van onaangename feiten
anderzijds zo steeds groter is geworden’.
Zijn er dan geen countervailing powers? Ellemers is sceptisch. Hij koestert ‘gerede
twijfel aan het kritisch vermogen van de pers en de “intelligentsia”’. De aandacht
voor veel misstanden verdwijnt ‘vaak even plotseling als deze is ontstaan en heeft
tot nog toe weinig tot geen politieke gevolgen gehad. Er blijken trouwens ook tussen
de politiek, de pers en (een deel van) de “intelligentsia” allerlei vervlechtingen te
bestaan.’
Was het vroeger dan zo veel beter? Nee, maar nu lijken ambtsdragers en politici
meer betrokken te zijn bij affaires dan vroeger. In elk geval mogen we ons op z'n
minst afvragen of de ‘generatie van mei '68’, nadat zij deel van de macht was gaan
uitmaken, deze even kritisch volgde als zij deed toen anderen aan de macht waren.
Vroeger werd van christelijke politici wel gezegd dat zij soms, in strijd met hun
belijdenissen, minder oorbare praktijken gedoogden, ja zelfs bedreven, omdat zij,
wandelend met God, ervan uitgingen dat God hun die zou vergeven. Politici die niet
in God geloven, maar wèl in de voortreffelijkheid van hun idealen of bedoelingen,
kunnen in zulke gevallen alleen maar zichzelf of elkaar vergeven, wat zij dan ook
blijkbaar vaak doen.
NRC Handelsblad van 07-08-2003, pagina 7

Dat zware woord
't Lijkt wel afgesproken werk, maar het is niet waarschijnlijk dat Nederlands bekendste
dichter en de nestor van de Nederlandse sociologie samen een plan bekokstoofd
hebben om het thema ‘verraad’ aan de orde te stellen. En toch deden Gerrit Komrij
en J.A.A. van Doorn, die vele lezers zich nog zullen herinneren van zijn column in
deze krant, dit in een tijdbestek van drie weken.
Daarmee houdt de vergelijking zo ongeveer op, want hoewel er over Komrijs rede
waarin hij het ‘verraad’ van zijn generatie de ‘generatie van '68’ aan de kaak stelde,
veel geschreven is (o.a. in deze rubriek), was zij eigenlijk niet meer dan een lange

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

boutade, en met een boutade vergelijk je de serieuze aanklacht van een
wetenschapsman niet.
Niettemin zijn er parallellen. Niet alleen viel in Van Doorns artikel in Trouw van
9 augustus of liever: in de kop erboven eveneens het zware woord ‘verraad’, maar
ook is de groep die beide aanklagers op het oog hadden, min of meer dezelfde.
Immers, de ‘generatie van mei '68’ is grotendeels terug te vinden in de
sociaal-democratische politici en ambtsdragers van de laatste dertig jaar, en die
beticht Van Doorn (zonder verwijzing naar Komrij) van ‘verraad’.
Voor de goede orde zij herhaald: het woord ‘verraad’ komt niet voor in zijn artikel
zelf, maar wèl in de kop erboven: ‘Het onbegrijpelijke verraad van de
sociaal-democratie’. Nu mag voor de kop een auteur niet verantwoordelijk worden
gesteld (die is vaak het bedenksel van de redactie), maar toch vat het woord goed
samen wat Van Doorn in de laatste alinea's van zijn artikel de sociaal-democraten
verwijt:
‘Wat ik volstrekt onbegrijpelijk vind, is de politieke karakterloosheid van de
sociaal-democraten: het gemak waarmee zij hún aandeel in het precaire en
maatschappelijke evenwichtsspel verloochenen of in ieder geval vergeten lijken te
hebben.
Want één feit staat als een paal boven water: in de jaren dat de ontmanteling van
de publieke sector haar beslag kreeg, zaten zij in het kabinet, niet als bijwagen maar
als grootste partij en met hun beste man als premier. Ze zijn voor de huidige puinhopen
de eerst-verantwoordelijken.’
Zoals gezegd: het woord ‘verraad’ is niet in deze regels te vinden, maar de wijze
waarop een partij die de publieke sector een wezenlijke functie in de samenleving
toedenkt, met die sector omspringt wanneer zij aan de macht is, nadert dit begrip
toch dicht.
De ‘puinhopen’ waarover Van Doorn het heeft, zijn het resultaat van ‘de publieke
schandalen die door de recente liberalisatie van onze publieke voorzieningen zijn
teweeggebracht’, en daarvan noemt hij, bij wijze van voorbeeld, de onveiligheid van
het gasnet, de chaos bij de Spoorwegen en in de taxibranche allemaal schandalen
waarvan de gewone burger het slachtoffer werd en die de paarse kabinetten lieten
passeren.
Maar in die kabinetten zaten niet alleen maar sociaal-democraten. Ook liberalen,
van wie de huidige minister van Financiën de belangrijkste was. Van Doorn ontslaat
hen niet van hun medeverantwoordelijkheid voor die ‘schandalen’, maar begrijpt
nog wel dat zij, ‘lange tijd getergd door de arrogantie van de rode broeders, opgelucht
in de Amerikaanse richting koersen’. In elk geval is op hen het woord ‘verraad’ niet
van toepassing. En op de christen-democraten al helemaal niet, want die zaten in de
jaren 1994-2002 niet in het kabinet.
Van Doorns requisitoir sluit merkwaardig goed aan bij het betoog van zijn
Groninger collega J.E. Ellemers, waaraan ik mijn artikel van vorige week (7 augustus)
wijdde. Ook hier is natuurlijk geen sprake van ‘afgesproken werk’, maar helemaal
toevallig is deze samenloop evenmin.
Ook Ellemers geselde immers het mismanagement en de onverantwoorde wijze
waarop publieke gelden worden besteed, maar vooral deed hij dat met de fraude,
bedrog en corruptie ‘in een sfeer van verspilling en weelde’ die daarmee vaak gepaard
gaan. En ook hij stelde daar voornamelijk sociaal-democratische politici en
ambtsdragers voor verantwoordelijk.
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Wat is de oorzaak van dit sociaal-democratische verval (dat zich overigens, na het
intermezzo-Fortuyn, nog niet in het stemmental uit wat op een algemene vervaging
van het normbesef zou kunnen wijzen). Zoals meestal het geval is, heeft ook dit
verschijnsel vermoedelijk meer dan één oorzaak.
Maar een van die oorzaken zal toch wel zijn dat de sociaal-democraten, na de te
grote verwachtingen die het kabinet-Den Uyl (1973-1977) ten aanzien van de
maakbaarheid van de samenleving had gewekt, zich te snel aangepast hebben aan
de werkelijkheid. Naarmate idealen aan kracht verliezen, wordt de macht een
nastrevenswaardiger doel op zichzelf. En wanneer de partijleider zich dan zelf openlijk
opgelucht toont dat de partij haar ‘ideologische veren’ van zich heeft afgeschud,
zoals Kok in 1995 deed, dan staat weinig cynisme meer in de weg.
NRC Handelsblad van 14-08-2003, pagina 7

Een echte vriendschap
Toen iemand mij onlangs vertelde dat hij tijdens zijn vakantie een boek had gelezen
over een man die ik gekend had mijn naam kwam zelfs meermalen voor in dat boek
was mijn nieuwsgierigheid natuurlijk dadelijk gewekt. Het was het laatste boek van
J.J. Voskuil: Requiem voor een vriend (uitg. Van Oorschot).
Nu herinnerde ik me dat ik ongeveer een halfjaar tevoren recensies van dat boek
had gelezen, maar die hadden mij niet aangelokt het te gaan lezen. De vriend over
wie het gaat, wordt er namelijk met een schuilnaam in aangeduid, en zijn werkelijke
naam werd ook in die recensies niet onthuld.
Ik wist dus niet beter dan dat Voskuil had geschreven over iemand met wie hij
sinds zijn schooljaren bevriend was geweest en die, ‘een aanvankelijk compromisloze
man, eerst wegzakt in het burgerbestaan en daarna in manische depressies’, zoals
stond in Pieter Steinz' bespreking van het boek in deze krant (15 november 2002).
Dat had mij niet bijzonder geïnteresseerd, hoewel ik, nadat ik ook gelezen had dat
die vriend in de jaren '80 korte tijd lid van de Tweede Kamer voor de VVD was
geweest, me wel had afgevraagd wie dat kon zijn geweest. Maar mijn
nieuwsgierigheid werd pas echt gewekt toen ik kortgeleden hoorde wie er achter dat
pseudoniem school.
Dat bleek inderdaad iemand te zijn die ik in de jaren '70 en '80 vrij vaak ontmoet
had, met wie ik zelfs in correspondentie had gestaan en die mij in latere jaren had
gebombardeerd met afschriften van brieven en memo's die hij aan andere mensen
had gestuurd. Ik was toen begonnen te vermoeden dat er iets mis was met Jan
Breugelman, zoals Voskuil hem noemt (zijn werkelijke naam wijkt daar niet veel
van af).
En toen ik begin 1992 zijn overlijdensannonce las, maakte ik uit de tekst op dat
hij misschien wel zelf een eind aan zijn leven had gemaakt. Dit bleek een onjuiste
conclusie te zijn, hoewel hij eerder, zoals uit Voskuils boek blijkt, er daar wel dicht
aan toe was geweest. Ook meende ik uit die annonce te kunnen destilleren dat hij en
zijn vrouw, die ook veel in dat boek voorkomt, uiteen waren gegaan.
Dit alles ging ruim tien jaar later voor mij leven toen ik hoorde wat 's mans ware
indentiteit was. Ik ben het boek toen gaan lezen en werd er steeds meer door
gefascineerd. Maar die fascinatie kwam vooral doordat ik de man gekend had. Ik
zag hem weer voor me, met zijn eigenaardigheden en zijn tragiek, die ik toen ook

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

wel vagelijk vermoedde. Ik weet niet of ik zo gefascineerd zou zijn geweest als ik
de man niet gekend had.
Jan Br., zoals ik hem zal noemen (conform aan zijn werkelijke en aan zijn
schuilnaam), was in 1945 in Leiden geschiedenis gaan studeren, welke studie hij met
een cum laude afsloot. Na een jaar in Londen, waar hij aan een (nooit afgekomen)
dissertatie werkte en een zware zenuwinstorting kreeg (‘ik was toen knettergek’, zou
hij later schrijven), kwam hij bij Buitenlandse Zaken, waar hij op den duur
plaatsvervangend chef van de afdeling PLAN zou worden.
Het is in die functie, die hij overigens later zou verwisselen met een
niet-beleidsfunctie (chef afdeling Onderzoek en Documentatie), dat ik Br. heb leren
kennen voornamelijk in een informeel gezelschap dat zich bezighield met de plaats
van Nederland in de wereld in de jaren '80 (we waren toen nog in de jaren '70). Hij
viel mij toen nog niet op als de onevenwichtige en onophoudelijke prater die hij in
Voskuils boek steeds meer wordt.
Jan Br. was toen nog inderdaad de ‘model ambtenaar’, zoals iemand die toen ook
op BZ werkte, hem mij onlangs schetste; een ambtenaar ook op wiens interne memo's
niets viel aan te merken. Maar of dat ook zo bleef is de vraag. In 1987 reageerde de
historicus Kossmann, (een Leidse tijdgenoot van hem, aan wie hij een kopie van een
van zijn vele brieven had gestuurd), aldus: ‘Wat staat er nu eigenlijk in je brief?
Niets, dunkt me, wat niet iedere zelfs vluchtige lezer van zelfs een provinciale krant
zou kunnen formuleren. Als dit werkelijk alles is wat een departement als BZ kan
leveren, dan vind ik dat in de hoogste mate onrustbarend.’
Maar toen zat Br. al niet meer op de beleidspost (waaruit overigens niet mag
worden geconcludeerd dat op die posten wèl altijd juweeltjes van scherpe analyse
en inside information worden geproduceerd). Wèl had hij in 1982 nog op voorbeeldige
wijze het boek over het negentiende-eeuwse liberalisme van de liberale politicus
Harm van Riel geredigeerd (hoewel het daardoor nog geen goed boek was geworden,
maar daar kon Br. niets aan doen).
Van zijn vriendschap met het echtpaar Voskuil wist ik natuurlijk niets (hoefde ik
ook niets te weten). Zoals die in het boek beschreven wordt, was het een echte
vriendschap, want zij doorstond alle politieke meningsverschillen tussen beide
echtparen. De Voskuils namelijk werden steeds ‘roder’, Jan Br. en zijn vrouw
daarentegen steeds ‘rechtser’.
Dat blijkt wel uit de talloze brieven, briefkaarten (vaak meer dan één per dag) die
Br. aan de Voskuils stuurde, en uit de vele gesprekken die zij in die decennia hadden
(en die in Voskuils boek zeer levensecht worden weergegeven). Vaak lijkt Br. zijn
standpunten te chargeren, maar dat doet hij dan vooral om de Voskuils te jennen.
Zelden leidt dat tot woede bij hen, en nooit tot een breuk. Maar dit alles is, behalve
in het boek zelf, te vinden in de al genoemde recensie van Pieter Steinz en ook in
het uitvoerige interview dat Elsbeth Etty met Voskuil had over zijn boek in de krant
van 22 november 2002. Ik zal dat niet nog eens overdoen. Mij is het vooral te doen
om mijn persoonlijke reactie op wat ik niet anders kan noemen dan een
geestverschijning of, zoals het Franse woord het beter uitdrukt, een revenant iemand
die na een kleine twintig jaar weer in mijn leven trad.
En toen ik las dat Br. in de laatste maanden van zijn leven opgenomen was geweest
in een inrichting die op nog geen halve kilometer afstand van mijntoenmalige woning
gelegen is, en overleden was in een ziekenhuis in dezelfde gemeente, terwijl ik daar
op het ogenblik zelf niets van wist, toen bekroop mij zelfs bijna een soort
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schuldgevoel, hoewel daar redelijkerwijs geen aanleiding voor was, omdat mijn
betrekking tot Br. slechts oppervakkig was geweest.
Des te meer bewondering echter heb ik voor het echtpaar Voskuil, dat hem, hoewel
zij politiek elkaars antipoden waren, tot werkelijk de laatste snik trouw is gebleven
en hem bleef opzoeken terwijl hij allang niet meer aanspreekbaar was. Behalve een
requiem, is dit boek ook een testimonium van ware vriendschap.
NRC Handelsblad van 21-08-2003, pagina 7

Nog steeds grootste ijkpunt?
Laten we hopen dat het bezoek dat minister-president Balkenende volgende week
aan het Witte Huis brengt, een prettigere indruk op zijn gastheer zal maken dan de
herinnering die zijn voorganger Den Uyl een kleine dertig jaar geleden naliet bij de
toenmalige president, Gerald R. Ford.
Deze vertelt in zijn memoires hoe dit bezoek plaatsvond op een ogenblik van crisis:
de Cambodjaanse Rode Khmer had een Amerikaans vrachtschip gekaapt. Hoe moest
Washington daarop reageren? Meermalen moest Ford zijn werkdiner met Johannes
den Uyl (zoals hij hem noemt) onderbreken om in een andere kamer telefonische
boodschappen te ontvangen, te beraadslagen en instructies te geven. Den Uyl toonde
zich, volgens Ford, geërgerd door deze onderbrekingen, en dat ergerde Ford weer,
die trouwens toch al ontstemd was door het ‘gevit’ van ‘vele Nederlandse leiders’
over de Amerikaanse Vietnampolitiek en hun ‘zelfvoldane leedvermaak’ met de
Amerikaanse nederlaag daar. Den Uyls onbegrip voor Fords moeilijkheden van het
ogenblik ‘annoyed the hell out of me’. (Van Fords ergernis heeft Den Uyl
waarschijnlijk niets gemerkt of hij heeft er zich niets van aangetrokken, want een
paar maanden later ontmoetten ze elkaar weer, nu in Helsinki. Daar is een foto van,
waarop je Den Uyl, met zijn wijsvinger priemend, hevig op Ford ziet inpraten.)
Ook Balkenende komt in Washington op een ogenblik van crisis, maar een veel
diepere crisis dan in 1975 het incident met de Mayaguez zo heette dat Amerikaanse
schip - had veroorzaakt. Immers, de aanslag op het hoofdkwartier van de VN in
Bagdad, waarbij vele hulpverleners, onder wie de rechterhand van secretaris-generaal
Kofi Annan, omkwamen, heeft aangetoond dat Amerika's politiek van Irak in duigen
ligt.
Niet alleen was al duidelijk geworden dat de grond onder de belangrijkste
legitimatie van de oorlog tegen Irak - het bestaan van massavernietigingswapens in
dat land - was weggevallen (want die wapens zijn nog steeds niet gevonden), maar
ook is nu met één klap zonneklaar gebleken dat de pacificatie van Irak heel wat
moeilijker is dan de militaire overwinning op dat land.
Sterker nog: Irak, dat onder Saddam Hussein geen exporteur van internationaal
terrorisme was, ‘lijkt nu georganiseerde netwerken van terroristen aan te trekken, en
dat terwijl de VS juist ten oorlog trokken om het “internationaal terrorisme” te
bestrijden’, zoals Mia Doornaert in De Standaard schrijft.
Nu hadden pessimisten al vóór die oorlog hun hart meer vastgehouden voor de
gevolgen ervan dan voor de oorlog zelf en hadden zij het idee, uit neoconservatieve
koker, om van Irak een democratische modelstaat te maken, die een heilzame
uitstraling zou hebben over het hele autoritaire en achterlijke Midden-Oosten, van
meet af aan als onzalig bestempeld, maar zulk pessimisme is de Amerikanen vreemd
- zeker nu hun land de enige supermogendheid is die overgebleven is.
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Hoe dit ook zij - de Amerikaanse troepen werden niet, zoals verwacht, door de
Irakezen met gejuich als bevrijders verwelkomd. Zelfs de door Saddam Hussein
onderdrukte sjiieten namen een afwachtende houding aan. In de maanden die op de
val van Saddam Hussein zijn gevolgd, zijn er meer Amerikanen als gevolg van
aanslagen omgekomen dan tijdens de hele oorlog.
Het herstel van een enigszins ordelijke en veilige samenleving - om niet te spreken
van de invoering van de democratie - gaat kennelijk de krachten van de Amerikanen
te boven. Zij hebben daar vóór de oorlog, in hun aan roekeloosheid grenzende
optimisme, nauwelijks voorbereidingen voor getroffen, en afgezien daarvan: Amerika
heeft geen koloniaal, eerder een antikoloniaal verleden. In elk geval blijken de lessen
die het na 1945 als bezetter van Duitsland en Japan heeft geleerd, niet van toepassing
op Irak.
Voeg daarbij de moeilijkheden die het heeft bij het herstel van de essentiële
levensvoorwaarden, zoals water en elektriciteit, en het herstel van de oliepijpleidingen,
waarvan 's lands economie afhangt, en de radeloosheid waarin Washington zich op
het ogenblik bevindt, wordt begrijpelijk - al zal de president, die in 2004 graag
herkozen wil worden, zijn uiterste best doen die te maskeren.
Dit neemt niet weg dat bij het bezoek van minister-president Balkenende Bush'
gedachten wel ergens anders zullen zijn dan bij de preoccupaties van zijn gast. Die
zal er dan ook goed aan doen die zoveel mogelijk voor zich te houden en, anders dan
zijn voorganger Den Uyl, zich te beperken tot de rol van luisteraar. Misschien steekt
hij daar nog wat van op.
Redelijkerwijs zal Bush niet meer van Nederland kunnen vragen dan het al geleverd
heeft, want er staan al Nederlandse militairen in Irak. De vraag is eerder hoe lang
die daar nog gehandhaafd kunnen worden - niet omdat ze niet tegen de hitte kunnen,
maar omdat een totale chaos hen wel eens tot de terugtocht zou kunnen dwingen.
De crisis waarin Amerika zich bevindt, zal natuurlijk ook haar uitwerking hebben
op zijn relatie met Europa, Nederland incluis. Kan een roekeloos en nu ook radeloos
Amerika het ‘grootste ijkpunt’ voor de Nederlandse buitenlandse politiek blijven,
zoals minister De Hoop Scheffer dat nog in februari formuleerde? En dan spreken
we nog niet eens van een isolationistisch Amerika, dat tot de reële mogelijkheden
gaat behoren, als de frustraties die het in en om Irak ondervindt, niet heel gauw
verdwijnen.
Zeker, ruzie zoeken met het machtigste land ter wereld is het onverstandigste wat
een ander land kan doen, zoals Duitsland en België hebben ervaren, maar aan de
andere kant kunnen sympathie en dankbaarheid niet de enige leidstar van een politiek
zijn. In elk geval mogen ze geen blokkade vormen voor het denken over minder
welkome ontwikkelingen in de verhouding tussen Amerika en Europa, die Nederland
tot een keuze zouden kunnen dwingen.
Als het bezoek aan Washington van volgende week dat denken zou bevorderen,
zou dit op zichzelf de reis waard zijn geweest.
NRC Handelsblad van 28-08-2003, pagina 7

Een Amerikaanse Mient Jan
‘Op zichzelf is het natuurlijk ironisch te zien hoe juist aan de linkerzijde van de
discussie argumenten worden verzameld om uit te leggen waarom democratisering
in het Midden-Oosten een gevaarlijk idee is.’ Deze uitspraak van Stefan van Wersch,
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gedaan in een artikel in de Internationale Spectator (mei jl.), haalde ik hier aan op 5
mei jl.
En ik voegde daaraan toe: ‘Inderdaad, waarom de straat opgaan om de val van de
Franco's, Pinochets, Botha's van deze wereld te eisen, maar protesteren wanneer
Bush de val van Saddam bewerkstelligen wil? Daar is op z'n minst sprake van gebrek
aan logische consistentie.’ Of bestaat dit gebrek aan logica alleen maar in de ogen
van een reactionaire brompot?
Blijkbaar niet, want Paul Berman, een zichzelf sociaal-democraat noemende
Amerikaan ‘een van de meest vernieuwende denkers van links’, noemt het Belgische
weekblad Humo hem betoogt in zijn boek Terror and Liberalism dat links, zoals zo
vaak, blaft tegen de verkeerde vijand. ‘Wie zichzelf links noemt, zou juist moeten
toejuichen wat Bush doet’ in Irak, zegt hij in een vraaggesprek met dit weekblad.
Waarom? ‘Links zou solidair moeten zijn met de slachtoffers’ van de ‘paranoïde
politieke bewegingen’ die in de moslimwereld ‘enorm sterk’ zijn geworden. ‘Allemaal
slachten ze miljoenen mensen af in naam van waanzinnige ideologieën. Die
slachtingen zijn geen fouten begaan voor een goed doel: ze zijn het doel.’
Als dat waar is, dan is het niet helemaal onjuist die bewegingen te vergelijken met
het nationaal-socialisme (wat Berman doet). Immers, ook voor Hitler was de slachting
van miljoenen joden doel. Die slachtoffers waren niet alleen maar spaanders die nu
eenmaal vallen waar gehakt wordt.
Weinigen zullen nu bestrijden dat een oorlog tegen Hitler alleen dáárom al
gerechtvaardigd was, al was dát niet de reden waarom Engeland en Frankrijk hem
in 1939 de oorlog verklaarden. Maar ook toen was links, dat in Hitler een grotere
vijand zag dan de conservatieven dat deden, aarzelend de wapens tegen hem op te
nemen aarzelender nog dan, per slot van rekening, die conservatieven. Alles goed
en wel, maar Bush is toch Irak niet binnengevallen omdat Saddam Hussein zich
schuldig had gemaakt aan massamoorden? Als belangrijkste motief van die inval
werd het gevaar genoemd dat Irak vormde voor zijn internationale omgeving, vooral
met zijn massavernietigingswapens. Een soortgelijk motief dus als voor de
Engels-Franse oorlogsverklaring aan Duitsland, dat namelijk Polen was
binnengevallen.
Berman wil Bush dan ook niet verdedigen, maar hij meent dat Amerika's motief
voor de oorlog tegen Irak ‘niet olie of hegemonie, maar zelfverdediging’ was:
zelfverdediging tegen totalitarisme en terreur. ‘Of de Amerikaanse regering die
zelfverdediging intelligent aanpakt, dat is een andere zaak. Maar als hij de noodzaak
van een liberale revolutie niet goed uitlegt, laat anderen het dan doen.’ Links
bijvoorbeeld.
Berman predikt dus een ‘liberale revolutie’ tegen het moslimextremisme en vindt
dat links daarbij het voortouw moet nemen ‘Links zou moeten eisen dat er meer
troepen naar Irak worden gestuurd en dat ze er langer blijven.’ Dat zou inderdaad
consequent zijn, als je voor de slachtoffers van onderdrukking en massamoord wilt
opkomen. Berman is dus Amerika's Mient Jan Faber, die hetzelfde bepleit en daarom
uit zijn functie in het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), waarvan hij jarenlang de
drijvende kracht was, is gezet.
Maar vindt die ‘liberale revolutie’ enige weerklank in de moslimwereld? Ja, zegt
Berman, want ‘voor de allereerste keer is er een liberale revolutie aan de gang’ in
die wereld, en hij noemt premier Abbas van de Palestijnen, president Karzai van
Afghanistan en de ‘brede studentenbeweging voor vrijheid en democratie’ in Iran.
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Nu, Abbas dreigt alweer door Arafat op een zijspoor te worden gezet, en Karzais
macht doet zich niet buiten Kaboel voelen.
Bermans verwijt aan zijn linkse geestverwanten is dat zij ‘die revolutie niet zien,
omdat ze zich blindstaren op de onaantrekkelijke kanten van Bush die ik even
onaantrekkelijk vind als zij en zich obsessief kanten tegen Amerika's macht’. Ik moet
bekennen dat ik die ‘liberale revolutie’ in de moslimwereld evenmin zie als links dat
(volgens Berman) doet, maar ik ben dan ook een onverbeterlijke scepticus, terwijl
links van nature optimist is en dus wél kansen voor zo'n revolutie zou moeten zien.
Dan evenwel zou het bondgenoot moeten worden van de Amerikaanse
neoconservatieven, die beweren (of beweerden?) dat de vestiging van democratie in
Irak op den duur vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten zou brengen. Zelf
heb ik dit altijd een krankjorum idee gevonden, omdat, anders dan in Oost-Europa,
zelfs de basisvoorwaarden daarvoor in het Midden-Oosten ontbreken, maar links
zou zijn idealisme verzaken als het dit óók vond.
Maar links heeft dat idealisme al vaker verzaakt. In de laatste fase van de Koude
Oorlog vond het dat de zaak van de mensenrechten in Midden- en Oost-Europa niet
te veel opgespeeld moest worden. Dat zou de ontspanning maar in gevaar brengen.
Het weigerde in te zien dat die mensenrechten, mits verstandig gehanteerd, de ook
door democratisch links verfoeide regimes zouden kunnen ondermijnen wat ook
gebeurd is. Maar wat in Oost-Europa is opgegaan gaat niet noodzakelijkerwijs in het
Midden-Oosten op.
Pleit deze kritiek op links Bush vrij? Nee. Wat hem verweten kan worden, is niet
dat hij oorlog heeft gevoerd tegen Irak, maar dat hij, waarschijnlijk als gevolg van
onenigheid binnen zijn eigen regering, onduidelijk zo niet oneerlijk is gebleven
omtrent de motieven voor die oorlog en, vooral, dat hij die oorlog is ingegaan zonder
zich op de naoorlogse toestand te hebben voorbereid. Deze lichtzinnigheid breekt
hem nu lelijk op. De rechtvaardiging van een oorlog moet niet alleen naar zijn militaire
afloop, maar meer nog naar zijn politieke gevolgen gemeten worden.
NRC Handelsblad van 04-09-2003, pagina 9

De geopolitieke factor
Een reisje door de Noorse wateren - daar voelden wij wel voor. En zo schreven wij
ons in voor een cruise van ruim een week door de Noorse fjorden. Waar we niet
genoeg rekening mee hadden gehouden, is dat het schip dat ons vervoerde, een
zeekasteel bleek te zijn, met een kleine achthonderd passagiers aan boord
(voornamelijk Engelsen).
Over verzorging en bediening aan boord geen slecht woord. Die waren
voortreffelijk. Maar de massaliteit van het gebeuren vergt al gauw veel van je
lankmoedigheid, tenzij je er genoegen in schept het geheel als een toneel te bezien,
maar daarvoor waren, althans voor mij, de acteurs niet interessant genoeg.
En wanneer het schip die massa over een Noors haventje uitbraakt, waar tientallen
bussen staan te wachten om haar naar nog mooiere plaatsen te vervoeren, dan wordt
het bijna tot een verschrikking - temeer wanneer er in die fjord nog meer van die
zeemonsters blijken te liggen met even veel, zo niet nog meer, passagiers.
Niet dat we medelijden hoeven te hebben met de Noren. Die verdienen goed aan
die termietenplagen, en dat terwijl ze al, nadat er olie in hun wateren gevonden is,
tot de rijkste landen van Europa behoren. Bovendien bevestigen de weinige Noren
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met wie je in aanraking komt, de indruk die je al van ze had: die van aardige, rustige,
bescheiden mensen.
Maar de fjorden zelf? Het landschap? Mooi natuurlijk of liever: overweldigend.
Naar mijn smaak - maar smaken verschillen - te overweldigend. Mij persoonlijk ligt
een landschap meer dat bevattelijker is, meer op menselijke schaal, waar the hand
of man herkenbaar is. Zoiets als het Engelse Lake District of de Europese
middengebergtes. (De gevoelens die je eigen, Nederlandse, landschap opwekt, worden
door zovele bijkomende factoren, zoals jeugdherinneringen, bepaald, dat dit hors
concours is.)
Maar varend door die fjorden, met slechts hier en daar een huis of een dorp, ga je
je gedachten maken over de plaats van Noorwegen in Europa, waartoe het
aardrijkskundig behoort. Het is een groot land; de afstand van de zuidpunt tot de
Noordkaap is even groot als die van Amsterdam tot Sicilië. Het is dun bevolkt en
eigenlijk alleen maar over zee of door de lucht te bereiken.
Is het een wonder dat de bevolking van zo'n land zich weinig aangetrokken voelt
tot ‘Europa’? Dat zij meer bezig is met de problemen van de interne samenhang van
die sliert die hun land is, dan met die van Europa's eenheid? Niet dat zij isolationistisch
is: door de grote emigratie in de negentiende eeuw zijn haar banden met Amerika
groot, en ook Engeland en Schotland liggen dichterbij.
Dat Noorwegen geen Zwitserland is, heeft het getoond door het actieve beleid dat
het gevoerd heeft om Israël en de Palestijnen bijeen te brengen. Met een stille
diplomatie heeft het toen meer bereikt dan het in inwonertal grotere Nederland, dat
altijd zo prat gaat op zijn bruggenbouwerschap. Dat de akkoorden van Oslo een dode
letter zijn gebleven, ligt niet aan de Noren.
Het is dus vooral in zijn verhouding tot het vasteland van Europa dat de Noren
afstand houden, en daarbij speelt de geopolitieke factor een belangrijke rol. Dat besef
krijg je al varend langs Noorwegens grillige kust bijna lijfelijk bijgebracht. Waarom
zouden zij aansluiting bij Europa zoeken? Hun economie dwingt hen er niet toe,
want ze zijn rijk. Affiniteit voelen ze meer met Engeland en Amerika. Noorwegen
is zelf, for all practical purposes, een eiland - dat verder van het vasteland af ligt dan
Engeland.
In zo'n geval primeert de geopolitieke factor. Andere landen zijn geografisch
weliswaar ook min of meer een aanhangsel van Europa - Zweden en Finland
bijvoorbeeld - maar hier geven andere factoren voorlopig de doorslag ten gunste van
de aansluiting bij Europa: de economie bijvoorbeeld of/en de nabijheid van de
Russische kolos. Maar zelfs hier gaat het niet altijd van harte, getuige de weerzin
van de meeste Zweden jegens de euro, hoewel hun economie daar om vraagt. Het is
natuurlijk niet uit te sluiten dat op den duur zelfs een land als Noorwegen gedwongen
zou worden zich aan te sluiten bij de Europese krachtcentrale, maar dan moet eerst
blijken dat Europa inderdaad een krachtcentrale is. Op politiek gebied is het daar
nog ver van af, en de manier waarop Frankrijk, Duitsland en Italië het Stabiliteitspact
aan hun laars lappen, doet menigeen eraan twijfelen of van de euro wel die
magnetische kracht uitgaat die haar - volgens een vulgair-marxistische redenering is toegedicht.
Als minister-president Raffarin Frankrijks veronachtzaming van de regels van het
Stabiliteitspact verdedigt door eraan te herinneren dat het zijn eerste plicht is te zorgen
voor de werkgelegenheid in zijn eigen land en dat hij niet van plan is rekenschap af
te leggen aan ‘een of ander bureau in een of ander land’ - waarmee hij alleen maar
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de Europese Commissie kan bedoelen - dan vergroot hij, zacht gezegd, niet de
aantrekkelijkheid van Europa.
Kortom, als de grote Europese landen zelf zo'n voorbeeld geven, dan zijn de Noren
zo gek nog niet wanneer ze afstand tot Europa bewaren. Niet dat Nederland hun
voorbeeld moet volgen. Om allerlei - niet in de laatste plaats geopolitieke - redenen
zou Nederland dat niet kunnen, als het dat al zou willen.
Daarom had minister De Hoop Scheffer gelijk toen hij vorig weekeinde zei dat,
als Parijs, Berlijn, Londen en Madrid het eens zijn over buitenlands beleid, de kleinere
staten, waaronder Nederland, ‘van goeden huize moeten komen om te zeggen: dat
doen we zo niet’.
Dit is een waarheid als een koe. Maar die vier groten worden het niet zo gauw
eens. Bovendien zullen Rome en Warschau zeker dwarsliggen als zij niet ook tot de
groten gerekend worden, wat de totstandkoming van één Europees buitenlands beleid
nog moeilijker maakt. Waarom dus die drukte over De Hoop Scheffers uitspraak?
Het enige wat hem misschien verweten kan worden is dat hij het gezegd heeft.
NRC Handelsblad van 11-09-2003, pagina 9

Dierbare illusies
Gerrit Komrij heeft onlangs de staf gebroken over zijn eigen generatie, ‘zogezegd
van mei 1968’. Hij heeft haar van verraad beschuldigd, en dat heeft vele pennen in
beweging gezet (ook de mijne). Maar of verraad nu al dan niet het juiste woord is
om de illusies van die generatie - wat is trouwens een generatie? - te karakteriseren,
het is een feit dat er ook vóór die generatie veel illusionisten rondliepen.
In het tweewekelijks blad VolZin, opinieblad voor geloof en samenleving (25
juli), legt ds. Albert van den Heuvel, voormalig secretaris-generaal van de Nederlandse
Hervormde Kerk en oud-voorzitter van de VARA, rekenschap af van de illusies die
hij al ‘meer dan veertig jaar geleden, in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog’,
koesterde, en dat was geruime tijd vóór mei 1968.
Hij maakte, zo schrijft hij, toen deel uit van de zogenaamde Praagse
Vredesconferentie, ‘een toen populair, maar omstreden instituut, waarin
communistische regeringen pogingen deden om mensen te winnen voor hun politieke
opvattingen en veel westerse intellectuelen een kans zagen om in Oost-Europa te
reizen’.
Die westerse intellectuelen - hoeveel waren dat er werkelijk? - waren vooral, zoals
Van den Heuvel zelf, mensen met kerkelijke binding. Sommigen waren ‘behoorlijk
naïef, maar anderen wat afstandelijker’. De laatsten zouden met die
‘vredesconferentie’ breken nadat de Sovjet-Unie gewapenderhand in 1968 een eind
had gemaakt aan het ‘socialisme met een menselijk gezicht’ dat in Praag even aan
de macht was.
Tot hen behoorden de pacifist en Utrechtse theoloog prof. dr. J. (Hannes) de Graaf
en Hebe Kohlbrugge, actief in de internationale kerkelijke beweging; tot degenen
die bleven behoorden de Leidse theoloog prof. dr. A.J. Rasker, waarschijnlijk
inderdaad naïef, en ds. Bé Ruys, Nederlands predikante te Berlijn, die welbewust de
kant van DDR en Sovjet-Unie had gekozen. Waartoe Van den Heuvel zelf behoorde,
vermeldt hij niet.
‘Waren wij naïef in die tijd?’ vraagt hij zich nu af, en hij geeft zelf het antwoord:
‘Niet echt, want we hadden genoeg contact met dissidenten en mensen - ook in
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Oost-Europa - die in dat vredesgedoe van Praag niets anders zagen dan een goedkope
propagandastunt van de heersende communistische tirannie en een bijna lijfelijke
afkeer hadden van landgenoten die daar met ons verkeerden.’
Maar: ‘We hadden wel veel illusies!’ Ze verwachtten ‘dat er een tijdperk zou
komen dat het kapitalisme aan eigen amoraliteit ten onder zou gaan’. ‘En wij leefden
met de illusie dat het communisme “bekeerbaar” was en een menselijk gezicht kon
krijgen. En wij verwachtten dat Afrika het continent van de toekomst zou worden!’
(Dat uitroepteken lijkt te staan voor: hoe is dit, achteraf bezien, mogelijk!)
Andere illusie: ‘de Verenigde Naties zouden aan kracht winnen en nog in onze
generatie trekken van een wereldregering gaan vertonen, de mensenrechten zouden
steeds beter worden gewaarborgd, honger zou in één generatie worden uitgebannen,
het racisme bestreden en overwonnen’ enzovoort, enzovoort.
Maar nu de vraag: ‘Hadden wij - na meer dan veertig jaar - spijt van onze illusies?’
En het antwoord: ‘Voor zover het waandenkbeelden waren wèl, maar de meeste van
onze illusies waren eerlijke verwachtingen, die niet uitkwamen of nog niet
uitkwamen.’ Jammer genoeg vertelt Van den Heuvel niet welke van zijn illusies
waandenkbeelden waren en andere niet. (Overigens kunnen ook waandenkbeelden
eerlijk zijn.)
Als anderen, die deze illusies toen al niet deelden, zich daar nu vrolijk over maken,
is dat een beetje goedkoop, maar Van den Heuvels reactie is toch ook niet helemaal
bevredigend. Hij ziet zijn vroegere illusies, ook als ze niet uitgekomen zijn, ‘als
motor van handelen en denken’: zij hebben zijn ‘leven en dat van een deel van onze
generatie op een hartverwarmende manier (...) verrijkt.’
Dat is toch niet veel meer dan jeugdsentiment, nostalgie? Het is waar dat het
moeilijk - soms bijna onmenselijk moeilijk - is eigen verleden te verloochenen, maar
Van den Heuvels verantwoording komt eigenlijk op niet veel meer neer dan: we
hebben het toch zo goed bedoeld! Tja, daar kunnen ook koesteraars van
waandenkbeelden zich op beroepen...
Dit is allemaal geschiedenis. Belangrijker, althans existentiëler, is de vraag die
Van den Heuvel ten slotte stelt: ‘Wat als het geloof zelf een illusie zou blijken te
zijn?’ Hij is hierover volstrekt eerlijk en acht ‘het niet uit te sluiten dat het geloof
een illusie is’. Ja, ‘voor wie niet op gezag alleen iets wil aannemen is het geboden
om zichzelf de vraag te stellen: word ik door een illusie gevoed of door
werkelijkheid?’
Die vraag is, zegt Van den Heuvel, ‘niet op afdoende wijze te beantwoorden’,
maar ‘als ooit zou blijken - maar hoe dan? - dat mijn geloof op illusies is gebouwd,
zou ik dat nog niet betreuren, omdat ik eruit geleefd heb. Als God niet bestaat, dan
heeft Hij mij toch uitgevonden. Hij heeft mij gemaakt tot wat ik ben, hij heeft mij
leren leven met teleurstellingen en mijn moed gerevitaliseerd op momenten dat het
leven niet zo op rolletjes liep als ik wel had gehoopt.’
Met andere woorden: als God niet bestaat, maar een illusie is - een mogelijkheid
die Van den Heuvel niet uitsluit - dan heeft die illusie hem gemaakt tot wat hij is, ja
heeft zij hem uitgevonden. Ook dat is, goedbeschouwd, een zwak godsbewijs. Over
de god die zich openbaart - het enige beroep van de gelovige waarop geen antwoord
mogelijk is - zwijgt Van den Heuvel.
NRC Handelsblad van 18-09-2003, pagina 7

Een placebo
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Drie gereformeerden, drie ministers-presidenten: Abraham Kuyper, Joop den Uyl
en Jan Peter Balkenende, en alle drie hebben zij te eniger tijd, en in verschillende
versies, het woord aangehaald: ‘Zonder visie verwildert het volk.’ Balkenende deed
dit het laatst, en wel in een toespraak voor het - voornamelijk door gereformeerden
van diversen pluimage bezochte - congres ‘Normen op hun waarde geschat’ te
Hardinxveld-Giessendam twee weken geleden.
Hij ontleende deze uitspraak aan de antirevolutionaire voorganger Abraham Kuyper,
maar het zou mij verbazen als deze dat woord ooit zo letterlijk zou hebben
uitgesproken. Het is immers de verbastering van een bijbelwoord, en Abraham de
geweldige (1837-1920) kende dit boek als geen ander in de Statenvertaling van
1618/9 welteverstaan, waarin het luidt: ‘Als er geene profetie is, wordt het volk
ontbloot’ (Spreuken 29:18).
Modernere vertalers hebben sindsdien van ‘openbaring’ in plaats van ‘profetie’
gesproken, een enkele (W.H. Gispen in 1954) van ‘gezicht’ (in de zin van ‘visioen’),
maar in de Nieuwe bijbelvertaling van 1956 staat er: ‘Indien openbaring ontbreekt,
verwildert het volk.’ De vraag rijst natuurlijk wat er hier onder ‘openbaring’ moet
worden verstaan. Volgens de oudtestamenticus H.L. Oort (1903) betekent het in deze
spreuk waarschijnlijk niet veel meer dan ‘godsdienstig onderricht en vermaningen’.
Nóg modernere vertalers spreken van ‘inspired guidance’ (R.B.Y. Scott, 1965) of
‘prophetic vision’ (R.N. Whybray, 1972). Dat laatste begint te lijken op de versie
waarmee Den Uyl in 1973 de regeringsverklaring van zijn progressieve kabinet
besloot: ‘Waar visie, waar uitzicht ontbreekt, komt het volk om.’
Dat is een slap aftreksel van de Statenvertaling, waarmee De Uyl als gereformeerde
knaap en jongeling was opgegroeid, maar in een tijd waarin, teneinde maar niemand
te kwetsen, scherpe kantjes moeten wijken voor wolligheden, heeft dit woord school
gemaakt, hoewel, net als de bijbelexegeten van weleer, niemand precies weet wat
ermee bedoeld wordt. Maar het klinkt tenminste mooi en diepzinnig!
Ook de gereformeerde Balkenende, wie het toch evenmin aan bijbelkennis zal
ontbreken, gebruikt dit woord in plaats van de woorden waarmee zijn gehoor in
Hardinxveld-Giessendam meer vertrouwd zal zijn geweest. Deed hij dit om een
wijder gehoor niet van zich te vervreemden? Hij zei immers dat een ‘gedeeld stelsel
van waarden’ dus een stelsel dat ook door andersdenkenden gedeeld wordt - nodig
is om een samenleving mogelijk te maken en in stand te houden. Inderdaad: liberalen
en socialisten moeten niet veel van openbaring en profetie weten. Visie is neutraler,
dus voor hen aanvaardbaarder.
Maar het is meer dan een kwestie van woorden. Er is immers een wezenlijk verschil
tussen profetie, openbaring en visie. De twee eerste begrippen veronderstellen een
externe macht waardoor het volk zich moet laten leiden: God openbaart zich aan het
volk, en de profeet, de man Gods, verkondigt Zijn woord. Visie daarentegen komt
van binnenuit (‘innerlijke aanschouwing’, zegt Van Dale). Het is een ander, grotere
bevlogenheid suggererend woord voor: Kijk op de zaak of, desnoods, conceptie.
In wezen echter is het een nietszeggend woord. Ook ‘puinruimen’ of ‘op de winkel
passen’ getuigt van een visie, en sommige kabinetten - niet altijd de slechtste - waren
zo eerlijk om voor die visie uit te komen. Voordat we iemand prijzen om het hebben
van een visie, moeten we wel weten wat zij inhoudt. Er zijn ook visies die een volk
tot verwildering brengen.
Balkenende erkende dit overigens zelf in zijn toespraak. Hij noemde een recent
geval van zinloos geweld in Amsterdam en vroeg zich af ‘wat die agressieve jongens
bezield kan hebben’. ‘Het waren gewone Amsterdamse jongens. Jongens met talenten
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en mogelijkheden. Maar mogelijk óók met een eigen waardensysteem in hun hoofd
op basis waarvan ze dit soort gedrag rechtvaardigen. Een waardensysteem waarin
het recht van de sterkste geldt.’ Ik neem aan dat hij zó'n visie niet aanbevelenswaard
acht. Dus nog eens; het komt aan op de inhoud van de visie.
Met andere woorden, met het oorspronkelijke bijbelwoord - in de Staten- of in de
Nieuwe vertaling - weten we waar we aan toe zijn, ook als we het niet kunnen
onderschrijven. Wat lateren, onder wie Balkenende, ervan maken, is niet meer dan
een panacee (Van Dale: ‘denkbeeldig algemeen geneesmiddel’), zo niet een placebo.
Balkenende beriep zich overigens in zijn toespraak op nog een andere autoriteit:
Alexis de Tocqueville (1805-1859), die hij overigens Alex noemde, maar over de
manier waarop hij ook een stelling van die Franse denker en politicus ontdeed van
eventueel aanstootgevende kanten, valt eveneens het een en ander te zeggen. Dat zal
ik een volgende keer doen.
NRC Handelsblad van 25-09-2003, pagina 7

Onmisbare schijnheiligheid?
Waarom heeft minister-president Balkenende voor een overwegend gereformeerd
gehoor, in plaats van het bijbelse origineel, de uitspraak ‘Zonder visie verwildert het
volk’ gebruikt, dat een slap aftreksel is van Spreuken 29:18: ‘Indien openbaring
ontbreekt, verwildert het volk’, waarmee zijn gehoor meer vertrouwd moet zijn
geweest? Met deze vraag hield zich mijn rubriek vorige week bezig.
Maar Balkenende beriep zich in zijn toespraak ook op een andere autoriteit; de
nog steeds actuele Franse denker en politicus Alexis (niet: Alex, zoals hij hem
noemde) de Tocqueville, die van 1805 tot 1859 leefde. En ook hier ‘seculariseerde’
de christen-democraat een gedachte, terwijl hij zich niet voor het origineel had hoeven
te schamen.
Wat zei Balkenende? ‘Een gedeeld stelsel van waarden is noodzakelijk om een
samenleving mogelijk te maken en in stand te houden. Dat inzicht is niet nieuw. In
1848 schreef Alex de Tocqueville bijvoorbeeld dat een samenleving niet zonder
richtinggevende ideeën, zonder gezamenlijke noemer kan.’
Nu, Tocqueville had zoiets al in 1835 geschreven, jaar waarin het eerste deel van
zijn De la démocratie en Amérique verscheen, een werk dat nog steeds tot de
verplichte lectuur in de politieke wetenschappen behoort. Dat een samenleving niet
zonder ‘richtinggevende ideeën’, door Tocqueville moeurs genoemd, wordt daar
uitvoerig in betoogd.
Maar laat ik gemakshalve Marijn Kruk volgen, die onlangs in de Utrechtse
historische cahiers (jg. 23 (2002), nr. 4) een studie heeft gepubliceerd, gewijd aan
het denken van deze Fransman. (Zij is te verkrijgen bij het redactiesecretariaat:
Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht.)
De term moeurs heeft, zo schrijft zij (of hij?), ‘bij Tocqueville niet exclusief
betrekking op de zeden en gewoonten, maar strekte zich uit tot de gehele morele en
intellectuele staat waarin een volk op een bepaald moment verkeert’. Tocqueville
was ‘tot het besef gekomen dat omstandigheden en wetten weliswaar van groot belang
waren, maar vooral in voorwaardenscheppende zin’. Immers: ‘Op zichzelf boden
omstandigheden en wetten geen garantie voor het voortbestaan van stabiele instituties
of een ordelijke vrijheid. Daarom vormden de moeurs de doorslaggevende factor
wanneer het ging om de instandhouding van de Amerikaanse republiek’, die
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Tocqueville de Fransen, die wél een paar revoluties achter de rug hadden, maar
nauwelijks nog een democratie gevestigd hadden, als voorbeeld voorhield.
En nu komt het: in die moeurs ‘speelde de mate van godsdienstigheid een
belangrijke rol’. Deze kardinale stelling nu, waarop Tocqueville later uitvoerig zal
terugkomen, liet de christen-democraat Balkenende, en nog wel voor een gehoor van
overwegend geloofsgenoten, buiten beschouwing. Hij bepaalde zich tot de op zichzelf
weinigzeggende termen ‘richtinggevende ideeën’ en ‘gezamenlijke noemer’.
Marijn Kruk citeert Tocqueville direct: ‘De godsdienst, die zich bij de Amerikanen
nooit rechtstreeks met het landsbestuur vermengt, moet [...] worden beschouwd als
het voornaamste politieke instrument, want als hij (de godsdienst) hen dan niet de
smaak van de vrijheid laat proeven, maakt hij het gebruik daarvan hun buitengewoon
eenvoudig.’
‘Juist dat’, zo gaat Marijn Kruk verder, ‘maakte de godsdienst, ook buiten de
specifiek Amerikaanse context, tot een machtig instrument bij de verwezenlijking
van Tocquevilles ideaal van ordelijke vrijheid’, en hier citeert zij (of hij?) hem weer
direct: ‘De despotie kan het zonder het geloof stellen, maar de vrijheid kan dat niet.’
Allemaal koren op de molen van Balkenende, maar hij gebruikt het niet.
Tocqueville achtte de komst van de democratie onvermijdelijk, maar hij zag ook
haar nadelen, zoals haar oppervlakkigheid, haar neiging tot materialisme en het
gevaar van een dictatuur van de meerderheid. Marijn Kruk: ‘Alleen godsdienst kon
hier nog enig soelaas bieden. De nadruk die daarin werd gelegd op onsterfelijkheid
en eeuwigheid, stelde de mensen in een démocratie in staat om boven hun directe
aardse verlangens uit te stijgen. Daarmee gaf de godsdienst volgens Tocqueville een
onmisbare spirituele impuls aan het enggeestige materialisme dat de mensen in een
démocratie in zijn greep hield.’
Was Tocqueville zelf godsdienstig? Ergens in zijn boek schrijft hij: ‘Wanneer de
ongelovige de godsdienst niet langer waar acht, blijft hij hem nuttig vinden. [...] Hij
betreurt dus het geloof na het te hebben verloren, en zelf beroofd van een goed
waarvan hij de volle waarde kent, vreest hij het hun te ontnemen die het nog bezitten.’
Is het vergezocht Tocqueville zelf in die ongelovige te herkennen?
Maar hij gaat verder: ‘Wat ik nu ga zeggen zal mij flink schaden in de ogen van
de politici. Ik geloof dat het enige doeltreffende middel waarvan de overheden zich
kunnen bedienen om eer te doen aan het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel,
erin bestaat dagelijks te handelen alsof zij er zelf in geloven, en ik geloof dat zij
slechts door zich in belangrijke kwesties scrupuleus te schikken naar de godsdienstige
moraal, zich kunnen vleien met de hoop de burgers deze moraal te leren kennen, lief
te hebben en te eerbiedigen in minder belangrijke kwesties.’
Om deze passages, die ik direct ontleen aan De la démocratie..., zal Tocqueville
door menigeen voor schijnheilig worden gehouden.
Terecht misschien, maar is een zekere mate van schijnheiligheid, net als, volgens
Tocqueville, een zekere mate van godsdienstigheid, niet nodig voor de instandhouding
van een samenleving?
NRC Handelsblad van 02-10-2003, pagina 9

Titanic of supermacht
Naar aanleiding van het samengaan van Air France en KLM zijn er nogal wat artikelen
verschenen waarin de nadruk wordt gelegd op de cultuurverschillen in de Franse en
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de Nederlandse manier van zakendoen en tot beslissingen komen. De meeste van
die artikelen eindigen in mineur: dat zal nooit goed gaan of: de kleinere KLM wordt
door de grotere Air France ingepakt.
De toekomst zal uitmaken of die conclusie gerechtvaardigd is, maar nu al kunnen
we het merkwaardige feit signaleren dat een andere poging tot samengaan ik bedoel
het streven naar eenheid tussen de staten van Europa - zelden aanleiding heeft gegeven
tot zulke beschouwingen. Cultuurverschillen werden meestal genegeerd of onder het
tapijt van de ene ‘Europese cultuur’ geveegd. Was Europa verder van ons bed dan
de KLM?
Niettemin bestaan die culturele verschillen zelfs nog gepronoceerder dan in het
zakenleven, want daarin gaat het in laatste aanleg om de cijfertjes, terwijl de politiek
ook, zo niet in de eerste plaats, te maken heeft met oncalculeerbare factoren, zoals
historische en godsdienstige achtergronden, kortom: cultuur.
Dat dit ook het geval is tussen landen die ogenschijnlijk zo gelijk aan elkaar zijn
en in elk geval zoveel gelijke belangen hebben (vooral als kleine landen met grote
buren) als Nederland en België, wordt duidelijk bij lezing van het oktobernummer
van de Internationale Spectator, dat gewijd is aan de Nederlands-Belgische
samenwerking. Ondanks bijna zestig jaar Benelux zijn beide landen zelden zover
van elkaar geweest als nu. De crisis om Irak waarin Nederland en België radicaal
verschillende standpunten innamen, bewijst dit.
Het gaat er hier niet om uit te maken wie er gelijk had in deze en andere kwesties.
Het gaat erom de verschillen, zowel in doelstellingen als in methodiek, niet te
verdoezelen. Als bijvoorbeeld, zoals gezegd wordt, België meer Europees en
Nederland meer Atlantisch is, dan heeft dat diepe oorzaken, die ook met hun culturele
en historische achtergrond te maken hebben, en deze verraden zich ook in de manier
waarin ieder land zijn doelen probeert te verwezenlijken.
Overigens is Nederlands Atlantische houding net zo goed Europees, in die zin dat
ze gedeeld wordt, zij het niet altijd om dezelfde redenen, door veel andere landen
van Europa. Het gaat dan ook niet aan om de politiek van een land meer Europees
te noemen dan die van een ander. Ieder land heeft, om een woord van de Gaulle te
parafraseren, ‘une certaine idée de l'Europe’, maar die ideeën verschillen.
Waarom verschillen ze? Omdat het idee dat een land van Europa heeft een, meestal
onbewuste, projectie is van het idee dat het van zijn eigen samenleving heeft. Zo
droomt Frankrijk van Europa als een groot Frankrijk, terwijl Nederland het niet
anders kan zien dan als een groot Nederland. Dat is een werkelijkheid die door een
Europese grondwet misschien verdoezeld, maar niet ongedaan gemaakt kan worden.
En wanneer straks die grondwet onderworpen gaat worden aan, al dan niet
consultatieve, referenda in een aantal Europese landen, dan kan het zijn dat zij, om
redenen die heel weinig met de merites van die grondwet te maken hebben, verworpen
wordt. Eén land hoeft haar maar te verwerpen, en er is opnieuw een grote Europese
crisis - doordat het volk gesproken heeft.
Het ‘Titanic-scenario’, dat een groep van wetenschappers bij het Münchense
Centrum für angewandte Politikforschung heeft geschetst, is dan ook niet zó
vergezocht. Het voorziet een ‘substantiële bedreiging, zo niet ontbinding van de
Europese integratie’. Toegegeven: dit is slechts één van de vijf scenario's die het
CAP heeft ontworpen, maar het is zeker geloofwaardiger dan het meest optimistische
scenario, dat zich ‘Europa als supermacht’ probeert voor te stellen.
‘De oorzaken van bijna iedere crisis die het “Titanic”-model schetst, doen zich nu
al voelen’, schrijft de Frankfurter Allgemeine van 4 oktober, waaraan ik een en ander
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ontleen: de chronische gevechten om de verdeling van de susidies, de ‘overhaaste’
uitbreiding van de Europese Unie zonder voldoende aanscherping van de
besluitorganen, wat ‘uiteindelijk tot volslagen stagnatie’ of tot populistische reacties
à la Le Pen kan leiden.
Is het overdreven daaraan de schoffering van het Stabiliteitspact door Frankrijk
en Duitsland - om van Italië niet te spreken - toe te voegen? Daardoor wordt op den
duur de waarde, zo niet het bestaan van de euro - een essentiële voorwaarde voor
een werkelijke Europese eenheid - bedreigd. Het is trouwens de vraag of een
gemeenschappelijke munt als de euro is, lang kan bestaan zonder politieke eenheid
tussen de deelnemende landen, en die politieke eenheid is - de crisis om Irak heeft
het opnieuw bewezen - verder dan ooit.
Maar stel dat al deze moeilijkheden overwonnen worden, dan zou dat nog niet het
einde van de cultuurverschillen betekenen. Die zullen zich, hoe dan ook, doen voelen
bij het besturen van het Europa dat, met vallen en opstaan, dan zal zijn ontstaan. Het
samengaan van Air France en KLM kan hier als paradigma dienen: hetzij als model
van harmonische samenwerking, hetzij als voorbeeld van de macht van de sterkste,
hetzij als type van mislukte integratie, zoals grote Nederlandse bedrijven wel vaker
gekend hebben.
NRC Handelsblad van 09-10-2003, pagina 7

Een brug te ver
Wat vorige week gebeurd is, ging zelfs de verbeeldingskracht te boven van degeen
die omstreeks 1980 schertsend zei dat, als we de statistiek als maatstaf namen, het
zeker was dat ten minste één van de zeven prinsen (toen nog: prinsjes) die recht op
de troon hadden, óf met de justitie in aanraking zou komen óf een ongehuwd meisje
zwanger zou maken óf een drugsprobleem zou krijgen.
Voorzover we weten, is geen van die calamiteiten gebeurd, maar nu heeft een van
die prinsen toegegeven dat hij en de vrouw zijner keuze in een staatszaak noch zijn
moeder, het staatshoofd, noch de minister-president de volle waarheid hebben onthuld
over het, laten we zeggen, interessante verleden van die vrouw. Niet dat verleden,
maar die onwaarheid heeft hun de toegang tot de troon gesloten.
Prins Johan Friso noemt dit gedrag in zijn brief aan minister-president Balkenende
‘naïef en onverstandig’. Dit is een eufemisme. Het is ronduit dom. En opnieuw
kunnen we ons erover verbazen hoe dom intelligente mensen en daartoe behoren,
naar veler getuigenis, Johan Friso en Mabel Wisse Smit soms kunnen zijn.
Meestal zijn ze dan verblind door liefde (of althans zinnelijkheid) dan wel door
ambitie. Van de kracht van de eerste dier drijfveren weten we in het onderhavige
geval niets, maar dat in elk geval Mabel een ambitieuze jonge vrouw is, daar is
iedereen die haar kent, of gekend heeft, het over eens. Lees het artikel van Jaco
Alberts en Jannetje Koelewijn in de krant van zaterdag jl. er nog maar eens op na.
Nu heeft ambitie in het Nederlandse maaiveld doorgaans een slechte klank. Ten
onrechte. Zonder een gezonde ambitie komt niemand ver in deze wereld. En Mabel
is, op jonge leeftijd, ver gekomen getuige de lijst van internationale persoonlijkheden
die van haar bijzondere kwaliteiten getuigd hebben toen zij in Nederland in
moeilijkheden kwam. Die ongetwijfeld verdiende reputatie heeft zij niet alleen door
haar intelligentie, maar ook door haar ambitie verworven. Blijkbaar hebben die
kwaliteiten ook indruk gemaakt op koningin Beatrix. Anders zou Mabel niet, ruim
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vóór haar officiële verloving met Johan Friso, de uitzonderlijke eer zijn toegevallen
als enig niet-familielid prins Claus' stoffelijk overschot tot in de Delftse grafkelder
te vergezellen, nu net een jaar geleden.
Maar nu is zij een brug te ver gegaan. Over haar verleden deden toen al geruchten
de ronde, maar die waren voor de koningin en het kabinet (dat toen juist op het punt
van breken stond) kennelijk niet voldoende om haar te weren. Het is de onvolledige
en deels onjuiste opening van zaken die zij daaromtrent later gaf, die haar de das
heeft omgedaan.
Blijkens Johan Friso's brief aan de minister-president heeft zij ook tegenover haar
aanstaande schoonmoeder niet volledig open kaart gespeeld, maar niettemin heeft
zij de koningin nog op 5 oktober vergezeld naar de dienst in de Haagse Kloosterkerk,
in wat wel een demonstratie van solidariteit met de aanstaande schoondochter
genoemd kan worden, want ze moet toen al geweten hebben dat Mabel haar, zacht
gezegd, een beeld van haar verleden had geschilderd dat niet klopte met de
werkelijkheid.
Handelde koningin Beatrix toen als moeder of als staatshoofd? Was het laatste het
geval, dan voorspelt dit niet veel goeds voor de verhouding tussen haar en de
minister-president, die, omdat ‘tegen onwaarheid geen kruid gewassen is’, resoluut
de knoop zou doorhakken resoluter dan waarschijnlijk menigeen van zijn voorgangers
in zo'n zaak zou hebben gehandeld.
De vraag rijst natuurlijk of en, zo ja, wanneer Mabel ook haar verloofde alles van
haar verleden heeft verteld. Zou dat pas onder de druk van onthullingen zijn gebeurd,
dan kunnen we slechts zeggen dat hij, door in zijn brief aan de minister-president de
schuld ook op zichzelf te nemen, zich als ridder heeft gedragen. Noblesse oblige.
Maar wie in elk geval, hoewel niet van adel, een eresaluut verdient, is Ottolien
Lels, die geprobeerd heeft als bliksemafleider voor Mabel te dienen. Dat heeft niet
geholpen, maar dat doet niet af aan de adel van haar gebaar, dat niet zonder risico
was voor haar persoonlijk en zakelijk leven.
Het paar zegt nu de consequenties van hun handelen in hun verdere leven ‘op
waardige wijze’ te zullen dragen. Nu, of iemand zich waardig gedraagt, is aan anderen
ter beoordeling, maar de eerste stap naar de verwezenlijking van dit voornemen zou
zijn dat het huwelijk dat het paar, volgens Johan Friso's brief, nog steeds van plan is
door te laten gaan, in stilte en liefst in het buitenland gesloten wordt met aller beste
wensen.
En nu de koningin. Of zij nu al dan niet teleurgesteld is in het gedrag van haar
zoon en aanstaande schoondochter de uitkomst van deze affaire moet een hard gelag
voor haar zijn. Het hardste voor deze trotse vrouw is misschien wel dat de populariteit
die zij geniet, grotendeels zal berusten op het medelijden met haar, gewekt door de
troebelen in haar directe omgeving.
Wat dat betreft, zou zij dan, tegen haar wil, de weg van haar moeder gaan, die
door het leed dat zij in eigen gezin ondervond de geboorte van een dochter met een
gezichtsgebrek, de affaire-Greet Hofmans, het huwelijk van prinses Irene, de
Lockheed-affaire alleen maar meer sympathie van haar volk ontving.
Opnieuw is gebleken dat leden van het koninklijk huis, en in de eerste plaats het
staatshoofd, aan eisen moeten voldoen die aan gewone mensen niet worden gesteld.
Daarbij komt dat in deze tijd van mediacratie de mogelijkheden van een privé-leven
steeds kleiner worden. Goed, daar staat een en ander tegenover: onschendbaarheid
en geen materiële zorgen. Maar de prijs hiervoor is hoog. Menselijkerwijs gesproken:
te hoog.
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NRC Handelsblad van 16-10-2003, pagina 7

Wie keert wie de rug toe?
‘Hoe vaak heb ik niet moeten lezen dat Bush achterlijk is omdat hij kabinetszittingen
opent met gebed. Tot en met meneer Heldring toe. Hij en een heleboel andere mensen
schrijven dat dat toch niet kan.’ Aldus prof. dr. A. Lammers, oud-hoogleraar
Amerikanistiek aan de Leidse universiteit, in een interview in het Reformatorisch
Dagblad van 11 oktober.
Met die ‘meneer Heldring’ (proeft u het sarcasme?) zal ik wel bedoeld zijn. Maar
heb ik werkelijk ooit geschreven dat president Bush ‘achterlijk’ is omdat hij
kabinetszittingen opent met gebed, en dat dit ‘toch niet kan’? Aangezien mijn
knipselarchief dilettantischer opgezet is dan, naar ik aanneem, dat van een
wetenschapsman, vroeg ik prof. Lammers wanneer ik dat geschreven zou hebben.
Hij schrijft mij terug dat ik dat niet geschreven heb. Wel heb ik op 6 februari jl.
hier vermeld dat Bush zijn kabinetszittingen met gebed opent, maar zonder
commentaar; alléén om aan te tonen dat, anders dan in het postreligieuze Europa,
godsdienst nog een levende kracht is in de Amerikaanse samenleving. Prof. Lammers
heeft inmiddels het RD een rectificatie gestuurd.
Maar in dat interview zei Lammers ook nog dit: ‘Wat me ook verbaast, is dat heel
verstandige mensen als meneer Heldring schrijven dat het nu tijd is om Amerika de
rug toe te keren en ons eerst en voor al op Europa te richten.’ Waar en wanneer heb
ik dat geschreven? Onderzoek in de archieven leverde geen bewijsplaatsen op.
Niettemin ben ik prof. Lammers dankbaar voor deze opmerking, omdat zij mij de
gelegenheid geeft om, op gevaar af in herhalingen te vervallen, nog eens te preciseren
wat mijn analyse van de huidige Europees-Amerikaanse relatie wél is. (Let wel:
analyse, niet pleidooi.) Toegegeven: die is pessimistischer dan die van Lammers, die
zegt: ‘Volgend jaar november is er misschien weer een andere, veel betere president.’
Om te beginnen heb ik, geloof ik, nooit beweerd dat ‘het nu tijd is om Amerika
de rug toe te keren’. Wél heb ik meermalen betoogd dat het eerder Amerika was dat
Europa de rug toekeerde, althans zich minder van Europa aantrok dan in de ruim
veertig jaar dat de Koude Oorlog geduurd heeft. Dat was een natuurlijk en
voorspelbaar proces, omdat na het verdwijnen van de Sovjet-Unie Europa niet meer
het brandpunt van de wereldcrisis was.
In de woorden van de historicus Lammers zie ik een bevestiging van die stelling:
‘De politiek van Bush, dat unilateralisme, lijkt eigenlijk veel meer op het vroegere
isolationisme dan op het internationalisme van Truman, Eisenhower en Kennedy.’
Welnu, is isolationisme niet een ander woord voor: Europa de rug toekeren?
En verwacht niet dat, als er een ‘andere, veel betere president’ na Bush komt, het
internationalisme van Truman, Eisenhower en Kennedy terugkomt, want hun
internationalisme was het antwoord op het als agressief, althans bedreigend,
beschouwde optreden van de Sovjet-Unie, en die Sovjet-Unie is er niet meer.
Dit proces van Atlantische verwijdering was al lang vóór Bush voor de goede
waarnemer zichtbaar, maar met de komst van Bush, en zeker na de aanslag van 11
september 2001, heeft het zich verhaast en bespoedigd. Brandpunt van de wereldcrisis
werd nu het Midden-Oosten, bakermat van het terrorisme waardoor Amerika, voor
het eerst in zijn geschiedenis, in zijn hart getroffen werd.
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Nu kunnen wij, terecht, bezwaren maken tegen de hooghartige manier waarop
Amerika na 11 september gereageerd (of beter: niet gereageerd) heeft op de Europese
betuigingen van solidariteit. We kunnen ook, al dan niet terecht, bezwaren maken
tegen de wijze waarop het het terrorisme heeft gemeend te moeten bestrijden (zelfs
met een oorlog tegen Irak). Dit alles doet niet af aan het feit dat Amerika Europa
minder nodig meent te hebben.
Dat beketent natuurlijk voor een land dat, in de woorden van minister De Hoop
Scheffer, in de band met Amerika altijd ‘het grootste ijkpunt’ heeft gezien, op z'n
minst iets om over na te denken. Moet Nederland zich nu, in de woorden die prof.
Lammers mij toedichtte, ‘eerst en voor al op Europa’ richten?
Deze toeschrijving houdt geen rekening met de scepsis waarvan ik altijd blijk heb
gegeven jegens de mogelijkheid van de totstandkoming van een politiek verenigd
Europa nog afgezien van de vraag of het voor een land als Nederland wel zo
aantrekkelijk is de Amerikaanse hegemonie in te ruilen voor een Frans-Duitse. Het
is daarom dat ik acht maanden geleden schreef dat de Nederlandse buitenlandse
politiek, overigens niet door eigen schuld, ‘tussen alle stoelen’ was gevallen een
positie die Nederland deelt met die Europese landen die, anders dan België en
Luxemburg (leve de Benelux!), evenmin bereid zijn al dadelijk achter de Frans-Duitse
zegekar aan te lopen.
Het is misschien nodig de Europese Unie met een eigen defensie uit te rusten (dat
ligt althans in de logica van de Europese eenheidsgedachte), maar en ook dat was te
voorzien (hoewel in strijd met de herhaalde Amerikaanse steunbetuigingen aan die
Europese eenheid) dat zou Amerika met wantrouwen vervullen en dus de
Europees-Amerikaanse kloof verder vergroten. Alleen als Engeland zich bij zo'n
defensie zou aansluiten, zou dit wellicht voorkomen kunnen worden. Zonder Engeland
zou trouwens die defensie niets te betekenen hebben.
Zolang die onzekerheid blijft, doet Nederland er verstandig aan zich op Engeland
te richten, in de hoop dat het niet, bijvoorbeeld omdat het Britse volk Blair weigert
te volgen, ten slotte van Europa afhaakt. Toegegeven; zo'n afwachtende politiek staat
ver van de heroïscher gidslandgedachte, die velen nog altijd dierbaar is, maar zij is
meer in overeenstemming met de mogelijkheden van een land als Nederland. Dit
sluit natuurlijk niet de plicht uit zich goed voor te bereiden op alle voorzienbare
gebeurlijkheden. Zo is dit verhaal dan toch nog op een pleidooi uitgelopen.
NRC Handelsblad van 23-10-2003, pagina 9

Een onvermijdelijke herijking
Soms neemt de geschiedenis een wending zonder dat de tijdgenoten zich daar bewust
van zijn. Hebben wij vorige week in Europa iets soortgelijks beleefd? Toen zijn de
ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
gedrieën naar Teheran gegaan om de Iraanse regering ervan te overtuigen strenger
toezicht op haar nucleaire programma toe te laten.
Ogenschijnlijk heeft de missie van de drie succes gehad. Wat is er dus tegen?
Europa springt in waar de Verenigde Staten zichzelf buitenspel hebben geplaatst:
die hebben al bijna een kwarteeuw geen diplomatieke betrekkingen met Iran, een
land dat ze zelfs tot onderdeel van de ‘as van het kwade’ hebben verklaard. Die missie
moet dus toegejuicht worden ook al is het allerminst zeker dat Teheran zich zal
houden aan de beloften die het de drie heeft gedaan.
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Maar die missie heeft ook een andere betekenis, en die is tot dusver grotendeels
ontsnapt aan de opmerkzaamheid van Europa. De drie ministers, wier landen
belangrijke leden zijn van de Europese Unie, zijn naar Teheran gegaan geheel buiten
die Unie om. Noch hun Europese collega's noch de Europese Commissie noch de
huidige voorzitter van de EU noch de gemachtigde voor de buitenlandse politiek,
Solana, hebben zij van tevoren gekend in hun plan.
Blijkbaar zijn de drie grootste landen van de EU tot de conclusie gekomen dat als
er zaken gedaan moeten worden, dat niet via de instellingen van de EU kan; dat ze
zelf het stuur in handen moeten nemen. Als die conclusie zich al opdringt met een
EU die vijftien leden telt, hoeveel logischer wordt zij dan niet na de uitbreiding van
de EU met tien, en over een paar jaar nóg eens met tien, leden? De trend was al
merkbaar. Steeds vaker verlieten de drie minister voortijdig het beraad met hun
collega's of bleven ze zelfs helemaal weg. Kennelijk meenden zij hun tijd beter te
kunnen besteden dan met te luisteren naar de vertogen van landen als Denemarken,
Griekenland of zelfs Nederland. Waarschijnlijk troffen de drie elkaar dan informeel,
en daar is wellicht ook het plan geboren om gezamenlijk naar Teheran te gaan.
Voor de effectiviteit van een Europees optreden is deze Alleingang heilzaam, maar
voor de Europese samenwerking op communautaire basis, zoals de founding fathers
die ruim vijftig jaar geleden hebben geconcipieerd, is het de doodsteek. Maar was
het niet al van meet af aan duidelijk dat succes van het communautaire Europa,
blijkend uit het steeds groter aantal landen die er deel van wilden uitmaken, ook de
kiemen van zijn ondergang in zich droeg?
Als deze trend doorzet, is het ook onduidelijk wat een verdrag voor een Europese
grondwet precies zal betekenen. Het krijgt dan nog meer de trekken van een
huishoudelijk reglement dan het huidige concept al heeft. Gaat het dan de weg op
van dat andere verdrag, het Stabiliteitspact, dat de grote lidstaten Duitsland en
Frankrijk ook naar believen met de voeten treden?
Nederland als behoeder van de communautaire gedachte zou tegen deze
ontwikkeling grote en principiële bezwaren behoren aan te tekenen, maar aan de
andere kant zou het blij moeten zijn dat, als die ontwikkeling naar een soort
directorium onvermijdelijk zou blijken te zijn, Groot-Brittannië er althans deel van
uitmaakt. Dat zou handhaving van de band met de Verenigde Staten, waar de huidige
regering zo'n prijs op stelt, waarborgen.
Ook heeft het natuurlijk zijn voordelen als Europa, op welke basis dan ook, met
enig succes kan optreden, vooral daar waar de Verenigde Staten het laten afweten.
Hier zouden dan principes moeten wijken voor pragmatisme. Hoe dan ook, het is
duidelijk dat, wanneer de drie Europese groten het ergens over eens kunnen worden,
het voor Nederland heel moeilijk wordt zich te verzetten.
Duidelijk is ook dat, in dat geval, Nederland zijn ijk- of ankerpunten zal moeten
herzien, herijken. Nog geen jaar geleden zei dr. B.R. Bot, die straks minister van
Buitenlandse Zaken wordt, dat Nederland ‘altijd bij de Duitsers aanhaken’ moest.
Dit werd kort daarna bevestigd door staatssecretaris Nicolaï, die Duitsland ‘onze
belangrijkste gesprekspartner’ noemde, en door minister De Hoop Scheffer, die sprak
van Duitsland als ‘het ankerpunt voor Nederland’.
Zeker, al die uitspraken golden het Nederlands beleid in het kader van de Europese
samenwerking (in het Atlantische kader waren de Verenigde Staten voor De Hoop
Scheffer zijn ‘grootste ijkpunt’), maar kan er wel een scherpe scheiding gemaakt
worden tussen Nederlands Europese en Atlantische belangen? Belangrijker is echter
de vraag of Duitsland zelfs in Europa nog wel als ijk- of ankerpunt kan dienen.
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Immers, terwijl ruim drie jaar geleden de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
Joschka Fischer, nog een pleidooi voor een Europese federatie had gehouden, heeft
de Duitse politiek onder bondskanselier Schröder zich in bilaterale richting enge
samenwerking met, zo niet onderworpenheid aan, Frankrijk ontwikkeld. Fischers
deelneming aan de tocht naar Teheran bevestigt dat Nederland niet veel mag
verwachten van zijn aanvankelijke bevlogenheid.
Het was de laatste jaren toch al merkbaar dat anders dan onder bondskanselier
Kohl, die er steeds een punt van maakte ook Duitslands kleinere buren negen in getal
te raadplegen, zijn opvolgers slechts belangstelling tonen voor landen die ten minste
de grootte van Frankrijk of Rusland hebben. Toen president Chirac eerder dit jaar
uitvoer tegen de landen van Midden- en Oost-Europa die het gewaagd hadden de
kant van Amerika te kiezen in de oorlog tegen Irak, hielden Schröder en Fischer hun
mond.
Duitsland als ijk- of ankerpunt is dus niet meer actueel, omdat het communautaire
Europa achterhaald is. Nu daarentegen Groot-Brittannië meer aandacht begint te
krijgen voor een, zij het niet communautair, Europees optreden ook op defensiegebied
zou het logisch zijn als Nederlands ijk- of ankerpunt naar die richting zou verschuiven.
Maar Groot-Brittannië is ook een onbetrouwbare partner, hoor je wel zeggen (soms
wordt dit ook weggelaten). Betrouwbaarheid van de partners kan echter niet het
enige, zelfs niet het belangrijkste, criterium voor een buitenlands beleid zijn. Die
betrouwbaarheid is, als zij er is, iets wat meegenomen is.
NRC Handelsblad van 30-10-2003, pagina 9

Een wezensvreemd element in ons bestel
‘Bestuurlijke vernieuwing komt in Nederland alleen tot stand door middel van een
voet-tussen-de-deurpolitiek. Millimeter voor millimeter moet terrein worden
gewonnen, waarbij één ding voorop dient te staan: er kan geen weg meer terug zijn.’
Aldus Mark Kranenburg in de krant van 24 oktober.
Wat hij hier zegt, is juist met dien verstande dat vernieuwing niet hetzelfde is als
verbetering. Zo is de invoering van het referendum zeker een vernieuwing van ons
staatsrecht, maar is zij ook een verbetering? In elk geval heeft daarmee de directe
democratie een voet tussen de deur gekregen, die, volgens Kranenburgs redenering,
op z'n minst niet meer gesloten zal kunnen worden.
Met andere woorden: in de vertegenwoordigende democratie, die Nederland sinds
1848 kent, waarbij de kiezers hun bevoegdheden aan hun vertegenwoordigers de
Tweede Kamer delegeren, mengt zich een wezensvreemd element. Daardoor wordt
ons staatsrecht een hybridisch stelsel.
Het is niet voor niets dat tegen het midden van de negentiende eeuw de democratie
als vertegenwoordigende democratie haar intrede deed: de experimenten met directe
democratie die vooral Frankrijk sinds de Revolutie van 1789 had gekend, waren
meestal uitgelopen op terreur of napoleontisch cesarisme. De nog altijd actuele denker
Alexis de Tocqueville sprak in die tijd van een democratisch despotisme.
Dat democratisch despotisme kan overigens ook heel mild en vreedzaam zijn.
Napoleon, die wist waarover hij sprak heeft eens gezegd: ‘Er is niets tirannieker dan
een regering die beweert zorgzaam (“paternel”) te zijn.’ We zouden kunnen zeggen
dat met de invoering van de verzorgingsstaat, die de burgers afhankelijker van de
overheid heeft gemaakt dan ze ooit ten tijde van de autocratie waren, een soort milde
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en vreedzame despotie in ons bestel is binnengeslopen. (Daarmee wordt de
verzorgingsstaat niet veroordeeld, slechts een wellicht onvermijdelijke ontwikkeling
gesignaleerd.)
Het referendum heeft ten doel de vervreemding die is ontstaan tussen de burger
en de verzorgende overheid die de burger meestal via een anoniem loket ontmoet
tegen te gaan. De bedoeling is goed, maar het middel zou wel eens erger kunnen zijn
dan de kwaal: de deur wordt geopend voor allerlei experimenten van directe
democratie.
Op zichzelf zou dit misschien nog niet zo erg zijn, ware het niet dat de openbare
mening, zeker als zij losgeslagen is van haar traditionele ankers, wisselvallig is. Het
is vandaag hosanna, morgen kruisigt hem. Het is tegen deze wispelturigheid dat de
vertegenwoordigende democratie als filter is ingesteld. Door nu in het referendum
te bewilligen, zo niet het actief te pousseren, heeft de vertegenwoordigende democratie
in feite geabdiceerd. Als dit gebeurd is om zelf de verantwoordelijkheid voor bepaalde
zaken te ontlopen of voor zich uit te schuiven zoals twintig jaar geleden is gebeurd
toen een zogenaamde Brede Maatschappelijke Discussie werd georganiseerd, omdat
kabinet en parlement te laf waren om zelf over het moeilijke vraagstuk van de
kernenergie te beslissen dan is dit misschien wel vernieuwing, maar bepaald niet
vooruitgang te noemen.
Het merkwaardige is dat tot de invoering van een referendum besloten is toen de
indruk van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog vers was: de opgang van
en moord op een populist; zijn partij die tweede van het land werd en kort daarna
uiteenviel; de val en opkrabbeling van traditionele partijen; alles binnen één jaar.
Moet een referendum, dat stem wil geven aan een per definitie wilspelturige openbare
mening, ons voor verdere destabilisatie behoeden?
Te zeggen dat we, met een referendum, het voorportaal van het fascisme betreden,
is overdreven. Maar we moeten niet vergeten dat het eigenlijke fascisme en het
nationaal-socialisme op een gegeven ogenblik de steun hadden van miljoenen
aanhangers en meelopers. In zoverre kunnen zij democratische verschijnselen worden
genoemd, in elk geval opgekomen in democratisch geregeerde landen. Hitler is zelfs
op democratische wijze aan de macht gekomen. In elke democratie schuilt dus het
gevaar van, op z'n minst, populisme. Het is paradoxaal dit te willen bestrijden door
het referendum in te voeren.
Nu zal, zoals meestal, het hier wel niet zo'n vaart lopen (al was Pim Fortuyn een
waarschuwing). Het referendum dat in Nederland straks over Europa gehouden zal
worden, is dan ook niet bindend, slechts raadgevend. Maar, zo schrijft Kranenburg,
‘geen politicus die een overtuigende uitslag na een niet al te slechte uitkomst zal
kunnen negeren’. (Het opkomstpercentage bij de Europese verkiezingen van 1999
was 30 is dat slecht of gaat het ermee door?)
Maar volgens het lid van de Raad van State mr. R.H. Lauwaars zal het parlement
niet de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen gevolg te geven aan een eventueel
‘neen’ van de kiezers. Het verdrag tot vaststelling van een Europese grondwet zou
dan niet in werking treden, en de ‘broodnodige institutionele hervormingen’ zouden
achterwege blijven en dat op een ogenblik dat Nederland, per 1 juli 2004, het
voorzitterschap van de EU zal bekleden. Hierin ziet Lauwaars het hoofdbezwaar
tegen een referendum (in: Europa in beweging, jg. 2003 nr. 5).
Maar gaat dat referendum wel over Europa? Formeel zeker wel, maar hoevelen
van de opgekomen kiezers zullen hun stem laten bepalen door Europa, waar de
meesten weinig van afweten en nog minder geïnteresseerd in zijn, en hoevelen door
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algemene gevoelens van onlust (of, minder waarschijnlijk, tevredenheid) over de
toestand in eigen land? Ook in dit opzicht is een referendum een onzuiver element
in ons bestel.
NRC Handelsblad van 06-11-2003, pagina 9

Einde van een langdurig huwelijk?
Er heeft zich ‘een diepgaande verandering in de structuur van de
Amerikaans-Europese verhouding’ voltrokken. Ja, we kunnen spreken van ‘het
feitelijke einde van het Atlanticisme’. ‘De belangen van Amerika en Europa zijn in
toenemende mate uiteen gaan lopen.’ ‘Europa's strategische relevantie voor de
Verenigde Staten (is) afgenomen.’
‘Terwijl Amerika zich in de afgelopen jaren steeds verder van Europa heeft
verwijderd, zal Europa zich de komende tijd steeds meer naar binnen richten.’ ‘De
rol van de NAVO bij het opbouwen van wederzijds vertrouwen is in groeiende mate
gemarginaliseerd.’ Het ‘vervreemdingsproces is niet langer vol te houden’. ‘Het
breekpunt lijkt sneller dichterbij te komen.’
Dit is een bloemlezing uit een 17 pagina's lange analyse van de
Amerikaans-Europese betrekkingen door Ivo H. Daalder in Christen-democratische
Verkenningen (herfst 2003), een bewerking van een eerder artikel in het serieuze
tijdschrift Survival van het in Londen gevestigde International Institute for Strategic
Studies.
Met de serieuze analyticus die Daalder is, hebben de lezers van deze krant al
meermalen kennis kunnen maken, laatstelijk door een interview met hem in het
Zaterdags Bijvoegsel van 8 november. Als medewerker van de Nationale
Veiligheidsraad onder president Clinton en als senior fellow van het Brookings
Institution, een van de bekenste denktanks in Washington (voornamelijk door
Democraten bemand), is hij iemand wiens opvattingen niet zomaar weggewuifd
kunnen worden.
Het zou onbillijk zijn bij wijze van weerwoord erop te wijzen dat Daalders
affiliaties, blijkens zijn vorige en huidige functies, kennelijk meer bij de Democraten
dan bij de huidige machthebbers in Washington liggen. Dat zou hem als
wetenschapsman tekortdoen, en bovendien schrijft hij zelf dat de Amerikaanse en
Europese belangen al sinds het einde van de Koude Oorlog uiteen zijn gaan lopen
dus ook in de acht jaren van Democratisch presidentschap onder Clinton (1993-2001).
In de transatlantische relatie zijn er zich dus dieperliggende zo men wil: seculairdere
of tektonischere verschuivingen aan het voltrekken dan toegeschreven kunnen worden
aan de inzichten dan wel grillen van deze of gene Amerikaanse of Europese regering,
hoewel die natuurlijk wel die verschuivingen hetzij kunnen bevorderen hetzij een
tijdje remmen of maskeren. Iedere regering zal zich dus, op z'n minst mentaal, moeten
voorbereiden op wat Daalder noemt: het einde van een langdurig huwelijk.
Nu wil het geval dat in hetzelfde nummer van Christen-Democratische
Verkenningen minister De Hoop Scheffer een artikel over hetzelfde thema heeft
geschreven. Zoals van een politicus kan worden verwacht, ziet hij nog hoop. Het
bezoek dat minister-president Balkenende en hij onlangs aan Washington brachten,
heeft hem gesterkt ‘in de overtuiging dat voor de VS de samenwerking met Europa
zeer belangrijk is’.
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Ja, zijn Amerikaanse gespreksgenoten president Bush, minister van Buitenlandse
Zaken Powell, veiligheidsadviseur Rice en anderen zullen hem niet het tegendeel
hebben voorgehouden. Waarom een vriend onnodig verontrusten? Maar wat bevriende
politici tegen elkaar zeggen is iets anders dan een koele analyse zonder bijgedachten.
Daarvoor moet een bewindsman eerder bij zijn eigen adviseurs te rade gaan, in
de eerste plaats zijn ambassade in Washington. Haar analyses zijn, terecht,
vertrouwelijk. Dus kunnen we niet weten of die al dan niet gespeend zijn van alle
wensdenken, behoefte te berichten wat de minister graag hoort of huiver het
ondenkbare in dit geval het ‘breekpunt’ waarvan Daalder spreekt te denken. Elke
diplomatieke dienst kent die verleidingen.
Maar in De Hoop Scheffers eigen artikel zijn al, min of meer verdekt, uitingen te
vinden van onzekerheid over de Amerikaans-Europese betrekkingen. En dan bedoel
ik niet zozeer de ‘ernstige terugslag’ die de meningsverschillen rond Irak vormden,
evenmin het ‘fundamenteel meningsverschil’ over de doodstraf en het minder
fundamentele? meningsverschil over de Amerikaanse instelling inzake het in Den
Haag gevestigde Internationale Strafhof. Die tasten, althans volgens hem, ‘de
onderliggende fundamentele overeenstemming in waarden en belangen’ niet aan,
kunnen zelfs leiden tot het ‘ontstaan van een nieuwe transatlantische consensus’.
Nee, die onzekerheid over de Amerikaans-Europese samenwerking beluister ik
eerder in de lofzang die de minister aan het eind van zijn artikel aanheft op het
‘systeem van internationale multilaterale samenwerking dat na de Tweede
Wereldoorlog is ontwikkeld’ en dat ‘de beste basis voor de verdere ontwikkeling
van die samenwerking’ biedt.
Hier komt de minister met zichzelf in tegenspraak, want hoe kan er sprake zijn
van ‘fundamentele overeenstemming van waarden en belangen’ tussen Amerika en
Europa (ja, zelfs tussen Amerika en De Hoop Scheffer) wanneer de ene partij in
multilateralisme de ‘beste basis’ voor die samenwerking ziet, terwijl de andere
unilateralisme belijdt en praktiseert een unilateralisme dat, volgens 's ministers
voorganger Van der Stoel (eveneens in Christen-Democratische Verkenningen), de
Verenigde Staten niet zullen ‘laten varen’?
Maar we mogen de minister er niet te hard over vallen dat zijn analyse niet zo
helder en logisch is als die van de koele analyticus, die geen rekening hoeft te houden
met binnenlandse achterbannen en buitenlandse mogendheden. Als hij zichzelf maar
niet door wensdenken laat leiden. Anders gezegd: iemand die de belangen van anderen
vertegenwoordigt en dat doet een politicus mag (ja, moet) soms een rooskleuriger
beeld ophangen dan met de werkelijkheid overeenkomt. Als hij zelf maar niet dat
beeld voor de werkelijkheid houdt.
NRC Handelsblad van 13-11-2003, pagina 7

Zwijgen over de waarheid
Martin Hohmann, het Bondsdaglid voor de CDU dat vrijdag uit zijn fractie werd
gestoten, stond bekend als zeer rechts, maar niet antisemiet. Toen hij burgemeester
van Neuhof, een voorstad van Fulda, was had hij meermalen
verzoeningsbijeenkomsten van joden en christenen voorgezeten.
Dat hij nationaal-gezind was, werd niet als bezwaar ondervonden. Zolang iemand
democraat is mag dat. Ook kwam hij uit voor zijn fundamenteel-katholieke geloof.
Dat was niet uitzonderlijk voor iemand uit Fulda, een stad waar nog een maand na
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Hitlers machtsovername in 1933 de katholieke Zentrumpartij 69 procent van de
stemmen kreeg, tegen 18,6 voor de NSDAP.
Als nationaal-gezinde Duitser leed hij onder het taboe dat het de Duitsers, nog
zestig jaar na de oorlog, verbiedt te spreken over hun eigen lijden in die oorlog de
bombardementen, de verdrijving van miljoenen uit het oosten omdat dit wel eens
uitgelegd zou kunnen worden als relativering, zo niet bagatellisering, van het lijden
dat zij anderen hadden toegebracht.
Ook dat was niets bijzonders. In 1998 had de schrijver Martin Walser, eerder van
linksen huize, geprotesteerd tegen de ‘instrumentalisering’ van Auschwitz als ‘morele
knuppel’ tegen de Duitsers, van wie de grote meerderheid na de oorlog geboren is.
Walsers protest heeft toen een soms felle discussie losgemaakt, maar voor antisemiet
is hij niet uitgemaakt.
Nu vond Hohmann op 3 oktober, ‘dag van de Duitse eenheid’, de dag gekomen
om niet langer van zijn hart een moordkuil te maken. Hij hield een rede in Neuhof,
die, zoals de meeste redevoeringen die min of meer obscure parlementariërs in kleine
plaatsen houden, aanvankelijk geen aandacht trok totdat iemand de tekst op het
internet zette. Toen brak de hel los.
Voordat ook hier lucht gegeven wordt aan gevoelens van verontwaardiging, is het
nuttig na te gaan wat Hohmann precies zei in die rede. Hij begon te zeggen dat geen
verstandig mens serieus de poging kan ondernemen de Duitse geschiedenis wit te
wassen of te doen vergeten. Hij sprak van Hitler als de ‘voltrekker van het kwade’.
De ‘misdaad van de industriële vernietiging van mensen, vooral van de Europese
joden, drukt op de Duitse geschiedenis’. Maar dan barst hij uit: nog altijd wordt de
Duitsers verweten een volk van misdadigers een Tätervolk te zijn, en ‘steeds nieuwe
generaties van Duitse wetenschappers’ proberen die reputatie te bevestigen door
‘met bijna neurotische ijver zelfs de kleinste vertakkingen van de tijd van het
nationaal-socialisme op het spoor te komen’. Wanneer Hohmann zich daarna afvraagt
of dit alles niet, ‘anders dan de pedagogische verwachting wil’, zou kunnen ‘omslaan
in een houding van innerlijk verzet’, dan is dit nog geheel afgezien van de bedoeling
die Hohmann ermee kan hebben een op zichzelf gerechtvaardigde vraag. Mensen,
niet alleen Duitsers, kunnen er op een goed ogenblik genoeg van krijgen steeds als
schuldigen aangemerkt te worden.
Is deze vraag op zichzelf nog gerechtvaardigd, anders is dat met de reeks vragen
die hij vervolgens stelt. Want dan worden die vragen suggesties: ‘Hebben ook de
joden, die wij uitsluitend in de rol van slachtoffer waarnemen, een donkere zijde in
de nieuwere geschiedenis of waren ze uitsluitend slachtoffer?’
Bij de beantwoording van die vraag ontspoort Hohmann volledig. Hij wijst op de
vele joden in de marxistische beweging: Marx vooraan natuurlijk, maar ook Lasalle,
Bernstein, Rosa Luxemburg en vele andere door hem genoemden. Maar vooral in
de vroege Russische revolutie hebben joden een belangrijke rol gespeeld, en weer
noemt Hohmann vele namen, te beginnen met Trotski. Feitelijk is dit allemaal juist,
maar Hohmann vraagt zich niet af hoe dat zo gekomen is. Zou het feit dat de joden
in tsaristisch Rusland en overig Oost-Europa een vervolgde minderheid waren,
voortdurend bedreigd door pogroms, daar niets mee te maken hebben? Evenmin
vermeldt hij dat het communisme onder Stalin (en ook nog later) onmiskenbare
antisemitische trekken vertoonde. In dit deel van zijn rede onderscheidt Hohmann
zich waarschijnlijk onbedoeld nauwelijks van Goebbels.
De conclusie die hij trekt, formuleert hij echter weer als suggestie: ‘Met een zekere
recht zou men, met het oog op de miljoenen doden van die eerste fase van de
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Russische revolutie, kunnen vragen of niet ook joden een Tätervolk genoemd zouden
kunnen worden met dezelfde logica als waarmee men Duitsers zo noemt.’ Het blijft
bij suggesties, waarin het antwoord ‘ja’ ingesloten schijnt.
Schijnt, want het antwoord dat Hohmann er zelf op geeft, is ‘neen’. Immers, de
joden die ‘zich aan bolsjewisme en revolutie gegeven hadden’, hadden gekapt met
hun godsdienst. ‘Zoiets gold ook voor de nationaal-socialisten.’
‘Verbindend element van bolsjewisme en nationaal-socialisme is daarom de
antireligieuze instelling en de goddeloosheid. Daarom zijn noch “de Duitsers” noch
“de joden” een Tätervolk. De goddelozen, met hun goddeloze ideologieën die waren
het Tätervolk van de vorige, bloedige eeuw.’
Een verrassende conclusie, die alleen maar kan opkomen in het brein van een
fundamentalist. Maar die conclusie is nauwelijks doorgedrongen in de discussie die
Hohmanns rede heeft ontketend. Daarin kregen vooral de passages de aandacht
waarin hij, met goebbelsiaanse argumenten, de joden ervan leek te beschuldigen een
Tätervolk te zijn. Hohmann had zich in de eerste plaats een onhandig en niet erg
intelligent politicus betoond.
Maar wat veel interessanter, ja zorgwekkender is, is dat het besluit tot uitsluiting
genomen is onder een golf van protest daartegen bij de leden van de CDU, die het
eens zijn met Hohmanns stelling dat een taboe de Duitsers dwingt te zwijgen over
het eigen verleden. Dit gevoel is overigens veel wijder verspreid dan alleen onder
de CDU. Bondskanselier Schröder heeft ook wel eens laten weten dat zijn generatie
(hij is in 1944 geboren) laat staan de volgende niet langer aangesproken wil worden
op de misdaden van een vorige.
Misschien zullen we van Hohmann niet veel meer horen, maar de kwestie-Hohmann
zal ongetwijfeld gevolgen hebben die zich nog lang zullen laten voelen in de eerste
plaats voor de CDU en voorzitter Merkel, die paniekerig heeft geopereerd, maar ook
op het hele politieke toneel in Duitsland. Als een vergelijking met Nederland
veroorloofd is: het gevoel dat de waarheid niet gezegd mag worden, heeft bij ons
machtig bijgedragen tot het succes van Pim Fortuyn.
NRC Handelsblad van 20-11-2003, pagina 7

Lekker de waarheid zeggen
‘Nederland moet zich binnen een grotere Europese Unie de kaas niet van het brood
laten eten. Ministers en ambtenaren moeten zich eerder assertiever bemoeien met
voor Nederland belangrijke dossiers dan ze nu plegen te doen. En ze moeten niet
bang zijn om af en toe niet aardig te worden gevonden door hun Europese collega's.’
Bravo! Dat was de eerste reactie die deze samenvatting van de gevoelens van
enkele Europaspecialisten in de Tweede Kamer die in de krant van 8 november stond,
bij mij opriep. Nederland moet ‘slagvaardiger’ worden, maar het moet ook ‘meer
souplesse’ tonen', ja ‘we moeten echt op een meer byzantijnse manier zaken gaan
doen’.
Nog eens bravo! Maar hoe kunnen we assertiviteit met souplesse verenigen?
Nederlanders worden in het algemeen niet geassocieerd met eigenschappen als
souplesse, laat staan byzantinisme; eerder met beginselvastheid, koppigheid en
bruuskheid, en die eigenschappen leren ze niet van de ene dag op de andere af. En
dan: wat zijn de wapens die Nederland achter de hand moet houden bij een
slagvaardiger en assertiever optreden? Waarmee kan het de Europese partners, en
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dan vooral de groten onder hen, dreigen op een manier die niet dadelijk als bluf
doorgeprikt kan worden? Dat zou ik wel eens van die Kamerleden willen weten,
vooral na de nederlaag van minister Zalm dinsdagochtend in Brussel.
Minister Zalm had in een eerder stadium openlijk gespeeld met de gedachte de
landen die zich niet storen aan het door hen ondertekende Stabiliteitspact in de eerste
plaats Frankrijk en Duitsland voor het Europese Hof te dagen, en de president van
De Nederlandsche Bank, de overigens bedachtzame Wellink, had onlangs voor de
televisie verklaard zich speciaal door de Duitsers ‘beduveld’ te voelen.
Assertief is dit wel, maar is het ook soepel? En wat belangrijker is: zijn Frankrijk
en Duitsland ervan onder de indruk geraakt? Minister-president Balkenende zal dit
intussen weten, want hij was, zoals we in de krant van 19 november hebben kunnen
lezen, van plan president Chirac en bondskanselier Schröder op te bellen om ‘zijn
ongenoegen over het overtreden van de begrotingsregels door beide landen kenbaar
te maken’. En, hoe was hun reactie, nadat ze van Nederlandse kant van allerlei lelijks
waren beschuldigd? Ook dat zou ik wel eens willen weten.
Laat er geen misverstand over bestaan: Nederland heeft gelijk met zijn strikte
interpretatie van het Stabiliteitspact. Niet alleen is Nederlands belang daarmee
gediend, maar ook: verdragen zijn verdragen. Als andere landen het pact schenden
dan wel gehoorzamen al naar gelang hun belang van het ogenblik, welke waarden
kan dan gehecht worden aan hun handtekening onder andere verdragen, zoals het
verdrag tot vaststelling van een Europese grondwet?
Het is, met andere woorden, het oude liedje: Nederland heeft gelijk maar krijgt
het ook gelijk? En hoe krijgt het gelijk? Welke middelen moet en of mag het gebruiken
om gelijk te krijgen? Of zijn de Nederlanders al tevreden wanneer de groten lekker
de waarheid wordt gezegd? Binnenslands is dan succes verzekerd, maar buitenslands?
(Voor de meeste politici, die herkozen willen worden, is het binnenlandse gelijk
belangrijker dan het buitenlandse.)
Betekent dit dat een land als Nederland altijd, na veel kabaal, door de pomp moet
gaan? Nee. In The Economist van 22 november las ik het volgende: ‘Jordanië, een
van Amerika's weinige vrienden in het Midden-Oosten, stond voor een kritieke keus:
tenzij het bereid was een overeenkomst met de VS te tekenen die de uitlevering van
Amerikaanse burgers aan het Internationale Strafhof belette, zou het de 100 miljoen
dollar verspelen die het zou krijgen voor zijn hulp bij het opleiden van Iraakse
politieagenten.
Bovendien zou het officiële bezoek dat koning Abdullah volgende maand aan
Washington zou brengen, geannuleerd worden. Jordanië weigerde toe te geven, en
president Bush krabbelde terug.’ Kleine landen kunnen dus, in bepaalde
omstandigheden, met succes de druk van grotere weerstaan.
Daarvoor moeten zij allereerst de moed hebben, en vervolgens moeten de
omstandigheden van dien aard zijn dat het vertoon van die moed niet loos blijft. In
het Jordaanse geval vonden de VS het blijkbaar per slot van rekening niet raadzaam
ook nog dát land tot een van zijn vijanden in het Midden-Oosten te maken. De
Jordaniërs hebben de correlatie van krachten goed getaxeerd. Kennelijk geeft de
bazaar daartoe een betere opleiding dan het college volkenrecht aan de Nederlandse
universiteiten.
Toch heeft Nederland eens met succes de weerstand van al zijn Europese partners
getrotseerd. Dat was het is bijna politiek incorrect eraan te herinneren toen minister
van Buitenlandse Zaken Luns in het begin van de jaren '60, soms bijna in z'n eentje,
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zich verzette tegen de Gaulles plan voor een Europese politieke unie. Die is er toen
dan ook niet gekomen.
Zelfs in het communistische blok kon in 1956 het rebelse Polen, door te dreigen
met gewapend verzet tegen een Russische interventie, de Sovjet-Unie ertoe brengen
de hervormingsplannen van Gomulka te gedogen. En dan is er natuurlijk het voorbeeld
van Israël, dat alle druk weerstaat. (Het spreekt vanzelf dat deze constatering niet
instemming met het in deze voorbeelden vermelde beleid hoeft in te houden.)
Zeker, zulke successen, waarvan sommige overigens tijdelijk waren (maar met
tijd is vaak al veel gewonnen), garanderen geen succesrijke herhaling. Maar zij tonen
aan dat, met moed, tact en inzicht, de partij voor de kleinen niet bij voorbaat verloren
is. Zoals het gezegde luidt: Fortiter in re, suaviter in modo (krachtig in de zaak zelf,
soepel in de wijze van uitvoering) een combinatie waar Nederlanders vaak moeite
mee hebben.
NRC Handelsblad van 27-11-2003, pagina 9

Euroscepsis, en niet zonder reden
Ben Bots komst op Buitenlandse Zaken is een zegen althans voor journalisten die
artikelen schrijven waarvan de lengte aan grenzen gebonden is. Terwijl de naam van
zijn voorganger, De Hoop Scheffer, zowat een halve regel beslaat, is die van Bot
kort. Dat spaart ruimte meer ruimte nog dan we in de dagen van Luns hadden. Die
extra ruimte kan gebruikt worden om Bots beleid te prijzen of te laken in elk geval
te analyseren. Daar kunnen we al dadelijk mee beginnen, want in het laatste nummer
van BZ, het huisorgaan van zijn ministerie, staat een interview met hem, waarin hij
enkele dingen zegt die om kanttekeningen vragen.
Hij begint te zeggen dat de speelruimte voor Nederlands eigen buitenlandse beleid
‘niet zo groot’ is. Een wijze opmerking, die al degenen die om een ‘assertiever’ beleid
roepen, ter harte zouden moeten nemen (wat ze zeker niet zullen doen, omdat ze dan
de publiciteit niet halen).
Wel zal Nederland, zegt Bot, naarmate de EU groter wordt, ‘zich sneller en
behendiger op moeten stellen. Je zult naar variërende coalities moeten zoeken, ook
met de nieuwe Oost-Europese lidstaten.’ Dat is niet nieuw: verscheidene van zijn
voorgangers hebben ook gesproken van de noodzaak van ‘wisselende coalities’.
Maar op zichzelf betekent dit al dat er iets veranderd is sinds de tijd zo'n dertig
jaar geleden dat een hoge ambtenaar van BZ tegen een Amerikaanse bezoeker zei:
‘Nederland heeft geen buitenlands beleid, Nederland heeft de NAVO.’ Nu heeft het
zelfs de EU, tot op het bot verdeeld, niet meer als plechtanker.
In die ‘variërende coalities’ binnen de EU ziet Bot ‘grote kansen’, ‘omdat zij’
daarmee bedoelt hij waarschijnlijk die nieuwe Oost-Europese lidstaten ‘best wel eens
aansluiting kunnen gaan zoeken bij een middelgroot land dat een neutrale houding
aanneemt, niet al te orthodox pro-Europees, maar wel pro-integratie. In een nieuw
bilateralisme, zoals ik dat noem, zul je ook een speciale verhouding met de grote
landen moeten gaan zoeken.’
Een interessante passage. In de eerste plaats omdat zij kritiek lijkt in te houden op
het tot dusver gevoerde beleid. Immers, wanneer Bot zegt dat Nederland zich ‘sneller
en behendiger’ zal moeten opstellen en ook ‘een speciale verhouding met de grote
landen (zal) moeten gaan zoeken’, impliceert dat, strikt genomen, dat Nederland tot
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dusver niet snel en behendig genoeg heeft geopereerd en nog niet naar zo'n speciale
verhouding met de groten heeft gezocht.
Maar dat is misschien muggenzifterij. Belangrijker is de opmerking dat Nederland
een ‘neutrale houding’ aanneemt. Het woord ‘neutraal’ klonk een paar jaar geleden
nog als een vloek in de kerk. Bot bedoelt daar echter waarschijnlijk mee: ergens
tussen orthodox pro-Europees en anti-integratie, maar het woord vraagt om nadere
uitleg.
Kan die uitleg misschien hierin gevonden worden dat ook Bot zijn plechtanker
kwijt is? Precies een jaar geleden zei hij, sprekend over Nederlands positie in de EU:
‘Mijn advies is: altijd bij de Duitsers aanhaken. [...] Mochten er in het grote Europa
groepen worden gevormd, horen wij typisch bij een blok waarin ook de Duitsers
zitten. Daar voelen wij ons meest bij thuis.’
Nu, dat zou hij vandaag zeker niet meer zeggen, want intussen heeft Duitsland de
Nederlandse beleidsmakers diep teleurgesteld. In de eerste plaats door zijn militant
anti-Amerikaanse houding inzake Irak, die een grote kloof binnen Europa
veroorzaakte, en in de tweede plaats door zijn niet-naleving van het Stabiliteitspact.
Daarmee is de Nederlands-Duitse verhouding in een vertrouwenscrisis geraakt.
Een eenzijdige crisis, want de Duitsers zullen er niet wakker van liggen. Hun is
Frankrijk een belangrijker partner. En Nederland? Dat kan slechts hopen op Bots
‘variërende coalities’, waarvan de betrekkelijke waarde onlangs nog is gebleken,
toen heel wat landen die eveneens kritiek hadden op de niet-naleving van het
Stabiliteitspact door Duitsland en Frankrijk, niettemin minister Zalms principiële
verzet niet steunden.
Met andere woorden: Nederlands buitenlands beleid is in de lucht komen te hangen.
En Amerika? Bot zegt: ‘De Nederlandse houding tegenover de VS zal niet
veranderen.’ Akkoord, maar zal Amerika's houding tegenover Europa, waarvan
Nederland een klein deel uitmaakt, niet veranderen? Dát is de vraag.
Maar terug naar Europa. Of het Stabiliteitspact op de vroege ochtend van 25
november nu om zeep is geholpen dan wel nog opgelapt kan worden, is nog niet
zeker. Maar wel zeker is dat de opschorting van het pact, waartoe die ochtend besloten
is, de scepsis over de Europese integratie, ook bij de straks toetredende lidstaten,
sterk heeft vergroot en niet zonder reden.
Maar het gaat niet uitsluitend om dat pact; het gaat om de vraag of de Europese
integratie als zodanig nog wel toekomst heeft, nu er met twee maten gemeten wordt:
een voor de grote en een voor de kleine lidstaten. André Szasz, oud-directeur van
De Nederlandsche Bank, zegt daar dit over in Het Financieele Dagblad van 29
november:
‘Vroeg of laat lijkt het mij onvermijdelijk de vraag onder ogen te zien of een
gemeenschappelijke munt [...] niet een verdergaande politieke integratie vergt dan
waartoe de lidstaten tot nu toe bereid zijn. Het was zinvol dat te doen voor we aan
de euro begonnen, maar dat is nu eenmaal niet gebeurd.’
Wat zou zinvol zijn geweest te doen: de invoering van de euro vooraf te laten gaan
door politieke integratie of alleen maar de vraag daarnaar onder ogen te zien? Nu,
dat laatste is een jaar of zes geleden herhaaldelijk gebeurd, o.a. in deze rubriek,
waarin erop gewezen werd dat muntunies zonder politieke integratie het in de
geschiedenis nooit lang hadden volgehouden.
Maar toen al was het duidelijk dat verdergaande politieke integratie, met het
soevereiniteitsverlies dat daarmee gepaard gaat, een no-go area was. De keus voor
Nederland lijkt inderdaad er een te zijn van laveren tussen variërende coalities en
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een geleidelijke berusting in een dictaat van de groten. Minister Bot moet veel sterkte
toegewenst worden.
NRC Handelsblad van 04-12-2003, pagina 7

China tegen de westerkim*))
‘Het is allemaal heel interessant wat jij schrijft over de inter-Europese en
inter-Atlantische ruzies, maar dit alles wordt in de schaduw gesteld door de
onweerstaanbare opkomst van China als economische en, onvermijdelijk, ook als
politiek-militaire macht.’ Dit zei mij onlangs een Rotterdamse emeritus havenbaron,
die verder kijkt dan zijn neus lang is.
‘Hier hebben we te maken’, zo ging hij verder, ‘met een land met 1,3 miljard
inwoners en een economische groei van 8 procent; een land dat steeds meer in het
buitenland investeert. Nu al dekken Chinese investeringen in Amerika een groot deel
van het Amerikaanse begrotingstekort. Het European Container Terminal (ECT) in
Rotterdam is in Chinese handen.’ Enzovoort, enzovoort.
Helemaal nieuw was deze blikopener niet voor mij, maar ik had me tot dusver
slechts matig geïnteresseerd in China. Het lag, in alle betekenissen van het woord,
heel ver van mij. Ik wist wel dat het daar lag; ik wist van die 1,3 miljard, met een
veel oudere beschaving dan de Europese; ik wist ook van de onstuimige economische
ontwikkeling. Maar om de een of andere reden hadden die feiten nog geen vat
gekregen op mijn denkwereld.
Wat dat betreft, ben ik een typisch product van een eurocentrische denkwereld en,
meer in het bijzonder, van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen voor de
West-Europeanen alles draaide om Amerika. Het is moeilijk om je daar, na meer
dan vijftig jaar, van los te maken. En misschien dacht ik ook wel: China is, in de
loop van zijn eeuwenoude geschiedenis, wel vaker machtig geweest, maar die macht
is zelden expansief geweest; integendeel, het land werd vaak door burgeroorlogen
geteisterd. Dus: waarom zorgen gemaakt vóór de tijd?
Maar zoals dat vaak gaat; nadat iemand je op iets gewezen heeft, valt je oog
plotseling op allerlei verhalen die in dezelfde richting wijzen. Laatstelijk een analyse
in de Volkskrant van 6 december van haar correspondent in China, Jan van der Putten,
getiteld: ‘China's onstuitbare opmars als wereldmogendheid’.
‘Binnenkort is China de vierde handelsmogendheid van de wereld.’ Het is
‘uitgegroeid tot een economische reus, die onverbiddelijk het stagnerende Japan
voorbij zal streven.’ Het ‘rukt ook op in Zuid-Amerika. Brazilië, Argentinië en Chili
kunnen de vraag naar grondstoffen als ijzer en soja nauwelijks aan. 's Werelds grootste
graanhaven, Paraguaná in Zuid-Brazilië, gaat vanwege de export naar China zijn
capaciteit verdubbelen.’
Nu neem ik Van der Puttens analyse niet altijd voor zoete koek aan sinds hij, als
correspondent in Zuid-Amerika, artikelen schreef waarvan het optimisme spoedig
daarna door de feiten gelogenstraft werden. Maar intussen is hij een jaartje ouder en
wordt zijn analyse van China gestaafd door andere feiten, zoals de enorme Chinese
investeringen in het Australische aardgas en het feit dat China nu Zuid-Korea's
belangrijkste handelspartner is.
*) Met postume dank aan de Leidse socioloog prof. dr. J.J.L. Duyvendak (1889-1954), auteur
van o.a. het boek China tegen de westerkim (1927), waarvan een derde druk nog in 1948
verscheen.
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Amerika's obsessie met het terrorisme, die overigens niet een hersenspinsel is,
lijkt het te verhinderen veel oog te hebben voor China's vreedzame expansie. Tijdens
president Bush' recente bliksembezoek aan Indonesië sprak hij bijna uitsluitend over
terrorisme, terwijl China de markten van Zuidoost-Azië aan het veroveren is.
Bondskanselier Schröder van Duitsland heeft een fijnere neus voor de
mogelijkheden die China biedt. Op bezoek aldaar stelt hij de verkoop van een
plutoniumfabriek en (eenzijdig!) de opheffing van het wapenembargo van de Europese
Unie in het vooruitzicht. De ‘groene’ minister Fischer, die in 1991 als milieuminister
van Hessen de inbedrijfstelling van die fabriek had helpen verhinderen, noemt nu de
verkoop ervan een van die ‘bittere beslissingen’ die nu eenmaal genomen moeten
worden.
Met de Realpolitik van de linkse regering in Berlijn heeft Nederland intussen ook
al bittere ervaring opgedaan. Nu strekt zij zich tot China uit. Tja, Nederland speelt
nu eenmaal in een andere divisie en tracht, als vanouds, groot te zijn waarin een klein
land groot kan zijn: als leermeester in het debat over normen en waarden bijvoorbeeld.
Zal het daarmee evenveel of even weinig succes hebben als toen het zichzelf tot de
Jeanne d'Arc en, later, het gidsland der wereld uitriep?
Maar laten we onze neus boven de rand van de kansel steken en kijken naar de
eventuele gevolgen die China's opkomst aan de westerkim kan hebben. In een rede
die president Clintons minister van Financiën Larry Summers, thans president van
de Harvard-universiteit, onlangs in Londen hield, schetste hij een scenario waarin
(ik volg het verslag in Het Financieele Dagblad van 21 november): [...]‘over een
kwarteeuw Europa, de VS, China, India en andere Aziatische landen isolationistisch
tegenover elkaar staan, zoals de landen in Europa vóór de Eerste Wereldoorlog. Zo'n
evenwicht zou even kunnen bestaan, maar is uiteindelijk onhoudbaar.’ Let wel:
Summers voorspelt dit niet, maar acht dit een mogelijkheid. (En dit scenario is nog
optimistisch waar het over Europa als eenheid spreekt.)
Denkbaar is ook een ander toekomstbeeld (dat het vorige overigens niet uitsluit):
‘China zal niet in staat zijn het peil van energieverbruik dat de Verenigde Staten
thans hebben, te bereiken. Er zal niet genoeg fossiele brandstof daarvoor zijn, en er
is al te veel C02-vervuiling’ (F.L. van Holthoon: State and Civil Society, Maastricht,
2003). Zo komt de levering van die plutoniumfabriek aan China misschien in een
ander licht te staan.
Maar zien we dit alles niet te zeer door een westerse bril? Wie Peking en Sjanghai,
met hun wolkenkrabbers en alomtegenwoordige reclame voor Coca Cola en Kentucky
Fried Chicken, bezoekt, is inderdaad geneigd te geloven aan China's verwestering.
Maar in het binnenland, zo schrijft Mark Siemons in de Frankfurter Allgemeine van
3 december, is de westerling ‘nog steeds een wezen van een andere planeet’.
Kortom, dát China's potentie zich op het wereldtoneel zal doen voelen, lijkt bijna
onvermijdelijk (tenzij het inderdaad weer door interne strijd verscheurd raakt), maar,
zo ja, dan zal die opkomst aan geheel eigen wetten beantwoorden en geheel eigen
trekken vertonen.

Gerectificeerd
Erratum. Op 11 december jl. stond hier de Leidse sinoloog prof. dr. J.J.L. Duyvendak
(1889-1954) abusievelijk vermeld als ‘socioloog’.
NRC Handelsblad van 11-12-2003, pagina 7
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Het Europa der kloven
Als we de ruimte als maatstaf nemen die de meeste kranten maandag aan de
gevangenneming van Saddam Hussein en de ongeveer gelijktijdige mislukking van
de Eurotop in Brussel besteedden, dan zou daar de conclusie uit getrokken kunnen
worden dat de Nederlandse lezer het eerste nieuws belangrijker vindt dan het tweede.
En misschien doet hij dat ook. Maar is het ook belangrijker? Nederland is slechts
zijdelings betrokken bij wat er in Irak gebeurt, maar heeft als lid van de Europese
Unie althans nog enige invloed op de gang van zaken en is in elk geval deel van
Europa, over welks toekomst die top ging. Is de Nederlandse lezer, hoewel zijn land
al zestig jaar lang niet meer neutraal is, toch liever toeschouwer vaak berispende
toeschouwer dan betrokkene?
Maar terzake. De top is mislukt. Een Europese grondwet komt er voorlopig niet.
Is dat erg? Alléén voorzover het ontwerp-grondwet waarover een conventie anderhalf
jaar lang gedelibereerd heeft, regels voor de besluitvorming had vastgesteld. Nu moet
een EU met 25 leden het doen met het verdrag van Nice uit 2000, dat volkomen
onwerkbaar is.
Voor de rest bemoeit het ontwerp zich voornamelijk met allerlei zaken die
normaliter op z'n hoogst bij wet geregeld worden. Het is dan ook een document
geworden dat een aanfluiting maakt van de wens Europa ‘democratischer,
transparanter en efficiënter’ te maken. Referenda te houden op grond van de fictie
dat de burger kennis heeft genomen van dat document, getuigt van een luchthartigheid
die grenst aan cynisme.
Wat dat betreft, is die mislukking in Brussel niet zo erg. Maar intussen zit Europa
met dat onwerkbare verdrag van Nice, dat, laten we dat niet vergeten, een bedenksel
was van president Chirac, die niet wilde dat Duitsland, op grond van zijn veel groter
inwonertal, ook meer stemmen dan Frankrijk zou krijgen en daarom Spanje
overvloedig bedeelde (bijna evenveel stemmen als Frankrijk en Duitsland), waarop
Duitsland hetzelfde voor Polen eiste. En nu zitten ze met de peren die ze zelf gebakken
hebben.
Natuurlijk komt dan, als uitweg uit de impasse, het idee van een kern-Europa weer
te voorschijn. Chirac heeft al onmiddellijk er weer voor gepleit een ‘pioniergroep’
te vormen, die op bepaalde gebieden verder zou moeten gaan dan andere Europese
landen, en bondskanselier Schröder heeft toegegeven dat deze ontwikkeling ‘in de
logica ligt van een definitief falen van de grondwet’.
Wie al dadelijk geestdriftig was voor zo'n Europa van verschillende snelheden,
was Belgiës premier Verhofstadt. En zo vonden de drie heren elkaar op een dineetje
in een Brussels restaurant op vrijdagavond (toen de mislukking van de top al duidelijk
was).
Daar hebben zij, vergezeld van hun ministers van Buitenlandse Zaken, ‘een
gezamenlijke strategie uitgedokterd’, zo weet de doorgaans goed ingelichte
Europacorrespondent van De Standaard, Bernard Bulcke, te melden.
Van een gemeenschappelijke verklaring heeft dit drietal voorlopig afgezien, en
dat is maar goed ook, gezien de emoties van het ogenblik. ‘De Benelux is in Brussel
nooit aan bod gekomen’, schrijft Bulcke, en dat blijkt wel uit de afwezigheid van
Luxemburgs premier Juncker, die in april wél met de drie heren een
gemeenschappelijke verklaring over een eigen Europese defensie had ondertekend.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Minder verrassend was de afwezigheid van Balkenende en Bot, die tegen
kerngroepen zijn, al was het alleen maar omdat Nederland per 1 juli a.s. voorzitter
van de EU wordt en als zodanig boven de partijen of groepen dient te staan. Dit heeft
het evenwel niet verhinderd een brief van zes rijke lidstaten, een andere kerngroep
dus, te ondertekenen die bevriezing van de Europese begroting eist. Is hier de hand
van Zalm in te ontdekken? In elk geval zien vooral Spanje en Polen hierin een
vergelding voor hun koppigheid in Brussel. Weer een andere kloof in Europa dus.
De Oost- en Midden-Europeanen zien zich door zulke kerngroepen bevestigd in
hun gevoel op de tweede rang te zitten. Dat heeft Chirac hun nog eens ingepeperd,
toen hij het echec van Brussel mede toeschreef aan ‘een zeker verschil in cultuur’,
onmiskenbaar zinspelend op de nieuwe leden, vooral het hardnekkige Polen, dat,
samen met Spanje, de winst van Nice niet wilde prijsgeven. Eerder dit jaar had Chirac
hun al, inzake Irak, het recht ontzegd er anders over te denken dan Frankrijk en
Duitsland.
Geen wonder dus dat er geruchten de ronde doen dat Frankrijk het op een
mislukking in Brussel heeft laten aankomen. Het zou dan zijn gang kunnen gaan met
zijn ‘pioniergroep’ en zich weinig van de nieuwe leden, die tot voor kort naar
Duitsland graviteerden, aan te trekken. Zo zou de initiator van de Europese eenheid
haar grafdelver worden.
Alles hangt af van het succes dat zo'n kern- of pioniergroep zou hebben. De
sabotage door Frankijk en Duitsland van het Stabiliteitspact, dat de leden van die
andere kerngroep, de eurozone, bijeenhield, is geen gelukkig precedent. Wanneer
Schröder het falen van Brussel toeschrijft aan het feit dat sommige landen hun
nationale belangen boven het Europese stellen, is dat dan ook een gotspe.
Dus zelfs een kerngroep, hoe ook samengesteld, zou vervuld zijn van onderling
wantrouwen en cynisme. Moet dát als motor voor Europa dienen? Het is dan ook
opmerkelijk dat het Parijse dagblad Le Monde zegt dat het Frans-Duitse koppel in
Brussel geïsoleerd was en daar zijn ‘tweede nederlaag in minder dan één jaar’ heeft
geleden (de eerste zijnde de stelling die Frankrijk, Duitsland en België, zonder hun
partners te raadplegen, inzake Irak innamen en die ook tot een kloof in Europa leidde).
Het is mogelijk dat Duitsland er op een goed ogenblik genoeg van krijgt als
Frankrijks bijwagen te functioneren. Vooral van het verlies aan invloed in Middenen Oost-Europa dat het, als gevolg daarvan, heeft geleden, moet het spijt hebben.
Maar het moet gezegd worden dat de regering-Bush, die onlangs Franse en Duitse
firma's uitgesloten heeft van opdrachten voor de wederopbouw van Irak, alles doet
om die twee aan elkaar geklit te houden.
Facit: in plaats van de zekerheid die een grondwet bedoeld is te geven, is in Europa
alles nog meer in onzekerheid zo niet ontbinding dan vóór Brussel.
NRC Handelsblad van 18-12-2003, pagina 9

2004
Heil en zegen, maar hoe?
Met het nieuwe jaar wensen we elkaar allemaal veel heil en zegen, maar als we de
kranten van de eerste dagen van dat nieuwe jaar lezen, dan geloven we er eigenlijk
niet erg in. Twee grepen uit de krant van verleden zaterdag (3 januari): het interview
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van Bas Heijne met de filosoof Rudiger Safranski in M, het maandblad van deze
krant; en het ‘twistgesprek’ over de toekomst van Europa in het Zaterdags Bijvoegsel.
Safranski: ‘We worden geconfronteerd met een probleem dat zich in de
geschiedenis niet eerder heeft voorgedaan. Omdat wereldwijde processen steeds
nauwer met elkaar verstrengeld raken, worden de dingen alleen maar complexer, zo
complex dat je ze intellectueel niet meer doorgronden kan.’
Ook ‘het humanisme, dat uitgaat van de individuele mens’ en waarop, zo voeg ik
eraan toe, onze democratie berust ‘wordt van twee kanten bedreigd. Eerst heb je de
globalisering, die je dwingt zo'n grote ruimte te overzien dat je aan je eigen ik niet
meer toekomt. Vervolgens is er de biologie, die stelt dat een mens voor 99,8 procent
genetisch bepaald is, zodat het begrip individu, biologisch gezien, niet meer houdbaar
is.’
Is de verwarring waarin de mislukte top van Brussel Europa aan het eind van het
vorige jaar heeft achtergelaten, een symptoom van deze existentiële verwarring en
onzekerheid? Het is moeilijk dit aan te tonen, maar opvallend is dat ook oud-minister
Frans Andriessen, die zeven jaar lang lid van de Europese Commissie is geweest, er
eigenlijk, na die Europese top, geen gat meer in ziet.
Het is daar in Brussel, zegt hij in dat ‘twistgesprek’, ‘allemaal grondig misgegaan’.
‘Een situatie zo ernstig, herinner ik me niet.’ En zijn gespreksgenoten, Edmund
Wellenstein (eertijds hoogste ambtenaar van de Europese Commissie) en Atzo Nicolaï
(staatssecretaris voor Europese Zaken sinds juli 2002), bieden geen rooskleuriger
perspectief.
In zo'n situatie grijpen mensen graag naar dooddoeners en gemeenplaatsen. Zo
Andriessen: ‘Waar het in Europa aan ontbreekt is politiek leiderschap.’ O ja? Er zijn
en waren anders genoeg Europese politici die zo'n leiderschap aanbieden. Denk aan
generaal de Gaulle en nu aan president Chirac. Die wisten en weten precies wat het
doel van Europa moest zijn; onder Franse leiding een tegenwicht tegen Amerika
vormen, maar omdat Frankrijk daartoe niet sterk genoeg was, moet het dit samen
met Duitsland doen.
Tot dusver zijn de Fransen daar aardig in geslaagd, hoewel de vraag is of dit koppel
wél sterk genoeg is om zo'n tegenwicht te vormen en prealabel of het duurzaam zal
zijn. Maar de vraag waar het hier om te doen is, luidt: is dát het leiderschap dat
Andriessen bereid is onder alle omstandigheden te volgen? Andere Europeanen in
elk geval niet terecht of ten onrechte.
Een andere dooddoener is dat Europa tegenwoordig grote mannen mist, zoals de
Gaulle en Adenauer, Mitterrand en Kohl. De Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene
maakt zich in, merkwaardig genoeg, het Reformatorisch Dagblad (20 december) tolk
van zo'n gedachte: ‘Kohl en Mitterrand wisten waar ze naartoe wilden [...]. Ze waren
in sterkere mate dan hun opvolgers communautair ingesteld.’
Daar onderwerpt Dehaene het leiderschap al dadelijk aan een voorwaarde: het
moet communautair zijn ingesteld. Bovendien negeert hij dat Mitterrand en Kohl
heel verschillende doelen voor ogen stonden: Mitterrand streefde, net zo goed als de
Gaulle en Chirac, naar Franse suprematie in Europa, terwijl Kohl een federatie voor
ogen stond. De monetaire unie, die de prijs was die Kohl voor de Duitse hereniging
aan Mitterrand heeft moeten betalen, is dan ook niet, zoals hij gehoopt had, gevolgd
door een politieke unie.
Maar moet niet allereerst deze vraag beantwoord worden: hoe komt het dat het
ene tijdsgewricht geen ‘politiek leiderschap’ of ‘grote mannen’ produceert en het
andere wél? Die ‘grote mannen’ zijn toch geen dei ex machina? Nee, zij komen te
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voorschijn wanneer het volk aan hen behoefte voelt, en soms zijn het dan nog
avonturiers of, erger nog, demonen. En in de Europese Unie komt daar nog de
complicerende factor bij dat bij alle volken gelijktijdig behoefte dient te worden
gevoeld aan een welteverstaan Europees, dus voor de meeste volken: buitenlands
leiderschap.
Nu, zulke constellaties zijn uiterst zelden. Daar kunnen we beter niet op rekenen.
In de geschiedenis is zo'n politiek leiderschap over verschillende volken dan ook
vaker opgelegd dan spontaan aanvaard. Zinspeelde de president van De Nederlandsche
Bank, Nout Wellink, in zijn gesprek met Roel Janssen in de krant van 27 december
daarop toen hij eraan herinnerde dat vóór 1806 er wel een soort stabiliteitspact bestond
tussen de Nederlandse provinciën, maar dat pas toen de Fransen in dat jaar er een
(Franse) koning hadden geïnstallleerd, de Nederlandse financiën gecentraliseerd
werden?
Een blik in de desbetreffende literatuur leert dat Wellink hier een nogal vrije
interpretatie geeft van wat er werkelijk gebeurd is, maar juist is in elk geval dat er
een Frans bewind voor nodig was om de Nederlandse, versnipperde financiën te
centraliseren. Zou Wellink, door aan dit Franse ingrijpen te herinneren, misschien
‘een soort wensdroom’ hebben uitgesproken?
Die vraag stelt Willem G. van Hasselt in zijn brief in de krant van dinsdag jl.
Wellinks wensdroom zou dan zijn ‘een centralisering van alle nationale begrotingen
in Euroland’, die ‘een ongekende revolutie, een absolute vlucht naar voren, naar een
politieke unie’ zou betekenen. ‘Maar wel een politieke unie die geen federatie is,
maar een EU als echte “superstate”’, zoals Frankrijk tussen 1806 en 1813 de superstaat
was die in Nederland de financiën op orde bracht.
Die Franse maatregelen werden achteraf als een zegen beschouwd en zijn dan ook,
na het herstel van de nationale onafhankelijkheid in 1813, niet ongedaan gemaakt.
Zo heeft het belastingstelsel van Alexander Gogel, die in een van de geraadpleegde
boeken ‘een van de meest trouwe dienaars van het Franse regime’ wordt genoemd,
bijna de hele negentiende eeuw gefunctioneerd.
Als deze en andere Franse maatregelen indertijd Nederland tot zegen hebben
gestrekt, waarom zou een van buitenaf gedicteerde wet niet hetzelfde effect kunnen
hebben op de Europese staten, die in Wellinks historische parallel vergelijkbaar zijn
met de Nederlandse provinciën of departementen van twee eeuwen geleden? Nu de
federale weg doodgelopen lijkt te zijn, is dit een vraag die alle voorstanders van
Europese eenheid onder ogen zouden moeten durven zien. Of dan maar liever geen
eenheid?
NRC Handelsblad van 08-01-2004, pagina 9

Aan de zijlijn geplaatst
Een land dat in zijn beleid tegenover het buitenland niet met één mond, maar met
twee of meer monden spreekt, kan zijn invloed wel vergeten. Immers, waar moet dat
buitenland rekening mee houden: met wat minister A of met wat minister B zegt?
Gevolg is dat met geen van beide standpunten rekening wordt gehouden.
Dit nu is wat met Nederland dreigt te gebeuren, misschien al gebeurd is. Minister
Bot van Buitenlandse Zaken en minister Zalm van Financiën zijn het duidelijk niet
met elkaar eens over de wijze waarop Nederland zijn standpunten moet uitdragen.
Duidelijk, omdat ze in de Kamer en in interviews openlijk hun twistgesprek voeren.
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Let wel: in dit twistgesprek gaat het nog slechts over de wijze waarop Nederland
zijn standpunten moet uitdragen. Over de standpunten zelf zijn ze het grosso modo
eens. Het is dus meer een meningsverschil over tactiek dan over strategie, maar
wanneer er een meningsverschil bestaat over de tactiek de wijze waarop het door de
strategie bepaalde doel bereikt moet worden dan wordt dat doel nooit bereikt.
Het meningsverschil is uitgebroken na de crisis over het Europese Stabiliteitspact,
nadat Frankrijk en Duitsland de regels ervan herhaaldelijk geschonden hadden en de
vraag concreet werd of niet, volgens de regels, sancties op hen moesten worden
toegepast. Zalm was de man van de harde lijn: met de vuist op tafel slaan, de
pactschenders dreigend met een gang naar het Europese Hof. Ja, het woord
‘serieverkrachters’ is zelfs gevallen.
Hoewel Zalms tactiek geen succes had hij kreeg geen gekwalificeerde meerderheid
achter zich verdedigt hij haar nog in een interview in Fem Business (3 januari). Hij
lijkt het zelfs te betreuren dat Nederland over een halfjaar voorzitter van de Europese
Unie wordt, want dan kan je niet zo gemakkelijk meer ‘lekker robuust zeggen: je
kunt mijn rug op’. Dáár glorieert hij blijkbaar in. Of die tactiek ook succes heeft, kan
hem blijkbaar minder schelen.
Reken maar dat deze ‘lekker’-tactiek op veel bijval bij het Nederlandse publiek
kan rekenen. Minister van Buitenlandse Zaken Luns was nooit zo populair als in
1962, toen zijn politiek inzake Nieuw-Guinea op een capitulatie was uitgelopen: hij
had toch maar de toenmalige groten der aarde in de eerste plaats de presidenten
Kennedy en Soekarno lekker de waarheid gezegd. Dat Nederland een enorme
nederlaag had geleden, was blijkbaar, in de ogen van dat publiek, van minder belang.
Daarom zal minister Bot, die een andere tactiek bepleit (zonder met Zalm over
het strategisch doel van mening te verschillen), nog een harde dobber eraan hebben
zijn lijn door te zetten: ‘Iets minder de stadsomroeper’, ‘iets minder de solist’, ‘iets
meer geduld’, meer ‘souplesse en terughoudendheid’, ja soms liever ‘retireren dan
een nederlaag lijden’ en vooral ‘goed nadenken over de wijze waarop onze
standpunten worden uitgedragen’.
Kortom, ‘je moet zorgen niet alleen gelijk te hebben, maar ook gelijk te krijgen’.
En dat laatste heeft ook Zalm niet gekregen. ‘Het gevolg dreigt dat de grotere lidstaten
(van de EU) ons niet moeten hebben omdat we een te grote mond hebben, en de
kleinere omdat ze zien dat je met een grote mond niets bereikt’, zegt Bot in de
Volkskrant (27 december). En hij noemt als navolgenswaardig voorbeeld premier
Juncker van Luxemburg, die ‘door handig manoeuvreren altijd zijn zin’ krijgt, terwijl
‘wij de laatste tijd aan de zijlijn geplaatst’ zijn.
Aan de zijlijn geplaatst! Dat is geen mals oordeel dat de nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken daar velt over het beleid dat ‘de laatste tijd’ gevoerd is.
Stilzwijgend oefent hij hier kritiek op zijn voorganger, en openlijk constateert hij
dat iets waartegen zijn minister-president gewaarschuwd had, al gebeurd is.
Balkenende zei immers tien dagen tevoren in de Tweede Kamer: ‘Als er één ding
niet moet gebeuren, dan is het dat wij aan de zijlijn komen te staan.’
Is er, behalve een verschil van mening tussen Bot en Zalm over tactiek, ook een
verschil in taxatie tussen Bot en Balkenende van Nederlands positie? Ook
staatssecretaris Nicolaï deed in de Tweede Kamer een duit in het zakje: Nederlands
positie is ‘waardevol’, want het is een ‘positie tussen groot en klein, tussen Europees
en transatlantisch, tussen oud en nieuw’. Dus nergens? Hoe moet een waarnemer
hier uit wijs worden? Hij kan moeilijk anders vaststellen dan dat er geen eenheid van
beleid is.
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Zeker, de minister van Buitenlandse Zaken is, zoals Bot met klem in de Kamer
zei, ‘de coördinerend minister voor Europese samenwerking en Europees beleid’.
Maar een coördinator bevindt zich altijd in de essentieel zwakke positie dat hij alleen
kan proberen zijn collega's op één lijn te krijgen. Willen ze niet, dan is hij machteloos.
Zo kan het gebeuren dat Zalm zich niets hoeft aan te trekken van de tactiek die
Bot verstandiger vindt. Maar erger is dat hij negeert dat de Economisch-Monetaire
Unie, als welker waakhond het Stabiliteitspact bedoeld was te fungeren, meer dan
een technische zaak is: zij is indertijd totstandgekomen, niet omdat er een monetaire
behoefte, maar omdat er een politieke behoefte aan bestond.
Trouwens, monetair beleid behoort in beginsel ondergeschikt te zijn aan ‘politiek’
beleid. Dit is een beginsel dat in andere landen vanzelfsprekend is, maar in Nederland
niet. Erfenis van ons koopmannelijk verleden? Geen wonder in elk geval dat Zalms
partij aanhanger is van wat hij noemt de ‘wat hardere school’. Dat was de VVD in
1948 ook, toen zij een harde lijn in Indonesië propageerde. Wij kennen de gevolgen.
(Tot goed begrip: geen enkel principeel bezwaar tegen de harde lijn, maar je moet
er wel de middelen voor hebben.)
Intussen: zolang Nederland aan de zijlijn staat laat staan helemaal niet weet waar
het eigenlijk staat is het ook voor andere dan de Europese lidstaten, zoals de Verenigde
Staten (door Bot in de Kamer een ‘tweede thuishaven’ genoemd), een minder
interessante partner.
NRC Handelsblad van 15-01-2004, pagina 7

Legaal of legitiem
The breaking of nations: order and chaos in the twentieth century luidt de titel van
het laatste boek van de Britse diplomaat-schrijver Robert Cooper, die ook enige tijd
adviseur van Tony Blair is geweest. Aan hem stuurde hij eens een essay waarin hij
hem, die per slot van rekening, toen hij als premier aantrad, noviet was op het gebied
van de internationale politiek, enkele punten noemde waarop hij bij het bedrijven
van die politiek moest letten.
Wat waren die punten? Ik noem ze zoals Michael Howard, zelf een bekende militair
historicus (en houder van een Leidse Huizinga-lezing) ze noemt in zijn bespreking
in de Times Literary Supplement van 16 januari van Coopers boek. Voor sommige
door de wol geverfden trapt Cooper hier misschien een paar open deuren in, maar
voor anderen kunnen de waarheden die ze bevatten, niet vaak genoeg herhaald
worden.
‘Punt één is’ ik volg nu de weergave van Michael Howard ‘dat men in de
internationale betrekkingen te maken heeft met buitenlanders, wier cultuur en denken
(“cultural assumptions and thought processes” hier is, bij uitzondering het Nederlands
beknopter dan het Engels), vaak radicaal verschillend zijn van de onze hoe
voortreffelijk hun beheersing van het Engels ook is.’
Dit is zo'n open deur. Niettemin is het verrassend hoe dikwijls wijzelf onbewust
vooronderstellen dat anderen niet alleen Turken of Chinezen, maar ook Fransen of
Engelsen, als zij dezelfde woorden en uitdrukkingen gebruiken, uitgaan van dezelfde
premisses en langs dezelfde weg tot hun conclusies komen als wij. Keer op keer
komen wij dan bedrogen uit, maar het zijn dan wij die onszelf, niet zij die ons,
bedrogen hebben.
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‘Punt twee is dat bewindslieden niet alleen staten met belangen vertegenwoordigen,
maar ook gemeenschappen waarvan de identiteit berust op niet-rationele waarden,
en in de buitenlandse politiek geldt dat “identiteit gaat vóór belangen”.’
Ook zo'n waarheid als een koe, die deze keer ook nog kort door de bocht gaat.
Natuurlijk vertegenwoordigen staten niet alleen belangen, maar ook waarden. Ja, die
waarden zijn vaak belangen geworden. Omgekeerd zijn belangen dikwijls waarden
geworden. Zo hebben de befaamde Nederlandse verdraagzaamheid en liefde voor
een internationale rechtsorde veel te maken met ons verleden als handelsnatie, wier
belangen niet gediend waren met ideologische of morele scherpslijperij en
internationale anarchie.
‘Identiteit gaat vóór belangen’ is dat niet te apodictisch? Toch is het niet onjuist,
wanneer we bedenken dat, bijvoorbeeld, de Europese naties het ontstaan van een
Europese eenheid tot hun belang rekenen, maar dan wél een eenheid waarin zij zich
thuis kunnen voelen. Dus geen eenheid tot elk prijs, in elk geval niet de prijs van de
nationale identiteit. (Maar wat is het verschil tussen identiteit en zelfstandigheid?)
‘Punt drie is dat macht op zichzelf geen orde kan scheppen. Zeker, macht kan
nodig zijn om orde te scheppen en te handhaven, maar zij kan dit niet doen zonder
legitimiteit, en tegenwoordig kan zo'n legitimiteit niet eenzijdig worden opgelegd.
Hoe moeilijk het ook mag zijn, een hegemonische orde kan alleen worden
gelegitimeerd en blijvende vrede kan alleen worden gevestigd door een waarlijk
internationale gemeenschap.’
Dit vraagt om meer commentaar. Maar in de eerste plaats dit: legitimiteit is niet
hetzelfde als legaliteit. Zo zijn er rechtsgemeenschappen denkbaar die niet legitiem
zijn, dat wil zeggen: niet door de rechtssubjecten als de hunne worden erkend. Tot
op zekere hoogte gaat dit op voor de Europese Unie, een rechtsgemeenschap van
rechtssubjecten die zich, in grote meerderheid, nog identificeren met de nationale
(rechts)gemeenschap.
Als het dus al kwestieus is of de Europese Unie niet alleen een rechtsgemeenschap,
maar ook een experiment in internationale rechtsorde wel legimiteit bezit, hoeveel
te meer geldt die vraag niet een ‘waarlijk internationale gemeenschap’, waar Cooper
het over heeft.
De Verenigde Naties benaderen nog het meest het ideaal van zo'n internationale
gemeenschap op wereldschaal, maar worden zij ook door iedereen zo gezien? De
bomaanslag op het hoofdkwartier van de VN in Bagdad, waarbij vele van haar
ambtenaren (onder anderen Kofi Annans rechterhand) omkwamen, bewijst in elk
geval dat vele Arabieren de VN niet als zodanig beschouwen, maar als aanhangsel
van de Verenigde Staten. In hun ogen mist zij dus legitimiteit, en er zullen er wel
meer zijn die er zo over denken.
Maar ook als Coopers voorwaarde zou worden vervuld dat alleen een ‘waarlijk
internationale gemeenschap’ op regionaal of wereldschaal legitiem kan optreden om
orde te scheppen of handhaven, dan zullen toch meestal degenen tegen wie opgetreden
wordt, dit als illegitiem ervaren. Zelfs Pol Pot en Saddam Hussein hadden hun
fanatieke aanhangers.
Ook Amerika's optreden tegen Irak wordt door een meerderheid van de
Amerikaanse bevolking als legitiem ervaren, maar door een meerderheid van de rest
van de wereld niet. Kortom, legitimiteit is een betwistbaarder basis dan legaliteit,
maar legaliteit zonder legitimiteit is een lege huls.
Hierboven zei ik dat de Europese Unie een rechtsgemeenschap is, waarin de wet
dus regeert. Dit is, althans, wat in Nederland algemeen wordt aangenomen. Maar
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doen anderen dat ook? De crisis om het Stabiliteitspact heeft aangetoond dat Frankrijk
en Duitsland haar in de eerste plaats zien als een politiek samenwerkingsverband,
waarin (hun) belangen boven de wet gaan. Te verwachten is dat zij zich niet door
een anders belissende uitspraak van het Europese Hof van hun ongelijk zullen laten
overtuigen. Ongetwijfeld zullen zij dan, gesteund door hun bevolking, hun eigen
standpunt legitiem vinden, gewettigd door de omstandigheden van het ogenblik.
NRC Handelsblad van 22-01-2004, pagina 9

Een beetje metapolitiek
Jozias van Aartsen, leider van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, houdt ‘wel van
een beetje metapolitiek’. Zo heeft hij deze krant op 20 januari toevertrouwd. ‘Ik denk
graag na over ideologie en richtingsvragen in de samenleving.’ Daarom heeft hij de
filosoof Luuk van Middelaar tot zijn politieke adviseur aangesteld.
Nu, hij had een slechtere keus kunnen maken, want Van Middelaar is de auteur
van een algemeen geprezen boek over de Franse intellectuelen na 1945. De vraag is
alleen of beide heren hiermee aan een behoefte voldoen die ook in hun partij gevoeld
wordt. In 1996 werd Van Aartsens voorganger Bolkestein weggejouwd toen hij haar
aandacht voor zulke vragen vroeg. Dijkstal, Bolkesteins opvolger, moest niets van
metapolitiek weten. Voor hem moest 't vooral gezellig blijven.
Het eerste wat Van Middelaar zou kunnen doen, is kennisnemen van een artikel
in het Tijdschrift voor filosofie (65/2003) van de Leuvense filosoof André Van De
Putte over ‘de republikeinse kritiek van de liberale opvatting van vrijheid’. Het is
een interessant artikel, niet in de laatste plaats omdat hier het begrip ‘republicanisme’
eerder in Franse dan in Nederlandse zin wordt gehanteerd.
In Nederland staat het vrijwel gelijk met antimonarchisme, wat een filosofisch
oninteressante verenging van het begrip is en dat terwijl Nederlands gloriedagen als
grote mogendheid, ook op financieel, cultureel en wetenschappelijk gebied, in de
tijd vielen dat het een Republiek was.
Maar eerst: waar komt de republikeinse kritiek van de liberale opvatting van
vrijheid op neer? Volgens het liberalisme, aldus die kritiek, wordt de mens geboren
als drager van natuurlijke individuele rechten en vrijheden. Deze rechten zijn dus,
in deze visie, geen politieke rechten. Voor de liberaal is de politieke maatschappij
niet meer dan een nuttig instrument voor de realisatie van de natuurlijke
vrijheidsrechten.
Wat voor de liberaal echt belangrijk is, is het ongestoorde genot van de natuurlijke
vrijheden. Daarom is voor hem de constitutionele begrenzing van de macht veel
belangrijker dan haar democratisch gehalte. Dit leidt tot een vreemde
dubbelzinnigheid: enerzijds verwacht de burger dat de staat en de wet vrijheden
garanderen en beveiligen, anderzijds wantrouwt hij ze als bedreiging van die vrijheid.
Volgens de liberaal heeft de politieke macht niet de taak de morele waarde van
daden te beoordelen. De politiek kan en mag geen onderscheid maken tussen
waardevolle en waardeloze verlangens. De staat is nog slechts de arbiter en beslechter
van conflicten tussen natuurlijke vrijheden. Kortom, het liberale vrijheidsbegrip is
een negatief vrijheidsbegrip, ja een opportuniteitsconcept. Ik hoop dat dit een billijke
samenvatting is van Van De Puttes kritiek van het liberalisme. Het is in elk geval
een vertrouwd geluid. Van De Puttes omschrijving van het republicanisme is evenwel
verrassender althans voor Nederlanders die dit begrip slechts in zijn verengde
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betekenis van antimonarchisme kennen. (Nota bene: Jean-Jacques Rousseau, een
van de vaders van het republicanisme, schreef: ‘Ik noem republiek elke staat die door
wetten wordt geregeerd; de monarchie zelf is republiek.’)
De kern van de republikeinse opvatting van de vrijheid is dat, anders dan het
liberalisme wil, vrijheid geen natuurfeit is, maar juist veroverd moet worden op de
natuur. Politieke vrijheid is een status geschapen door juridisch-politieke instellingen.
Vrijheid veronderstelt dan ook een bepaald type van samenleving: een res publica.
De republikeinse vrijheid is dus een sociale waarde, terwijl volgens de liberale
begrippen vrijheid het bezit zou kunnen zijn van een geïsoleerd individu. Vrijheid
is dan ook meer dan zelf leven zonder serviliteit en vrees: het is leven tussen mensen
die leven zonder vrees en serviliteit. Voor de republikein kan de vrijheid alleen maar
toenemen als de groei gelijk is voor allen.
Vrijheid wordt niet gelijkgesteld met het vermogen alle verlangens te voldoen,
maar wel om alle legitieme verlangens te voldoen. Wat zijn legitieme verlangens?
Dat zijn verlangens die in overeenstemming zijn met het behoud van de vrijheid. De
republiek die deze vrijheid moet behoeden, vertegenwoordigt dus een hoog moreel
ideaal. Dit vereist een opvoeding tot de deugd. Aldus Van De Puttes betoog, naar
eer en geweten samengevat.
Het woord ‘deugd’ roept onmiddellijk herinneringen op aan Rousseau en zijn
navolgers. Ook het Franse republicanisme, zelfs dat van Robespierre en Saint-Just,
was diep moralistisch. Deugd is, zo zei Robespierre, ‘het wezen van de republiek’
en hun vrijheidsbegrip was niet negatief, zoals het liberale, maar positief; meer gericht
op de samenleving dan op het individu.
Het is niet om kritiek te oefenen op het republicanisme, zoals door Van De Putte
geschetst, dat hier de helden van de Franse Terreur van 1793/94, die duizenden tot
de guillotine veroordeelden, worden opgeroepen per slot van rekening zag ook de
conservatieve Tocqueville een opgaan in het particuliere leven als een gevaar voor
de republikeinse vrijheid, maar om eraan te herinneren dat dit moralistische
vrijheidsbegrip eens ontspoord en uitgemond is in wat de Israëlische historicus J.L.
Talmon noemde ‘politiek messianisme’ of ‘totalitaire democratie’. ‘Elke deugd heeft
haar eigen perversie’ (Henri Bruning). ‘Ieder edelmoedig denken wordt door zijn
stalinisme bedreigd’ (Emmanuel Levinas).
Hoe er ook gedacht kan worden over Van De Puttes republicanisme, het ligt dicht
tegen conservatisme en christendemocratie aan (hoewel de Leuvenaar geen enkele
keer verwijst naar een bovenzinnelijk geloof), maar ook tegen het liberalisme van
Bolkestein, die in 1996, in zijn uitgejouwde rede, zei dat het liberalisme ‘slechts lijkt
te gedijen in een maatschappelijk klimaat waarin een aantal deugden min of meer
vanzelfsprekend is’, en pleitte voor een ‘richtinggevende opvoeding’.
NRC Handelsblad van 29-01-2004, pagina 7

Tussen moralisme en hedonisme
Hoerenbezoek is beter dan dat een man een vrouw verleidt of verkracht. Deze
gezaghebbende uitspraak van de Vlaamse dorpspastoor Gustaf Joos, die door de paus
onlangs tot kardinaal verheven is, zal zeker de afgetreden Amsterdamse wethouder
Oudkerk tot troost strekken: hij heeft tenminste geen vrouw verleid. Helaas, de
kardinale genade die Oudkerk aan Joos' uitspraak zou kunnen ontlenen, wordt
geneutraliseerd door de even gezaghebbende uitspraak van het Amsterdamse
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gemeenteraadslid (en Oudkerks partijgenoot) Karina Schaapman, die in haar onlangs
verschenen boek over haar verleden als prostituee hoerenbezoek verkrachting en
bovendien haar leven als hoer ‘hel’ noemt.
Maar moet deze rubriek ook een duit in het zakje doen over de zaak-Oudkerk?
Zijn in de talloze artikelen die daarover verschenen zijn, niet alle facetten daarvan
al belicht? Onder het voorbehoud dat ik niet al die artikelen heb gelezen, en noch
alle televisiediscussies erover heb gevolgd, meen ik toch dat twee facetten, die de
zaak tot meer dan een incident maken, minder aandacht hebben gekregen.
In de eerste plaats: Oudkerk heeft toegegeven dat hij, door tegenover de
schrijfster/columniste Heleen van Royen gepocht te hebben over zijn hoerenbezoek
(en andere zaken), ‘te macho’ is geweest. Daarmee legde hij de vinger op een gedrag
dat vele mannen eigen is, wanneer zij zich in gezelschap bevinden van een
aantrekkelijke vrouw.
Nu is Heleen van Royen niet alleen een aantrekkelijke vrouw (althans voor
sommige mannen), maar ze heeft er bovendien in haar boeken geen geheim van
gemaakt dat zij, hoewel getrouwd en moeder, vrije opvattingen heeft over de
huwelijksmoraal. Ieder zijn meug, maar deze wetenschap vergroot bij mannen nog
eens de behoefte om, door te snoeven over eigen prestaties, zo'n vrouw te imponeren:
nou, ik weet ook van wanten!
Of dit nu macho- dan wel haantjesgedrag genoemd moet worden, blijve in het
midden. In elk geval is het puberaal en wordt het ook door ietwat ervaren vrouwen
als zodanig doorzien. Overigens kan het geen kwaad behalve bij mannen die een
openbare functie bekleden of anderszins in de schijnwerpers staan. Dan worden zij
kwetsbaar, zoals we in de zaak-Oudkerk gezien hebben.
Dat soort mannen moet dubbel voorzichtig zijn, wanneer zij zich in het gezelschap
bevinden van vrouwen die tevens publicist zijn. Zo'n dertig jaar geleden was de
interviewster Bibeb een vrouw die, hoewel niet zo aantrekkelijk (heb ik me laten
vertellen), toch een uncanny vermogen bezat aan haar slachtoffers de meest intieme
confidenties over hun geheime verlangens, ambities en frustaties te ontlokken.
Befaamd zijn haar interviews met de toenmalige ministers Vredeling en Boersma
gebleven. Maar als je herleest wat Boersma haar vertelde van de erotische verlangens
van een verlegen Friese jongen, dan klinkt dat hoogst kuis, vergeleken met Oudkerks
gesnoef. Boersma heeft dan ook niet hoeven af te treden, evenmin als Vredeling,
wiens confidenties meer politiek van aard waren. Maar gemeen hadden ze met
Oudkerk (en zovelen) de bijna exhibitionistische behoefte in de aanwezigheid van
een vrouw.
Het tweede aspect dat van de zaak-Oudkerk meer dan een incident maakt, raakte
de journaliste Nell Westerlaken aan in een reportage in de Volkskrant (14 dec. 2002).
Daarin sprak zij, zonder nog Oudkerk bij name te noemen, van een ‘pleitbezorger
van de zwakkeren in de samenleving’ (zoals hij als PvdA'er wel genoemd mocht
worden) die er niettemin geen been in zag gebruik te maken van de diensten van
zielige meisjes, die vaak tegen hun wil in de prostitutie waren gedreven.
Als klant was Oudkerk dus, in de woorden van Westerlaken in een opiniestuk in
diezelfde krant (22 januari jl.), ‘medeverantwoordelijk voor het instandhouden van
het “aanbod”, lees: vrouwenhandel’. Nu is prostitutie, zeker als de vrouwen voor
pooiers werken, de meest onmenselijke vorm van kapitalisme, en voor vrouwenhandel
geldt dit nog in het kwadraat. Maar voor de socialist Oudkerk was dit geen probleem.
Het kon hem niet schelen dat hij een parasiet was van een uitbuitingssysteem.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Hier raken we aan de innerlijke tegenstrijdigheden waaraan het moderne socialisme
mank gaat: enerzijds het propageren van hoge morele standaarden, vooral wanneer
het gedrag tegenover andere volken betreft, en anderzijds een verregaande
permissiviteit in seksuele zaken. Ja, het breken van oude taboes op dit gebied geldt
bijna als een per definitie progressieve activiteit.
Zeker, Den Uyl, onder wiens bewind deze dubbele standaard als 't ware de canon
werd van de PvdA, was zelf een oppassende huisvader, die niets moest weten van
uitspattingen van partijgenoten, maar ook hier volgde hij de weg van de minste
weerstand, die ertoe leidde dat er in 1977, ondanks tien zetels winst voor zijn partij,
geen tweede kabinet-Den Uyl kwam.
Het is overigens de vraag of het een ander wél zou zijn gelukt de spagaat tussen
publiek moralisme en privé hedonisme te verzoenen. Het leven is sterker dan de leer,
en het is wrang te bedenken dat de laatste poging de partij te vernieuwen die van
voorzitter Rottenberg tien jaar geleden nu juist aan mensen als Oudkerk de kans heeft
gegeven in de partij te stijgen. Dit gebrek aan wezenlijke ernst maakt de partij
ongeloofwaardig.
Maar is er nu een einde gekomen aan Oudkerks politieke carrière? Niet
noodzakelijkerwijs. Uit een onderzoek van Maurice de Hond (toegegeven: geen
onfeilbare bron) blijkt dat Oudkerk, als hij aan de Tweede-Kamerverkiezingen zou
meedoen, goed is voor tien zetels, en als spreker schijnt hij veel gevraagd te zijn.
De mediasocioloog dr. Peter Hofstede vindt, in een artikel in de Haagsche Courant
van 30 januari, dat die gang van zaken ‘klopt met de voorspelling van de Vlaamse
socioloog Elchardus. Die voorziet een nieuw type leiders, beschikkend over een
feilloos gevoel voor “dramademocratie”. Hiermee bedoelt hij dat politici de
capaciteiten moeten hebben voor het met succes opvoeren van een mediaspektakel.’
Oudkerk de nieuwe Pim Fortuyn (die ook openhartig was over zijn seksuele leven)?
In elk geval lijkt Oudkerk nog kansen te hebben, maar dan zal hij toch eerst, zoals
Pim Fortuyn trouwens ook deed, met zijn partij moeten breken.
NRC Handelsblad van 05-02-2004, pagina 9

‘Er moeten ook tegenkrachten zijn’
‘Nederland, België en Luxemburg vergaderen ook in Benelux-verband’, antwoordde
minister-president Balkenende op de vraag wat hij ervan dacht dat Blair, Chirac en
Schröder besloten hadden om elkaar, vergezeld van zes vakministers, vier keer per
jaar te ontmoeten, de eerste keer op 18 februari in Berlijn.
Balkenendes antwoord was niet alleen een kwestie van faire bonne mine à mauvais
jeu het is nooit leuk om ergens van buitengesloten te worden maar het is ook het
enige juiste antwoord. De Europese Unie wordt, met straks 25 leden, onregeerbaar.
Het is dan onvermijdelijk dat de groten het voortouw nemen. Laat Nederland blij
zijn dat Engeland daarbij is, want een Frans-Duitse dyarchie is voor Nederland
moeilijk te slikken.
Niet alleen zou zo'n tweemanschap, gezien de staat van koersloosheid waarin
Duitsland zich nu bevindt, neerkomen op een Franse dominantie (die ook al niet te
stabiel zou zijn), maar ook zou een driemanschap Nederlands kansen op het uitoefenen
van enige invloed erop groter maken (althans in theorie) dan wanneer het
geconfronteerd wordt met één blok of één hegemoon.
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Bovendien: als er één waarborg is dat de kloof die Amerika van Europa scheidt,
aan Europese kant niet nog wijder wordt dan zij de laatste jaren al was, dan is het
wel een Engeland dat actief deelneemt aan de Europese koersbepaling.
Ook daarmee zou dan een lang gekoesterde wens van Nederland vervuld worden.
(Natuurlijk: als Amerika die kloof wijder wil maken, dan is daar weinig aan te doen.
It takes two to tango.)
Maar zou zo'n ontwikkeling als hierboven geschetst en, overigens met de nodige
slagen om de arm, verwelkomd is, niet in strijd zijn met Nederlands eveneens lang
gekoesterde streven naar een Europa waarvan het beleid op gemeenschappelijke,
liefst supranationale basis bepaald wordt? Ja, maar het is duidelijk geworden dat
althans een buitenlandse politiek niet op die manier tot stand kan komen, zeker niet
in een EU van 25 leden.
De keus voor Nederland is dus: moet het vasthouden aan het ruim vijftig jaar oude
ideaal, met de zekerheid dat het dan in schoonheid zal sterven, of moet het zich een
plaats zien te verwerven in een ‘Europa der staten’, waarvan het beleid door de groten
in gemeen overleg aangegeven wordt? Nu Engeland zich bij de groten schaart, is die
keus niet moeilijk.
De keus is te minder moeilijk omdat Nederland altijd, ook toen het formeel neutraal
was, een plaats heeft gezocht tussen de omringende grote mogendheden, daarbij in
de praktijk eerder aanleunend tegen Engeland dan tegen een van de twee grote
continentale buren.
In de tijd van de Koude Oorlog werd die traditionele plaats van Engeland in het
Nederlands beleid door de Verenigde Staten overgenomen. Nu de Koude Oorlog
voorbij is en de Verenigde Staten grotere afstand nemen tot Europa (andere
‘oorlogstonelen’ zijn belangrijker geworden), kan Nederland het slechts begroeten
als Engeland, door een actievere deelneming aan het Europees overleg, weer een
factor in de Nederlandse calculaties wordt.
Nogmaals: de keus is voor Nederland niet moeilijk minder moeilijk dan voor
landen die niet alleen groter zijn (zoals Polen), maar zich ook nog als grote
mogendheid beschouwen (zoals Italië en Spanje).
Maar het moet zich dan wel hoeden voor illusies, waaraan velen zich ruim veertig
jaar geleden hebben overgegeven, toen, door Engelands toetreding tot de (toen nog)
Europese Economische Gemeenschap, een doel werd bereikt waarvoor Nederland
zich altijd beijverd had; de illusie namelijk dat Engeland, uit dankbaarheid of welke
andere motieven dan ook, doorgaans aan de Nederlandse kant zou gaan staan. Dat
gebeurde natuurlijk niet. Dankbaarheid en vriendschap zijn, ondanks alle mooie
woorden bij banketten en staatsbezoeken daaraan gewijd, geen gangbare munt in het
verkeer tussen staten (trouwens, in de binnenlandse politiek ook niet). Engelands
deelneming aan ‘Europa’ werd dus, wat dat betreft, een teleurstelling voor Nederland.
Dat had zij niet hoeven te worden als die illusies niet waren gekoesterd in het
naïeve Nederland, dat niet wist dat in de internationale politiek slechts belangen
opgeld doen. En Nederlands belang is dat Engeland of dit nu, in gegeven gevallen,
al dan niet aan Nederlands kant staat actief aan de Europese beleidsvorming (in welk
verband dan ook) deelneemt en daardoor voor Nederland de speelruimte iets vergroot.
Veertig jaar geleden is lang geleden, maar toch is het interessant te zien hoe
gegevens, zij het in andere gedaante, dezelfde blijven. In de gesprekken met politici
en ambtenaren die in de jaren 1945 tot 1975 het Nederlandse Europabeleid hebben
helpen bepalen gesprekken die gebundeld zijn in het boek Voor Nederland en Europa
(2001), blijkt dit voortdurend.
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Zo zegt een politicus uit die dagen, oud-minister Jelle Zijlstra: ‘Een Europa zonder
Engeland is geen echt Europa. Het is niet gezond als Duitsland en Frankrijk de trein
“Europa” blijvend zouden domineren. Er moeten ook tegenkrachten zijn. Ik heb het
altijd wel gevoeld, en dat was ook het algemene Nederlandse standpunt: Engeland
moet erbij. Maar Engeland heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt.’
Nee, natuurlijk niet, want zoals Zijlstra eerder zegt: ‘De Europese eenwording is
geen mooi-weerzeilen. Het blijft een weerbarstige materie. Ons stond steeds voor
ogen: over welk Europa hebben we het? Met wat voor buren krijgen we te maken?
Hoe is het evenwicht? Wie domineert wie? Overigens, wie draait wie een loer?’
En Nederland, België en Luxemburg vergaderen ook in Benelux-verband, zei
Balkenende. Hij had eraan toe kunnen voegen: en zijn het desondanks niet altijd met
elkaar eens. Zou het tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland anders gaan? Reden
temeer om zich niet druk te maken over hún tripartiete beraad.
NRC Handelsblad van 12-02-2004, pagina 7

Geen oog voor de diepere aardlagen
Als de West-Europeanen het recht zouden hebben deel te nemen aan de Amerikaanse
presidentsverkiezingen van a.s. november, dan zouden zij waarschijnlijk in grote
meerderheid tegen Bush stemmen (in Midden- en Oost-Europa zou de keus
vermoedelijk anders uitvallen).
Nu de Democratische tegenkandidaat vrijwel zeker John Kerry wordt, een senator
uit Massachusetts, wordt die keus voor West-Europa nog aantrekkelijker. Immers,
te beginnen met president Franklin D. Roosevelt (1933-1945) is het Amerikaanse
beleid ten aanzien van Europa ruim een halve eeuw lang grotendeels uitgemaakt
door een elite uit het noordoosten van Amerika (hoewel van de elf presidenten na
Roosevelt er slechts twee, Kennedy en Bush sr., uit die streek kwamen).
Door het grotendeels door die elite bepaalde beleid is West-Europa verwend
geraakt: eerst werd het na de Tweede Wereldoorlog door de miljarden van de
Marshallhulp weer op de been gebracht, en vervolgens zorgde Amerika er met zijn
militaire macht voor dat de Sovjet-Unie haar macht niet over West-Europa zou
uitstrekken. (Natuurlijk was dat ook een Amerikaans belang, maar dat doet niet af
aan het belang dat West-Europa bij dat beleid had.)
Welnu, nu is er weer kans dat een man uit die noordoostelijke elite president wordt,
een man bovendien die deels in Europa opgevoed is. Begrijpelijk is het dan dat de
West-Europeanen hopen dat, na een intermezzo van vier jaar nogal bruut
unilateralisme, het vertrouwde multilateralisme weer in Washington de toon zal
aangeven. Dat is niet alleen de hoop van de publieke opinie maar ook, heimelijk,
van menige kanselarij in West-Europa.
Nu, dat zou weleens een misrekening kunnen zijn. Natuurlijk, Kerry is meer
internationalist, meer multilateralist, meer op Europa gericht en meer civiel ook dan
Bush en zijn vrienden, maar hij zal met dezelfde ‘objectieve’ gegevens te maken
krijgen als die welke Washington op dit ogenblik naar zijn hand probeert te zetten.
Er is namelijk iets in de wereld ver-anderd sinds de wittebroodsdecennia na de Tweede
Wereldoorlog.
In de eerste plaats is de Koude Oorlog voorbij. Die was bijna een halve eeuw lang
de ratio geweest van de Amerikaanse politiek waarvan West-Europa zo geprofiteerd
heeft.
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De macht van de Sovjet-Unie, ja de Sovjet-Unie zelf, waarvoor West-Europa zo
bang was, is verdwenen. Haar vroegere satellieten hebben zich bij West-Europa
aangesloten. Ergo: Europa heeft Amerika minder nodig.
Omgekeerd heeft Amerika Europa minder nodig. Het verlies van West-Europa
aan de Sovjet-Unie zou de wereldbalans ten ongunste van Amerika hebben doen
uitslaan. Welnu, de Sovjet-Unie bestaat niet meer. Dus is dat gevaar voor Amerika
geweken. Europa is niet langer Amerika's belangrijkste strijdtoneel. Zijn strategische
waarde voor Amerika is sterk afgenomen, terwijl het economisch Amerika's
concurrent is geworden.
Andere gevaren vragen nu om Amerika's aandacht. In de eerste plaats het
terrorisme, dat de plaats van de Sovjet-Unie als vijand nr. 1 heeft ingenomen. En
niet zonder recht, want het heeft op 11 september 2001 Amerika in zijn hart getroffen.
De Europeanen onderkennen dat gevaar wel, maar reageren er gelatener op tot
onbegrip, zo niet woede, van de Amerikanen.
Dan is er China dat, met zijn bevolking van ruim 1 miljard, zich in sneltreintempo
ontwikkelt tot de vierde handelsmogendheid ter wereld en de plaats van Japan, welks
economische macht Amerika twee decennia terug nog zo duchtte, dreigt in te nemen.
Militair kan het nog niet tippen aan Amerika's macht, maar dat zal China heeft de
tijd op den duur zeker gebeuren. Dan zal het de plaats van de Sovjet-Unie in de
Amerikaanse preoccupaties hebben ingenomen. Wat stelt Europa daartegenover om
Amerika's aandacht vast te houden? Zijn strategische betekenis is, zoals gezegd,
afgenomen, maar het doet geen moeite zijn economisch gewicht om te zetten in
militair gewicht. Daartoe ontbreekt niet alleen de ambitie, maar ook de nodige
politieke eenheid. Voor Amerika is het dus minder interessant op z'n hoogst nog als
een terrein dat, door zijn verdeelheid, verleidt tot een ‘verdeel en heers’-politiek.
Maar moet Amerika niet ten minste rekening houden met een Europa als brandpunt
van intellect, wetenschap en technologie? Vier jaar geleden riep de Europese Unie
2010 uit als het jaar waarin Europa de meest dynamische kenniseconomie ter wereld
zou hebben. Na vier jaar begint deze uitspraak steeds meer te lijken op de grootspraak
van Nikita Chroesjtsjov in 1960 dat de Sovjet-Unie over twintig jaar (in 1980 dus)
Amerika op economisch gebied ingehaald zou hebben. En zie wat daarvan terecht
is gekomen.
‘Al het provinciale gepruts met kenniseconomie doet er niets aan af: we scoren
als Europa onvoldoende als het gaat om vooruitgang. De manier waarop de EU
wetenschap organiseert, is rampzalig’, schrijft de bioloog Ronald Plasterk in de
Volkskrant (13 februari). Engeland doet het iets beter, maar ‘continentaal Europa
scoort extreem slecht’. Ook in dit opzicht nauwelijks interessant voor Amerika dus,
ook onder een president Kerry.
Maar vergeten we de ontwikkelingen in Amerika zelf niet. Ook daar hebben zich
in de laatste decennia diepgaande veranderingen voltrokken. In de eerste plaats schuift
het demografisch centrum steeds meer naar het westen weg van Europa dus. Dat
moet zijn gevolgen hebben voor de gevoelsmatige solidariteit met Europa.
In de tweede plaats is misschien als gevolg van die demografische verschuiving
de revival van de religie in Amerika opvallend, zeker vergeleken met de postreligieuze
vogue die in Europa heerst. De culturele verschillen tussen Amerika en Europa, die
er altijd zijn geweest, worden dus eerder groter dan kleiner. Dit zijn allemaal factoren
waar ook een Democratische president mee te maken krijgt. Zeker, in stijl en toon
zal hij misschien verschillen van Bush, Cheney en Rumsfeld en daardoor de
Europeanen meer voor zich innemen, zoals Clinton dat deed. Dit bergt evenwel het

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

gevaar in zich dat de Europeanen blind blijven voor de verschuivingen in de diepere
aardlagen.
NRC Handelsblad van 19-02-2004, pagina 9

Niet helemaal schone handen
In de jaren '70 zat ik in een commissie die de minister van Buitenlandse Zaken moest
adviseren ‘inzake van vraagstukken van ontwapening en internationale veiligheid
en vrede’. Al die zaken vallen onder het chapiter ‘veiligheid’, maar ontwapening en
vrede klinken natuurlijk mooier. Ik heb me altijd afgevraagd of de minister werkelijk
behoefte had aan zo'n advies. Daar heeft hij toch zijn ambtenaren voor, die veel
deskundiger zijn dan de leden van zo'n commissie, die doorgaans niet over de kennis,
althans over de informatie, beschikken van fulltime ambtenaren?
Daarom werden dezen dan ook betrokken bij het beraad van de onafhankelijke
commissie, dus bij de formulering van een advies dat aan hun eigen minister gegeven
werd. Een merkwaardig figuur. Die adviezen kwamen eerst op de tafel van diezelfde
ambtenaren, waar ze vaak in een la verdwenen. Maar ja, naar buiten toe kon de
minister betogen dat hij zich zo breed mogelijk had laten adviseren.
Toch beschouw ik mijn lidmaatschap van die commissie niet als verloren tijd. Het
dwong mijzelf tenminste mij te verdiepen in de zaken waarover advies moest worden
uitgebracht, en ook van de gesprekken met mijn medeleden inderdaad, vogels van
zeer diverse pluimage - heb ik veel opgestoken.
Voorzitter van die commissie was - althans de langste tijd dat ik er deel van
uitgemaakt heb - prof. mr. B.V.A. Röling, een bevlogen, ja bijna charismatische
man. Zijn oorspronkelijke stiel was de criminologie, waarin hij grote naam had
gemaakt. Maar daarnaast was hij zich gaan specialiseren in het volkenrecht en, als
uitvloeisel daarvan, in zaken van oorlog en vrede.
Nadat hij de Leidse leerstoel volkenrecht was misgelopen, had de Rijksuniversiteit
Groningen hem de mogelijkheid gegeven het Polemologisch Instituut op te richten,
dat de wetenschap van oorlog en vrede zou bedrijven. Of dit inderdaad een wetenschap
was, is zeer de vraag. Rölings bekende boek Over oorlog en vrede is in elk geval
niet wetenschappelijk, en zijn instituut heeft hem niet lang overleefd.
Hoe dit ook zij - de adviescommissie waarvan hij in 1973 het voorzitterschap had
overgenomen - nadat hij, hoewel tot het schaduwkabinet van Den Uyl behorend, in
dat jaar geen functie in Den Uyls echte kabinet had gekregen - probeerde hij dienstbaar
te maken aan zijn eigen ideeën.
In plaats van als voorzitter te pogen de zeer verschillende opvattingen die in de
commissie heersten, onder één noemer te brengen, confronteerde hij haar al dadelijk
met een eigen conceptadvies, dat een hoofstuk kon zijn van zijn eigen boek. Gevolg
was dat de commissie subiet uiteenviel en de minister een gedeeld advies kreeg, waar
hij natuurlijk helemaal niets aan had.
Vanzelfsprekend was Röling ook groot voorstander van non-proliferatie, het
tegengaan van uitbreiding van het aantal staten dat atoombommen vervaardigt. Welk
weldenkend mens was daar geen voorstander van? Maar op een goed ogenblik wees
een commissielid hem erop dat Nederland er misschien goed aan zou doen niet te
hard op de non-proliferatietrommel te slaan. Het had zelf boter op het hoofd.
Wat was immers het geval? Een Pakistaanse geleerde, die werkzaam was geweest
voor Urenco, het in Almelo gevestigde Nederlands-Brits-Duitse
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samenwerkingsverband voor verrijking van uranium, was gedrost met medeneming
van geheime blauwdrukken. Nederland, groot voorstander van non-proliferatie, was
zelf onzorgvuldig geweest bij de bevordering daarvan. Röling kon die feiten niet
ontkennen, maar vond het kennelijk niet leuk eraan herinnerd te worden. Gedreven
mensen vinden het nooit prettig geconfronteerd te worden met de realiteit en zeker
niet met een beroep op tactische terughoudendheid. Wat dat betreft was Röling een
typische aanhanger van de gidslandgedachte, die het kabinet-Den Uyl zo dierbaar
was.
Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat die Pakistaanse geleerde, met zijn in
Nederland gestolen blauwdrukken, het zijn land mogelijk heeft gemaakt een
atoommogendheid te worden. Hij wordt daar dan ook geëerd als de ‘vader van de
Pakistaanse atoombom’. Bovendien blijkt hij het middelpunt te zijn geweest (en
misschien nog wel te zijn) van een internationaal netwerk dat kerntechnologie en
-onderdelen verspreidt over de hele wereld, van Libië over Iran tot Noord-Korea.
Dat laatste heeft Abdul Khan - zo heet die geleerde - volmondig erkend. Deswege
heeft de Pakistaanse president hem gekapitteld, maar onmiddellijk daarop
vrijgesproken. Een veroordeling durft hij kennelijk niet aan. Daarvoor is Abdul Khan
in eigen land te populair, en bovendien zou hij bij een proces weleens een boekje
open hebben kunnen doen over de medeplichtigheid van de Pakistaanse militaire
top, waaruit de president zelf voorkomt.
Kortom, nadat het non-proliferatieverdrag van 1968 ongeveer dertig jaar goed had
gewerkt - er waren geen nieuwe atoommachten bij gekomen na Amerika, de
Sovjet-Unie (Rusland), Groot-Brittannië, Frankrijk en China - komt de wereld nu te
staan voor een nieuwe proliferatie, nu van staten die hetzij onberekenbaar zijn, hetzij
grensgeschillen hebben, hetzij andere ambities koesteren.
Het is allerminst uitgesloten dat de producten van de atoomtechnologie ook in
handen komen van niet-statelijke terreurgroepen, zoals Al-Qaeda, voor wie, zoals
onlangs in de Frankfurter Allgemeine stond, massavernietigingswapens ‘niet, zoals
in de westerse denken, het laatste, maar juist het eerste middel zijn’. Dit heeft 11
september 2001 genoegzaam bewezen.
Wat daartegen te doen? Preëmptie en raketafweer komen als mogelijkheden in
een ander licht te staan. Ook misschien zelfs de oorlog in Irak, in zoverre als die
wellicht Libië de laatste stoot heeft gegeven om af te zien van zijn atoominstallaties.
Moreel staan de oude atoommogendheden zwak, want waarom zou anderen ontzegd
moeten worden wat zij hebben?
Het minste wat hiervan gezegd kan worden, is dat zich geen nieuwe internationale
rechtsorde aftekent; en Nederland, traditioneel voorvechter van zo'n orde, kan zich
helaas niet beroepen op helemaal schone handen.
NRC Handelsblad van 26-02-2004, pagina 7

Liberalisme en kapitalisme
‘De liberale democratie is het eerste politieke systeem dat niet zijn eigen ondergang
voortbrengt.’ ‘Voor de socialisten beketent dit dat de grote strijd tegen het kapitalisme
is gestreden.’ ‘Nu moeten de socialisten opereren binnen een historische en
maatschappelijke logica die hun vijandig gezind is.’ ‘Nu staat het socialisme voor
de keuze om op te houden te bestaan of liberaal te worden.’
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Deze citaten, gelicht uit het artikel van de geschiedfilosoof Frank Ankersmit in de
krant van 28/29 februari, doen misschien niet volledig recht aan het hele betoog van
de Groninger hoogleraar, dat bijna een hele pagina beslaat, maar alsof om de juistheid
ervan te bevestigen, spreekt het PvdA-Kamerlid Duivesteijn, eertijds rechterhand
van de verslagen Melkert, in de Volkskrant van 2 maart van de ‘diepe depressie’ en
de ‘ideologische leegte’ waarin links zich bevindt, en ‘nog steeds is er nauwelijks
debat in de PvdA’.
Maar laten we Ankersmit weer het woord geven: ‘Een van de belangrijkste
eigenaardigheden van onze huidige, postmoderne maatschappijen is dat die geen
ruimte meer laten voor alternatieve maatschappijvisies’, zegt hij, vervolgens drie
denkers aanroepend die ongeveer hetzelfde gezegd hebben.
Dit zijn de neomarxist Herbert Marcuse, wiens One-dimensial man (1964) in de
jaren '60 bijna verplichte lectuur was; Francis Fukuyama, wiens The end of history?
uit 1989 na de val van de Muur het gesprek van de dag was; en Alexis de Tocqueville,
die, hoewel al bijna anderhalve eeuw dood, minder verouderd is dan de twee eerder
genoemden.
Van Tocqueville zegt Ankersmit dat deze in het tweede deel van zijn De la
démocratie en Amérique stelt ‘dat de liberale democratie het eigenaardige vermogen
bezit om alle alternatieven voor zichzelf de verstikkingsdood te laten sterven’. In
mijn exemplaar van dit boek heb ik zo'n passage niet terug kunnen vinden, maar ik
geef toe: ik heb er slechts vluchtig doorheen gelezen.
Wat ik wél in dat tweede deel van Tocquevilles nog steeds actuele meesterwerk
heb gevonden, is deze opmerking: ‘Tous les peuples de l'Amérique ont un état social
démocratique’, wat vertaald zou kunnen worden als: ‘In heel Amerika heerst een
sociale democratie.’ Elders in dit deel gebruikt Tocqueville deze uitdrukking nog
een paar keer.
Een merkwaardige uitdrukking! Tocqueville schreef in de jaren '30 van de 19de
eeuw, toen het begrip ‘sociaal-democratie’ nog nauwelijks in zwang was (‘socialisme’
wél). Tocqueville zet dan ook geen koppelteken tussen beide deelwoorden, waardoor
het eigenlijk geen goed Frans is, wat ook merkwaardig is. Maar wat bedoelt
Tocqueville ermee? Zeker niet dat Amerika sociaal-democratisch is. Hij licht de
uitdrukking aldus toe: ‘Aangezien de maatschappelijke verhoudingen er democratisch
zijn, heeft de democratie geen moeite haar heerschappij te vestigen.’ En: ‘De
democratie is er langzamerhand doorgedrongen in de gebruiken, opvattingen en
vormen; men vindt haar terug in alle details van het maatschappelijke leven, evenals
in de wetten.’
Laat ik hier onmiddellijk aan toevoegen dat ik van deze ‘vondst’, die ik indirect
aan Ankersmit te danken heb, niet melding maak bij wijze van oppositie tot zijn
betoog, waar ik het in grote trekken wel eens mee ben, maar omdat ik haar te curieus
vond om onvermeld te laten.
Wezenlijker, en wél direct betrekking hebbend op Ankersmits betoog, is de vraag
of de liberale democratie inderdaad ‘het eerste politieke systeem is dat niet zijn eigen
ondergang voortbrengt’, zoals hij stelt. De toekomst zal het uitwijzen, maar
waarschuwde dezelfde Tocqueville niet in verscheidene hoofdstukken voor de
‘tirannie van de meerderheid’? En elke tirannie draagt de kiemen van haar ondergang
in zich.
Ook mag ik er misschien aan herinneren dat een massabeweging als het fascisme
waaronder ik ook, niet helemaal correct, het nationaal-socialisme laat vallen gebruik
en misbruik heeft kunnen maken van de essentialia van de democratie (zoals
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verkiezingen en vrije pers) en van haar zwakheden. Zonder dit voorland is het fascisme
ondenkbaar. Het is dus de vraag of het waar is dat de liberale democratie zo immuun
is als Ankersmit stelt.
Andere stelling van Ankersmit: ‘...de grote strijd tegen het kapitalisme is gestreden’.
In de rest van zijn artikel preciseert hij het begrip ‘kapitalisme’ door te spreken van
het ‘liberale kapitalisme’, meestal van het ‘liberaal-kapitalisme’. Dat is verstandig,
omdat er ook niet-liberaal kapitalisme bestaat, bijvoorbeeld dat hetwelk van Chili
onder generaal Pinochet het welvarendste land van Latijns Amerika maakte.
Kapitalisme sec is geen politieke, maar een economische overtuiging, namelijk
dat het in een samenleving aanwezige kapitaal het meeste opbrengt wanneer het in
particuliere handen en onder particulier beheer blijft. Dat is een overtuiging die ook
het liberalisme toegedaan is, maar dat voegt daar de voorwaarde van de democratische
rechtsstaat aan toe.
Het is mogelijk dat ook het socialisme steeds meer naar deze overtuiging tendeert.
Ankersmit noemt socialisten die ‘bereid zijn om heel wat liberaal water in de
socialistische wijn te doen’, althans ‘het gegeven respecteren in de
liberaal-kapitalistische orde te leven’, terwijl in het Britse Labour ‘de verkapte
liberalen het heft zelfs helemaal in handen hebben genomen’.
Het is, zoals gezegd, mogelijk, maar even interessant is de vraag hoe de houding
van het liberalisme tegenover het zegevierende kapitalisme zal zijn. Het kapitalisme
zelf heeft namelijk geen enkel politiek of moreel beginsel. Het past zich aan alle
omstandigheden aan. Zijn overlevingsvermogen is daardoor fenomenaal. Rebelleren
de studenten ergens, zoals in de jaren '60, dan ziet het kapitalisme in hun alternatieve
smaak en mode onmiddellijk een markt. Hetzelfde met porno of, voor hetzelfde geld,
de God business in Amerika.
Wie daartegen is, zal het kapitalisme willen beteugelen, matigen, remmen. Zijn
de liberalen daartoe bereid? Zo ja, dan kan dat moeilijk om andere dan morele redenen
zijn. En als dat zo is, wat is dan de grondslag van die moraal? Het is misschien waar
dat, zoals Ankersmit zegt, ‘je met ideologie tegenwoordig niet ver meer komt’, maar
het zijn toch niet onwezenlijke vragen.
NRC Handelsblad van 04-03-2004, pagina 9

Een strategische visie
Een politicus die van mening verandert en dat zelf bekendmaakt, is een zeldzaamheid.
Zo iemand moet zich, wil hij tenminste nog een rol in de politiek blijven spelen, sterk
voelen staan. Zo iemand is kennelijk Joschka Fischer, de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken.
In twee onlangs afgegeven interviews (in de Berliner Zeitung) van 28 februari en
de Frankfurter Allgemeine van 6 maart) heeft hij verklaard wat hem van mening
heeft doen veranderen. Het zijn de aanslagen van 11 september 2001, die hij een
‘weltpolitische Zäsur’ noemt. Toen werd de wereld geconfronteerd met een ‘volledig
nieuw gevaar’, dat hij niet aarzelt een nieuwe vijand te noemen.
Dit heeft ook voor Europa gevolgen. Eigenlijk had de Europese Unie al in november
1989 moeten beseffen dat zij er een strategische dimensie bij had gekregen. Immers
nu de Koude Oorlog was afgelopen, kon zij die dimensie niet meer, zoals tot dusver,
aan Amerika overlaten.
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Op 11 september 2001 zou die nieuwe vijand opdoemen, en daarmee was het
conflict, met een andere supermacht, de Sovjet-Unie, vervangen door een
asymmetrisch conflict, met een vijand die totaal andere wapens gebruikt en geen
territorium als uitgangspunt heeft. Op dat nieuwe gevaar reageerde de EU niet als
eenheid. Het waren de afzonderlijke lidstaten die dat, voorzover zij tevens lid van
de NAVO (product van de Koude Oorlog) waren, deden. Daarmee begon, zegt
Fischer, ‘de eigenlijke splitsing van de EU’.
Europa was zich dus zijn strategische dimensie niet bewust geweest en als zodanig
geen strategische gesprekspartner voor Amerika. Dat kan het alleen zijn wanneer het
‘in continentale orden van grootte handelt. Rusland, China, India en natuurlijk de
Verenigde staten die hebben de nodige grootte. Wij Europeanen staan voor de vraag
of wij nauw genoeg met elkaar kunnen samenwerken om ons gewicht tot gelding te
brengen. De klein-Europese concepten werken eenvoudig niet meer. Daarmee kan
ons continent de strategische dimensie niet opvullen, en die is onontbeerlijk’.
Met het oproepen van dit brede perspectief trapt Fischer op verscheidene tenen.
In de eerste plaats die van zijn Groene partijgenoten, die niet gewend zijn in
strategische termen te denken. Integendeel, daar gruwen ze eerder van, want die doen
hen denken aan de Kissingers, de Amerikaanse denktanks, ja, misschien aan de tijd
dat Duitsland nog Weltpolitik wenste te bedrijven. Ook voor vijandbeelden zijn ze
allergisch. Maar daar trekt Fischer zich niets van aan. En hij voelt zich sterk, want
hij weet dat wanneer de Groenen hem niet langer als boegbeeld zouden hebben, zij
tot een onbetekenend groepje zouden ineenschrompelen. Fischer is immers de
populairste politicus in zijn land.
Ook Frankrijk moet verrast zijn geweest door Fischers uitspraak dat klein-Europese
concepten niet meer functioneren. Vier jaar geleden had hij zich nog, in een
opmerkelijke rede voor de Berlijnse Humboldt-universiteit, uitgesproken voor de
vorming van een beperkte groep van Europese landen, die met de integratie verder
willen gaan dan andere. Een Gravitationszentrum noemde hij zo'n groep, ook wel
‘voorhoede’ en ‘locomotief’.
Maar nu is hij, onder de indruk van 11 september 2001, daarvan teruggekomen,
zoals hij openlijk toegeeft. Die eerlijkheid siert hem, maar Frankrijk zal niet zo
gecharmeerd zijn van die volte-face. Het ziet immers in een kern-Europa, waarvan
het natuurlijk droomt de leiding te nemen, president Chirac spreekt van groupes
pionniers de enige mogelijkheid om in een Europese Unie van 25 leden, die deze per
1 mei zal tellen, nog een beslissende invloed uit te oefenen.
Maar volgens Fischer is zo'n kern-Europa passé. Blijkbaar is hij geschrokken van
de vijandige reactie die een jaar geleden een poging tot zo'n kern-Europa Frankrijk,
Duitsland, België en Luxemburg in Midden-Europa heeft opgeroepen. Daarmee was
Europa waarlijk gespleten en Duitsland in één klap zijn invloed in zijn achterland
kwijt. Door deze conceptie nu te verloochenen, probeert Fischer zijn land zijn
middenpositie in Europa te hergeven een in wezen sterkere strategische positie dan
die welke Frankrijk daarin inneemt.
Nu kunnen wij, met alle waardering voor Fischers strategische visie, ons afvragen:
wat betekent dit eigenlijk allemaal? In de eerste plaats is de regering waarvan Fischer
deel uitmaakt, buitengewoon zwak. Bondskanselier Schröder is geen strategisch
denker, maar eerder een tacticus die maar één ding wil: aan de macht blijven. En zijn
kansen daarin te slagen zijn op dit ogenblik klein. Wat dat betreft, kan aan Fischers
strategische visie niet veel meer betekenis gehecht worden dan indien een minister
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van Buitenlandse Zaken van een klein land, Nederland bijvoorbeeld, zich in zulke
grandioze bespiegelingen zou vermeien: misschien interessant, maar zeker irrelevant.
In de tweede plaats: maakt Fischers visie van een Europa van dezelfde strategische
grootte als India, China of de Verenigde Staten enige kans? ‘Europa kan ook
uiteenspatten’, zegt de interviewer van de Berliner Zeitung, Fischers antwoord daarop
luidt: ‘Nee, daar is Europa te oud voor, de instellingen te gevestigd. Een mislukking
kunnen we ons eenvoudig niet veroorloven.’
Ach, de wereldgeschiedenis is vol van ondernemingen die de mensheid zich niet
kon veroorloven. De twee wereldoorlogen zijn daar voorbeelden van, waarvan juist
dat oude Europa de ontketenaar én het slachtoffer was. Dus dát is geen overtuigend
antwoord. Maar het is waar: ‘Het is niet nodig hoop te koesteren om iets te
ondernemen noch te slagen om te volharden.’ Dat moet zelfs een scepticus toegeven.
Voor Nederland, welks nauwe banden met Duitsland vorige week tijdens koningin
Beatrix' bezoek aan Duitsland in alle toonaarden bezongen werden, is de visie van
de minister van Buitenlandse Zaken van dat grote land hoe dan ook belangrijk. En
de lichte afstand ten opzichte van Frankrijk die Fischer lijkt te nemen, biedt onze
diplomatie meer mogelijkheden dan zij vorig jaar had, toen het, volgens Chirac,
onmogelijk was een vel papier tussen zijn positie en die van Schröder te schuiven.
NRC Handelsblad van 11-03-2004, pagina 9

Van Tocqueville naar Klaasje Zevenster
Twee weken geleden, in mijn artikel van 4 maart, heb ik een heel verhaal opgehangen
aan wat nu een leesfout blijkt te zijn. Wat is het geval? In de Tocquevilles beroemde
boek De la démocratie en Amérique had ik een zin gevonden ik noemde het zelfs
een ‘vondst’ die ik merkwaardig vond. Die zin luidde: ‘Tous les peuples de l'Amérique
ont un état social démocratique.’ En waarom vond ik die uitspraak merkwaardig? In
de eerste plaats leek Tocqueville hiermee de opkomst van de sociaal-democratie die
op het ogenblik dat hij zijn boek schreef nog helemaal niet bestond te voorzien. In
de tweede plaats vond ik die zin ‘geen goed Frans’.
Welnu, dit blijkt allemaal onzin onzin omdat ik die zin verkeerd gelezen had. Ik
had nl. social gezien als bijwoord van démocratique, wat inderdaad slecht Frans zou
zijn geweest terwijl het in werkelijkheid een bijvoeglijk naamwoord is bij état.
Tocqueville heeft het dus over een état social (een maatschappelijke stand van zaken),
die démocratique is. Ik moet last hebben gehad van een blinde vlek en heb wat erger
is als gevolg daarvan Tocqueville van slecht Frans beticht.
Het toeval wil dat wanneer deze regelen onder de ogen van de lezer komen, ikzelf
in Frankrijk vertoef, waar mijn kennis van het Frans een herkansing krijgt. De
vooruitzichten zijn niet bemoedigend, want op mijn in het Frans gestelde
boodschappen (per fax) aan het hotel kreeg ik steevast antwoord in het Engels.
Nederlanders kennen geen Frans, moeten ze daar denken. Een droevige constatering
op een ogenblik dat de boekenweek in het teken van Frankrijk staat.
Om redenen in het voorgaande vermeld kan deze rubriek vandaag niet reageren
op wereldschokkende gebeurtenissen die intussen plaatsgevonden zouden kunnen
hebben, bijvoorbeeld op een voortijdige overstroming van grote delen van Nederland
als gevolg van ‘verschrikkelijke vloedgolven’, die een rapport, in opdracht van het
Pentagon in de jaren '70 geschreven, voor het jaar 2007 voorspelde (als we tenminste
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het verhaal van Martin van Creveld in De Groene Amsterdammer van 5 maart moeten
geloven).
Maar aangezien deze rubriek als stelregel heeft altijd een actuele gebeurtenis als
aanleiding voor een beschouwing te hebben (al was het slechts een pas verschenen
boek, dat verder over de oudste oudheid mag gaan), wil ik vandaag als aanleiding
nemen een recent artikel van Maarten 't Hart waarin hij de aandacht vraagt voor
romans die, zijns inziens ten onrechte, in vergetelheid zijn geraakt.
Ik moet bekennen dat zelfs heel wat van de door hem genoemde schrijvers mij
onbekend waren. Dat was evenwel niet het geval met Marcellus Emants (1848-1923),
van wie ik toevallig vorig jaar een tiental boeken of novellen, die in mijn kast stonden,
herlezen had. Daartoe behoorde echter niet Inwijding uit 1901, dat Maarten 't Hart
roemde.
Reden voor mij om het te gaan lezen. Ik moet zeggen: het viel mij tegen. Kan ons
het leven van een Haags aankomend advocaat, die er een maintenee op na houdt,
veel schelen, al geeft het boek ons ongetwijfeld een goed beeld van de
laatnegentiende-eeuwse Haagse burgerij, vermaatschapt aan de adel (zijn adellijke
moeder, bij wie hij inwoont, is echter een verschrikkelijke burgertante).
Maar waarschijnlijk heb ik het een en ander bij het lezen gemist, want in De
levensbeschouwing van Marcellus Emants van F. Boerwinkel (1943) lees ik dat
‘buiten het enge perk van de door maatschappelijk fatsoen geslagen paaltjes’ de
hoofdpersoon ‘tenslotte niet zijn eigen leven durft te gaan leven; hij keert gehoorzaam
terug binnen die paaltjes en verraadt daarmee alles wat er nog aan rudimenten van
edele motieven eens bij hem aanwezig was’, zoals ‘de quasi-sociale belangstelling
in het lot van de arbeider’.
Maar ook na lezing van deze exegese was ik niet onder de indruk. Dat was heel
anders met een van Emants' andere boeken, het door Maarten 't Hart niet genoemde
Liefdeleven uit 1916. Dat was een openbaring voor mij. Hoewel de titel een
keukenmeidenroman doet vermoeden, blijkt het de wrange tekening van een huwelijk
tussen twee mensen die elkaar, ondanks alle goede wil, maar niet kunnen begrijpen
een thema dat nog volkomen modern is (alleen het decor is oud).
Volgens mij staat dit boek op hetzelfde niveau en is het even actueel als Langs
lijnen van geleidelijkheid en Aan de weg der vreugde van Louis Couperus (een
jongere tijdgenoot van Emants) en overtreft het Emants' bekendste boek, Een nagelaten
bekentenis uit 1894.
Maar ik wil me niet als deskundige opwerpen, te minder omdat nogal wat van de
boeken die ik de laatste jaren herlezen heb vaak na vele decennia mij nogal
tegengevallen zijn. Zo onlangs nog La chartreuse de Parme van Stendhal na de
lyrische recensies naar aanleiding van de jongste vertaling ervan moest ik opnieuw
tot de conclusie komen dat veel mij blijkbaar ontgaan was en Voyage au bout de la
nuit van Céline, dat ik bijna vijftig jaar geleden ademloos gelezen had.
De les die hieruit misschien getrokken kan worden, is dat je geen boeken moet
herlezen. De kans is groot dat illusies dan verdwijnen en dierbare herinneringen
gestoord worden. Maar ook eerste lezing van beroemde boeken kan tegenvallen. Zo
kreeg ik onlangs, na een bekentenis dat ik nooit Thomas Manns Buddenbrooks
gelezen had, twee exemplaren van dit boek cadeau. Plichtsgetrouw ben ik het gaan
lezen. En? Ongetwijfeld een knap boek, dat ik met plezier gelezen heb. Maar, vraag
ik mij af, is het een groter meesterwerk dan de Barchester- en Palliserseries van
Anthony Trollope, die kostelijke, maar niet (zoals vaak bij de bekendere Thackeray)
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karikaturiserende schetsen zijn van het kerkelijke en politieke leven in het Victoriaanse
Engeland?
Het is de vraag van een liefhebber, die naar Frankrijk als lectuur heeft meegenomen
Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep, dat hij nooit eerder gelezen had. Hij heeft
zich er al op voorbereid dat dit waarschijnlijk niet tot de wereldliteratuur behoort,
maar daarom hoeft het nog niet onleesbaar te zijn.
NRC Handelsblad van 18-03-2004, pagina 9

Juliana liet zich niet ringeloren
Er is een tijd geweest dat ook ik koningin Juliana heb gediend, maar van mijn
suggesties heeft zij kritisch en spaarzaam gebruikgemaakt. Waar heb ik het over? Ik
heb het over het officiële bezoek dat zij en prins Bernhard in april 1952 aan de
Verenigde Staten brachten, waar ik toen werkzaam was als directeur van het
Nederlands Informatiebureau (NIB).
Zondag heb ik daar het een en ander over verteld in het televisieprogramma
Netwerk, waarin delen waren opgenomen van een interview dat ik jaren geleden
hoeveel jaren weet ik niet meer heb afgegeven. Als ik nu over dat bezoek uit 1952
hier ook wat zeg, komt dat voor sommige lezers neer op een herhaling. Anderen
zullen misschien tegenstrijdigheden tussen het gesprokene en het geschrevene
ontdekken. Geen van beide berust op geschreven bronnen.
Maar eerst: hoe kwam ik toen in New York (standplaats van het NIB)? In 1949
had het ministerie van Buitenlandse Zaken mij gevraagd op het NIB te komen werken.
Ik was toen sinds 1945 redacteur buitenland bij de Nieuwe Rotterdamse Courant,
maar de krant vond het belangrijk iemand op de redactie met een Amerikaanse
ervaring te hebben en was bereid mij voor een paar jaar uit te lenen.
Kon zij mij dan zelf niet naar Amerika sturen, als correspondent bijvoorbeeld?
Nee, want ze had daar al een correspondent zitten. Bovendien moet men niet vergeten
dat Nederland in die tijd, vlak na de oorlog, heel krap in de dollars zat. Voor reisjes
naar, laat staan langere verblijven in, Amerika waren nauwelijks dollars beschikbaar.
De uitnodiging van BZ was dus een buitenkansje. Mijn werkzaamheden in New York
brachten mee dat ik, toen in 1951 bekend werd dat het koninklijk paar het jaar daarna
de VS zouden bezoeken, ongeveer driekwart jaar de tijd had om dit bezoek publicitair
voor te bereiden. Zo werd ik ook al spoedig door de ambassade te Washington
ingeschakeld om voor redevoeringen die de koningin tijdens dat bezoek zou houden,
concepten te helpen maken.
De bedoeling was dat aan de koningin al op een vroeg tijdstip die concepten
voorgelegd zouden worden, want de ambassade en ik ook trouwens - was nogal
geschrokken van de enigszins zweverige redevoeringen die zij in 1951 bij soortgelijke
bezoeken in Parijs en Londen had gehouden. Voor zo'n zweverigheid hadden de
Amerikanen, op een ogenblik dat de Koude Oorlog op een hoogtepunt was, helemaal
geen oor. Dat dachten we tenminste.
Hoe dat ook zij - de minister van Buitenlandse Zaken, Dirk Stikker, dacht zichzelf
en de koningin een dienst te bewijzen door haar maanden vóór het bezoek een pak
kant-en-klare concepten voor te leggen. Maar hij had buiten de waard gerekend, want
de koningin had intussen ook niet stilgezeten en trok een stapel eigen redevoeringen
uit een la.
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Wat zich toen en daarna heeft afgespeeld weet ik natuurlijk niet uit eigen ervaring.
Ik zat niet in Soestdijk, maar in New York. Bovendien was ik maar een radertje in
het hele team dat zich met dat bezoek bezighield. Maar volgens geruchten die ons
toen al spoedig bereikten, zou de koningin van onze concepten hebben gezegd:
‘Meneer Stikker, het bier is weer best.’ Dat was een toespeling op een reclameleus
van Heinekens Brouwerij, waarvan Stikker vóór zijn ministerschap president-directeur
was geweest. (Juliana's favoriete bier was overigens Brand uit Maastricht.)
Dat het toen bijna op een crisis tussen staatshoofd en kabinet zou zijn uitgelopen
en de koningin gedreigd zou hebben niet naar de VS te gaan als zij haar eigen
redevoeringen, waar het kabinet grote bezwaren tegen had, niet zou mogen houden
waarop het kabinet door de knieën zou zijn gegaan - dat heb ik evenmin uit eigen
ervaring. Het enige wat ik weet is dat we, toen de koningin haar redevoeringen
uitsprak, er niet heel veel van onze concepten in terugvonden.
Dat was in het bijzonder het geval met de redevoering voor het Amerikaanse
Congres, die op een ogenblik dat de Verenigde Naties een oorlog in Korea aan het
voeren waren - een bijna pacifistische toon had. De enige Nederlandse krant die daar
iets van durfde zeggen, was Het Parool, dat zich afvroeg of de regering - de krant
eerbiedigde zorgvuldig het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid misschien in meditatie was gegaan en ‘stemmen’ had gehoord.
En de Amerikanen zelf, tot wie die redevoeringen gericht waren? Waren die
verbaasd of verontwaardigd? Helemaal niet. De koningin had groot succes met haar
redevoeringen. Onze bezorgdheid was dus om niets geweest. Een klassiek voorbeeld
van verkeerd public-relations-advies dus, dat ik ook mezelf kon aantrekken. Maar,
zoals alle diplomaten, voorlichters en, niet te vergeten, journalisten, konden we dit
succes achteraf ook wel weer verklaren. In al de koninklijke redevoeringen was
kennelijk een jonge, bewogen vrouw aan het woord, die niet een door ambtenaren
gemaakte tekst voorlas, zoals koningin Elizabeth van Engeland, die kort tevoren op
bezoek was geweest, had gedaan. Het was niet de tekst zozeer die indruk maakte die werd door weinigen (behalve misschien een enkele ambtenaar van het State
Department) kritisch aangehoord - maar de persoon. Wat dat betreft, was Juliana's
optreden een meesterstuk - dat echter ook gauw vergeten was. Schade heeft haar
‘pacifisme’ in elk geval de Nederlandse-Amerikaanse betrekkingen niet berokkend.
Tijdens dat bezoek kreeg ik de koningin evenwel ook eventjes van een andere kant
te zien. De New Yorkse pers, die het bezoek volgde, had aangedrongen op een
persoonlijke ontmoeting met Juliana. Na overleg met haar secretaris kon ik de pers
toezeggen dat daartoe mogelijkheid zou zijn na afloop van een officieel diner (met
de Veiligheidsraad van de VN, meen ik).
Maar toen het zover was, wilde de koningin daar niets van weten. Bij wie de schuld
lag - bij de secretaris of iemand anders - weet ik niet. In elk geval was de koningin
onverzettelijk. ‘Ik laat me niet ringeloren’, klinkt het nog in mijn oren. Hier was
Juliana even niet de lieve vrouw die iedereen in haar zag, en ik stond tegenover de
pers in mijn hemd.
‘Lief en zorgzaam en dan opeens driftig’, zei oud-premier De Jong, die haar veel
beter gekend heeft, van haar na haar overlijden. Maar is zo nu en dan een driftbui
ook niet menselijk?
Zo'n bezoek is niet voor herhaling vatbaar, al was het slechts omdat de
internationale context in 1952 een volstrekt andere is dan nu. Nederland had, als een
van de bondgenoten in een kleinere NAVO, een nog enigszins bevoorrechte positie
in de VS. Het gevoel van solidariteit is, met het einde van de Koude Oorlog, over en
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weer sterk afgenomen en Amerika's aandacht geldt niet meer in de eerste plaats
Europa, laat staan Nederland.
Voor de hele periode van Juliana's koningschap geldt het dichterwoord: ‘Voorbij,
voorbij, o en voorgoed voorbij.’

Gerectificeerd
Brand-brouwerij
In de column Juliana liet zich niet ringeloren (25 maart, pagina 9) wordt de brouwerij
van Brand, Juliana's favoriete bier, gesitueerd in Maastricht. De brouwerij staat in
Wijlre.
NRC Handelsblad van 25-03-2004, pagina 9

Aardverschuivingen
Nu, tijdens mijn korte afwezigheid, waarvan ik de lezer twee weken geleden op de
hoogte stelde, hebben de ‘verschrikkelijke vloedgolven’ die, volgens een rapport aan
het Pentagon uit de jaren '70, omstreeks deze tijd grote delen van Nederland zouden
verzwelgen, op zich laten wachten, zodat mijn vooruit geschreven artikel vol
beuzelarijen rustig op 18 maart kon verschijnen.
Toch heeft zich in die week een onvoorziene aardverschuiving voorgedaan, waar
ik, als ik niet weg was geweest, op 18 maart zeker zou hebben gereageerd. Ik bedoel
niet zozeer de verschrikkelijke terreuraanslag in Madrid, die aan honderden het leven
heeft gekost - want zulke aanslagen zijn geen verrassingen meer - maar eerder de
uitslag van de daarop volgende verkiezingen, die Spanje in één klap van bondgenoot
tot tegenstander van Amerika heeft gemaakt.
In zekere zin is die ommekeer te vergelijken met wat in Duitsland, tijdens de
verkiezingscampagne van september 2002, is gebeurd. Bondskanselier Schröder
haalde toen onverwachts uit naar de Amerikaanse politiek jegens Irak, die hij een
avontierspolitiek noemde. Daartegenover zou hij nu een ‘Duitse weg’ bewandelen.
Ook dit was een aardverschuiving. Duitsland, dat tot dusver zorgvuldig een balans
tussen zijn vriendschap met Frankrijk en die met Amerika had bewaard, keerde zich
nu plotseling tegen de grote bondgenoot, die het na de oorlog uit het diepste slop had
gehaald en zich, na de val van de Muur, meer beijverd had voor de Duitse hereniging
dan Duitslands Franse, Britse en, zo mogen wij daaraan toevoegen, Nederlandse
partners.
Natuurlijk ontving president Chricac de Duitse afvallige met open armen, en zo
werd de Frans-Duitse samenwerking inniger dan zij ooit geweest was. In een ogenblik
van overmoed besloten zij zelfs een soort tegen-NAVO op te richten samen met de
grote mogendheden België en Luxemburg, maar toen Duitsland merkte dat dit
contraproductief werkte op zijn oosterburen, krabbelde het een beetje terug.
Maar intussen was het kwaad geschied. De Duits-Amerikaanse betrekkingen
verkoelden tot het vriespunt (Schröder gold in Washington als een ondankbare schoft),
en een splitsing in Europa was teweeggebracht, want Groot-Brittannië, Spanje, Italië
en de Midden-Europese landen gingen zich nu juist solidair met Amerika verklaren.
Als dat geen aardverschuiving was.
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Natuurlijk valt er veel op Schröders beleid aan te merken. Het is opportunistisch
en zich nauwelijks bewust van de behoedzaamheid die Duitslands ligging midden
in Europa, met niet minder dan negen buren, vereist. Wat dat betreft, was zijn
voorganger Kohl hem de meerdere, en - merkwaardig genoeg - ook zijn minister van
Buitenlandse Zaken, de ‘groene’ Joschka Fischer, geeft meer blijk van
staatsmanswijsheid.
Maar wie, volkomen terecht, Schröder kritiseert, moet niet vergeten dat hij zich
deze ommezwaai in zijn buitenlands beleid meende te kunnen veroorloven, omdat
hij wist dat het Duitse volk niets van oorlog wilde weten en daarom in grote
meerderheid zijn veroordeling van de Amerikaanse politiek zou steunen. En inderdaad:
zijn tegenstander in de verkiezingscampagne, de CDU/CSU, durfde niet Schröders
ommezwaai te beantwoorden door vierkant achter Amerika te gaan staan. Dát is
namelijk het nieuwe: het Duitse volk is in grote meerderheid pacifistisch, en gezien
de zelf uitgelokte - verschrikkingen die het eind van de Tweede Wereldoorlog over
dit volk gebracht heeft - tientallen verwoeste steden, miljoenen vluchtelingen - is dit,
achteraf, niet zo verwonderlijk. Het is alleen de angst voor het communisme, evenmin
onbegrijpelijk gezien de wijze waarop de Russen in Oost-Duitsland huishielden, die
dat pacifisme tijdelijk verdrong. Maar nu is de Sovjet-Unie verdwenen en komt de
pacifistische reflex naar boven.
Welnu, in Spanje heeft zich, mutatis mutandis, ongeveer hetzelfde voorgedaan.
Negentig procent van de Spanjaarden was tegen de steun die premier Aznar aan de
VS gaf in de Iraakse oorlog. Zijn tegenstander, de sociaal-democraat Zapatero, won
de verkiezingen en bewerkstelligde een nieuwe aardverschuiving: Spanje - het is al
gezegd viel uit het Amerikaanse kamp en maakt zich bereid zich bij de Frans-Duitse
alliantie aan te sluiten. Opnieuw een aardverschuiving dus.
Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de Nederlandse politiek. Het voorzichtig
balanceren tussen Amerika en Europa, getuige bijvoorbeeld Nederlands weigering,
vorig jaar, zich aan te sluiten bij de Frans-Duits-Belgisch-Luxemburgse as, maar ook
bij de contra-actie van de meeste andere Europeanen, wordt nu nog moeilijker. En
welke ruggensteun heeft premier Balkenende bij zijn recente bezoek aan het Witte
Huis ontvangen?
Wij weten het niet. Dat komt misschien ook doordat het kabinet het nog niet eens
is over de gevolgen van de aardverschuivingen die Europa, zowel in zijn interne
betrekkingen als in die met de VS, de laatste tijd heeft meegemaakt.
Sommige schijnen vooral bezorgd te zijn over het feit dat in Spanje nu
sociaal-democraten aan de macht zijn. Dat zou wel een heel parochiale reactie zijn.
Maar misschien is dat juist wat de meeste Nederlanders in hun hart willen: een
parochie te zijn.
Parochiaal is ook de uithaal van CDA-fractievoorzitter Verhagen naar
bondskanselier Schröder, die hij ‘een van de minst succesvolle en indrukwekkende’
bondskanseliers heeft genoemd, wie hij een ‘kortzichtig opiniepeilingsbeleid’ verwijt.
Zeker, inhoudelijk valt er weinig op die kritiek aan te merken, maar aan zijn functie
is Verhagen het verplicht een beetje op zijn woorden te letten wanneer hij over
bevriende buitenlandse bewindslieden spreekt.
Met deze kritiek rangschikt hij zich in de rij van Nederlandse politici die er een
eer in schijnen te stellen buitenlandse collega's te schofferen: Den Uyl die president
Nixon ‘stuitend’ noemde, Jorritsma die Chirac een ‘engerd’ vond, en Zalm die zijn
Duitse collega Eichel kwetste. Het gaat er niet om of ze al dan niet gelijk hadden,
het gaat erom dat zo'n bejegening volkomen onnodig is en schadelijk kan zijn. En
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dan te denken dat Verhagen na het vertrek van De Hoop Scheffer nog als mogelijke
minister van Buitenlandse Zaken is genoemd!
NRC Handelsblad van 01-04-2004, pagina 7

Vrede, maar welke vrede?
Een anekdote. De ouders moeten uit eten. Oma zal op de kinderen passen. Maar die
avond spreekt koningin Juliana op de radio. Oma zal luisteren en verslag uitbrengen.
Dat doet ze wanneer de ouders terugkomen. ‘En, hoe was de koningin?’ ‘O, heel
mooi!’ ‘En wat heeft ze gezegd?’ ‘Dat weet ik niet meer, maar het was heel mooi.’
(Deze anekdote heeft Joop Landré, directeur van de Regeringsvoorlichtingsdienst
van 1946 tot 1952, mij eens uit eigen ervaring verteld.)
Was dat het geheim van Juliana's populariteit? Niet de boodschap zelf, maar de
manier waarop zij die bracht? Is dat ook waarom zij, tegen de bezorgde verwachtingen
van kabinet en raadgevers in, het Amerikaanse Congres in 1952 hartje Koude Oorlog
- wist te bekoren met haar pacifistische rede - nee, niet door de inhoud, maar door
de voordracht?
Geldt dit ook voor de preek of overdenking die ds. Hudig hield tijdens Juliana's
uitvaartdienst, vandaag negen dagen geleden? Zeker, de meer rechtzinnige
protestanten waren niet door de preek gesticht. Zo schreef het Nederlands Dagblad
dat die weinig meer bood ‘dan het goede voorbeeld van wijlen koningin Juliana’, en
van Jezus zei dat die, net als zij, ‘stond voor de goede zaak’ - en kardinaal Simonis
had het noemen van de Heilige Geest gemist, maar de meeste toehoorders leken toch
wel onder de indruk van die oprechte, zuivere vrouw en ‘dus’ van haar preek. Of
was het weer Juliana die, nu over het graf heen, indruk maakte?
Hoe dit ook zij, het is geen gebrek aan eerbied wanneer die preek ook eens wordt
beoordeeld los van de predikante of haar inspiratrice. Vrijzinnigen zullen daar nog
het minst bezwaar tegen maken, want het kenmerkende van hen is dat zij discussie
verwelkomen, ja, zichzelf voortdurend onder (zelf)kritiek stellen (getuige bijv. een
recente brochure waarin remonstranten van zichzelf zeggen dat ze ‘verlegen met het
kwaad’ zijn).
Maar was Juliana zelf wel zo vrijzinnig? Ds. Hudig zei dat de overledene zich
nauwelijks kon voorstellen ‘dat anderen anders (dan zij) dachten. En het was moeilijk
om een overtuiging uit haar hoofd te praten’. Als dat zo was - en iedereen die Juliana
gekend heeft, zal dit beamen dan klopt die koppigheid niet met het irenische beeld
dat vrijzinnigen gewoonlijk uitstralen.
Maar dit terzijde. Laten we het over de preek zelf hebben. Thema ervan was een
tekst uit het evangelie van Johannes, afscheidswoorden die Jezus tot zijn discipelen
richtte vóór zijn gevangenneming door de Romeinen. Ds. Hudig vermeldde dit, maar
de tekst die de Rijksvoorlichtingsdienst verspreidde, deed dit niet, waardoor de lezers
van die tekst soms voor raadselen kwamen te staan. Bijvoorbeeld wanneer er stond:
‘In de bijbeltekst die wij lazen...’, maar in die tekst van de RVD staat die bijbeltekst
helemaal niet, slechts een paar zinnen eruit, en al helemaal niet waar die in de bijbel
te vinden zijn . Een fout van de RVD, die de kranten overgenomen hebben.
Hoe luidde die tekst (Johannes 14:1,27,28)? ‘Uw hart worde niet verontrust: gij
gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen...
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem.
Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Gij hebt gehoord dat Ik tot u gezegd heb:
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Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat
Ik tot den Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.’
In haar overdenking schonk ds. Hudig vooral aandacht aan de woorden: ‘Vrede
laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’, en zij gaf daar deze interpretatie van: ‘Allereerst
betekende het: “geen oorlog”.’ Ik buig voor de deskundigheid van de theologe, maar
zit dan wel met de vraag hoe ik de direct daarop volgende woorden moet verstaan:
‘niet gelijk de wereld die (vrede) geeft, geef ik hem’ - woorden waarop zij in haar
preek zelf niet terugkwam.
Hoe geeft de wereld, in tegenstelling tot Jezus zelf, vrede? Mij dunkt dat vrede in
wereldse zin allereerst betekent: geen oorlog, maar Jezus zegt dat dit niet de vrede
is die hij bedoelt. Als dat zo is, dan klopt de interpretatie van ds. Hudig niet en denkt
Jezus aan een andere vrede. De vrede tussen enkelingen, de vrede in het gezin, de
vrede tussen mensen en God, de innnerlijke vrede van het hart? We weten het niet.
Maar ds. Hudig schijnt vooral waarde te hechten aan vrede als niet-oorlog, want zij
zegt dat Juliana zeer verontrust werd door de bewapeningswedloop tijdens de Koude
Oorlog. ‘Uiteindelijk zou haar inzet voor wereldvrede haar grootste politieke strijd
worden, een strijd die zij durfde aangaan. [...] Maar deze strijd heeft haar ook veel
teleurstellingen gebracht.’
Het is moeilijk in deze passage geen toespeling te zien op Juliana's rede voor het
Amerikaanse Congres, een rede waarvoor zij met het kabinet heeft moeten vechten.
(Merkwaardig is dat in de tekst zoals die op 30 maart in deze krant stond, het woord
‘politieke’ was weggevallen, terwijl dat juist het in staatsrechtelijke zin essentiële
woord was.)
Maar keren wij terug tot het woord vrede, in welke zin ook uitgelegd. Zij die de
bijbel enigszins kennen, herinneren zich ook het woord van Jezus: ‘Meent niet dat
Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard.’ (Matth. 10:34). Jezus doelt dan op de ‘tweedracht’ die
hij in een gezin brengt, wanneer iemand besluit hem te volgen.
De onbevangen toehoorder of lezer vraagt zich af hoe dit te rijmen is met de tekst
die ds. Hudig gebruikte als thema van haar preek. Eén ding is zeker: Juliana had een
afschuw van tweedracht in haar gezin en trachtte niet alleen daar, maar overal het
onverzoenlijke te verzoenen. Daarin neigde zij inderdaad tot het vrijzinnige.
NRC Handelsblad van 08-04-2004, pagina 9

Uit een stapel knipsels
Eén plaats op mijn schrijftafel heb ik bewaard voor knipsels uit kranten en tijdschriften
die mij van pas kunnen komen bij het schrijven van mijn rubriek. Zo nu en dan dun
ik die stapel uit en stuit ik soms op oude artikelen waarvan ik om de een of andere
reden geen gebruik heb kunnen maken, maar die toch interessant zijn. Hier volgt een
bloemlezing eruit.
Eerst een interview van Mia Doornaert in De Standaard van 11 maart 2000 met
de economist Daniel Cohen, lid van de Raad voor Economische Analyse van de
toenmalige Franse premier Lionel Jospin. Als we aannemen dat Cohen, evenals
Jospin, socialist is, maakt dat zijn opmerkingen over het kapitalisme des te
interessanter.
‘Het kapitalisme lijdt niet zozeer onder zijn ondeugden als onder zijn deugden.
We prijzen de redelijkheid; welnu, het kapitalisme is zeer rationeel. Het kan de
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uitdrukking en de voldoening van noden rationaliseren, en dat is een pluspunt. Maar
het ruimt geen plaats in voor dromen, voor heroïsme en dus voor datgene in de mens
wat juist in opstand komt tegen de neiging alles te rationaliseren. Het kapitalisme
lost die tegenstelling op door de kritiek telkens weer te absorberen, zoals het ook
met mei '68 deed.’
‘Je ziet dat het kapitalisme telkens op maatschappelijke veranderingen reageert.
Het is normaal en heilzaam dat de civiele maatschappij het kapitalisme bekritiseert
en tot hervormingen dwingt. De democratie moet zich niet afvragen of ze compatibel
is met het kapitalisme, het kapitalisme moet telkens weer bewijzen dat het compatibel
is met de democratie.’
Moraal: wie kapitalisme met conservatisme gelijkstelt, heeft er niets van begrepen.
Het kapitalisme volgt juist elke verandering zeker, om er een slaatje uit te slaan. Het
kapitalisme is zelf beginselloos, trekt zich niets van normen en waarden aan, wat het
conservatisme wel doet. Anderzijds: het kapitalisme heeft het meeste succes in
democratische landen. Dat moet te denken geven.
Ander citaat: ‘Men neme de machine: zoals Christus plaatsvervangend lijdt, zo
werkt de machine plaatsvervangend voor degenen die, overbodig geworden, ontslagen
zijn [...] Ik wil met deze vergelijking vragen waarom men de onmiskenbaar wrede
plaatsvervangersfunctie van de machine accepteert en antwoorden: de
plaatsvervangersfunctie van Christus accepteert men toch ook! Zoals Christus kan
de machine slechts daarom plaatsvervanger zijn, omdat zij zonder zonde is.’ (Michael
Jäger in Widerspruch 40, Zürich 2001).
André Szász, oud-directeur van De Nederlandsche Bank, in Het Financieele
Dagblad (28 november 2003): ‘...de Fransen waren en zijn steeds met Duitsland
bezig. Ook leefde steeds de dreiging dat [...] Duitsland Oost en West tegen elkaar
zou uitspelen. [...] Op die perspectieven vereiste het Franse belang een tijdig antwoord.
Dat antwoord werd gezocht in de constructie van Europa. Monetair Europa was een
essentieel onderdeel, dat moest worden doorgedrukt, zolang het nog kon.
Geen Franse vakminister zal dan ook menen dat de euro op zichzelf staat. Frankrijk
kan zich in zijn internationale relaties geen provincialisme veroorloven. Hierin, in
schaal en perspectief van denken en beleid en de aanwezigheid van een strategische
visie, ligt het verschil tussen grote landen en kleine, zoals Nederland, ook al voeren
wij van tijd tot tijd statistieken op om aan te tonen dat wij groter zijn dan anderen.’
Kortom, Nederlanders of ze nu Zalm of Verhagen, Jansen of Pietersen heten denken
provinciaals. Fransen niet (wat niet zeggen wil dat ze het altijd bij het rechte eind
hebben, meestal niet zelfs).
En Duitsers? Zie hiervoor de volgende citaten. Ze zijn uit een artikel van Stephen
F. Szabo, docent aan de Johns Hopkins Universiteit te Washington, in de Frankfurter
Allgemeine van 3 februari jl. Deze betoogt dat de ‘Duitse kwestie’ weer actueel
geworden is, nu de huidige Duitse regering, door zich, in de kwestie-Irak, tegen
Amerika te keren, ‘weer tot Bismarcks strategie van wisselende bondgenootschappen
is teruggekeerd en tegelijkertijd het gevaar van een onverankerd Duitsland heeft
opgeroepen. [...]
Wat als een tactische wissel van Schröder (tijdens een verkiezingscampagne!)
begon, is een strategische ommezwaai geworden. Europa heeft nu voorrang boven
het Atlantische imperatief. [...] Dit kan tot gevolg hebben dat de angst voor een in
Europa ongebonden Duitsland weer opkomt vooral in Polen.’ Niet in Nederland of
in Frankrijk, dat misschien eens reden zal hebben uit te roepen: ‘Die ich rief, die
Geister, werd'ich nun nicht los’?
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Nog iets over Duitsland. In Merkur (november 2001) schrijft Karl Heinz Bohrer
dat het nationaal-socialisme niet zo'n succes bij de Duitsers heeft gehad omdat het
hun de oorlog en Auschwitz beloofde, maar, juist integendeel, de idylle. ‘Het heeft
denkbeelden van zuiverheid, beschermdheid en geloof verbreid, denkbeelden die het
eenvoudige leven beloofden in een boze, gecompliceerde wereld. [...]
Men zou dit als een Duitse vorm van isolationisme kunnen zien. Deze heeft echter
andere consequenties dan het Amerikaanse isolationisme, omdat het door apolitieke
motieven gevoed wordt. Wie vandaag in filmjournaals en foto's van die tijd de
gezichten van de geestdriftige massa's ziet die de Führer toejuichen, die ziet niet in
de eerste plaats hysterie, maar naïveteit.’
Bohrer vreest dat die naïeve Duitsers de nazi-tijd overleefd hebben en dat ‘zij, zij
het in volledig ander ideologisch gewaad, nog steeds dezelfde gelovig-moraliserende,
idealistische, zeer ernstige toon doen horen. Het is de toon van de goede Duitser, die
ons anderen op de zenuwen werkt.’
Nu, zulke mensen kennen we in Nederland ook, al hebben ze niet dezelfde erflaters
als de Duitsers. Het is zoals Bohrer zegt: men kan blijkbaar snel van politieke
opvatting veranderen, maar minder gauw van diep verankerde mentaliteit.
NRC Handelsblad van 15-04-2004, pagina 9

Toch een uitzonderlijk man
In The summing up maakt W. Somerset Maugham de opmerking dat hij in de politici
die hij ontmoet heeft, zelfs in de succesrijke onder hen, zelden een grote mate van
intelligentie, subtiliteit of verbeelding heeft ontdekt. Het was eerder middelmaat wat
de klok sloeg. En zo was hij tot de conclusie gekomen dat er een aparte gave nodig
is om de staatszaken met redelijk succes te leiden, en dat die gave weinig te maken
heeft met genoemde kwaliteiten. Dit geldt overigens ook, zegt hij, voor grote
zakenlieden.
Was dit ook het geheim van Colijn, de dominerende politicus in het Nederland
van de jaren '20 en '30, minister-president in de crisisjaren 1933-1939? Treffende,
van oorspronkelijk denken getuigende uitspraken zijn van hem niet bekend. Zijn
monetair-economisch beleid is op een mislukking uitgelopen. Hij onderschatte het
gevaar dat Hitler betekende, en had geen oog voor het ontwakenende nationalisme
in Oost-Azië, meer in het bijzonder Nederlands Oost-Indië. Toch was hij een
succesrijk politicus, getuige de grote verkiezingszege die hij midden in de crisis
boekte.
In mijn bespreking van het tweede deel van Herman Langevelds biografie van
Colijn (2 april jl.) heb ik dit paradoxale verschijnsel proberen te verklaren: Colijns
wereldbeeld was al vóór 1914 gevormd en sindsdien niet veranderd, en met het
Nederlandse volk was dit ook het geval, in zoverre als het aan de Eerste Wereldoorlog
was ontkomen en dus de revolutionaire gevolgen ervan op z'n hoogst als toeschouwer
had meegemaakt. In een stabiele, zo niet conservatieve, samenleving, die de
aansluiting bij haar buren had verloren, zagen velen zich in Colijn verzinnebeeld.
Rustig in de woelige baren.
Wat er ook van die verklaring gezegd mag worden, zij kan in elk geval uitsluitend
slaan op de wisselwerking tussen Colijn en het Nederlandse volk. Colijns grote gezag
in het buitenland, waarvan Langevelds boek vele getuigenissen geeft, blijft
onverklaard. Dit gezag is des te merkwaardiger omdat Colijn nu niet bepaald een
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man van de wereld was. Hij bleef in veel opzichten de gereformeerde boerenzoon
uit de Haarlemmermeer, een genus dat buitenlanders doorgaans vreemd is.
Niettemin had hij dit gezag. Had hij dat verworven in de jaren (1914-1922) dat
hij directeur was van de Bataafsche Petroleum Maatschappij en als zodanig vaak op
het hoogste niveau met de Britse regering moest onderhandelen (van 1919 af woonde
hij zelfs in Londen)? Zeker is dat hij toen vele Britse politici heeft leren kennen, die
blijkbaar geen slechte indruk van hem kregen. Van die tijd, zo niet al eerder, dateert
zijn vriendschap met Churchill, die gewoonlijk niet veel geduld had met
onbenulligheden.
Meer algemeen gezag, zelfs lof, kreeg hij als voorzitter van verscheidene
conferenties die de Volkenbond einde jaren '20 bijeen had geroepen. Soortgelijke
functie verrichtte hij op de grote economische conferentie te Londen in 1933. Blijkbaar
kenmerkte zijn voorzitterschap zich door ‘despotisme vol humor’. Het neutrale
Nederland had in die jaren wel enkele diplomaten (zoals Van Karnebeek en De
Graeff) die respect afdwongen, maar geen politici die de internationale statuur van
Colijn hadden.
Intussen bleef Colijns internationale referentiekader vooral Brits. Frankrijk
wantrouwde hij, en om de leiders van het nationaal-socialistische Duitsland te
ontmoeten voelde hij geen enkele behoefte (vergelijk dat met de hartelijke
betrekkingen die zijn voorganger en geloofsgenoot Abraham Kuyper met het
wilhelminische Duitsland onderhield). Met de toen nog salonfähige Mussolini moet
hij eind jaren '20 één ontmoeting hebben gehad.
Maar de relaties met zijn Britse vrienden bleven innig. Enkele weken vóór de
Duitse inval van mei 1940 bezocht hij weer eens Londen, waar hij, ambteloos burger,
gesprekken had met premier Chamberlain, minister van Financiën Simon, minister
van Buitenlandse Zaken Halifax en, natuurlijk, met Churchill (toen minister van
Marine). Ook werd hij op Buckingham Palace ontvangen. Nu, die eer viel niet iedereen
te beurt.
Zijn vriendschap met Churchill was curieus. Zij beperkte zich niet tot politieke
zaken. Churchill stuurde hem zijn historische boeken, waar Colijn dan commentaar
op gaf, dat door Churchill werd beantwoord (zelfs in de tijd dat deze weer minister
was). Maar het was Colijn, die het akkoord van München van 1938, waarbij
Tsjechoslowakije werd verkwanseld, van harte toejuichte, blijkbaar ontgaan dat
Churchill daar heel anders over dacht, want in een brief aan deze zong hij de lof van
Chamberlain, architect van dit akkoord. Aan de vriendschap heeft dit echter geen
afbreuk gedaan, want toen Colijn in augustus 1939 voor de laatste maal was
afgetreden, kreeg hij een bezorgd telefoontje van Churchill.
Ook met president Roosevelt stond hij in geregeld contact, via diens vriend Fuller,
die in de jaren '30 Colijn herhaaldelijk bezocht. Zijn rapporten over diens inzichten
maakten kennelijk indruk op de president, die hem zelfs uitnodigde op het Witte
Huis te komen logeren. Ook dat overkwam niet iedereen. (De Duitse inval maakte
de geplande ontmoeting tussen beiden onmogelijk.)
Zo moeten wij vaststellen dat Colijn groot gezag in het buitenland genoot of, zoals
zijn nauwe medewerker H.M. Hirschfeld in zijn memoires schrijft, ‘uitmuntend met
de “groten” wist om te gaan’. We moeten dit constateren zonder er een andere
verklaring voor te kunnen geven dan dat hij, met al zijn feilen en vergissingen, een
uitzonderlijk man was, wiens invloed niet uitsluitend aan zijn gave van intellect of
inzicht toe te schrijven was.
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Nee, er was toch nog een andere, bijkomende verklaring. Nederland was toen het
derde koloniale rijk ter wereld en genoot als zodanig meer gezag dan waarop een
klein land gemeenlijk kan bogen. De boerenzoon uit de Haarlemmermeer maakte
daar meer gebruik van dan, bijvoorbeeld, zijn directe, adellijke voorgangers, Ruijs
de Beerenbrouck en De Geer, hadden gedaan of zelfs, Colijns persoonlijke gezag of
présence niet bezittend, hadden kunnen doen, als ze dat al gewild hadden.
NRC Handelsblad van 22-04-2004, pagina 9

Weer een stoel minder
Veertien maanden geleden stelde deze rubriek vast dat de traditionele pijlers van
Nederlands buitenlands en veiligheidsbeleid - de NAVO en de Europese Unie wankelden. Daaruit werd de conclusie getrokken dat Nederland tussen allerlei stoelen
dreigde te vallen - niet door eigen schuld, werd daaraan toegevoegd. Die beschouwing
verlokte de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken tot een repliek, waarin,
zoals te verwachten was, vaststelling en conclusie werden bestreden.
Zal de huidige bewindsman, Bernard Bot, hetzelfde doen met de studie die het
instituut Clingendael onlangs het licht heeft doen zien en waarin vijf onderzoekers,
aan dit instituut verbonden, min of meer - maar na veel uitvoeriger argumentatie tot dezelfde conclusies komen als mijn artikel van 20 februari 2003? Dat zou heel
mooi zijn, maar de natuurlijke gesprekspartner van een bewindsman is niet een
journalist of zelfs een instituut, maar het parlement.
Hoe dit ook zij - uitgangspunt van die studie, die de titel draagt De herontdekking
van de wereld: Nederlands buitenlands beleid in revisie, is ‘de overtuiging dat
diepgaande verschuivingen in het internationale krachtenveld Nederland nopen tot
een heroverweging van de traditionele uitgangspunten van het buitenlands beleid’.
Constatering en conclusie in één zin samengevat.
Maar die verschuivingen waarvan de studie spreekt, gaan snel en maken de studie
al bijna achterhaald, nauwelijks dat zij in februari jl. verschenen was. Zo schrijft A.
van Staden, directeur van Clingendael, in een nabeschouwing dat het ‘oude argument’
dat deelneming van Groot-Brittannië aan het Europese proces ‘tevens het behoud
van de transatlantische band verzekert, nog steeds zijn waarde behouden’ heeft.
Ook ik heb dit tot voor kort geloofd en daarom de mening uitgesproken dat een
Europees ‘directorium’ waarvan Engeland deel zou uitmaken, voor Nederland minder
bezwaarlijk zou zijn dan een Frans-Duitse as. Maar Tony Blairs pirouettes van de
laatste weken hebben mij sterk doen twijfelen aan de waarde van dit argument.
In de eerste plaats: de mate van Blairs invloed op president Bush werd wel
overtuigend aangegeven toen hij bij zijn recente bezoek aan Washington werd
geconfronteerd met (en verrast door) Bush' feitelijke capitulatie voor Sharons eisen.
Wat hiervan ook overigens gezegd kan worden, zij was in elk geval een eigenmachtige
verscheuring van de ‘routekaart’ voor het Israëlisch-Palestijns geschil waarover de
Westerse mogendheden en Rusland het eens waren geworden. Blair kan daar
onmogelijk blij mee zijn geweest, maar moest in Washington wel bonne mine à
mauvais jeu maken.
In de studie van Clingendael uit Bart Tromp zich al buitengewoon sceptisch over
de feitelijke Britse invloed op de Amerikaanse standpunten inzake Irak, ondanks de
onvoorwaardelijke Britse steun aan die standpunten, en komt hij, op grond daarvan,
tot de conclusie ‘dat moeilijk verwacht kan worden dat een meer pro-Atlantische
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koers het veel kleinere Nederland wél tot voordeel zou strekken’, maar Van Staden
scheen twee maanden geleden nog enige hoop te koesteren. Nu ook nog?
Intussen heeft Blair op zijn beurt zijn Europese partners overrompeld door zich
plotseling, en in strijd met vorige pertinente uitspraken, uit te spreken ten gunste van
een referendum over de Europese grondwet. Nu kunnen we ook van mening
verschillen over het nut van referenda, in het bijzonder met betrekking tot het Europese
eenheidsproces, maar vrijwel zeker is dat bij zo'n referendum de Britten zich tegen
de grondwet zullen uitspreken (volgens de laatste peilingen is nu 53 procent tegen
en 16 procent voor), waardoor het hele project dat de Europese Unie regeerbaar moet
maken, weer op losse schroeven zou komen te staan. Een Brits ‘neen’ tegen de
grondwet zou, zo niet formeel, maar zeker wél in de praktijk een eind maken aan
een effectief Brits lidmaatschap van de EU, zoals ook eurocommissaris Chris Patten,
zelf een Brit, zondag in The Observer betoogde. Daarmee zou opnieuw een pijler
aan Nederlands buitenlands beleid komen te ontvallen, want is het niet sinds 1950
altijd het streven van dit beleid geweest Engeland bij het Europese eenheidsproces
te betrekken? Dit doel scheen in 1973, met Engelands toetreding tot de EU, bereikt;
maar nu dreigt wéér een stoel onder het Nederlandse beleid weggetrokken te worden.
Nu op Engeland geen staat gemaakt kan worden - noch als waarborger van de
transatlantische band noch als speler van een constructieve rol in het Europese proces
- lijkt een verdere continentalisering van het Nederlands beleid onvermijdelijk zonder illusie overigens dat een continentaal Europa ooit een gelijkwaardig tegenwicht
tegen de Verenigde Staten zal kunnen vormen, als het al überhaupt tot een
gemeenschappelijk beleid kan komen.
Opnieuw moet beklemtoond worden dat dit alles zich voltrekt zonder dat van een
Nederlandse ‘schuld’ of falen gesproken kan worden. Want het is eveneens een illusie
te menen dat een land als Nederland enige invloed zou kunnen uitoefenen op wat
Bart Tromp noemt de ‘tektonische verschuivingen’ die zich sinds 1989 in het
internationale krachtenveld hebben voorgedaan en zich nog voordoen.
Zelfs als ‘bruggenbouwer’ - een rol die minister Bot blijkbaar even dierbaar is als
zijn voorganger - zou Nederland weinig kunnen presteren, al was het slechts omdat
bruggen niet zonder stevige bruggenhoofden kunnen, en die zijn er niet. Bovendien
- en daar wijst Van Staden terecht op - is ‘een noodzakelijke voorwaarde voor
succesvol bemiddelend optreden een centrale regie van onze buitenlandse
betrekkingen. Daaraan heeft het in de afgelopen tijd te veel ontbroken’ (niet alleen
in de laatste tijd overigens). ‘Een regering die met verschillende monden spreekt,
zaait in het buitenland slechts verwarring.’
NRC Handelsblad van 29-04-2004, pagina 7

Erger dan Vietnam
Historische parallellen zijn verleidelijk, maar kloppen bijna nooit. Zo is het verleidelijk
het moeras waarin de Amerikanen in Irak dreigen te verzinken, te vergelijken met
de oorlog die zij tussen 1962 en 1975 in Vietnam hebben gevoerd en die zij ten slotte
hebben verloren. Die oorlog, die hun 58.000 doden heeft gekost, is hun nationale
trauma geworden, en dat kan met de oorlog in Irak weer gebeuren.
Dat laatste klopt, maar daarmee houdt de parallel ook zo ongeveer op. In de eerste
plaats werd de oorlog in Vietnam op een veel grotere schaal gevoerd. Op een goed
ogenblik waren daar een half miljoen Amerikanen onder de wapenen, terwijl er in
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Irak op dit ogenblik nog maar 150.000 man staan. Zeker, er zijn al on-geveer 700
Amerikanen gesneuveld, maar dat is ook nog maar een fractie van wat Vietnam
Amerika gekost heeft aan mensenlevens.
In Vietnam vochten de Amerikanen tegen een concrete, zichtbare vijand: de staat
Noord-Vietnam, waarmee per slot van rekening onderhandeld kon worden. In Irak
is er geen staat meer - die is inderdaad verslagen - maar zijn er daarentegen legio
vijanden, die aan geen centraal commando gehoorzamen (integendeel, onderling ook
vaak elkaars vijanden zijn). Dat maakt het voor de Amerikanen des te moeilijker een
overwinning te behalen.
Natuurlijk: beide oorlogen gingen uit van een misrekening: in Vietnam de
misrekening dat Noord-Vietnam een satelliet was van China en de Sovjet-Unie.
Weliswaar werd het door beide communistische mogendheden geholpen, maar in de
eerste plaats waren deze toen al in onderlinge twist verwikkeld, en in de tweede
plaats was China altijd Vietnams erfvijand geweest (in 1978/1979 zou er zelfs korte
tijd een oorlog tussen beide woeden).
In Irak was het de Amerikaanse misrekening dat het volk de Amerikanen met
gejuich zou ontvangen, blij van Saddam Hussein verlost te zijn, en dat vanuit een
democratisch Irak de democratisering van het hele Midden-Oosten zou beginnen.
Een andere misrekening, zo het niet een misleiding was, was dat Irak vol met
massavernietigingswapens zat, waarmee het zijn omgeving kon bedreigen. Maar dit
zijn allemaal bijna bijkomstige verschillen (en overeenkomsten) tussen Irak en
Vietnam. Veel belangrijker is dat, historisch gezien, de Amerikaanse nederlaag in
Vietnam niet heeft geleid tot een overwinning van het communistische blok (voor
zover daar toen nog van gesproken kon worden). Integendeel, ongeveer vanaf
1975,toen de Amerikanen uit Vietnam wegtrokken, dateert juist de ondergang van
het communisme als machtsfactor.
Immers, in 1979 viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen, een expeditie die machtig
tot haar ondergang zou bijdragen. In 1980 begon in Polen de opstand van Solidarnosc
tegen het communistische regime, dat na nog geen tien jaar de handdoek in de ring
zou werpen. In 1985 zag de Sovjet-Unie, onder Gorbatsjov, dat zij radicaal van koers
moest veranderen, wat leidde tot haar einde. Ondertussen begon het communistische
China met zijn neokapitalistisch beleid. Natuurlijk was dit alles op het ogenblik van
Amerika's nederlaag in Vietnam niet te voorzien, maar te geloven dat een eventuele
nederlaag van Amerika in Irak eveneens gevolgd zou worden door een ondergang
van het islamitisch terrorisme, zou toch wel van een heel primitief geloof in de kracht
van historische parallellen getuigen.
Deze parallel gaat alleen al daarom niet op omdat de ondergang van het
communisme en van de Sovjet-Unie niet zijn oorzaak vond in de Amerikaanse
nederlaag in Vietnam, maar daar alleen in tijd een gevolg van was. Een Amerikaanse
nederlaag in Irak zou, hoezeer ook het leedvermaak van velen wekkend, een grote
overwinning van het terrorisme betekenen, dat niet alleen een vijand is van Amerika,
maar van de hele westerse wereld.
Daarom alleen al kan zo'n nederlaag in niemands belang zijn. En wat Nederland
in het bijzonder betreft: alleen in eigen ogen schoongewassen van de smet van
Srebrenica, zou het zich wel tweemaal moeten bedenken alvorens zijn troepen uit
Irak terug te trekken, zoals de PvdA wil.
Intussen ziet het er niet goed uit voor de Amerikanen in Irak. Gevraagd naar wat
volgens hem het slechtst denkbare scenario in Irak is, antwoordt Simon Serfaty,
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analist van het Center for Strategic and International Studies in Washington, in De
Standaard van 29 april:
‘De coalitie in Irak gaat steeds meer aan het wankelen. Alleen de VS sturen wat
meer troepen, maar landen als Italië en Polen volgen het voorbeeld van Spanje en
vertrekken. De VS en Groot-Brittannië staan er alleen voor, terwijl Irak de facto
verteerd wordt door een burgeroorlog. Uiterlijk in 2006 wordt het moeras te diep en
trekken we ons terug.
Dat komt dan neer op een compleet falen van de Amerikaanse macht, terwijl
intussen de hele wereld zich verraden voelt. De VS voelen zich verraden door Europa
en vice versa, de Irakezen voelen zich verraden door beiden. En intussen krijgt de
algehele destabilisering van Irak spill-overs in het hele Midden-Oosten en Europa.’
En de Verenigde Naties dan? Die kunnen niet voor de veiligheid in Irak zorgen,
althans niet zonder steun van een groot contingent Amerikanen, en die worden in
Irak juist als de vijand beschouwd. Trouwens, de VN zelf worden in de islamitische
wereld niet anders dan als een aanhangsel van de westerse wereld gezien, getuige
het bombardement, zomer 2003, van hun hoofdkwartier in Bagdad. Moeten we dan
al onze hoop vestigen op een president Kerry? ‘Maar wat zou Kerry komen vragen
in Europa?’, vraagt Serfaty. ‘Om die dingen in Irak te doen die Bush jullie ook graag
had zien doen.’ Het slechtst denkbare scenario is dus niet eens zo'n onrealistische
optie.
NRC Handelsblad van 06-05-2004, pagina 9

Beeld machtiger dan het woord
In januari van dit jaar kreeg een Amerikaanse soldaat in Irak foto's onder ogen van
de mishandelingen van Iraakse gevangenen door hun Amerikaanse bewakers. Hij
was zo geschokt, dat hij het zijn superieuren meldde. Hierop werd onmiddellijk een
onderzoek ingesteld, dat uitmondde in een rapport dat sprak van ‘sadistische, openlijke
en moedwillige misstanden van criminele aard’.
Dit rapport werd eerst geheimgehouden, maar details lekten uit, zonder overigens
veel opschudding te verwekken. Het rapport vermeldde ook dat er foto's en video's
van die ‘misstanden’ waren, maar dat deze wegens hun ‘buitengewoon gevoelige
aard’ niet bijgesloten waren. Natuurlijk lekten die ook na enige tijd uit, en toen gingen
de poppen pas goed aan het dansen.
Dit bewijst hoeveel groter invloed het beeld heeft dan het geschreven woord.
Kranten weten daar al jaren van mee te spreken, maar dat het beeld ook regeringen
aan het wankelen kan brengen, is vrij nieuw.
Hoewel: het beeld van het naakte Vietnamese meisje dat haar door napalm getroffen
dorp ontvluchtte, heeft al bijna veertig jaar geleden machtig bijgedragen aan de
omslag in de Amerikaanse openbare mening. Na een paar jaar liet Amerika Vietnam
in communistische handen.
Nu kon de uitwerking van het beeld van dat Vietnamese meisje nog gerelativeerd
worden met de verklaring dat in een oorlog zulke betreurenswaardige dingen nu
eenmaal gebeuren. Zo'n excuus is veel moeilijker te vinden voor de beelden uit de
Iraakse gevangenis, want hier is, zoals het Amerikaanse rapport zelf zegt, sprake van
sadisme en moedwil, mishandelingen waar de bedrijvers zelf kennelijk plezier aan
beleefden.
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Waarom lieten zij zich met zoveel plezier fotografen bij het plegen van hun
misdrijven? Dat kan moeilijk anders verklaard worden dan uit het feit dat ze niet
bang waren voor ontdekking van die misdrijven; dat, zo zij niet al handelden in
opdracht van hun superieuren, zij zich door hen gedekt wisten. Ook de Duitse soldaten
die foto's van moorden op joden in Polen en Rusland naar de familie thuis stuurden,
wisten zich gedekt.
Van de historicus-filosoof lord Acton (1834-1902) is de vermaarde uitspraak:
‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.’ Dit geldt zelfs op
microniveau, bij ontgroeningen bijvoorbeeld. Toen de herinnering aan het echte
Dachau nog bij velen vers was, verlustigden Amsterdamse studenten zich in 1962
in het ‘Dachautje spelen’ met groenen, waarvan een foto weer een foto! opschudding
veroorzaakte, en ook toen waren er goedpraters. In wezen, zij het niet in mate, was
dit, als uiting van machtswellust, niet verschillend van wat in Baddad gebeurde.
De uitwerking van de beelden uit Irak op de openbare mening in Europa om van
die in de Arabische wereld niet te spreken is natuurlijk catastrofaal voor Amerika,
dat, nu er geen massavernietingswapens in Irak zijn gevonden en niets is gebleken
van een band tussen Saddam Hussein en Osama bin Landen, zichzelf nu de laatste
rechtvaardiging voor de oorlog in Irak, nl. de invoering van democratie en
mensenrechten, uit handen heeft geslagen.
De vraag is of die uitwerking in Amerika even groot zal zijn. Wie zelf slachtoffer
is geweest van een moorddadige aanslag, in dit geval: die van 11 september 2001,
zal gauwer geneigd zijn buitensporige reacties te vergoelijken dan degeen die
ongedeerd is gebleven. Ook kan de algemene weerzin die die Amerikaanse wandaden
in de wereld hebben gewekt, het averechtse gevolg hebben dat de meerderheid van
de Amerikanen zich nu juist om hun president schaart.
Dat zou dan geen typisch Amerikaanse reactie zijn. Elk volk heeft de neiging eigen
wandaden eerst geheim te houden, dan te ontkennen en ten slotte te bagatelliseren.
In elk geval wekt buitenlandse bemoeienis ressentiment: bemoei je met je eigen
zaken, we zullen onze rotzooi wel zelf opknappen. Ook Nederland is, toen de verhalen
over excessen van zijn troepen in Indonesië loskwamen, niet van zulke menselijke
reacties vrij geweest.
In Amerika zullen in een verkiezingsjaar zulke reacties, naar verwacht kan worden,
nog een scherpere toon krijgen. Het is zeer de vraag of de Democratische kandidaat
de zaak van de Bagdadse wandaden als verkiezingsthema zal durven opspelen. John
Kerry zou makkelijk van deloyaliteit in oorlogstijd beticht kunnen worden of van
heulen met de vijanden van Amerika. Als iemand die in Europa is opgevoed en nog
erger! goed Frans spreekt, is hij toch al kwetsbaar.
Al met al zijn tijd en atmosfeer niet gunstig voor een niets en niemand ontziend
onderzoek naar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wat er in Bagdad gebeurd
is. Het leger heeft, zoals altijd en overal, de neiging om, wanneer het mikpunt van
kritiek is, de rijen te sluiten (hoewel niet noodzakelijkerwijs achter zijn minister). In
een verkiezingsjaar geldt dit ook voor de politiek. Er moet nog heel wat meer en
ergers bekend worden, voordat president Bush zijn minister van Defensie laat vallen.
Tot nog toe staan zeven van de tien Amerikanen achter Rumsfeld.
Intussen kan zelfs de meest fervente atlanticus niet ontkennen dat ook de stemming
tussen Amerika en Europa, zo niet op regeringsniveau dan toch in de openbare mening
een stemming die toch al een dieptepunt had bereikt nog lange tijd de negatieve
invloed zal ondervinden van wat in Bagdad gebeurd is. Als zelfs The Economist, het
Britse weekblad dat Amerika door dik en dun gesteund heeft in zijn oorlog in Irak,
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spreekt van Amerikaanse ‘hypocrisie’ en ‘arrogante eigenmachtigheid’ (‘we'll decide’
arrogance), dan weten we hoe de vlag erbij hangt.
Met één mogelijkheid moet nog rekening gehouden worden: die vernederingen
en martelingen van Iraakse gevangenen dienden om waardevolle informatie van hen
los te krijgen, en de foto's en video's waren in de eerste plaats bedoeld om andere
gevangenen week te maken. Als rechtvaardiging van die praktijk wordt het voorbeeld
van een in de Filippijnen gepakte, Arabische terrorist genoemd, wiens op die manier
verkregen informatie heeft voorkomen dat een aantal vliegtuigen werd gekaapt en à
la 11 september 2001 gebruikt.
Dit is het debat over het geringere kwaad dat nodig zou zijn om het grotere kwaad
te voorkomen een debat waarin wel nooit eenstemmigheid zal worden bereikt en
daarom, hoewel nodig, evenmin bijzonder geschikt lijkt om de kloof tussen Amerika
en de rest van de wereld te dichten.
NRC Handelsblad van 13-05-2004, pagina 9

Srebrenica en Irak
Voorspellen is gevaarlijk vooral als het de toekomst betreft. Zo luidt een
langzamerhand wat afgezaagde grap. De weinige keren dat ik er mij in deze rubriek
aan gewaagd heb, gaven mij geen aanleiding tot triomfalisme. Weinig spijt heb ik
evenwel van de woorden die ik hier op 20 maart 2003, een paar dagen na het uitbreken
van de oorlog in Irak, schreef: ‘[...] de gevolgen van een oorlog, die op zichzelf al
erg genoeg zal zijn, zullen nog erger zijn: toeneming van terrorisme, verdere
destabilisatie van het Midden-Oosten, zo niet van de wereld.’
Daar staat tegenover dat ik in hetzelfde artikel die oorlog rechtvaardigde niet omdat
hij het einde van Saddam Hussein zou betekenen en nog minder omdat ik geloofde
dat de democratie dan haar intrede in Irak zou doen, maar omdat ik geloof hechtte
aan de verzekering dat er nog massavernietigingswapens waren waarmee Saddam
zijn omgeving kon bedreigen. Nu, van dat geloof heb ik wél spijt. Maar intussen zijn
de zegevierende Amerikanen in Irak in een - gedeeltelijk door henzelf veroorzaakte
- chaos terechtgekomen, waarvan ik me veertien maanden geleden zelfs geen
voorstelling kon maken. Saddam Hussein is weliswaar gepakt, maar de
massavernietigingswapens zijn niet gevonden, en de Amerikaanse verwachtingen
dat Irak een oase van democratie en mensenrechten zou worden, zijn illusies gebleken
niet in de laatste plaats door optreden van de Amerikanen zelf.
Op het ogenblik ziet het ernaar uit dat de toestand alleen maar chaotischer wordt
en gevaarlijker voor de troepen die in Irak gelegerd zijn. Zelfs in het shi'itische zuiden,
waar het, onder Britse bezetting, lange tijd rustig was, begint het gevaarlijk te worden.
Daar liggen ook de Nederlandse militairen, van wie er één onlangs is gesneuveld.
Daardoor is het debat over de vraag of de presentie van die Nederlandse troepen
moet worden verlengd, nog minder academisch geworden dan het al was. De
argumenten voor en tegen verlenging wegen ongeveer tegen elkaar op. Zelf hecht
ik waarde aan het bezonken oordeel van de man van de praktijk die Max van der
Stoel, oud-minister van Buitenlandse Zaken, is. Hij achtte het in de Volkskrant van
14 mei ‘onjuist nu onze troepen terug te trekken’ - een ander standpunt dus dan zijn
partij, de PvdA, inneemt.
Merkwaardig evenwel is het dat noch de voor- noch de tegenstanders van
terugtrekking een argument bezigen dat voor mij bijna doorslaggevend is. Dat
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argument heet: Srebrenica. Hier hebben de Nederlandse troepen, die gekomen waren
om de plaatselijke bevolking te beschermen, niet bepaald een heldhaftige rol gespeeld.
Onder hun ogen, zo niet met hun medewerking, is een groot deel van de manlijke
bevolking door de Serviërs weggevoerd om afgeslacht te worden.
Nu weet ik dat er argumenten waren voor dit Nederlandse optreden (of het gebrek
daaraan), en ook weet ik dat de niet-Nederlandse superieuren ook boter op hun hoofd
hebben in deze zaak. Maar dat neemt niet weg dat er een smet is gekomen op
Nederlands naam in het buitenland. De reputatie weg te lopen wanneer gevaar dreigt,
raken we niet zo gauw kwijt. Of die reputatie verdiend of onverdiend is, doet er niet
veel toe.
In Nederland zelf bestaat algemeen de indruk dat we onze morele schuld hebben
afgelost door de vele onderzoeken die naar Srebrenica zijn ingesteld - meer in het
bijzonder het onderzoek van het
NIOD, dat, de bijlagen meegerekend, 4.329 bladzijden beslaat - en door het aftreden
(zonder dat daar overigens een staatsrechtelijke noodzaak toe bestond) van het
kabinet-Kok. In het buitenland evenwel heeft dit weinig indruk gemaakt. Geregeld
duikt in de buitenlandse pers - onlangs nog in Der Spiegel - de foto weer op waarop
men overste Karremans met generaal Mladic het glas ziet heffen. Nederland mag
Srebrenica hebben vergeten, anderen niet.
Als Nederland nu zou besluiten om, nu het ook gevaarlijk wordt in Zuid-Irak, zijn
troepen terug te trekken, zou het opnieuw voedsel geven aan de reputatie die het na
Srebrenica heeft gekregen - ondanks alle goede argumenten die daartegen in het veld
kunnen worden gebracht. Die overtuigen helaas niemand, behalve de eigen parochie,
waarvan een groot deel de voorkeur aan terugtrekking geeft.
Het is een paradox dat de partijen die eerder een ethisch buitenlands beleid
voorstaan, over het algemeen voorstander zijn van terugtrekking. Begrijpen ze dan
niet dat, wanneer Nederland weer eens een lans zou willen breken voor een ethische
aanpak in de internationale politiek, dit op hoongelach zou worden onthaald? Wie
de reputatie heeft geen risico's te willen lopen, komt niet ver. Voor een dubbeltje op
de eerste rij te willen zitten, is dan nog het mildste verwijt.
Omgekeerd zouden voorstanders van een meer realistisch beleid een heel goed
betoog kunnen houden ten gunste van terugtrekking; wij achten het niet in het
nationale belang onze troepen aan grote gevaren bloot te stellen. Weliswaar zou dat
betoog evenmin veel bijdragen aan de reputatie - laat staan de invloed - van Nederland
in de wereld, maar het zou Nederland tenminste het verwijt van schijnheiligheid
besparen.
Andere landen - of ze al dan niet troepen in Irak gelegerd hebben - dragen niet de
smet van Srebrenica. Het is een last die alleen Nederland draagt. Die last wordt alleen
maar groter als het weigert risico's in Irak te blijven aanvaarden. Zouden er in Irak
meer Nederlandse slachtoffers vallen dan die ene gesneuvelde, dan is dat niet alleen
het risico van het vak van soldaat, maar zou ook meteen de ‘schuld’ van Srebrenica
zijn goedgemaakt en zou Nederland de wereld weer recht in de ogen kunnen zien.
NRC Handelsblad van 27-05-2004, pagina 7

Knipogen
Op 27 mei 1944, tien dagen vóór de invasie van de Normandische kust, waarvan de
zestigste jaardag zondag gevierd wordt in een schijnvertoning van westerse eenheid,
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schreef de Duitse schrijver Ernst Jünger (1895-1998), die als officier verbonden was
aan het Duitse hoofdkwartier in Parijs, in zijn dagboek:
‘Van het dak van hotel Raphaël zag ik tweemaal in de richting van Saint-Germain
geweldige rookwolken opstijgen, terwijl eskaders op grote hoogte wegvlogen. Hun
aanvalsdoel waren de bruggen over de Seine. [...] Bij de tweede keer, bij
zonsondergang, hield ik een glas bourgogne, waarin aardbeien dreven, in de hand.
De stad, met haar rode torens en koepels, lag in geweldige schoonheid, als een kelk
die zich opent om van boven dodelijk bevrucht te worden.’ En dan (onvertaalbaar):
‘Alles war Schauspiel, war reine, von Schmerz bejahte und erhöhte Macht.’
Openbaart zich hier ten volle de verheerlijker van de oorlog die Jünger in zijn In
Stahlgewittern (1920) getoond had te zijn, de volgens Thomas Mann ‘ijskoude
genieter van het barbarisme’, de estheet, de dandy die van een afstand het geweldige
drama van de oorlog aanschouwt? Hoe anders reageerde in elk geval de Nederlander
Huizinga bij een nachtelijk bombardement op het Roergebied dat hij vanuit zijn
ballingsoord De Steeg kon zien: ‘Walgelijk...’!
(Hier moet voor de Nederlandse lezer een noot geïntroduceerd worden: Jünger
was, anders dan velen denken, geen nazi, verachtte Hitler (zijn roman Auf den
Marmorklippen uit 1939 is een nauwelijks versleutelde kritiek op het
nationaal-socialisme en zijn Führer). Maar ook geen democraat wat hem op zichzelf
niet als schrijver diskwalificeert. De socialist (althans zich socialist noemende)
Mitterrand was een bewonderaar van hem en bezocht hem meermalen tot misnoegen
van Den Uyl.)
Maar nu de ontnuchtering: de filoloog Tobias Wimbauer heeft onlangs ontdekt
dat er op 27 mei 1944 helemaal geen bombardementen op Parijs en omgeving hebben
plaatsgevonden. Het journaal van het opperbevel van de Wehrmacht maakt er geen
melding van. Wél was er die dag herhaaldelijk luchtalarm. Is die scène op het hoteldak
dan verzinsel? Maar waarom verzint iemand in zijn dagboek zoiets? Is het soms
geheimschrift, een soort cryptogram?
In de kelk die wacht op bevruchting, is gemakkelijk een erotische metafoor te
onderkennen. Jünger had toen een verhouding met een Duitse, die hij in zijn dagboek
onder verschillende schuilnamen noemt een liefde die juist in mei 1944 weer
opvlamde. Wie weet wat er zich die middag in hotel Raphaël afgespeeld had? En
dan de bijna languissante scène met het glas bourgogne waarin aardbeien drijven
(die verwacht je overigens eerder in een glas moezel). Is ook dat een metafoor?
Wimbauer zegt dat soortgelijke scènes te vinden zijn bij Proust en Wilde. Ook E.T.A.
Hoffmann vertelt in zijn dagboek hoe hij in 1813 vanuit zijn hotelraam in Dresden,
met een glas wijn in de hand, kijkt naar gevechten tussen Franse en Russische
soldaten. Een knipoog dus naar de goede verstaander?
Zulke knipogen zijn in het werk van een andere schrijver, Vladimir Nabokov
(1899-1977), veel te vinden. Onlangs heeft een andere Duitser, Michael Maar, er
een in Nabokovs bekendste boek, Lolita (1955), ontdekt. Dit boek beschrijft de niet
helemaal onschuldige obsessie van een man van middelbare leeftijd met een meisje
van een jaar of 12 (dat hem overigens verleidt). Nu heeft het toeval Michael Maar
een novelle in handen gespeeld die eveneens Lolita getiteld is.
Die novelle is uit 1916 en van de vrij obscure journalist Heinz von Lichberg
(pseudoniem van Heinz von Eschwege). Zij gaat eveneens over de liefde van een
oudere man voor een jong meisje, Lolita geheten, en een Spaanse. Ook zij verleidt
hem. Ook zij sterft jong (vermoord na de geboorte van een dochter, terwijl Nabokovs
Lolita overlijdt na de bevalling van een dochter).
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Allemaal toeval, zoals de nabokovianen beweren? Michael Maar meent van niet,
hoewel volgens hem de kwaliteit van Lichbergs Lolita het niet haalt bij die van
Nabokov. Maar Nabokov, die in de jaren '20 in Berlijn woonde, moet Lichbergs
novelle onder ogen hebben gehad, zegt hij. Er hoeft overigens geen sprake te zijn
van bewust plagiaat. Nabokov heeft zelf eens in een interview gezegd dat hij bij het
schrijven het grootste geluk ondervond wanneer hij het gevoel had: ‘How did it come
to me? How did it exist in my mind before I thought of it?’ Maar het doorslaggevende
bewijs dat Nabokov Lichbergs novelle heeft gelezen, ziet Michael Maar in een
passage waarin de verteller Lolita en andere nymfettes bij het baden observeert. Geen
van die anderen is begeerlijker dan Lolita, behalve één ‘Spaans kind, de dochter van
een aristocraat’ (let wel: niet de dochter van een Spaanse aristocraat). Een verwijzing
naar het auteurschap van de Duitse aristocraat von Lichberg (wie in Duitsland von
heet, is op z'n minst aristocraat) van de Spaanse Lolita?
Later komt dit Spaanse kind nog een paar keer voor in het boek, maar het heeft
geen enkele functie in het hele verhaal. Heeft Nabokov het er ingelast om zijn ‘schuld’
aan von Lichberg te erkennen? Dat deed hij wel meer. In het jongste nummer van
de Times Literary Supplement, die het artikel van Michael Maar over Nabokov uit
de Frankfurter Allgemeine had overgenomen, schrijft een lezer dat zijn vader, die in
Quilty, county Clare (Ierland) woonde, in de jaren '20 de jonge Nabokov eens als
gast had. In Lolita komt iemand voor die Clare Quilty heet. Wilde Nabokov hier zijn
dankbaarheid bewijzen aan zijn gastheer van dertig jaar terug?
Beide voorbeelden van literaire cryptologie, die van Jünger en van Nabokov, heb
ik ontleend aan de Frankfurter Allgemeine, waarin zij uitvoerige reacties en
aanvullende informatie aan lezers ontlokten. Zouden er in de Nederlandse literatuur
ook zulke voorbeelden te vinden zijn? Voer voor de door Karel van het Reve verguisde
literatuurwetenschap. Zij kan dan beginnen te onderzoeken of Nabokov ook het boek
van de mij onbekende Isidore Gès En villégiature. Lolita uit 1894 gekend heeft.
Overigens had de 35-jarige E.T.A. Hoffmann, wiens Tagebücher ook vol staan
van cryptische aanduidingen, eveneens een passie voor een veertienjarig meisje. Dat
zal wel toeval zijn geweest.
NRC Handelsblad van 03-06-2004, pagina 9

Geheugenverlies of verdringing?
Merkwaardig met hoeveel affectie en waardering media nu over Ronald Reagan
schrijven en spreken die hem twintig jaar geleden afdeden als een tweederangs acteur,
zo niet verafschuwden als een houwdegen en oorlogshitser.
‘[...] achteraf valt moeilijk te ontkennen dat Reagans onversaagdheid een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontbinding van het Sovjetrijk’, schrijft de
Volkskrant nu, die er in de jaren '80 wel een beetje anders over dacht.
Goed, mensen kunnen van mening veranderen. Dat getuigt zelfs van soepelheid
van geest. Maar dan is het toch prettig wanneer die mensen erkennen dat zij van
mening veranderd zijn. Maar zijn het wel dezelfde mensen die nu en toen aan het
woord zijn, resp. waren? Meestal niet. Maar er is toch zoiets als een collectief
geheugen, zoals er een collectieve verantwoordelijkheid bestaat?
Nu, met het collectieve geheugen is het, sinds de teloorgang van het
geschiedenisonderwijs, slecht gesteld; en wat het persoonlijke geheugen betreft: het
is altijd weer treffend mee te maken hoe mensen, volkomen te goeder trouw, van
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zichzelf menen altijd dezelfde mening over iets te hebben gehad, terwijl dat
aantoonbaar onjuist is. Hier is dan sprake van onbewuste verdringing, en dan kun je
het hun niet eens kwalijk nemen dat zij geen verantwoording hebben afgelegd van
hun meningsverandering.
Zo heb ik iemand die een belangrijke rol had gespeeld in het Europese
integratieproces, eens horen beweren dat het nooit de bedoeling van die integratie
was geweest om te komen tot een Verenigde Staten van Europa? O, nee? Waarom
heette Jean Monnets machtige pressiegroep die in de jaren '50 en '60 grote invloed
op dat proces heeft uitgeoefend, dan Actiecomité voor de Verenigde Staten van
Europa? We kunnen toch niet aannemen dat Jean Monnet de mensen een rad voor
de ogen wilde draaien?
Verdringing was waarschijnlijk niet in het spel bij de commentator die onlangs
schreef dat de PvdA tegenwoordig veel meer pro-Europees was dan vroeger. Daarmee
deed hij politici als Van der Goes van Naters, Mansholt, Samkalden, Vredeling,
Ruygers en vele anderen tekort. Zij behoorden tot de Europeanen van het eerste uur
en waren geen roependen in de woestijn.
Het is waar dat de PvdA'er Drees, minister-president van 1948 tot 1958, niet tot
die gelovigen behoorde. Hij moest zich dan ook voortdurend verwijten uit eigen
kring laten welgevallen. Ook zijn opvolger Den Uyl, minister-president van 1973
tot 1977, was geen eurofanaat (zijn partijgenoot Vredeling noemde hem zelf eens
‘de grootste nationalist die er bestaat’), en bovendien had toen in de partij, waar
Nieuw Links de lakens uitdeelde, de eurogeestdrift min of meer plaatsgemaakt voor
eurowantrouwen.
Een van die Nieuwlinksers was Max van den Berg, van 1979 tot 1986 zelfs
partijvoorzitter, die sindsdien, als lijsttrekker van de PvdA bij de Europese
verkiezingen, ons probeert te doen geloven in zijn Europese gezindheid. Zeker, er
zal blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die zich bekeert, maar hoe is hij van
Saulus Paulus geworden? Dat heeft hij, voorzover ik weet, nooit verteld. Vandaar
mijn scepsis.
Minder scepsis koester ik jegens minister van Buitenlandse Zaken Bot, een
scherpzinnig man, die niet bang is de puntjes op de i te zetten. Toch zei hij onlangs
iets wat mij deed afvragen of er ook bij hem sprake was van een (al dan niet bewuste)
bekering of gewoon van vergeetachtigheid - een uitspraak bovendien die hem in
conflict met zichzelf leek te brengen.
Wat was het geval? In zijn rede voor de Berlijnse Humboldtuniversiteit op 2 juni
zei hij, sprekende over de ‘belangrijke rol’ van de lidstaten in het Europese
integratieproces: ‘De EU is immers een unie van lidstaten. Laten we dat nooit
vergeten.’ Nu zal ik dit niet bestrijden. Integendeel, ik geloof dat het helemaal juist
is wat Bot hier zei.
Maar... wat is een unie van lidstaten anders dan het door generaal de Gaulle
gepropageerde ‘Europe des états’? Deze conceptie - in Nederland meestal, en ten
onrechte, in ‘Europe des patries’ herdoopt (een uitdrukking die de Gaulle nooit
gebruikt heeft) - deze conceptie nu was in Nederland vele jaren lang volstrekt politiek
incorrect. Zij was immers het tegendeel van de Europese supranationaliteit of
federatie, het ideaal van de meeste Nederlandse politici in de jaren '50 en '60?
Is bij Bot ook sprake van geheugenverlies? Het valt nauwelijks aan te nemen. Hij
heeft als diplomaat nog een flink aantal jaren het regime van de Gaulle meegemaakt,
en trouwens: de Gaulles opvolgers, incluis de socialist Mitterrand, dachten en denken
nauwelijks anders dan de grote generaal. Betekent het dan dat Bot zich al dan niet
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bewust een kerngedachte van de Franse politiek eigen maakt? Zo ja, dan vraagt dit
wel om een nadere verklaring.
Zo'n verklaring is des te gewenster, omdat Bot in dezelfde rede zegt: ‘Europa is
een federatie in wording.’ Hoe rijmt hij deze uitspraak, die meer conform de
Nederlandse consensus is, met zijn aanmaning niet te vergeten dat Europa een unie
van lidstaten is? Tenzij, natuurlijk, hij onder staten verstaat wat in het Amerikaanse
bestel states zijn. Hoe dan ook, precisering zou welkom zijn.
Precisering is ook nodig teneinde het debat over Europa - dat in Nederland nooit
serieus gevoerd is (getuige o.a. de verwarring van ‘Europe des états’ met ‘Europe
des patries’) - vrij te maken van verdachtmakingen. Bolkestein heeft hier onlangs
helderheid in proberen te brengen in zijn Mandevillelezing voor de Rotterdamse
Erasmus Universiteit van 27 mei:
‘In Europa wordt men ingedeeld in twee kampen, van voor- en tegenstanders, dat
wil zeggen: van eurofederalisten en antifederalisten. Op nationaal niveau kennen we
dit niet. Niemand is voor of anti Nederland. We zijn voor of tegen een bepaald beleid,
maar niet voor of tegen ons land. In de Europese politiek doet men vaak alsof de
politieke opponent niet jouw tegenstander is, maar een tegenstander van Europa.
Beiden zijn voor Europese integratie, maar de een wil een ander soort Europa dan
de ander.’
Deze precisering is nuttig, maar zal wel niet veel helpen. De tegenstander
verketteren levert nu eenmaal meer publiciteit zie Nijs, zie Dijkstal dan een zakelijk
debat.
NRC Handelsblad van 10-06-2004, pagina 9

Untergang des Abendlandes?
Laten we aannemen dat de Europese Unie, wanneer (of liever: als) zij
overeenstemming zal hebben bereikt over een grondwet, zich binnen niet al te lange
tijd zal ontwikkelen tot een slagvaardige politieke en, als het moet, militaire eenheid.
Laten we ook aannemen dat zij erin slaagt, in 2010 's werelds meest dynamische
en concurrerende economie te hebben, zoals zij zichzelf vier jaar geleden in Lissabon
heeft beloofd.
Laten we aannemen dat deze boude vooronderstellingen werkelijkheid worden
dan is Europa er nog niet. Dan immers blijven de demografische ontwikkelingen in
de wereld zich sterk in het nadeel van Europa voltrekken, en die ontwikkelingen
bepalen in laatste aanleg en op de lange trouwens: niet zo erg lange duur de correlatie
van krachten in de wereld.
Zeer vereenvoudigd gezegd: Europa veroudert snel door vruchtbaarheidsdaling,
terwijl Afrika bezuiden de Sahara en het Midden-Oosten steeds jonger worden. één
voorbeeld: in 2015 zal de mediane leeftijd in Europa 42,2 jaar bedragen, in Jemen
16,3. Het is duidelijk dat deze mensenmassa's in een leeftijd die gewoonlijk politiek
ontvlambaar is zich politiek op enigerlei wijze zullen manifesteren. Dat doen ze in
het Midden-Oosten overigens nu al.
Ook in China en India daalt de vruchtbaarheid, maar minder snel dan in Europa.
In het jaar 2050 zal in China 30 procent van de bevolking ouder dan 60 jaar zijn (in
Europa: 35) dit als gevolg van het drastische bevolkingsbeleid dat slechts één kind
per gezin toestaat (en op een groot tekort aan vrouwen dreigt uit te lopen). In India
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is de officiële geboortebeperking grotendeels mislukt. Niettemin zullen in 2050 de
zestigplussers 20,4 procent van de bevolking uitmaken.
Ook daar dus problemen, maar Europa spant de kroon. Als het aantal per vrouw
geboren kinderen daar op het peil van 2000 zou blijven (1,38 in het Europa van de
vijftien, terwijl het vervangingsniveau 2,1 is), zou er elke generatie van dertig jaar
een vermindering met een kwart optreden.
In het grootste land van de EU, Duitsland, ligt de vruchtbaarheid op 1,3 kind per
vrouw (terwijl zij op 2,1 zou moeten liggen als het bevolkingscijfer stabiel wil
blijven). Bij gelijkblijvende trend zou de bevolking, die nu 82 miljoen bedraagt, in
2050 op ongeveer 60 miljoen terugvallen, dus 28 procent lager. De overeenkomstige
percentages voor het Europa van de vijftien en dat van de 25 zijn respectievelijk 16
en 17. Dramatisch dus.
Immigratie kan hier geen oplossing bieden, maar wel soelaas althans demografisch
gezien. Politiek daarentegen levert immigratie grote problemen op. De politieke
instabiliteit die het schijnbaar zo bedaarde Nederland in 2002 heeft gekend, ligt nog
in ieders geheugen. (Of niet? Het heeft er ook veel van dat we het weer vergeten
hebben.) In Vlaanderen stijgt het Vlaams Blok alsmaar.
Wie denkt dat de uitbreiding van de EU met tien nieuwe leden (Rumsfelds ‘nieuwe
Europa’) tot de verjonging van heel Europa zal bijdragen, heeft het mis. De
demografische toestand is daar nog verontrustender dan in het ‘oude Europa’. De
vruchtbaarheid bedraagt 1,25 kind per vrouw, nog minder dan in Duitsland dus. ‘Ik
zou (als Europeaan) op mijn knieën vallen, Allah danken en Turkije smeken in de
EU te komen’, zegt de ‘avontuurlijke kapitalist’ Jim Rogers, die Roel Janssen in de
krant van 6 mei jl. aan het woord liet, maar pleiten voor zo'n politiek levert in de
meeste landen, om het zacht te zeggen, geen stemmenwinst op.
Moeten wij spreken van een Untergang des Abendlandes? Misschien, maar dan
toch met de grote uitzondering van de Verenigde Staten. Dat is een ‘eiland van
relatieve rust in de stormachtige zee van de demografische ontwikkeling’, zegt Paul
S. Hewitt, tot voor kort verbonden aan het Center for Strategic and International
Studies in Washington, in de Frankfurter Allgemeine van 23 maart jl.
Hier is sprake van een robuuste bevolkingsgroei, gevolg van hoge immigratiecijfers
(1,1 tot 1,2 miljoen gemiddeld per jaar) en een stabiele vruchtbaarheid (2,1 in 2001),
voldoende om de snelheid van het verouderingsproces (ook daar) af te zwakken. De
bevolking zal er, naar verwachting, tussen nu en 2050 met ongeveer 44 procent
toenemen tegen een verwachte daling van 13 procent in Europa. Een ander soort
kloof tussen Europa en Amerika?
‘Wanneer wij naar de toekomst kijken’, schrijft Paul Hewitt, ‘zullen onze belangen
eisen dat India, China en andere grote ontwikkelingslanden beginnen te functioneren
als motoren van de mondiale groei, misschien zelfs onze militaire bondgenoten
worden.’ Dit thema werkt hij helaas niet verder uit. Wie verstaat hij onder onze? En
tegen wie zouden India en China ‘onze’ militaire bondgenoten moeten zijn?
Voorlopig lijkt George Orwells toekomstvisie van een wereld verdeeld in drie
grote mogendheden, Oceania, Eurasia en Eastasia, die voortdurend met elkaar in
oorlog zijn, evenveel kans van slagen te hebben. En waar is Europa in die driedeling
te vinden?
Een mogelijkheid, al is zij nog zo klein, mag niet uitgesloten worden: dat de
vooronderstellingen die in het begin van dit artikel genoemd werden, nl. dat Europa
erin slaagt een macht te worden waar economisch, politiek en militair rekening mee
moet worden gehouden, werkelijkheid worden en dat dit zo'n zelfvertrouwen en
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optimisme in Europa zal voortbrengen dat ook het demografisch deficit zal
verdwijnen. Gelove wie wil. Europa is inderdaad een kwestie van geloof.
Met dank aan prof. dr. D.J. van de Kaa.
NRC Handelsblad van 17-06-2004, pagina 9

Een mislukte kandidatuur
Wat is belangrijker: dat op de Brusselse top van eind vorige week de regeringsleiders
van de Europese Unie het eens zijn geworden over de tekst van een Europese grondwet
of dat er zich een diepe kloof heeft geopenbaard tussen diezelfde regeringsleiders
over wie er voorzitter moest worden van de Europese Commissie in plaats van de
onhandige Prodi?
Het verdrag over een Europese grondwet moet nu geratificeerd worden door de
parlementen van de 25 lidstaten dan wel aan referenda onderworpen worden. Het
zou, zeker gezien de euroscepsis die zich alom bij de Europese verkiezingen
gemanifesteerd heeft, een wonder zijn als de uitslag van dit proces niet in ten minste
één land negatief zou uitvallen, en dan komt die grondwet er niet.
De onderhandelingen die dan opnieuw moeten beginnen, zullen ongetwijfeld
gemarkeerd worden door de tegenstellingen die de stemming op het diner van de
regeringshoofden van vorige week donderdag volgens Le Monde ‘houleux’
(stormachtig) en volgens de Frankfurter Allgemeine ‘sehr laut und unwirsch’ (zeer
luid en nors) maakten, zozeer zelfs dat de Finse staatspresident zich met zorg afvroeg
of die slechte stemming niet een teken was van een diepere kloof in de EU. Natuurlijk
was dat zo!
Het ging om de kandidatuur van de Belgische premier, Guy Verhofstadt, die sterk
gepousseerd werd door Frankrijk en Duitsland. Juist om die reden verzetten Engeland
en een reeks van andere, veelal nieuwe lidstaten zich tegen die kandidatuur. Zij waren
niet vergeten dat Verhofstadt verleden jaar als schildknaap had gefungeerd bij het
Frans-Duitse verzet tegen Amerika. Een anti-Amerikaanse voorzitter van de EU, dat
ging niet.
Nu is dat laatste verwijt misschien onbillijk - Verhofstadt zelf voelt er zich diep
door gegriefd - maar je hoeft geen bewonderaar van Bush te zijn om te menen dat
de EU niet gebaat zou zijn met een voorzitter die ook in Washington de naam heeft,
terecht of ten onrechte, anti-Amerikaans te zijn. Verhofstadts geestdrift voor een
Europees hoofdkwartier naast de NAVO heeft hem in elk geval verdacht gemaakt,
ook bij de lidstaten die hun belangen niet door zo iemand verdedigd willen zien.
Maar los van de vraag of Verhofstadts internationale optreden altijd even prudent
is geweest, zijn er ook andere bezwaren. Moet de leiding van de EU toevertrouwd
worden aan iemand die door Derk-Jan Eppink in zijn laatste boek, Avonturen van
een Nederbelg, beschreven wordt als ‘van origine een onzeker, twijfelend figuur’?
Laten we echter niet uitsluitend afgaan op het oordeel van een Nederlander, hoe
goed geïnformeerd omtrent België ook. De Vlaamse Standaard spreekt van
Verhofstadts ‘legendarisch voluntarisme’ (lees: wensdenken), ‘zijn gebrek aan
realisme’, ‘zijn chaotische manier om de zaken te bemeesteren’. Niet bepaald
kwaliteiten die iemand geschikt maken als voorzitter van de EU.
En dan: Verhofstadts liberale partij had zojuist bij de Europese verkiezingen in
Vlaanderen een zware nederlaag geleden. Zij was daar voorbijgestreefd door het
Vlaams Blok. Zou een politicus die in eigen land verslagen was, de juiste figuur zijn
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om het gezag van de EU op te krikken? Chirac en Schröder moeten dit allemaal
geweten hebben toen ze hem bleven steunen, maar blijkbaar woog voor hen de wens
een zetbaas als voorzitter te hebben zwaarder dan die bezwaren.
Naast de voorlopige vreugde die het akkoord over de grondwet bezorgt, is de
mislukking van dit Frans-Duitse opzetje een reden tot voldoening. Premier Balkenende
zei gisteren in de Tweede Kamer dat hij voor geen van de twee kandidaten Verhofstadt en Patten - een blokkade had opgeworpen, wat de eerste betreft:
waarschijnlijk uit Benelux-loyaliteit. Die kan hij nu opnieuw tonen door zijn steun
te geven aan Luxemburgs premier Juncker of - ja, waarom niet? - aan Jean-Luc
Dehaene, die het voorzitterschap van de EU in 1994 aan zijn neus voorbij zag gaan.
Maar ook Dehaene, die zeker beter zou zijn dan Verhofstadt, is binnenlands verzwakt.
In de stad waarvan hij burgemeester is, Vilvoorde, is het Vlaams Blok bij de Europese
verkiezingen de grootste partij geworden. Die partij, die met 24,1 procent in
Vlaanderen (34,9 in Antwerpen) de tweede partij in Vlaanderen is geworden, is nu
een macht geworden die niet langer genegeerd kan worden.
‘In de lagere klassen zit het Blok aan zijn plafond’, zegt de socioloog Kris
Deschouwer (Standaard, 12 juni). ‘Het kan alleen nog groeien in de middenklasse,
en dat lijkt ook te lukken, dankzij zijn nieuwe, salonfähig imago, dat alle verwijzingen
naar een verleden van geweld en neonazi's bant. Het Blok rekruteert vandaag uit elk
segment van de samenleving. Een protestpartij kun je het niet meer noemen.’
Moet het cordon sanitaire dat de andere partijen om het Blok hebben gelegd,
gehandhaafd worden? Deschouwer acht het ‘totaal contraproductief’, en zijn collega
Mark Elchardus zegt: ‘Hoe kun je een kiezer terugwinnen als je hem vooraf al als
een racist brandmerkt?’ En Deschouwer weer: ‘Als het Blok meebestuurt, gaan heus
de poorten van de hel niet open. (...) Vandaag is de democratie zoveel sterker’ (dan
in de jaren '30). ‘Er zijn zoveel checks and balances: Europese verdragen,
internationale verdragen, het Arbitragehof dat op de regels past.’
Wat heeft dit alles met Europa te maken? Het Vlaams Blok is een nationalistische
beweging, en nationalisme is principieel strijdig met de Europese gedachte. Maar
zo'n beweging kan ook door Europa civieler worden, maar dan moet Europa anders
handelen dan het vier jaar geleden tegenover Oostenrijk deed, toen daar Haiders
partij in de regering kwam. Toen ondernam het, vooral op instigatie van Verhofstadts
regering, een boycotactie tegen Oostenrijk - overigens zonder succes.
Het zou een ironie van de geschiedenis zijn als Verhofstadts land nu zelf slachtoffer
van zo'n boycot zou worden, indien daar het Vlaams Blok niet alleen salon- maar
ook regierungsfähig zou worden. Haiders partij duikelde overigens bij de Europese
verkiezingen van 23,4 procent in 1999 op 6,3 procent. Niet als gevolg van die boycot.
NRC Handelsblad van 24-06-2004, pagina 9

Het ‘onpolitieke Oranjegemeen’
Eerlijk gezegd, ben ik blij met de Portugese overwinning, zoals ik vorige week die
gegund had aan de Letten (wier elftal overigens, te oordelen naar de namen van de
spelers, grotendeels uit Russen en Oekraïners bestond). Waarom die partijdigheid?
Omdat Portugal en Letland (en Tsjechië trouwens ook) kleine, arme landen zijn, die
wel een morele kick kunnen gebruiken.
En Nederland dan? Dat is toch ook een klein land? Ja, maar qua inwonertal veel
groter dan die andere. Bovendien is het rijk, verwend, zo niet vadsig. Met de
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Nederlandse economie mag het slecht gaan, met de Nederlanders gaat het uitstekend.
Anders zouden niet zovelen van hen voor onbepaalde tijd afhankelijk van de successen
van hun elftal naar Portugal kunnen gaan.
Maar het is vooral het optreden van die Nederlandse supporters dat mij is gaan
tegenstaan. Goed, die uitbundigheid, die rare uitdossing, die trots op de prestaties
van een elftal die ze in geen enkel opzicht op hun eigen conto kunnen schrijven daar
zijn we aan gewend. Supporters van andere nationaliteit doen daar overigens niet
voor onder. Al is het esthetisch niet verheffend, het behoort allemaal nog tot wat de
Engelsen noemen: good, clean fun.
Maar is die fun wel zo good en clean? De hysterische woede die zich ontlaadde
over het hoofd van trainer Dick Advocaat, nadat Nederland van Tsjechië had verloren,
bewijst dat er in die massa, onder de oppervlakte (en niet eens zo erg diep onder de
oppervlakte), een reusachtige agressie schuilt of, op z'n minst, de drift van een
verwend kind dat zijn zin niet krijgt.
De historicus Pieter Geyl heeft eens, schrijvend over het neerslaan (of liever: het
inzakken) van de opstand der Patriotten in 1787, gesproken van het ‘onpolitieke
Oranjegemeen, klaar om de patriotten te molesteren’. Nu, het Oranjegemeen van
vandaag was klaar om Dick Advocaat te molesteren. Als het Nederlands elftal niet
na die nederlaag op wonderbaarlijke wijze gered was, zou hij zijn leven in Nederland
niet zeker zijn geweest.
Ik overdrijf niet. Er is altijd wel een gek we hebben het bij de moord op Pim
Fortuyn gezien die meent het vaderland of de mensheid te redden door een
onwelgevallige te elimineren, vooral als hij zich gedekt waant door het ‘stenigen!’
van een televisiecommentator, die, indien ernstig genomen, ongewild in de positie
van het equivalent van een schrijftafelmoordenaar zou komen te verkeren.
Deze commentator verdedigt zich nu door te zeggen dat niemand (met uitzondering
van de grachtengordel dan toch zeker?) hem ‘gesnapt’ heeft. Daarmee schendt hij
het journalistieke gebod dat een journalist nooit tegen een lezer (of luisteraar) mag
zeggen dat deze hem niet begrepen heeft, maar hoogstens: ik heb mij blijkbaar niet
begrijpelijk genoeg uitgedrukt. En wat het beroep op ironie of (in zijn geval:
hyperbool) betreft: het aantal mensen dat deze debattechnieken niet begrijpt, maar
letterlijk neemt, is legio. En daartussen bevindt zich altijd wel zo'n gek.
Gelukkig is deze keer niemand zo gek geweest zoals gezegd: als gevolg van die
wonderbaarlijke redding. Wie was de redder? Niet zozeer Nederland, want zijn
gemakkelijke zege op de Letten was daarvoor niet voldoende. Daarvoor was nog een
nederlaag van de Duitsers tegen de Tsjechen nodig. Welnu, de Duitsers hebben, door
te verliezen, onze nationale trots gered. Iets om over na te denken.
Door deze wonderbaarlijke conjunctuur is ook Dick Advocaat gered. Het
Oranjelegioen, dat nog een paar dagen tevoren bereid was hem te kruisigen, riep nu
hosanna. Dick Advocaat kan, zolang het duurt, geen kwaad meer. Die wispelturigheid
is nu eenmaal eigen aan een massa. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een zinnig mens
voorstander van het referendum kan zijn behalve in het antieke Athene of in een
Zwitsers kanton.
Zo zijn we, met dat ‘onpolitieke Oranjegemeen’, toch op politiek terrein
terechtgekomen. Want, inderdaad, een onpolitieke massa kan een factor in de politiek
zijn. Wat, bijvoorbeeld, betekent die manifestatie van nationalisme of beter:
nationalismen die zo'n Europees voetbaltoernooi is, voor de Europese eenwording?
Niet veel goeds.
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Die Europese eenwording is tot nu toe hoofdzakelijk een kwestie van elites geweest,
elites die het al moeilijk genoeg hadden om het met elkaar eens te worden. Zouden
ze de massa's erbij betrokken hebben, dan zouden ze helemaal niets bereikt hebben.
Maar die wijze achterkamertjespolitiek begint zich nu te wreken. De door de elites
volgzaam geachte massa's zijn veel nationalistischer dan ze gedacht hadden.
Die nationalismen uiten zich in elk land anders. Het was verrassend vorige zondag,
daags na de wedstrijd tegen Zweden, op het televisieprogramma Buitenhof, de
schrijfster Anna Enquist, die met een Zweed getrouwd is en hier als psychotherapeute
werd geraadpleegd, te horen spreken van het ‘onverhuld nationalistisch bewustzijn’
van de Zweden.
De Zweden! Dat keurige, gematigde, ietwat saaie volk! Dat verbind je niet zo
gauw met nationalisme. Dat deed de televisiecommentator van de Volkskrant zeker
niet, want die sprak daags daarna, Anna Enquists woorden zwaar chargerend, van
de Zweden als ‘hard-core nationalisten’. Daarmee toonde hij zich de typisch
Nederlandse farizeeër die, volgens Lucas 18:11, de Heer dankt dat hij niet is zoals
die andere mensen.
Maar is die onverhuldheid van dat Zweedse nationalisme niet juist een waarborg
dat het vrij onschuldig blijft, terwijl het in Nederland, zoals Enquist zei, verboden
is? Al sinds Calvijn mag je niet trots zijn, dus ook niet op je eigen land. Maar: chassez
le naturel, il revient au galop, of althans langs sluipwegen. Verdringing, zei zij, is
gevaarlijk.
Volgens die commentator zou Enquist ook gezegd hebben dat de Zweden, juist
wegens hun nationalisme, het niet verdiend zouden hebben te winnen van Nederland.
Ik moet zeggen dat ik haar dit niet heb horen zeggen. Eerder had ik de indruk dat ze
het een gezond soort nationalisme vond. Anders zou het, dunkt me, ook niet geklopt
hebben met haar waarschuwing tegen verdringing.
Maar had Nederland dan wél verdiend van de Zweden te winnen? Die zege
behaalde het doordat het meer geluk had met de strafschoppen dan de Zweden. Dat
zegt niets over de kwaliteit van het Nederlandse spel. De trots van het Oranjegemeen
over die zege was dus nog goedkoop ook.
NRC Handelsblad van 01-07-2004, pagina 9

Een huis in Brussel
In het midden van de jaren '70 had Nederland een ambassadeur in België die zei dat
als er iets was wat hij tijdens zijn ambtsperiode hoopte te bereiken, dat de oprichting
van een Nederlands cultuurcentrum in Brussel was. Helaas, het heeft nog ongeveer
dertig jaar geduurd alvorens zo'n centrum er was. Op 24 juni werd het
Vlaams-Nederlandse Huis geopend.
De oorzaak van deze vertraging is, zoals we in twee, ongeveer gelijkluidende
berichten in de krant van 25 juni en 4 juli hebben kunnen lezen, vooral te zoeken in
de schroom van officieel Nederland ook maar iets te doen wat zou kunnen lijken op
inmenging in Belgiës interne twisten, waartoe in de eerste plaats de taalstrijd behoort.
Die schroom bestaat al sinds die taalstrijd woedt. In de jaren '30 had het ongeveer
een jaar geduurd voordat de historicus Geyl tot hoogleraar in Utrecht werd benoemd.
De minister van Buitenlandse Zaken had bezwaren tegen die benoeming, omdat Geyl
bekend stond om zijn actieve betrokkenheid bij de Vlaamse zaak. Die benoeming

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

zou de Nederlandse verhouding met officieel België, dat toen nog voornamelijk
Franstalig was, kunnen vertroebelen.
En enkele decennia later opende een Nederlandse minister-president een
bijeenkomst te Brussel waar de tweejaarlijkse prijs der Nederlandse letteren zou
worden uitgereikt, met een rede die hij begon in... het Frans. Brussel was (en is)
immers officieel een tweetalige stad. Formeel was die minister-president dus
volkomen in de haak, maar van Frankrijk, Belgiës andere buur, zijn zulke voorbeelden
van formalisme en schroom niet bekend.
Het Huis is er dan eindelijk, hoewel het nog twee jaar zal duren voordat het
helemaal klaar is. De opzet ervan is iets anders dan zich die Nederlandse ambassadeur
uit de jaren '70 een minnaar van de Nederlandse letteren overigens, wat niet van
iedere ambassadeur gezegd kan worden had gedroomd. Het is nu niet een Nederlandse,
maar een Vlaams-Nederlandse onderneming.
De vraag is of dit nu niet juist eerder geschikt is om Waalse en Franstalige
animositeit op te roepen dan een puur Nederlands cultuurcentrum zou doen. Als er
sprake is van zo'n animositeit, dan uit zich die niet zozeer tegen Nederland als wel
tegen Vlaanderen, dat prachtig voorbeeld van emancipatie! de vroegere Franstalige
meesters steeds meer overvleugelt.
De Nederlandse regering zou dan weliswaar haar traditionele schroom hebben
overwonnen overigens op oneigenlijke gronden: de Vlamingen betalen een deel van
de kosten, en de kwestie van het Huis ging andere twistpunten tussen Nederland en
Vlaanderen beïnvloeden (zoals de uitdieping van de Schelde en de
IJzeren-Rijnspoorlijn) maar doordat het nu een Vlaams-Nederlands huis wordt, kan
het gemakkelijker mikpunt in de interne strijd in België worden wat Nederland altijd
heeft willen vermijden.
Een andere wijziging van opzet is dat het Huis niet meer, zoals het bericht in de
krant van 25 juni luidde, ‘de cultuur van het Nederlandse taalgebied in België zou
promoten, maar in Europa’, waar immers Brussel ook de hoofdstad van is. Op zichzelf
lijkt die wijziging zinnig te zijn, want het is de vraag of Nederland en Vlaanderen,
die zeker één taal gemeen hebben, ook eenzelfde cultuur hebben. Cultuur is meer
dan taal.
In een rede te Brussel betwijfelde Hedy d'Ancona, tussen 1989 en 1994 minister
van Cultuur, of er daarom gesproken kon worden van een Vlaams-Nederlandse
cultuurgemeenschap. Dat was meer tactloos dan onoprecht of zelfs onjuist. (Overigens
liet zij die rede door een van haar ambtenaren uitspreken. Zelf vond ze het niet de
moeite waard naar Brussel te komen, daarmee blijk gevend van de lage prioriteit die
de betrekkingen met Vlaanderen in Den Haag en zeker in Amsterdam, waar de
minister vandaan kwam genoot.)
In de nieuwe opzet nu wordt het Huis ‘eerder een forum voor debatten over
culturele diversiteit, samenleving en politiek in Europa’ of, zoals de Vlaamse minister
van Cultuur bij de opening zei, ‘een instrument om de burger te helpen de stap naar
Europa te zetten’. Heel mooi, maar dan zullen die debatten en andere middelen tot
informatie dan toch niet in de eerste plaats in het Nederlands gehouden moeten
worden.
Het zijn, in die opzet, immers niet alleen de Nederlandstaligen die bereikt moeten
worden, maar juist de anderstaligen, wier kennis van Nederland en Vlaanderen
doorgaans zeer gering is (deels vanwege de taalbarrière). Het Vlaams-Nederlandse
Huis zal dus voornamelijk in andere talen dan het Nederlands moeten communiceren,
zoals de (weinige) cultuurinstituten die Nederland in het buitenland heeft, ook doen.
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Voor Nederlanders zal dat geen bezwaar zijn. Die zijn al gauw bereid hun eigen
taal in te ruilen voor een of ander koeterwaals. Maar bij Vlamingen, die nog midden
in een taalstrijd zitten, is dat doorgaans anders. Dat zou wel eens een twistappel
kunnen worden, en dan zou het tegendeel bereikt zijn van wat oorspronkelijk de
bedoeling was. Tact niet de sterkste eigenschap van de Nederlander zal dus vereist
zijn.
We mogen blij zijn dat er eindelijk zo'n huis in Brussel staat, maar het tegelijkertijd
betreuren dat de oorspronkelijke opzet een Nederlands huis in Brussel niet
gehandhaafd is.
Hoe dit ook zij de ambassadeur die in de aanhef van dit stukje genoemd werd,
heeft dit helaas niet meer mee kunnen maken. Hij is acht jaar geleden overleden.
Zijn naam zij hier met ere genoemd: Hugo Scheltema.

Rectificatie
Prijs
In zijn column Een huis in Brussel (donderdag 8 juli, pag. 7) schrijft J.L. Heldring
over de tweejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren. Deze prijs wordt elke drie jaar
uitgereikt.
NRC Handelsblad van 08-07-2004, pagina 7

Wanhopig, misschien zelfs overspannen?
Dinsdag zal het zestig jaar geleden zijn dat de aanslag van Claus von Stauffenberg
op Hitler gepleegd werd en mislukte. Gevraagd naar de zin van die aanslag,
antwoordde een van degenen die bij de samenzwering betrokken was geweest: ‘Ik
geloof dat het goed is dat het gedaan werd. En misschien ook wel dat het mislukte.’
Joachim Fest, die zelf een boek over de mislukte staatsgreep van 20 juli 1944 heeft
geschreven, vertelde dit tien jaar geleden op een colloquium op het Instituut
Clingendael in Den Haag, en hij voegde daaraan toe: ‘Dit zou wel eens het
verstandigste woord kunnen zijn dat gezegd werd over de aanslag en het Duitse
verzet tegen Hitler.’
Waarom zou het goed kunnen zijn geweest dat de aanslag mislukt is? Zo vroeg
een van de deelnemers aan dat colloquium.
Omdat er anders een nieuwe dolkstootlegende zou zijn ontstaan de legende dat
Duitsland niet militair was verslagen, maar door binnenlands verraad, een legende
die een fatale rol na de Eerste Wereldoorlog had gespeeld en waarvan Hitler veel
heeft geprofiteerd.
Een reden waarom Duitsers de mislukking, daarentegen, zouden moeten betreuren,
is dat in de periode tussen 20 juli 1944 en Duitslands capitulatie op 8 mei 1945 er
meer Duitsers zijn omgekomen dan sinds het begin van de oorlog (1 september 1939)
en het ogenblik van de aanslag om niet te spreken van de ontelbare slachtoffers in
de kampen (Duitsers en niet-Duitsers) en de slachtoffers aan geallieerde kant.
Toch lijkt dat niet de voornaamste reden te zijn geweest die de samenzweerders
tot het besluit van de aanslag op Hitler hebben gebracht. Er waren vele andere redenen.
Een ervan werd door generaal Henning von Tresckow, die na de mislukking zelfmoord
zou plegen, onder woorden gebracht in een brief aan Stauffenberg:
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‘De aanslag moet doorgaan, coûte que coûte. Zelfs al zou hij niet lukken, er moet
toch gehandeld worden. Want het komt niet meer op het praktische doel aan, maar
dáárop dat de Duitse verzetsbeweging voor de wereld en de geschiedenis met inzet
van eigen leven de beslissende worp gewaagd heeft. Al het andere daarbij is
onbelangrijk.’
Dezen ging het om de eer een begrip dat zij nog uit de Pruisische traditie gered
hadden (het is geen toeval dat veel van de samenzweerders van adel waren). Anderen
ging het eerder om de rechtsstaat, die Hitler op zo flagrante wijze schond. Ook dit
begrip behoort tot de Pruisische traditie (‘Er zijn nog rechters in Berlijn’) en is niet
synoniem met democratie, want daarvan gaf het oude Pruisen weinig blijk.
Democraten waren de meeste samenzweerders dan ook niet. Velen onder wie
Stauffenberg hadden in 1933 Hitlers komst toegejuicht als teken van Duitslands
wederopstanding na de vernedering van Versailles. Velen Stauffenberg niet waren
spijtoptanten van het nazisme (zo iemand was Tresckow). Op het onrecht en de
gruwelen van het regime, waarvan zij vooral in Polen en Rusland getuige waren
geweest, hadden ze niet gerekend. Bij hen speelde schuldgevoel een grote rol. Het
was een late revolte van het geweten, een ‘wanhopig, misschien zelfs overspannen,
voornemen’, zei Fest.
Stauffenberg zelf, overigens vrijwel de enige van de samenzweerders die tot het
laatst het hoofd koel hield, was een adept geweest van Stefan George, dichter o.a.
van Das neue Reich, profeet van ‘een nieuwe religie, uitgaande van Duitsland en
door Duitsland aan de wereld opgelegd’, zoals de Nederlandse dichter Albert Verwey,
die zijn vriend was geweest, schreef.
Stefan George was zelf geen nazi. Hij verliet Duitsland zelfs in 1933 en stierf
datzelfde jaar in Locarno. Maar hij had wel ‘een onvrijwillige bijdrage geleverd tot
een klimaat dat in de politieke zone warhoofden vatbaar maakte voor de Teutoonse
kolder’ (aldus de literaire criticus C.J.E. Dinaux). Hijzelf zag zich trouwens als ‘de
voorvader van de nieuwe nationale beweging’.
Welnu, uit deze sfeer kwam Stauffenberg, en hij zou zich daar nooit helemaal van
vrij maken, want voor het vuurpeloton zou hij geroepen hebben: ‘Es lebe das heilige
Deutschland!’ (wat zijn weduwe helemaal niet onwaarschijnlijk achtte). Het woord
overspannen, dat Fest gebruikte, klinkt dan ook helemaal niet vreemd zeker niet in
buitenlandse oren.
Natuurlijk moeten er, ook bij Stauffenberg, andere motieven eveneens in het geding
zijn geweest. Enkele noemde ik al. Ook minder verheven motieven, zoals de
overweging dat de oorlog al verloren was en een Duitsland zonder Hitler misschien
betere voorwaarden zou weten te krijgen. (Sommige samenzweerders dachten nog
dat Duitsland Oostenrijk, Sudetenland en de in 1919 aan Polen verloren gegane
gebieden zou kunnen behouden.)
Er is dus veel aan te merken op de samenzweerders van 20 juli 1944 en hun
motieven. Maar dit moet altijd gebeuren in het besef van de toestand en het klimaat
waarin Duitsland zich vóór Hitler had bevonden: verloren oorlog, inflatie en, na
enkele jaren welvaart, verwoestende economische crisis een combinatie die zich in
weinig andere Europese landen heeft voorgedaan.
Zeker, het Duitse verzet tegen Hitler, dat de enigszins kunstmatige grondmythe
van de Bondsrepubliek is (zoals de Franse Revolutie die van de Franse republiek is),
is altijd de zaak van de kleine minderheid geweest. Maar hoe groot was het actieve
verzet tegen Duitsland in de bezette landen? En daar ging het tegen een buitenlandse
vijand.
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Reden te meer het Duitse verzet wat ook zijn motieven mogen zijn geweest de eer
te geven die het toekomt en het zeker niet te meten naar, in ons geval, Nederlandse
maatstaven. Helden hoeven geen heiligen, zelfs niet noodzakelijkerwijs democraten
te zijn.
NRC Handelsblad van 15-07-2004, pagina 7

Op zoek naar een reden van bestaan
‘Achter gesloten deuren verafschuwt een groot deel van Europa's politieke klasse
president Bush en alles waar hij voor staat, en dat is volgens hen het gebruiken van
de macht van supermogendheid zonder respect voor rechtsregels, internationale
verdragen en de meningen van bondgenoten.’ Deze ongetwijfeld juiste constatering
van The Economist is des te opmerkelijker omdat dit Britse weekblad tot voor kort
Bush, vooral inzake Irak, verdedigd heeft.
Moeten we onder die politieke klasse ook Jaap de Hoop Scheffer, de nieuwe
secretaris-generaal van de NAVO, rekenen? Het antwoord op deze vraag zou
bevestigend moeten luiden, als wij de correspondente van de The New York Times
zouden moeten geloven die onlangs een gesprek met hem had en daarvan verslag
deed in haar krant (overgenomen door de International Herald Tribune van 3 juli).
In dit verslag vermeldt zij dat De Hoop Scheffer ‘de regering-Bush scherp
kritiseerde omdat deze, volgens hem, de NAVO als bondgenootschap in de steek liet
en voornamelijk gebruikte wanneer dat Washingtons belangen gelegen kwam’ (let
wel: dit zijn de woorden van de correspondente, niet van De Hoop Scheffer). Toen
dit verslag in de krant verschenen was, moet De Hoop Scheffer danig geschrokken
zijn, want hij liet onmiddellijk weten ‘dit niet gezegd’ te hebben en dat het artikel
zijn gesprek met de correspondente niet weerspiegelde (zoals op 5 juli in onze krant
vermeld werd).
We moeten hem natuurlijk op zijn woord geloven, al kunnen we het met
Christopher Preble van het Cato Research Institute in Washington (geciteerd in het
Reformatorisch Dagblad van 10 juli) eens zijn wanneer hij zegt: ‘Niet zo slim van
de secretaris-generaal om nog eens op die kwestie terug te komen. Nu krijgt zijn
kritiek extra aandacht.’
Preble gaat er dus vanuit dat De Hoop Scheffer in dat gesprek wel degelijk kritiek
heeft geoefend op Washingtons beleid ten opzichte van de NAVO. Inderdaad valt
moeilijk aan te nemen dat een medewerkster van zo'n gerenommeerd blad als de
NYT dit verslag helemaal uit haar duim gezogen heeft vooral waar het de passages
betreft waarin De Hoop Scheffer letterlijk geciteerd wordt.
Eén van die passages laat hem kennelijk zinspelen op een uitspraak van minister
van Defensie Rumsfeld: ‘Het gaat bij de conflicten in de 21ste eeuw niet meer om
unaniem optreden van de NAVO, zoals in het verleden. De missie zoals wij die
definiëren zal voortaan de coalitie bepalen die wij zoeken.’
Hierop zou De Hoop Scheffer hebben geantwoord (aldus geciteerd in de NYT):
‘Als de missie de coalitie bepaalt, dan heb je de NAVO niet nodig. Je zult dan zien
dat de Europeanen elkaar in de armen vallen’ (het schrikbeeld van de echte atlantici,
zoals De Hoop Scheffer er altijd een geweest is).
Of De Hoop Scheffer dit inderdaad zo gezegd heeft, moet na zijn overigens niet
erg gedetailleerde désaveu kwestieus blijven, maar wát er staat, c.q. wat hem daar
in de mond gelegd is, is op zichzelf onbetwistbaar waar: als Washington zich de
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vrijheid voorbehoudt zelf uit te maken wanneer het al dan niet een beroep zal doen
op de NAVO of op afzonderlijke bondgenoten, dan komt dat neer op het eind van
de NAVO.
Dit zou natuurlijk De Hoop Scheffer, niet als overtuigd atlanticus maar ook als
secretaris-generaal van de NAVO, ernstige zorgen moeten baren. Het zou niet
verwonderlijk zijn als hij in een gesprek met een Amerikaanse journaliste uiting zou
hebben gegeven aan die zorgen. (Of het verstandig zou zijn geweest dat te doen, en
daarna te herroepen, is een heel andere vraag.)
Het is waar dat, nu de Amerikanen in Irak in een moeras zijn terechtgekomen, zij
een toontje lager zijn gaan zingen. Zij zijn tot de ontdekking gekomen dat zij het
toch niet altijd en overal zonder de hulp van bondgenoten af kunnen. In Irak hebben
zij zichzelf nu in de positie van vragende partij gemanoeuvreerd zonder veel succes
overigens.
Te verwonderlijker daarom dat, zoals de NYT in hetzelfde bericht wist te melden,
Bush in een persoonlijk gesprek dat hij vóór de NAVO-top in Istanbul met De Hoop
Scheffer had, met geen woord gerept zou hebben van zijn besluit om de
soevereiniteitsoverdracht aan een Iraakse regering met twee dagen te vervroegen.
Bush zou hem dit pas daags daarna, kort voor de formele vergadering van de top,
verteld hebben. En dat terwijl hij de NAVO graag verantwoordelijkheden in Irak zag
overnemen!
Kortom, De Hoop Scheffer mag dan misschien niet gezegd hebben wat de NYT
rapporteerde, hij moet een lange weg zijn gegaan sinds hij, vijftien maanden geleden,
nog als minister van Buitenlandse Zaken, in deze krant schreef dat de NAVO ‘een
reële noodzaak van internationale samenwerking’ weerspiegelde en ‘daarom niet in
scherven’ lag (dat daarom was overigens een non sequitur: het een volgt niet
noodzakelijk uit het ander). ‘Het gaat om barsten, niet om breuken’, schreef hij toen.
Hoe zou hij de crisis nu beschrijven?
Maar voor paniek is nog geen reden: een internationale organisatie sterft minder
snel dan zij wordt opgericht, maar als zij zichzelf overleefd heeft, wordt zij irrelevant.
Heeft de NAVO zichzelf overleefd? Haar reden van bestaan de Koude Oorlog heeft
zij in elk geval overleefd, maar een andere, voor iedereen overtuigende reden van
bestaan heeft zij nog niet gevonden. Eén ding is zeker: als zij niet bestond, zou ze
nu niet opgericht kunnen worden.
Dit is niet het gevolg van de politiek van de huidige Amerikaanse regering. Al na
de val van de Muur in 1989, en zeker na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991,
was het duidelijk dat de NAVO haar taak had volbracht en dat, als de bondgenoten
geen andere taak voor haar zouden vinden, Amerika en Europa onvermijdelijk uiteen
zouden drijven.
President Clinton, naar wie iedere Europeaan nu heimwee schijnt te hebben, heeft
dit laatste weten te maskeren, maar meer ook niet. Een president Kerry zal met
dezelfde verandering van de basisgegevens in de Amerikaans-Europese verhouding
te maken hebben.
NRC Handelsblad van 22-07-2004, pagina 7

Het elastische Europa
‘Er komt een generatie aan waarvan het historisch besef nul komma nul is, terwijl
de geschiedenis toch mede de toekomst bepaalt. Er is geen respect meer voor het
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geheugen. De jongerencultus is volstrekt doorgeslagen.’ Dit zei Bram Peper,
oud-burgemeester van Rotterdam en zelf 64 jaar oud, in een vraaggesprek met de
Volkskrant (23 juli).
Behoort minister-president Balkenende, die 48 jaar oud is, ook tot die jongeren
wier historisch besef nul komma nul is? Als je sommige reacties leest op de rede die
hij op 20 juli in Berlijn heeft gehouden ter herdenking van de aanslag op Hitler zestig
jaar geleden, zou je denken dat dat zo was. Misbruik van de geschiedenis werd hem
daarin verweten.
Aanleiding tot die kritiek was dat hij in die rede de aanslag van 20 juli 1944 ‘een
belangrijke schakel in de totstandkoming en ontwikkeling van de Europese integratie’
had genoemd. Ook het hoofdartikel van deze krant vond dit ‘een staaltje van
interpretatie achteraf’ (maar is dit niet eigen aan de geschiedenis als vak?):
‘Stauffenberg en zijn medestanders waren eerder gedreven door Duits nationalisme
dan door Europese idealen.’
Wie heeft gelijk? Het is waar dat er geen uitspraken van Stauffenberg, de pleger
van de aanslag, bekend zijn die wijzen op het geloof in een Europees ideaal. Een
bijna mystieke vaderlandsliefde vervulde hem eerder. Die spreekt ook uit de eed die
hij zijn medesamenzweerders had willen laten zweren. Om de gevoelswaarde ervan
te doen uitkomen, laat ik de volgende passage eruit onvertaald:
‘Wir bekennen uns im Geist und in der Tat zu den grossen überlieferungen unseres
Volkes, das durch die Verschmelzung hellenischer und christlicher Ursprünge in
germanischem Wesen das abendländische Menschentum schuf.’
Nu, daar zit inderdaad niet veel ‘Europees’ in (en ook niet veel democratisch, want
‘wir [...] verachten aber die Gleichheitslüge und beugen uns vor den naturgegebenen
Rängen’). Stauffenberg was dan ook, zoals ik hier twee weken geleden meldde, zwaar
onder de invloed van de dichter Stefan George (1868-1933), wiens kring de Duitse
wijsgeer Max Scheler een ‘erotisch-religieuze, hoogaristocratische sekte’ noemde.
Maar het Duitse verzet werd nog door andere bronnen gevoed. In feite was het
zeer heterogeen van samenstelling. Uit de Kreisauer Kreis rond Helmut James von
Moltke (op zichzelf trouwens een nogal heterogeen gezelschap) klonken ook andere
geluiden. Balkenende citeerde uit een ‘Europlan’ uit najaar 1942, waarin sprake is
van ‘Zusammenarbeit der europäischen Völker’, een ‘gemeinsames europäisches
Ethos’ en zelfs ‘europäische Verfassungsorgane’.
En de Nederlander C.L. Patijn, die in de oorlogsjaren contact had gehad met het
Duitse verzet, schreef veertig jaar geleden in het toenmalige maandblad Wending:
‘Door hun handelen en door hun dood hebben de mannen van de 20ste juli de toegang
naar een gezamenlijke Europese toekomst voor Duitsland gekocht. Het was mede
daarom niet moeilijk na de oorlog Duitsland als partner in de Europese samenwerking
te betrekken.’
Er zijn dus wel bepaalde banden te leggen tussen sommige Duitse verzetsgroepen
en de naoorlogse Europese samenwerking, waarin het huidige Duitsland zo'n
belangrijke plaats inneemt. Maar het Europese ideaal is lankmoedig of, als u wilt,
elastisch. Het kost niet veel moeite er van alles in onder te brengen ook nationale
superioriteitsaanspraken.
Iedereen kent de dichtregels ‘Und es mag am deutschen Wesen/Einmal noch die
Welt genesen’ (minder bekend is de dichter: Emanuel Geibel, 1815-1884). Hier
spreekt op z'n minst de gedachte dat Duitsland plaatsvervangend voor de wereld,
dus zeker voor Europa, spreekt niet veel verschillend van Stauffenbergs idee dat het
Duitse volk ‘das abendländische Menschentum schuf’.
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Zelfs nationaal-socialisten Hitler zelf niet, voorzover ik weet hebben de Europese
gedachte wel voor hun karretje proberen te spannen, vooral na de aanval op de
Sovjet-Unie, die de Duitse propaganda in de bezette gebieden als een Europese
kruistocht voorstelde. (Prof. Jessurun d'Oliveira ging in de krant van gisteren dieper
in op deze wortels van de Europese gedachte.) Vooral Franse collaborateurs, die zich
moeilijk een plaats voor Frankrijk in een Germaans Europa konden voorstellen,
waren daar gevoelig voor.
Maar de aanspraak namens Europa te spreken, die overigens in het tegenwoordige
Duitsland niet meer te horen is, was niet het monopolie van de Duitsers. Uit Frankrijk
zijn nog steeds zulke geluiden te horen. Victor Hugo plantte in 1870 in Guernsey
(zijn ballingsoord) een ‘eik voor de Verenigde Staten van Europa’, maar dat zou wel,
zoals hij later zou zeggen, een Europa zijn ‘waarvan Frankrijk natuurlijk het centrum
en de regerende macht zal vormen, en Parijs natuurlijk de hoofdstad’.
Van recentere tijd is de uitspraak uit 1967 van de toenmalige voorzitter van het
Centre d'études en d'action européennes dat Frankrijk ‘noodzakelijkerwijs Europeser
spreekt dan zijn partners, zelfs wanneer het zijn eigen belangen verdedigt, die in
wezen het vaakst samenvallen met die van Europa’. En nog vers in het geheugen ligt
de uitval van president Chirac tegen de Midden-Europese landen dat zij ‘een goede
kans hadden gemist hun mond te houden’.
Maar waarom zouden we alleen de grote landen als boosdoeners brandmerken?
De gidslandgedachte, die niet met het kabinet-Den Uyl begonnen is en nog steeds
onderdeel uitmaakt van het nationale zelfbeeld (al wordt het niet meer zo genoemd),
is aan een moreel superioriteitsgevoel ontsproten, en velen kunnen het blijkbaar
moeiteloos met het Europese ideaal verenigen.
NRC Handelsblad van 29-07-2004, pagina 7

De partij van de mopperaars
‘De jongerencultus is volstrekt doorgeslagen.’ Het is mogelijk dat oud-burgemeester
en oud-minister Bram Peper, die dit zei in een vraaggesprek met de Volkskrant, gelijk
heeft, maar wanneer iemand die niet meer tot de jongeren gerekend kan worden, dit
zegt en Peper is 64 jaar oud dan gaat dit gauw op gemopper lijken. Op de jongeren
zelf maakt het in elk geval geen enkele indruk. In dit gemopper heeft Peper een
voorganger in de grote Huizinga. Te beginnen met zijn In de schaduwen van morgen
(1935) brandmerkt hij, als een kenmerk van de toenmalige samenleving, het
puerilisme, zoals hij de houding van een gemeenschap noemt ‘die, in plaats van de
knaap tot de man op te trekken, haar gedragingen aan die van de knapenleeftijd
adapteert’. (Puer is het Latijnse woord voor knaap.) Hij sprak ook van een ‘algemeen
verbreide geestesstaat die men een permanente puberteit zou kunnen noemen’, een
‘algemeen doorgedrongen houding van halve ernst’, in zijn Homo Ludens (1938)
van een ‘adolescente geesteshouding, ongebreideld door opvoeding, vormen en
traditie, die tracht in elk domein de overhand te krijgen en (daarin) maar al te zeer
slaagt’.
In zijn laatste, postuum verschenen boek, Geschonden wereld (1945), heeft
Huizinga het zelfs over ‘kwajongensachtigheid als een sociaal verschijnsel’, maar,
zo had hij al in 1935 geschreven, deze moet niet verward worden met die ‘andere
trek van modern leven: de jeugdverering. De meest bloeiende culturen hebben wel
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de jeugd liefgehad en vereerd, maar niet gecajoleerd of gefêteerd.’ Dat laatste nu
ziet Huizinga in de moderne tijd gebeuren.
Maar in een eerdere tijd zag de Franse godsdiensthistoricus Ernest Renan
(1823-1892) precies hetzelfde, want die vond ‘niets gênanter dan de man van een
andere leeftijd zich anders te zien gedragen dan hij is en de mode van de jonge
generatie te zien overnemen’. Annie Romein-Verschoor zou later spreken van de
‘panische angst’ van ouderen ‘om voor oude trutten te worden aangezien’.
Als we zien hoe kranten om van televisie maar niet te spreken wanhopige pogingen
doen om hun inhoud ‘op te leuken’, dan moeten we ons afvragen of die panische
angst niet een blijvend verschijnsel is geworden hoewel ze nu wat minder schijnt te
zijn dan dertig jaar geleden, toen heren van middelbare leeftijd hun bakkebaarden
lieten zakken of hun haar lieten groeien, om maar niet voor ‘oude trutten’ te worden
aangezien (dat waren nog de onschuldigste pogingen om in het gevlij te komen van
de jongeren).
Maar ook dit begint op gemopper te lijken. Waar het echter om te doen is, is dat
dit gemopper gerechtvaardigd of niet van alle tijden is. Ik meen me te herinneren dat
zelfs Plato over de doorgeslagen jongerencultus van zijn tijd klaagt. Peper is dus in
goed gezelschap, en misschien wordt het inderdaad van kwaad tot erger en valt de
klok niet meer terug te draaien.
Want wat nieuw schijnt te zijn in dit blijvend, althans telkens weerkerend,
verschijnsel, is dat de overdracht van kennis en ervaring steeds minder relevant wordt
gevonden. Peper heeft zeker gelijk wanneer hij zegt: ‘Er komt een generatie aan
waarvan het historisch besef nul komma nul is, terwijl de geschiedenis toch mede
de toekomst bepaalt.’
Een paar jaar geleden sprak de historicus Van Deursen, fijntjes zinspelend op een
bepaalde partij, over diegenen die geloven dat de geschiedenis in 1966 begonnen is.
Een politica van die partij toonde zich omstreeks die tijd er bijna trots op dat zij het
laagst had gescoord bij een enquête naar de historische kennis van Kamerleden,
daarmee Van Deursen gelijk gevend. ‘History is bunk’, zei Henry Ford.
Die opvatting kan tot mythevorming leiden. In Trouw schreef onlangs iemand (die
niet eens tot de jongeren gerekend kan worden) over de ‘fatale neutraliteitspolitiek’
van vooroorlogs Nederland. Nu, heroïsch was die politiek niet, maar had Nederland
een andere keus? Zich aansluiten bij Engeland en Frankrijk, die Tsjechoslowakije
zonder slag of stoot aan Hitler uitleverden en zich, toen de oorlog eenmaal was
uitgebroken, zich (in het Franse geval) niet met succes konden verdedigen of (in het
Britse geval) gedwongen werden het Europees vasteland in Hitlers handen te laten?
Zo komen de sprookjes de wereld in.
Maar volgens Peper zal er zeker een kentering komen. Die ‘zal worden
afgedwongen op het moment dat men de ouderen massaal buitensluit en mét hen de
overdracht van kennis en geheugen. Ouderen hoeven maar een goeie leider te vinden,
en ze zitten zó met twintig zetels in de Kamer.’ Blijkbaar ziet hij het lot van de
ouderenpartijen die in 1994 met zeven zetels in de Kamer kwamen (waarvan er vier
jaar later geen één overbleef), niet als precedent. Maar waarom zou de uitbarsting
van onbehagen tot de ouderen beperkt blijven? De LPF is, hoewel mislukt, een heel
wat gevaarlijker precedent.
Maar ook op dit gebied heeft Peper een voorganger: de politicus Jacques de Kadt.
Toen in 1969 Nieuw Links (allemaal twintigers plus een enkele dertiger) de PvdA
vrijwel had overgenomen, riep hij op tot het vormen van een andere partij een ‘waarin
de normale arbeiders zich thuisvoelen maar ook de ouderen, die er genoeg van hebben
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door Nieuw Links als vuil en uitschot behandeld te worden’. (Trouw drukte dit artikel
na 35 jaar onlangs weer eens af.)
Nu was De Kadt, met al zijn gaven van hoofd, ook een mopperaar, hoewel hij in
zijn jonge jaren Huizinga voor een mopperaar had uitgemaakt (‘De deftigheid in het
gedrang’ luidde de titel van zijn bespreking van In de schaduwen van morgen). Zo
is het misschien wel een historische wet dat de jeugd, waarvan het de onbetwiste
eigenschap is dat ze nooit jeugd blijft, op den duur tot de mopperaars gaat behoren,
die vaak gelijk hebben, maar meestal niet krijgen.
NRC Handelsblad van 05-08-2004, pagina 7

Heimwee van het verloren geloof
‘Nederlanders kiezen zelf voor kuddegedrag.’ Zo luidde de kop boven een artikel
dat op 14 juli jl. op deze pagina stond. Het was van J.W. Duyvendak, hoogleraar
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, en M. Hurenkamp, hoofdredacteur
van het Tijdschrift voor de Sociale Sector.
Dit kuddegedrag is, volgens de auteurs, niet in strijd met het tegelijkertijd beleden
individualisme. Dit is inderdaad toegenomen, ‘leidt echter niet tot grote diversiteit,
maar tot een behoorlijke mate van uniformiteit in gedachten en gedrag. Collectief
koesteren we dus individualistische waarden, staan we pal voor de gelijkheid van
mannen en vrouwen, van homo's en hetero's.’
Met andere woorden: non-conformisme wordt onvermijdelijk conformisme. Het
is niet de eerste keer dat dit is geconstateerd. De verklaring van dit verschijnsel (niet
van de twee auteurs, maar van een beunhaas op socio- en psychologisch gebied als
schrijver dezes) is gemakkelijk:
De meeste mensen vrezen, ook zonder het te weten, niets zozeer als eenzaamheid.
Ze wijken dus liever niet te ver van de kudde af. Als non-confomisme de mode wordt,
dan conformeren velen zich daaraan. Of zoals de auteurs, misschien iets te makkelijk,
schrijven: ‘Gingen de opinies eerst allemaal de ene kant op, inmiddels gaat de kudde
in gestrekte draf een andere kant op.’
Alexis de Tocqueville (1805-1859) wist het al: ‘In de democratie zal het religieuze
geloof in de algemeen aanvaarde mening een soort van godsdienst worden, waarvan
de meerderheid de profeet zal zijn.’ Zo dreigt de democratie ‘paradoxalerwijs in het
drukkendste intellectuele conformisme te vallen, zelfs nog tragischer - de mensen
ertoe te brengen helemaal niet meer te denken’.
In het laatste citaat, dat niet van Tocqueville is, vat Agnès Antoine in haar vorig
jaar verschenen boek, L'impensé de la démocratie: Tocqueville, la citoyenneté et la
religion, samen wat zij ‘een van de wetten van de tocquevilliaanse sociologie’ noemt,
ofwel: ‘De democratische mens die meent zonder vooroordelen te zijn, onsnapt niet
aan het democratisch vooroordeel.’ Tocqueville (die, tussen haakjes, meer en meer
de plaats van zijn dertien jaar jongere tijdgenoot Karl Marx lijkt in te nemen als
uitlegger van sociaal-politieke verschijnselen) zou dus waarschijnlijk de stelling van
Duyvendak en Hurenkamp hebben kunnen onderschrijven: ‘Nederlanders kiezen
zelf voor kuddegedrag.’
Maar wat hij zeker niet zou hebben onderschreven, is een zin waarin beide auteurs
het proces van de laatste decennia samenvatten: ‘De greep van familie, buren, buurt
en kerk op het leven van mensen is sinds de jaren zestig gelukkig sterk afgenomen.’
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Het is over het woord gelukkig dat Tocqueville zou zijn gevallen. Dat doe ik ook.
Een waardeoordeel hoort niet thuis in een betoog van iemand die dit als
wetenschapsman houdt (Duyvendaks functie wordt aan het eind van het artikel
vermeld; van Hurenkamps wetenschappelijke status weet ik niets). Het woord is
trouwens irrelevant: met evenveel recht zou van een ongelukkige ontwikkeling
kunnen worden gesproken. De feitelijke constatering zou even juist zijn geweest.
Overigens: hoe rijmt die zin met wat de auteurs verderop in hun artikel betogen, nl.
dat ‘groepsvorming nogal eens helpt bij integratie’? Is hier de greep van de groep
plotseling wél een gunstige factor? Of zouden de auteurs van mening zijn dat wat
voor Nederlanders ongelukkig is, nl. ‘de greep van familie, buren, buurt en kerk’,
voor migranten wel eens gelukkig zou kunnen zijn?
Maar waarom zou Tocqueville over dat woord gelukkig zijn gevallen? Omdat hij,
hoewel zelf niet meer gelovig, het helemaal niet gelukkig vond als de religie haar
greep op de mensen zou verliezen. Hij zag in de religie, en vooral de christelijke,
een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende democratische orde,
zoals hij die in Amerika had aangetroffen.
Tien maanden geleden wijdde ik hier vrijwel een hele column aan Tocqueville en
de religie.
Laat ik er hier slechts dit uit overnemen: de nadruk die in de religie gelegd wordt
op onsterfelijkheid en eeuwigheid, stelt de mensen in een democratie in staat om
boven hun directe aardse verlangens uit te stijgen. Daarmee geeft zij volgens
Tocqueville een onmisbare spirituele impuls aan het enggeestige materialisme dat
de mensen in een democratie in zijn greep houdt.
Kortom, religie is, van maatschappelijk oogpunt uit beschouwd, een van de
middelen die een samenleving bij elkaar houden. Daarom kan een ongelovige waarde
hechten aan religie. Een despotie kan zonder religie, een democratie niet, zei de
ongelovige Tocqueville.
Het is waar: Duyvendak en Hurenkamp zeggen niet dat het gelukkig is dat de
religie haar greep op de mensen is kwijtgeraakt, maar de kerk. Daar zit inderdaad
een verschil tussen. Tocqueville moet dan ook weinig weten van de machtige kerk
van vóór de Franse Revolutie. Wanneer hij het nut prijst dat religie voor een
samenleving kan hebben, dan gaat hij steeds expliciet uit van een scheiding tussen
kerk en staat.
Maar hoe ongelovig was Tocqueville eigenlijk? Hij was zeker dat is wel duidelijk
geen christenhater. Eerder leek hij heimwee te hebben naar het verloren geloof. Hij
noemde zich, in een brief aan een vriend, christen ‘ik zal niet zeggen: uit geloof,
maar uit gevoel (goût) en, als ik het zo mag zeggen, uit temperament’. Ook in dit
opzicht is Tocqueville modern - weer modern, moeten wij misschien zeggen, want
veel wijst erop dat we een postseculair tijdperk aan het binnentreden zijn, waar
sociologen die in de jaren zestig en zeventig zijn opgeleid, geen goût voor hebben
ontwikkeld.
NRC Handelsblad van 12-08-2004, pagina 7

Goejanverwellesluis: onze Bastille
Ach, als wij Nederlanders enige fantasie zouden hebben gehad, dan zouden wij allang
van Goejanverwellesluis onze Bastille hebben gemaakt. Deze verzuchting vraagt om
enige toelichting. Immers, wie weet nog wat Goejanverwellesluis is? Ik heb het nog
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op school geleerd (maar mijn kinderen om niet te spreken van mijn kleinkinderen
zijn even gelukkig zonder het te weten).
Welnu, Goejanverwellesluis is een sluis (je moet dan ook eigenlijk spreken over
de Goejanverwellesluis) bij Hekendorp aan de Hollandse IJssel, tussen Gouda en
Oudewater. Daar bereikte in 1787 de opstand der Patriotten tegen het stadhouderlijk
bewind zijn hoogtepunt, spoedig overigens gevolgd door zijn einde.
Wat gebeurde daar dan? In 1784 had stadhouder Willem V Holland verlaten, dat
steeds meer in handen van de Patriotten, de toenmalige democraten, was gekomen.
Na enkele omzwervingen had hij zich in Nijmegen gevestigd. Zijn vrouw, prinses
Wilhelmina, kon de lethargie van haar man niet langer aanzien en besloot in juni
1787 naar Den Haag terug te keren om de stadhouderlijke macht te herstellen.
Maar bij de Goejanverwellesluis werd zij door de Patriotten tegengehouden, die
haar overigens netjes behandelden (zij dronken samen thee in de dichtstbijzijnde
herberg), maar haar toch naar Nijmegen terugstuurden. Dit affront kon haar broer,
de koning van Pruisen, niet op zich laten zitten, en hij stuurde troepen naar de
Republiek, die de oude orde herstelden. Vijf- à zesduizend Patriotten ontvluchtten
het land, meestal naar Frankrijk, waar de revolutie nog niet was uitgebroken.
Zo kwam er een eind aan de opstand der Patriotten, die en daar gaat het hier om
de Franse Revolutie, die in 1789 begon, op z'n minst twee jaar vóór was geweest en
daardoor het befaamde aan Heinrich Heine toegeschreven woord logenstrafte dat in
Nederland alles vijftig jaar later gebeurt. Daarom zouden wij Goejanverwellesluis
eigenlijk net zo moeten eren als de val van de Bastille, op 14 juli 1789, door de
Fransen vereerd wordt, die van die datum hun nationale feestdag hebben gemaakt.
Maar was de val van de Bastille niet een veel heroïscher feit dan het theepartijtje
aan de Hollandse IJssel? Nauwelijks, want de Bastille in het oosten van Parijs was
weliswaar een vervaarlijke middeleeuwse burcht, die in de tijd van de absolute
monarchie als staatsgevangenis diende, maar op 14 juli 1789 zaten er slechts vier
oplichters, twee gekken en één veroordeelde sadist gevangen. Het garnizoen bestond
uit 95 invaliden en dertig Zwitsers.
De regering kostte de instandhouding van deze instelling zoveel geld dat er al
plannen bestonden haar op te heffen en het gebouw te slopen. Maar in de verbeelding
van de Parijse bevolking was de Bastille het symbool van de tirannie. Dat moest dus
bestormd worden. Verzet werd nauwelijks geboden, niettemin werden de gouverneur
en de bezetting gelyncht, waarbij kannibale excessen zich voordeden.
Zo werd ‘een nieuw tijdperk geboren uit een ongehoorde leugen’, schrijft de
historicus Louis Madelin. Nu, als dat zo is, dan verdient Goejanverwellesluis tenminste
aan de vergetelheid ontrukt te worden. Maar het is wel duidelijk waarom dit niet
gebeurt: Frankrijk is bijna anderhalve eeuw een republiek die zich als belichaming
van de beginselen der Revolutie beschouwt, terwijl in Nederland de Oranjes nog
regeren. Daarin past geen herdenking van een vernedering van dit Huis.
Bovendien heeft de Nederlandse geschiedschrijving en zeker het onderwijs op de
scholen bijna een eeuw lang in de ban gestaan van een verheerlijking der Oranjes.
In die visie werden de Patriotten min of meer als landverraders gezien, terwijl ze
slechts hun land en zijn staatsinrichting wilden moderniseren, en het paradoxale is
dat koning Willem I, de zoon van stadhouder Willem V, na zijn terugkeer in 1815
eigenlijk hun werk heeft voortgezet vaak onder tegenwerking van de notabelen.
Waarom deze oude koeien uit de sloot worden gehaald? Omdat er onlangs (31
juli) in de Volkskrant een interview met Jacques Attali, tien jaar lang rechterhand
van president Mitterrand (1981-1995), stond, waarin hij o.a. dit zei: ‘De Nederlanders
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zijn niet alleen handelaren, maar vooral ook uitvinders van de democratie, nog vóór
de Engelsen en de Fransen, wat die daar ook verder over mogen beweren. Het
formidabele Nederlandse succes in de Gouden Eeuw valt terug te voeren op het
succesvol combineren van markt en democratie.’
Of deze korte samenvatting de toets van een wetenschappelijke kritiek helemaal
kan doorstaan, blijve in het midden. Het opmerkelijke van deze uitspraak is dat het
een Fransman is die haar doet, terwijl Frankrijk eerder geneigd is het
eerstgeboorterecht van de democratie in Europa op te eisen (met een plichtmatige
buiging naar het antieke Athene). Maar nu blijkt er een Fransman te zijn die meer
van onze geschiedenis weet dan menige Nederlander.
Deze eer moeten we Jacques Attali geven hoewel Nederlanders niet bepaald reden
hebben hem dankbaar te gedenken. Hij heeft immers het presidentschap van de
Oost-Europa Bank, waarvoor Onno Ruding de Nederlandse, voor de hand liggende
kandidaat was, voor diens neus weggekaapt. Mitterrand had Attali's benoeming tot
staatszaak verklaard, en toen zwichtten de anderen. Attali heeft overigens van die
functie een potje gemaakt. Na twee jaar was hij weer weg.
Dat wil niet zeggen dat Attali niet buitengewoon intelligent is (Mitterrand duldde
trouwens geen domoren in zijn omgeving). Over zijn werk op het Elysée heeft hij
een tweedelig boek, Verbatim I en II, geschreven, waarin hij allerlei geheimen onthult.
Of Mitterrand dát zo geapprecieerd heeft, is de vraag. Maar ja, deze hield er ook van
zich door schavuiten te omringen.
Nu leidt Attali een soort van denktankje en schrijft hij tevens boeken. Zijn laatste
(en 33ste) heet La voie humaine. Daarin en nu volg ik de samenvatting die de
correspondent van de Volkskrant ervan geeft ‘hekelt hij de partijen die niet meer zelf
nadenken, maar zich door opiniepeilingen laten leiden, en de politici die de mensen
niet meer durven aan te zetten tot dromen, maar zich beperken tot het vagelijk napraten
van opvattingen waarvan zij vermoeden dat de middenklasse die deelt’.
Wat zou hij van Balkenende vinden? Maar zó ver reikt zijn kennis van Nederland
misschien niet.
NRC Handelsblad van 19-08-2004, pagina 7

Het Nederlands belang (en nog wat)
't Was in 1959 of daaromtrent. Prins Bernhard kwam van een van zijn verre reizen
terug en werd op Schiphol door journalisten ondervraagd. Een van hun vragen (of
misschien was het een mededeling) deed hem uitbarsten: ‘Welke idioot van
Buitenlandse Zaken...?’ De rest van die eruptie en de aanleiding ertoe ben ik vergeten;
ze doen verder ook niet ter zake.
Maar ik moest er weer aan denken toen een vriend en oud-collega mij opmerkzaam
maakte op een passage in het Jaarbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken
over het jaar 2003 (verschenen in mei 2004). Daarin staat dat het Nederlands
buitenlands beleid vijf ‘hoofddoelstellingen’ kent. Die zijn: ‘Het bevorderen van
internationale ordening; het bevorderen van internationale vrede; veiligheid en
stabiliteit; de Europese integratie; duurzame armoedebestrijding; het onderhouden
en bevorderen van bilaterale betrekkingen.’
Mijn vriend had Buitenlandse Zaken opgebeld en gevraagd of het behartigen van
het Nederlands belang dan niet een hoofddoelstelling was. Het antwoord luidde dat
men zo'n formulering te ‘heikel’ vond. Nu, dat antwoord was dan misschien niet
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‘idioot’, maar het getuigde wèl van een overmatige vrees zich aan koud water te
branden.
Denkt Buitenlandse Zaken dat we nog in de jaren '60 of '70 leven, toen het
Nederlands belang inderdaad als een vies woord gold? Toen leken de belangen van
welk derdewereldland dan ook belangrijker te zijn dan het Nederlandse. Ik zeg: leken,
want in werkelijkheid was dat natuurlijk niet zo. Het Nederlands belang had ook in
die dagen wel degelijk prioriteit. Alleen mocht het niet gezegd worden.
Wie overigens die ‘men’ was die die formulering te ‘heikel’ vond (waarom gebruikt
BZ een Duits woord, terwijl er heel goede Nederlands equivalenten als hachelijk,
netelig, delicaat, riskant bestaan?), is onbekend. Minister Bot kan het moeilijk zijn,
want in een vraaggesprek in onze krant (14 augustus) spreekt hij onbeschroomd over
het Nederlands belang, waardoor hij zich laat leiden. ‘Al dat gepraat en gewijs met
de vinger zet vaak weinig zoden aan de dijk. Je moet je goed afvragen: waar wil ik
in het Nederlands belang heen en hoe kom ik daar?’ Deze no-nonsense-opvatting is
blijkbaar nog niet tot alle lagen van Bots eigen ministerie doorgedrongen.
Dat is des te merkwaardiger omdat Bot niet de eerste is die het begrip Nederlands
belang vrijmoedig hanteert. In de memorie van toelichting van het ministerie voor
het jaar 2000 bijvoorbeeld wordt onder de doelstellingen van het buitenlands beleid
genoemd: ‘het bevorderen van de internationale rechtsorde en veiligheid, het nastreven
van nationale belangen...’ Dat was onder minister Van Aartsen.
Nu valt op die formulering ook wel iets aan te merken. Ze doet het voorkomen
alsof het bevorderen van de internationale rechtsorde en veiligheid apart staat van
het nastreven van nationale belangen. Ook dat is natuurlijk niet zo. Het bevorderen
van de internationale rechtsorde en veiligheid behoort tot de nationale belangen.
Beter is dan ook een formulering als deze: het nastreven van het Nederlandse
belang is de hoofddoelstelling van het buitenlands beleid, en daaronder valt... Vul
zelf verder maar in. Per slot van rekening kan zelfs het opgaan van de Nederlandse
staat in een Europese supranationale eenheid als in overeenstemming met het
Nederlandse belang worden geconstrueerd. Het begrip is, met andere woorden, weinig
werkbaar; maar daarom bestaat dat belang nog wel al was het slechts, zoals beauty,
in the eye of the beholder.

Errata
1. Tocqueville. In mijn artikel van 12 augustus schreef ik dat Tocqueville zich in een
brief aan een vriend christen had genoemd ‘ik zal niet zeggen: uit geloof, maar uit
gevoel (goût) en, als ik het zo mag zeggen, uit temperament’. Bij herlezing van die
passage, die ik had gevonden in het boek over Tocqueville van Agnes Antoine,
L'impensé de la démocratie, blijkt mij dat Tocqueville dit niet van zichzelf gezegd
heeft, maar, in zijn Souvenirs, van zijn vriend Jean-Jacques-Antoine Ampère. Het
is Agnès Antoine die schrijft dat dit ook van Tocqueville gezegd zou kunnen worden.
2. Goejanverwellesluis. In mijn artikel van 19 augustus heb ik mijn nageslacht er
valselijk van beschuldigd niet te weten wat Goejanverwellesluis, de plaats aan de
Hollandse IJssel waar in 1787 prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willen
V, door de Patriotten werd aangehouden, is.
Welnu, twee van mijn zeven Nederlandse kleinkinderen protesteren. De ene heeft
dit geleerd toen hij in 1998 voor zijn eindexamen de periode 1780-1830 moest
bestuderen, en de andere had die wetenschap uit Van nul tot nu, een vaderlandse
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geschiedenis in stripverhaalvorm (laten we dus niet denigrerend doen over zulke
hulpmiddelen).
En mijn kinderen? Ook die zeggen wel min of meer te weten wat er in
Goejanverwellesluis is gebeurd. Onzekerheid bestaat alleen over de vraag of ze het
nog van school weten dan wel omdat ik het hun in hun kinderjaren verteld heb toen
wij, op een ANWB-wandeling langs de Hollandse IJssel, die plek passeerden. Hoe
dit ook zij met deze verklaring is, hoop ik, de vrede in de familie hersteld.
Maar... ondertussen hebben mij gedetailleerde mededelingen bereikt waaruit blijkt
dat prinses Wilhelmina helemaal niet bij de Goejanverwellesluis is aangehouden,
maar lichtelijk ten zuidwesten daarvan, nl. aan de Vlist ten zuiden van Haastrecht.
Daarna werd zij, met haar gezelschap, naar Goejanverwellesluis begeleid (daartoe
moest zij de Hollandse IJssel per voetveer oversteken), waar zij niet in een herberg,
maar in een boerderij verbleef totdat zij haar gedwongen terugreis naar Nijmegen
kon aanvaarden.
Ik troost mij met de gedachte dat prof. P. Geyl, de historicus die als geen ander
gestreden heeft voor eerherstel voor de Patriotten, dit blijkbaar ook niet wist, want
in zijn Geschiedenis van de Nederlandse stam schrijft hij dat prinses Wilhelmina ‘op
één van de strategische punten van de Hollandse grens, Goejanverwellesluis, (...)
door een daar geposteerde burgerafdeling aangehouden’ werd.
NRC Handelsblad van 26-08-2004, pagina 7

Nog eens vier jaren Bush?
Degeen die bedacht heeft de Republikeinse Conventie in New York te houden, moet
een genie zijn. Waarom? New York is toch een in overweldigende meerderheid
Democratische stad? Juist daarom! De beelden van honderdduizenden protesteerders
- waaronder die van aidspatiënten, homo's, naaktlopers en andere marginalen
natuurlijk extra aandacht krijgen - zijn uitermate geschikt om in de rest van het land,
dat New York toch al als een poel van loszinnigheid beschouwt, de sympathie voor
Bush te vergroten.
Reken er maar niet al te veel op dat Bush in november verslagen wordt. De
grachtengordel mag hem dan wel een ‘imbeciel’ vinden, als hoedanig hij zaterdag
op de Opiniepagina door een briefschrijver werd gekwalificeerd, maar dat werd ook
van Reagan gezegd, en die heeft ondertussen maar, met Gorbatsjov, een eind aan de
Koude Oorlog gemaakt. Maar imbeciel of niet - de wereld doet er goed aan zich voor
te bereiden op nog eens vier jaar Bush.
Wat betekent dat voor de Europese bondgenoten? Dat hij conservatief is, hoeft
voor hen geen bezwaar te zijn. Er zijn wel meer conservatieve presidenten Eisenhower, Reagan bijvoorbeeld - die heel goed met de Europeanen hebben kunnen
samenwerken. Overigens zijn niet alle Europese regeringen zo progressief, en één
ervan, die van Tony Blair, kon zelfs uitstekend met Bush overweg. Dus daar ligt het
niet aan.
Is Bush trouwens wel zo conservatief? Wat voor conservatisme is het dat het
begrotingstekort tot ongekende hoogten laat stijgen en de macht van de centrale
overheid, dus van de president, aanzienlijk heeft vergroot, met als gevolg uitdijing
van het overheidsapparaat? Het is in elk geval in strijd met wat Bush vóór zijn
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verkiezing in 2000 heeft beloofd en niet helemaal terug te voeren op 11 september
2001.
Maar dit is niet wat de Europeanen op korte termijn zorgen hoeft te baren. Meer
direct worden zij geraakt door Bush' buitenlandse politiek, die niet alleen een eind
maakte aan vijftig jaar van multilateralisme, maar zelfs polariserend heeft gewerkt.
Niet voor niets zegt The Economist, die over 't algemeen nogal mild tegenover Bush
is geweest, deze week dat Bush de structuur van Amerika's buitenlandse politiek
fundamenteel heeft veranderd.
Dat raakt de Europeanen natuurlijk direct. Maar was het tenminste een succesrijke
politiek? The Economist vindt van wel, maar als we die politiek naar haar uitkomst
beoordelen, dan moet geconstateerd worden dat in elk geval haar belangrijkste project,
de oorlog tegen Irak, op een catastrofe is uitgelopen - politiek en moreel.
Het is niet zozeer de oorlog zelf die tot deze constatering aanleiding geeft - want
die is snel en succesrijk verlopen - alswel de nasleep ervan. Tegenover de ‘winst’
van Saddams val staan de totale chaos waarin het land is vervallen, de vijandschap
van de moslims over de hele wereld die Amerika zich op de hals heeft gehaald, de
vervreemding van Europese bondgenoten en het morele bankroet van Abu Ghraib
en Guantánamo.
In een behoorlijk lopende parlementaire democratie zouden de politiek
verantwoordelijken voor zo'n déconfiture al lang tot aftreden gedwongen zijn geweest.
In een presidentiële democratie kan dat niet, althans wat de uiteindelijk
verantwoordelijke betreft (tenzij hij impeached zou worden). Dat draagt niet bij tot
het respect dat Bush bij zijn bondgenoten geniet.
Nu is Bush, tot het besef gekomen dat hij hulp van die bondgenoten toch wel kan
gebruiken, de laatste tijd wat bijgedraaid, maar zolang mannen als Rumsfeld en de
neoconservatieven (de laatsten hebben, als gevolg van de ineenstorting van hun
droomkastelen, al aan invloed verloren) niet het veld ruimen - wat zeker niet vóór
de verkiezingen zal gebeuren - kan alleen maar van tactische aanpassingen gesproken
worden, niet voldoende om het vertrouwen te herstellen. Dit is het facit van vier jaren
buitenlandse politiek van de regering-Bush. Dat kan zelfs de meest fervente atlanticus
moeilijk negeren, laat staan goedpraten. Zelfs de secretaris-generaal van de NAVO
vond het onlangs nodig te waarschuwen dat, als Washington de NAVO als een
gezelschap à la carte beschouwt - en dat doet het vooralsnog - dit het einde van dit
bondgenootschap zou betekenen. Natuurlijk, de Europeanen zijn ook niet zonder
zonde. Vooral Frankrijk en Duitsland - en België onder de nu gelukkig
weggepromoveerde Michel - hebben onnodig hard afstand van Amerika genomen.
Van Frankrijk waren we dit gewend, maar wat Duitsland betreft kwam dit neer op
een revolutie in zijn buitenlandse politiek, wat alleen maar onzekerheid in de rest
van Europa heeft gezaaid.
Maar hoe dit ook zij, het is begrijpelijk dat bijna iedereen in, althans, West-Europa
om verschillende redenen op een overwinning van Kerry hoopt - openlijk of heimelijk.
Zeker zou de komst van Kerry een verbetering in de civiele omgang met de
bondgenoten betekenen - en dat is al heel wat - maar te denken dat daarmee de
geopolitieke oorzaken die tot de verwijdering tussen Amerika en Europa hebben
geleid, als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen, is een gevaarlijke illusie. Al gauw
zou blijken dat vele belangen over en weer de Atlantische oceaan niet dezelfde zijn,
althans verschillend worden gewaardeerd.
Er is een theorie die zegt dat een herverkiezing van Bush juist voordelig voor
Europa zou zijn. Immers, dan zouden de Europeanen, in het vooruitzicht van nog
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eens vier jaar Bush, gedwongen zijn eindelijk ernst te maken met hun
gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek. Een zekere logica kan aan
deze theorie niet ontzegd worden (de logica van president Pompidou, die eens zei:
‘Europa kan slechts één worden als het zich onderscheidt van Amerika.’) Maar
aangenomen moet worden dat de verschillen tussen de Europeanen onderling
hardnekkiger zijn dan hun gevoel voor logica, die trouwens maar zelden de politiek
beheerst. Daarom: toch maar liever Kerry maar zonder illusies, ook niet wat zijn
kansen op een overwinning in november betreft.
NRC Handelsblad van 02-09-2004, pagina 9

Rotterdam ‘lastige stad’?
Toen ik, in Amsterdam geboren en getogen, in Rotterdam kwam werken, vielen mij
al vrij spoedig twee dingen op. In de eerste plaats de trots van de Rotterdammers op
hun stad - een trots die neerkwam op lokaal nationalisme, maar dan een nationalisme
zonder vijandelijkheid: degeen die van buiten kwam, werd er als ieder ander bejegend,
tenzij hij neerbuigend of arrogant optrad.
Zo'n optreden werd Amsterdammers vaak verweten. Niet pas in mijn tijd. Ook al
vroeger. Zo schreef de essayist J. Saks in 1920: ‘Amsterdam heeft het gevoel de
sterkste, wijl de oudste rechten te bezitten; in het land (daarentegen) leeft nog altijd
de herinnering aan het oude onrecht zijner overheersching’ in de tijden der Republiek,
toen het de eerste stad van Europa was.
Wie fusies tussen Amsterdamse en Rotterdamse bedrijven heeft gevolgd, komt
nog steeds die klacht tegen: de Amsterdammers vertellen wel eventjes hoe het moet
gebeuren - ook wanneer de krachtsverhoudingen ten gunste van Rotterdam zijn.
Misschien was dat, aan Amsterdamse kant, onverwerkte wrok, want al in de
negentiende eeuw had de Rotterdamse haven de Amsterdamse, die in vroeger eeuwen
nr. 1 was, ruimschoots achter zich gelaten.
Zelf in Amsterdam opgegroeid, heb ik weinig van die arrogantie gemerkt. Daar
moet je een buitenstaander voor zijn. Natuurlijk was (en is) er trots op de stad, maar
meer als verworven recht dan, zoals in Rotterdam, omdat de prestaties van het
ogenblik er aanleiding toe gaven.
Tot het Rotterdamse nationalisme droeg ook het bombardement van 1940 bij, dat
vrijwel de hele oude stad vernietigd had. Maar er was geen gevoel van ‘ville martyre’,
wat verlammend kan werken. Overigens wordt wel eens vergeten dat Amsterdam,
met de vernietiging van zijn vrijwel gehele joodse bevolking, bijna evenveel
economische schade heeft geleden. Later, in de jaren '50, kwam daar het verlies van
de handel op Indonesië bij.
Het tweede wat mij in Rotterdam opviel - en wat misschien wel zijdelings met het
eerste te maken had - was dat daar de oude families het nog veelal voor het zeggen
hadden (ook als in hun zaak de procuratiehouder in feite de drijvende kracht was).
Dat was in het Amsterdam van mijn jeugd al lang niet meer het geval. Wie woonde
er toen nog aan de grachten? De uittocht naar het Gooi, Kennemerland en Baarn was
al in de eeuw daarvóór begonnen.
In Rotterdam was dat anders. Toen ik er kwam, werd het niet met een welwillend
oog aangezien wanneer Rotterdammers niet in de stad bleven wonen, maar naar
bijvoorbeeld Wassenaar verhuisden, hoewel door het bombardement velen ertoe
gedwongen waren geweest. In elk geval heeft het forensendom tot gevolg dat men
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's avonds minder beschikbaar is voor activiteiten in de stad, wat het Rotterdamse
nationalisme nauwelijks duldde.
De symbiose tussen stad en bedrijfsleven was dan ook veel groter dan in
Amsterdam. De - meestal ‘roje’ - burgemeester en de voorzitter van de Kamer van
Koophandel waren vaak twee handen op één buik, ook onder de Nieuwlinkser André
van der Louw, die ermee begonnen was om op 1 mei de rode vlag van het stadhuis
te laten waaien.
Dit alles is in de ruim dertig jaar sinds ik Rotterdam verlaten heb, sterk veranderd.
‘Rotterdam begint meer en meer op Amsterdam te lijken’, dat verzuchtte een vriend
van mij, Rotterdammer van geboorte, die emotioneel aangeslagen was door wat er
kort tevoren in het Havenbedrijf was gebeurd. Hoewel zakelijk er niet bij betrokken,
voelde hij zich als Rotterdammer in zijn trots aangetast. Zou een Amsterdammer bij
soortgelijk geval zich dit ook zo persoonlijk hebben aangetrokken?
Maar in Rotterdams geschiedenis hadden zich al eerder schandalen van grote
omvang voorgedaan; 125 jaar geleden barstte de luchtbel van Lodewijk Pincoffs'
imperium, van de man aan wie Rotterdam zijn expansie in de negentiende eeuw
grotendeels te danken heeft, de vriend van de bankier Marten Mees en dagelijkse
raadsman van burgemeester Van Vollenhoven. Ongezien tekenden zijn
commissarissen de vele falsificaties die hij hun voorlegde. Toen hij met de noorderzon
naar Amerika vertrok, liet hij een schuld van bijna tien miljoen gulden (een reusachtig
bedrag voor die tijd) na. De gemeente draaide ervoor op.
Hier was fraude in het spel, wat, voorzover bekend, bij het Havenbedrijf niet het
geval is (wél daarentegen te veel goed vertrouwen). In 1924 deed zich ook zoiets
voor: de Rotterdamse Bank (toen Rotterdamsche Bankvereeniging ofwel Robaver
geheten) dreigde in moeilijkheden te komen. Dat zou, zo schreef een tijdgenoot (geen
Rotterdammer) in zijn dagboek, ‘niet minder dan een nationale ramp beteekenen’.
De overheid redde de bank met een staatsgarantie van 25 miljoen gulden.
Van recentere datum is de val van het OGEM-concern (in welks ontruimde
kantoren, merkwaardig genoeg, het Havenbedrijf kwam te zitten). Levert de
geschiedenis van Amsterdam ook zulke rampen op? Misschien heb ik een blinde
vlek, maar mij schiet alleen de crisis in 1939 bij de Nederlandsche Handel
Maatschappij te binnen, toen de bank Mendelssohn & Co, waarvan de NHM voor
30 miljoen gulden crediteur was, bankroet ging. Het kostte de president van de NHM
de kop.
Natuurlijk, Amsterdam heeft ook andere schandalen gekend, maar die lagen meer
bij de gemeente-instellingen (maar ja, dat is het Havenbedrijf Rotterdam, zij het sinds
kort verzelfstandigd, ook) en lijken minder ontsteltenis gewekt te hebben bij de
Amsterdammers, die misschien meer cynisch zijn, dan de genoemde crises bij de
Rotterdammers.
Of is dit maar schijn en hebben de Rotterdammers intussen ook flink wat eelt op
hun ziel gekregen? De bevolking was in het verleden aanzienlijk gedisciplineerder
dan die in Amsterdam, maar in 2002 kreeg de Lijst Pim Fortuyn er plotseling bijna
30 procent van de stemmen (tegen 17 in het hele land en 16,5 in Amsterdam).
Kennelijk is er iets aan de hand wat het stereotypisch (zelf)beeld van Rotterdam
logenstraft.
Misschien is dit een vertraagde ontwikkeling en komt, zoals Rotterdam nog een
paar generaties na Amsterdam een regentenstad bleef, nu ook de bevolking in
beweging (niet noodzakelijkerwijs in progressieve richting) en gaat Rotterdam de
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naam verdienen die Amsterdams burgemeester Van Hall in de jaren '60 aan zijn stad
gaf: die van ‘lastige stad’.
NRC Handelsblad van 09-09-2004, pagina 7

Nederland als bezetter
Als wij aan een bezettende mogendheid denken, gaan onze gedachten in de regel uit
naar andere mogendheden, in de eerste plaats Frankrijk en Duitsland. De perioden
dat deze mogendheden Nederland bezet hebben, zijn cesuren in onze geschiedenis
geweest.
De laatste cesuur - die van de Duitse bezetting - was weliswaar vijftien jaar korter
dan die van de Franse, maar heeft traumatischer gevolgen gehad, die nog niet zijn
geheeld. Ja, die bezetting - of de verhalen erover - bepaalt grotendeels ons
identiteitsgevoel tegenover onze grote buurman, met wie wij zoveel gemeen hebben
dat dit onze identiteit wel eens zou kunnen bedreigen.
Dit behoort tot ons nationale zelfbeeld. Daartoe behoort ook de spiegelzijde ervan;
de mythe dat wij, in tegenstelling tot de mogendheden die ons bezet hebben, een
door en door democratisch en tolerant volkje zijn. Wat een schrik dus een studie
onder ogen te krijgen die de titel draagt Nederland als bezettende mogendheid
1648-2001.
Die studie is van C.J. Lammers, emeritus hoogleraar sociologie te Leiden, en vorig
jaar verschenen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Lammers behandelt in deze studie zeven voorbeelden van Nederlandse bezetting,
waarvan de meeste, indien überhaupt nog bekend, door de Nederlanders zelf niet als
bezetting worden ervaren.
Voorzover die bezettingen Europees territoir betroffen, hadden ze als uitgangspunt
de gedachte dat het nationale territoir te klein was ‘om een defensiven oorlog te
voeren op (...) eigen grenzen’ (aldus de Raad van State in 1715). De parallel met
Israël dringt zich hier op. Nederland had buffergebieden in het oosten en zuiden
nodig.
Waar nu is Nederland in zijn geschiedenis als bezettende mogendheid opgetreden?
In de eerste plaats in de Generaliteitslanden, dat wil zeggen: Brabant en Limburg,
die niet in de Staten-Generaal vertegenwoordigd waren en waarvan de bewoners
hooguit tweederangsburgers waren. Zij voelden zich dan ook ‘bezet’ in de zin van
‘door vreemden’ - in de praktijk: protestanten - ‘overheerst’, zegt Lammers. Die
periode duurde ruim tweehonderd jaar, grofweg van 1589 tot 1795. Dan volgt het
minder bekende voorbeeld van de Condominium, de bezetting van een groot deel
van de Spaanse Nederlanden (het huidige België) van 1706 tot 1716. Hoewel het
een Nederlands-Engels bezetting was, ‘waren het vooral de Nederlanders die de
voorbereiding van het civiele bezettingsbeleid ter hand namen en toezagen op de
uitvoering ervan’.
Na beëindiging van dit regime bleef België, ‘zoal niet bezet, dan toch binnen de
invloedssfeer van de Republiek’, doordat deze garnizoenen mocht plaatsen in een
aantal steden (de zg. barrière-steden). Gedurende die hele periode (van 1716 tot 1782)
regende het ‘klachten over wandaden van Staatse militairen, machtsmisbruik van
hun superieuren en chicanes van de burgerautoriteiten’. In die periode had de
Republiek ook garnizoenen in onder meer Kleef en Wezel, maar daar werd de
bezetting blijkbaar minder als lastig ervaren. De inheemse elites zagen er zelfs een
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niet onwelkome steun in tegenover de veeleisendheid van de eigenlijke soeverein:
Brandenburg-Pruisen.
Anders was dat met de kortstondige bezetting van Oostfriesland en Oldenburg,
die het koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon kreeg als compensatie voor het
verlies van delen van Zeeland, Brabant en Limburg aan Frankrijk. In die korte periode
(1807-1810) maakten de bezetters zich niet erg geliefd, want ‘er braken op diverse
plaatsen opstootjes uit en werden bij belastingontvangers de ruiten ingegooid’.
Veel bekender dan die voorgaande bezettingen is natuurlijk de bezetting van België
gedurende het Verenigd Koninkrijk van Willem I (1815-1830). Het Nederlandse
regime werd aldaar, hoewel het voor België economisch voordelen had, door de
inheemse elites en hun achterbannen ‘als vervreemdend en op den duur
onderdrukkend’ ervaren. Opstand en afscheiding waren natuurlijke gevolgen.
Om het chapiter Europa te beëindigen, moet nog de annexatie van Elten en
Tudderen na de Tweede Oorlog vermeld worden. Hier was overigens minder de
behoefte aan veilige grenzen het motief dan die aan compensatie voor de tijdens de
Duitse bezetting geleden schade. Die bezetting duurde maar kort (van 1949 tot 1963)
en werd door de inwoners niet als onderdrukkend, maar wel als vreemd ondervonden.
Ten slotte: de koloniën. Lammers bepaalt zich tot Oost-Indië. Daar was, althans
in de twintigste eeuw, sprake van wat de socioloog A.A.M. van Doorn ‘een mengeling
van verlicht despotisme en bemoeizuchtig paternalisme’ noemde. Inderdaad, ook de
zg. ethische school straalde een geest uit van Father knows best. Van het Franse
kolonialisme onderscheidde het Nederlandse zich door zijn
‘benevolistisch-paternalistisch patroon’ (‘besturen liefst via inheemse elites en met
een minimum aan dwang’), van het Britse doordat het zich vaker en intensiever met
de uitvoering van het beleid bemoeide (de Britten bestuurden liever op afstand).
Van vooral het Franse kolonialisme onderscheidde het Nederlandse zich ook
doordat het zijn oorsprong niet vond in een imperialistisch-expansieve behoefte,
maar in commerciële aandrang. De commercie vergenoegde zich lange tijd met
versterkte plaatsen en factorijen aan de kust, maar op den duur moest ook de rest van
het land bezet worden - uit veiligheidsoverwegingen, vooral om vreemde kapers
vóór te zijn.
En toen wreekte zich weer de kleinheid van het moederland, dat niet in staat was
om, zelfs met Britse en Amerikaanse hulp, het reusachtige eilandenrijk tegen de
Japanse invaller te beschermen. En het commerciële oermotief wreekte zich hierin
dat de Indonesiche elites minder aan dat oude moederland verbonden zijn dan die in
de voormalige Britse, Franse en waarschijnlijk, Portugese koloniën. Een imperiale
missie ontbrak ons.
En Nederland als deelnemer aan ‘heilzame’ bezettingen, waarin het zich de laatste
dertig jaar met zoveel idealisme en geestdrift heeft gestort? Moeten die ook als
bezettingen worden beschouwd? Het komt er niet op aan hoe wij die ondernemingen
beschouwen, maar hoe zij door de plaatselijke bevolking beschouwd worden. In Irak
lijkt het tij aan het keren - ten nadele van onze interpretatie.

Rectificatie / Gerectificeerd
Van Doorn
In de rubriek Dezer dagen (16 september, pagina 9) noemt J.L. Heldring de socioloog
A.A.M. van Doorn. Bedoeld was J.A.A. van Doorn.
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NRC Handelsblad van 16-09-2004, pagina 9

Balkenendes Europese waarden
Normen en waarden zijn, als het goed is, misschien niet voor eeuwig, maar ze moeten
wel een hele tijd mee; kunnen dus niet afhankelijk zijn van de mode van de dag.
Daarom is het niet te laat voor een paar kanttekeningen naast de inleiding die
minister-president Balkenende ruim twee weken geleden gehouden heeft bij wijze
van opening van de conferentie The politics of European values in Den Haag, waartoe
hij, als voorzitter van de Europese Unie, het initiatief had genomen.
Hij spreekt van ‘de Europese waarden’, ‘de waarden die ons als Europeanen
verbinden’. Europa is, volgens hem, ‘een gemeenschap van waarden’. En dan noemt
hij ze: ‘respect voor de mensenrechten, vrijheid, gelijkheid en solidariteit.’ Later
komen er nog bij: ‘eerbied voor de menselijke waardigheid, democratie en de
rechtsstaat.’ Ten slotte vat hij ze nog eens samen in ‘vrijheid, solidariteit en respect
voor elkaar’.
Betekent dit dat gelijkheid en de rechtsstaat, als puntje bij paaltje komt, minder
belangrijk zijn? Daarover verschaft zijn rede geen duidelijkheid. Wél noemt hij de
vier waarden die hij het eerst noemde, ‘morele, universele waarden’. Maar als ze
universeel zijn, dan kunnen ze niet gelden als exclusief eigen aan Europa; dan mogen
ze eigenlijk niet Europese waarden genoemd worden. Als deze waarden ook door
andere landen gedeeld worden, ja door alle landen - en dat impliceert het woord
‘universeel’ - dan vormen die waarden net zo goed een basis voor een wereldeenheid
als voor een Europese eenheid. Die Europese eenheid is daardoor niet waardeloos
geworden, maar vindt haar grondslag dan in iets anders; de geografie bijvoorbeeld.
Blijkbaar heeft Balkenende niets geleerd van een vorige exercitie die de (toen nog)
negen leden van de Europese Gemeenschap, daartoe uitgedaagd door de Amerikaanse
regering, in 1973 in Kopenhagen hebben uitgevoerd. In een verklaring noemden zij
een heel stel waarden die ‘de Europese identiteit haar oorspronkelijkheid en eigen
dynamiek’ geven.
Die gezwollen taal behoort nu eenmaal tot de retoriek die sommige Europeanen
blijkbaar nodig vinden. Maar laat zij dan tenminste consistent, vrij van innerlijke
tegenspraak, zijn, en dat was zij niet, want even later zei de verklaring dat Amerika
en Europa ‘die waarden en strevingen delen die op een gemeenschappelijk erfgoed
gegrond zijn’.
Welnu, als Amerika en Europa gemeenschappelijke waarden delen - en dat is zo
- wat bindt de Europese landen dan aan elkaar wat ze niet tegelijkertijd aan Amerika
bindt? Of: wanneer waarden en beginselen die kenmerkend zijn voor de Europese
identiteit, ook door Amerika worden gedeeld, waarom valt Amerika dan niet onder
die identiteit?
Balkenende gaat 31 jaar later nog een stapje verder in de verwarring der geesten,
doordat hij niet spreekt over waarden die Amerika en Europa delen, maar over
universele waarden. Allemaal heel mooi, maar als het hele universum die waarden
deelt, waarom kan dat dan geen lid van de Europese Unie worden? Nu hikt deze al
tegen de toetreding van Turkije aan. Nee, de basis voor de Europese eenheid moet
ergens anders gevonden worden. De rest is franje, blabla.
Die blabla vindt haar hoogtepunt wanneer Balkenende ook solidariteit tot Europese
waarde verheft. Solidariteit is een zinledig woord als er niet bij gezegd wordt met
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wie of met wat we solidair zijn of moeten zijn. De SS had de leus: ‘Meine Ehre heisst
Treue.’ Nu, als dat geen uitdrukking van solidariteit is! Maar als Balkenende die
soort van solidariteit niet bedoelt - en dat doet hij zeker niet - laat hij dan zeggen
welke solidariteit hij wél bedoelt.
Trouwens, het is zeer de vraag of solidariteit wel een Europese waarde genoemd
kan worden. De geschiedenis van Europa is er een van moord en doodslag. De
Europese landen hebben zich meer gekenmerkt door oorlogen tegen elkaar te voeren
dan door onderlinge solidariteit. Ja, er was wel solidariteit, maar dat was tribale, later
nationale (het verschil is niet groot) solidariteit, en daar wil de Europese Unie nu
juist van af.
Nu blijkt Balkenende dit heel goed te beseffen, want in het interview dat hij in
deze krant van 11 september had met René Moerland en Frank Vermeulen zei hij:
‘In West-Europa hebben we in de geschiedenis oorlogen gehad. Europa heeft een
verleden van guillotine en gaskamer.’ Zeer juist. Als Balkenende het dus heeft over
solidariteit, bedoelt hij niet een waarde die door de Europeanen gedeeld wordt, maar
op z'n hoogst een ideaal waarnaar allen streven (en ook dat is nog de vraag). Dat
geldt overigens ook voor andere door hem genoemde ‘waarden’.
Kortom, als ik Balkenendes hoogleraar was, zou ik aarzelen hem, op grond van
die rede, een cum laude te geven. Diskwalificeert hem dit als minister-president?
Helemaal niet. Minister-presidenten hoeven geen intellectuele reuzen te zijn. Liever
niet zelfs.
Ik ga nog verder: zelf moeite hebbende de normen en waarden waardoor ik mij
laat leiden te benoemen (anders dan in zo algemene termen dat ze alles, dus niets
kunnen betekenen), vind ik het, eerlijk gezegd, wel prettig geregeerd te worden door
iemand die daarover minder twijfel koestert - zolang tenminste zijn normen en
waarden mij toestaan mij in vrijheid te bewegen en uit te drukken.
Ik zing dan ook niet mee in het koor van de intellectuele kaste (en van wie daar
graag toe gerekend wordt) die Balkenende een lachertje vindt. Die hoon heeft
trouwens electoraal helemaal geen betekenis, zo hij niet zelfs contraproductief werkt.
Ik wens dan ook Balkenende spoedig beterschap toe. Nederland heeft, niet alleen
omdat het voorzitter van de EU is, een minister-president hard nodig.
NRC Handelsblad van 23-09-2004, pagina 11

Balkenendes Europese waarden II
In de rede waaraan deze rubriek op 23 september ook al aandacht heeft geschonken,
noemde minister-president Balkenende de Europese Unie een ‘gemeenschap van
waarden’. Nu, het is maar hoe je het uitlegt. Inderdaad is zij ‘het product van een
aantal grote religieuze, filosofische tradities’: klassieke, christelijke, joodse,
humanistische. Ja, zelfs de islamitische tradities haalde Balkenende erbij.
Tja, historisch mag dat allemaal wel waar zijn, maar de vraag is of het product
van dit mengelmoes voldoende bindende kracht heeft: van Zweden tot Griekenland,
van Finland tot Portugal. Herkennen de bewoners van die lidstaten van de EU in
elkaar onmiddellijk verwante eigenschappen die zij niet delen met, bijvoorbeeld,
Amerikanen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders?
Neen. Maar dat zou anders worden als Turkije lid van de EU zou worden. Zeventig
miljoen en - bij de huidige bevolkingsaanwas van jaarlijks 1,9 procent - in 2050 180
à 190 miljoen Turken (plus 40 miljoen andere moslims), waartegenover 260 miljoen
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niet-moslims, zouden Europa een heel ander aanzien geven dan het nu heeft, een
aanzien dat Europa dan wel degelijk herkenbaar zou onderscheiden van de rest van
het Westen.
Ook in waarden zou Europa zich dan onderscheiden van de rest. Balkenende mag
dan wel zeggen dat ‘de dialoog met de islamitische en Arabische cultuur heeft
bijgedragen aan onze identiteit’ (wat dat ook moge betekenen), de waarden die 220
miljoen Europese moslims aanhangen, zijn toch wel andere koek dan de nu nog
nauwelijks merkbare invloed van die ‘dialoog’. (Is er trouwens ooit sprake geweest
van zo'n dialoog? En wat betekent dialoog eigenlijk?)
Dat de toetreding van Turkije Europa pas zijn eigen identiteit zou geven, die het
eerst recht zou doen verschillen van andere eenheden, is een gedachte waar veel
Europeanen wel even aan zouden moeten wennen. In elk geval zou zo'n Europa een
heel ander Europa zijn dan waarover we nu praten. Betekent dit dat de EU Turkije
dan maar niet moet toelaten? Dat kan moeilijk zonder woordbreuk te plegen en
Turkije tot een machtige vijand aan haar zuidoostflank te maken. Aan dit dilemma
zou de EU wel eens te gronde kunnen gaan.
Maar, vraagt Balkenende, ‘wat is er zo bijzonder aan een eenheid in
verscheidenheid?’, en hij haalt het voorbeeld aan van de ‘Hongaarse koning Etienne,
die regeerde aan het begin van de elfde eeuw’ en naar zijn hof gasten uit diverse
landen haalde, met verschillende talen, gebruiken, werktuigen en wapens.
Hier moeten we even een vraag inlassen: wie was die Hongaarse koning met een
Franse naam? Het is niemand anders dan degeen die alleen door de Fransen Etienne
genoemd wordt, maar elders als Stefan of Stefanus (Hongaars: István) bekend staat.
Kennelijk wist Balkenende dit niet en heeft hij pas met die koning kennisgemaakt
door een boek van de Franse mediëvist Jacques Le Goff, dat hij citeerde.
Geen doodzonde, maar bij mensen die er toevallig iets meer van weten (en die
waren zeker aanwezig op het colloquium waar hij - in het Engels - sprak), valt hij
daarbij wel door de mand. Dat deed hij verleden jaar ook toen hij in een geleerd
betoog sprak over Alex de Tocqueville, terwijl de man Alexis heette. Overigens was
het vroeger niets bijzonder dat vorsten zich aan hun hof omringden met geleerde
gasten uit andere landen. Frederik de Grote van Pruisen en Catharina de Grote van
Rusland deden dat ook. Wat dat betreft, was koning Stefanus, wiens kroon nog steeds
het Hongaarse wapen siert, dus geen uitzondering.
En is het heus waar dat, zoals Le Goff schrijft, ‘een koninkrijk dat slechts één taal
en één soort gebruiken heeft, zwak en broos’ is? Balkenende vindt die uitspraak
‘prachtig’. Volgens mij is zij op z'n best betwistbaar.
Neem het voorbeeld van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, die tot 1918 heeft
bestaan. Zij omvatte vele volken - Oostenrijkers, Hongaren, Italianen, Tsjechen,
Slowaken, Polen, Slowenen, Kroaten, Bosniërs, Roemenen en Roethenen - en kan
dus als een soort voorloper van de EU gelden, temeer omdat de Oostenrijkers
doorgaans nogal zachtzinnig tegenover hun minderheden (waarvan zij zelf er een
waren) optraden.
Een blijk van de Oostenrijkse tolerantie kreeg een Nederlander onlangs te horen
bij een bezoek aan Praag. Wandelende langs de Moldau en de mooie
Jugendstil-gebouwen aan de kade bewonderend, kwam hij aan de praat met een oud
heertje. Spoedig hadden ze het over de Hitlertijd. ‘Maar onder de Oostenrijkers heeft
u toch ook geleden?’, zei de Nederlander. ‘Ach, wissen Sie’, was het antwoord, ‘das
war so eine schmeichelnde Unterdrückung.’
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Zo erg kan die onderdrukking inderdaad niet geweest zijn, want in Praag zie je in
openbare gebouwen nog vaak borstbeelden van Frans-Jozef, de voorlaatste
Oostenrijkse keizer. En waar je ook komt in dat voormalige keizerrijk, overal vind
je in de steden dezelfde architectuur. Er moet dus iets van een soort overkoepelende
cultuur zijn geweest, die uitingen van lokale culturen toeliet (zoals taal, onderwijs,
godsdienst).
Een voorbeeld voor het huidige Europa? Misschien. Maar toch, in 1918 hebben
de leden van deze unie toch de nationale onafhankelijkheid gekozen boven de
voordelen van een unie. Daardoor viel Midden-Europa uiteen in een menigte van,
elkaar dikwijls vijandige, staten, die, stuk voor stuk, gemakkelijk prooi van Hitler
werden.
Wat is de les hieruit? Dat gedeelde waarden - en daarvan kon de
Oostenrijkse-Hongaarse monarchie toch wel een, zij het onvolmaakt, voorbeeld
genoemd worden - niet voldoende zijn om een unie in stand te houden. Er moeten
andere motieven bij komen. In de geschiedenis zijn die meestal hetzij de hegemonie
van één der constituerende delen, hetzij een bedreiging van buitenaf geweest. Het
eerste willen de Europeanen niet, het tweede bestaat niet in hun perceptie.
NRC Handelsblad van 30-09-2004, pagina 9

De schijn van eenheid
In een rede die secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Jaap de Hoop Scheffer op 5 juli in Den Haag hield, zei hij dat er na de top in Istanbul,
die de week tevoren had plaatsgevonden, een new momentum (een nieuw elan) in
de transatlantische veiligheidssamenwerking was gekomen.
Ach, hoe vaak hebben wij die uitdrukking niet gehoord bij gelegenheden dat er
juist algemeen getwijfeld werd aan de levensvatbaarheid van een organisatie of
beweging! Het is dikwijls een kwestie van zichzelf moed inspreken, soms tegen beter
weten in.
Nu had die top weliswaar in beginsel besloten dat de NAVO de training van een
nieuw Iraaks leger op zich zou nemen. Over de details moesten de bondgenoten het
nog eens worden. Welnu, dat laatste heeft bijna drie maanden geduurd. Als dát het
bewijs van een ‘nieuw elan’ is, zou je bijna begrip krijgen voor de opvatting van
Rumsfeld dat er met de NAVO niet te werken valt.
En dan blijkt, na die drie maanden, nog dat in elk geval drie grote Europese
bondgenoten, Frankrijk, Duitsland en Spanje, geen mensen zullen leveren aan de
militaire missie die zich met de training van de Irakezen gaat bezighouden. Wat is
er van de militaire integratie binnen de NAVO (waar Frankrijk trouwens al sinds
1966 niet aan meedoet) overgebleven?
De Hoop Scheffers rede stond afgedrukt in het laatste nummer van Atlantisch
Perspectief, en de ironie van het geval wil dat zij daarin voorafgegaan werd door een
artikel van dr. J.W. Honig, senior lecturer in the department of War Studies at King's
College te Londen. Dat artikel komt tot vierkant andere conclusies dan De Hoop
Scheffer. Zo kunnen de lezers hun keus maken.
Honig spreekt de vrees uit dat de top van Istanbul in plaats van een ‘nieuw elan’,
juist ‘een ommekeer in de houdingen ten opzichte van de NAVO aan weerszijden
van de Atlantische Oceaan’ heeft laten zien. En daarbij legt hij nu eens de schuld
niet bij de Amerikanen, maar bij de Europeanen.
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Zijn redenering kan als volgt worden samengevat: Europa's veiligheid is na de
Koude Oorlog niet meer in het geding. De NAVO is daarom voor de Europeanen
niet meer een kwestie van noodzaak, maar van keus geworden. Irak en Afghanistan
vallen, volgens hem, niet onder die noodzaak, al zullen afzonderlijke landen (maar
niet om redenen van eigen veiligheid) misschien troepen naar die oorlogstonelen
sturen.
Dat zal onder een president Kerry niet anders zijn. Die heeft al aangekondigd dat
hij een sterker beroep op de Europese bondgenoten zal doen om hem uit het Iraakse
moeras te halen. Dezen zullen het weliswaar veel moeilijker vinden hem af te wijzen
dan ze Bush deden, maar afwijzen zullen ze hem. Hun kiezers zullen niet het soort
oorlog aanvaarden dat in Irak en Afghanistan nodig is. Dat zullen ze zelfs niet doen
als dit ten koste van de NAVO gaat.
Tot een soortgelijke conclusie komt een redacteur van de Frankfurter Allgemeine
na deelneming aan een Amerikaans-Duits colloquium in Berlijn, waarover hij in zijn
krant van 17 september bericht. Hij acht de prognose niet gewaagd dat de alliantie
op weg is te ‘degenereren’ tot een ‘optionele manifestatie (Veranstaltung)’, ongeschikt
om de uitdagingen te beantwoorden uit een gebied waarvan het Westen, alleen al
vanwege de olie, afhankelijk is.
Toevallig - of, in diepere zin, helemaal niet toevallig sluiten daarbij enkele bijdragen
goed aan op het colloquium over Europese normen en waarden dat vorige maand in
Den Haag gehouden werd. Enige deelnemers en deze keer is het zeker geen toeval
dat zij uit Amerika en Engeland kwamen wezen erop dat het Europa's ambitie eigenlijk
alleen maar is om een soft power te zijn.
Volgens de Britse diplomaat Robert Cooper wordt de gemeenschappelijke ervaring
van de Europeanen goeddeels bepaald door de twee wereldoorlogen van de vorige
eeuw. Die leidt tot de conclusie: dat nooit weer! En zo heeft de EU macht door recht
vervangen.
Of heeft zij alleen maar macht afgezworen? Immers, bij een recente peiling
antwoordde op de vraag of het in sommige omstandigheden nodig was oorlog te
voeren teneinde recht te verkrijgen, 55 procent van de Amerikaanse ondervraagden
met ja, en slechts 12 procent van de Duitsers en Fransen.
Hoe dit ook zij - soft power is misschien heel mooi als Europees doel denk aan
het ‘civiele Europa’ van het kabinetDenUyl, een conceptie bedacht door de
tegenwoordige minister Brinkhorst - maar, zo zei Cooper, mensen vinden het over
't algemeen moeilijk zich ermee te identificeren. Inderdaad, zulke identificaties zijn
meestal, in een eeuwenlang proces, door oorlogen en burgeroorlogen (hard power)
tot stand gekomen.
Een andere deelnemer aan dat Haagse colloquium, de Amerikaanse jurist Joseph
Weiler, schreef hieraan het verzet van de openbare mening in grote delen van Europa
tegen de oorlog in Irak toe - vaak tegen hun eigen regeringen in. Die collectieve
herinnering aan eigen gewelddadig verleden onderscheidt de Europeanen van de
Amerikanen. De Amerikaanse reactie op 11 september 2001 was kenmerkend voor
de schok van de ‘eerste keer’.
Zo manifesteert zich, ondanks eenheid van zeer algemene waarden (zoals vrijheid,
democratie), de kloof tussen Amerika en Europa als een bijna existentieel gegeven,
waartoe allerlei grote en kleine ergernissen over en weer herleid kunnen worden.
Laten we dus medegevoel hebben voor de mans wiens taak het is althans de schijn
van transatlantische eenheid op te houden. Sterkeren zijn aan minder zware taken
bezweken.
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Afscheid van een tijdperk
Ruimte is een goed waarmee redacties altijd moeten woekeren hetzij omdat de
advertenties ontbreken die de krant dikker kunnen maken, hetzij omdat de lezer van
nu niet het geduld wordt toegeschreven lange stukken te lezen. Maar dan nog is het
moeilijk te begrijpen waarom een querulant als Willem Oltmans bij zijn dood bijna
een halve overigens zeer leesbare pagina waard werd gevonden en Ernst van der
Beugel, die dezelfde week overleed, daags daarna ongeveer een kwart daarvan (1,
resp. 2 oktober).
Toch is de verklaring simpel. Oltmans verscheen, met zijn waanzinnige tirades,
geregeld op de televisie, was dus een ‘bekende Nederlander’, terwijl velen en vooral
jonge lezers, die een krant moet boeien om van een toekomst verzekerd te zijn niet
weten wie Van der Beugel was. Niettemin: in een krant die meent dat haar
informatietaak zich niet uitsluitend tot het heden bepaalt, zou iets meer aandacht
voor hem niet misstaan hebben.
Immers, in Van der Beugel werd, als het ware, een tijdperk samengebald waaraan
het Nederland van vandaag zijn welvaart en veiligheid te danken heeft. Als
rechterhand van dr. H.M. Hirschfeld, die na de oorlog verantwoordelijk was voor de
verdeling van de Marshallhulp aan Nederland, zat hij, nog geen dertig jaar oud, al
in het centrum van de macht. ‘De Marshallhulp hebben we met z'n tweeën gedaan’,
zei hij eens, met de bij hem gebruikelijke overdrijving die meer dan een kern van
waarheid bevat.
Aangezien de miljarden dollars Amerikaanse hulp aan heel West-Europa gegeven
werden, was voortdurend interEuropees en Europees-Amerikaans overleg nodig,
waaraan Ernst zoals we hem, ter besparing van ruimte, verder zullen noemen deelnam.
Zo kreeg hij ook vele internationale contacten (iets wat tegenwoordig netwerk heet).
Op deze fase van Europees-Amerikaanse samenwerking volgde, in 1950, de fase
van Europese integratie, waar we nóg zitten. Als directeur-generaal en, later,
staatssecretaris op Buitenlandse Zaken was hij de voornaamste adviseur van de
ministers Drees, Beyen en Luns voor die zaken.
In de periode van naoorlogse wederopbouw en internationale herordening was
Ernst dus een centrale figuur. Niet de centrale figuur, want hij bleef meestal op de
achtergrond. Tijdens zijn korte presidentschap van de KLM, dat op die periode
volgde, trad hij noodzakelijkerwijs meer op de voorgrond, maar dat intermezzo was
geen succes. Hij keerde terug, maar niet in openbare functie, tot zijn ‘netwerken’,
waarvan de Europees-Amerikaanse ontmoetingen die onder de naam
Bilderbergconferenties bekendstaan, de bekendste waren (hij was hiervan jarenlang
secretaris-generaal).
In de ongeveer dertig jaar dat hij in het middelpunt stond van die netwerken,
vervulde hij een rol die een waarnemer al in de jaren '60 vergeleek met die van een
Française uit de achttiende eeuw die een salon hield. Wie Nederland bezocht moest
bij Ernst zijn om te weten wie hij hier moest zien en wie niet. Omgekeerd kon hij
Nederlandse Amerikagangers introducties bezorgen bij wie er dáár toe deden, in de
eerste plaats bij Henry Kissinger, met wie hij al bevriend was voordat deze de top
in Washington zou bereiken.
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Dat maakte Ernst tot een unieke figuur in ons land. Voorgangers en opvolgers had
deze ‘eerlijke makelaar’ niet. Maar weinigen (behalve misschien Beyen) beschikten
over die combinatie van intelligentie, charme, humor en mondaniteit die Ernst
kenmerkte. Was hij een intellectueel? Nee. Zijn proefschrift was, hoewel het een
cum laude kreeg, geen wetenschappelijk werk, hoewel het veel wetenswaardigs uit
de eerste hand bevat. Het erop volgende professoraat was dus niet onverdiend, omdat
studenten niet alleen maar met theorie gediend zijn. Hij kreeg in Leiden dan ook veel
toeloop.
Maar aan elk tijdperk komt een eind. Niemand die dat beter zag dan Ernst. In 1989
zei hij in een interview: het establishment dat Nederland in de eerste twintig jaren
na de oorlog geregeerd had, is ‘in twintig jaar op revolutionaire wijze veranderd. Er
is werkelijk niets meer van over.’ Hij maakte zich dus geen enkele illusie. Ook hierin
was hij realistischer dan menige tijdgenoot.
Dat ook op internationaal gebied een tijdperk aan zijn einde was gekomen, kon
hij moeilijker aanvaarden. De verwijdering tussen Europa en Amerika, die al met
het einde van de Koude Oorlog inzette, betekende voor hem vrijwel de afbraak van
zijn levenswerk. Hier had hij moeite de werkelijkheid onder ogen te zien, hoewel hij
zeker niet behoorde tot hen die Bush jr. à tort et à travers verdedigen.
Ook daarvóór was hij niet altijd een onvoorwaardelijke bewonderaar van Amerika
geweest. Het beleid van Clinton om van dat van Carter niet te spreken vond hij
‘rommelig, zweverig en zwabberig’. En hij was meer fundamenteel van mening dat
de Amerikanen eigenlijk nooit hun houding tegenover een Europese eenheid goed
doordacht hadden: was die eenheid nu van voordeel voor Amerika, dat dan niet langer
met tientallen Europese landen apart te maken zou hebben, of van nadeel omdat zo'n
eenheid wel eens een concurrent zou kunnen worden?
Ernst heeft dus met open ogen zijn tijdperk zien vergaan. Dat maakt hem enigszins
tot een tragische figuur. Tot die tragiek was hij toch al gedisponeerd. ‘... als u diep
in mijn hart kijkt, dan ben ik pessimistisch. Ik ben eerder geneigd te denken dat de
zaak misloopt dan dat zij goedloopt’, zei hij eens.
Maar die tragiek had nog diepere oorzaken. Die hadden zeker te maken met zijn
joodsheid. Door zijn huwelijk was hij weliswaar ontkomen aan deportatie en dood,
maar het heeft niet veel gescheeld: eens werd hij gevangengenomen, ‘Toen ben ik
van huis gegaan in de honderd procent zekerheid dat ik nooit meer zou terugkomen.’
Zoiets stempelt een mens voor zijn verdere leven.
Maar, zo liet hij erop volgen, ‘ik ben het klassieke voorbeeld van iemand die het
allemaal verdrongen heeft’. En zo overheersten bij hem na de oorlog geen
wraakgevoelens, maar eerder had realisme de overhand. Hij kreeg meer Duitse
vrienden dan Franse. Onderhandelingen met Fransen hadden bij hem een blijvend
wantrouwen jegens dat land nagelaten. Daarentegen: ‘de kring van Adenauer dat
waren eersteklas mensen. Dat heeft een sterke invloed op me gehad.’
Met Israël voelde hij zich natuurlijk diep verbonden. ‘Een wereld waarin Israël in
de steek wordt gelaten, zou ik onleefbaar vinden. Daar zou ik niet overheen komen’,
zei hij. Maar ook hier was hij geen blinde aanhanger. Sjarons beleid verscheurde
hem. Hij sprak er liever niet over. Daarvoor was hij een te emotioneel mens.
Ook de ruimte die deze rubriek ter beschikking staat, is niet voldoende om volledig
recht te doen aan de unieke, veelzijdige, kleurrijke en, met al zijn verdiensten jegens
eigen land, bijna on-Nederlandse figuur die Ernst van der Beugel was.
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Verantwoording: De citaten in dit artikel zijn ontleend aan interviews met Van
der Beugel in de Haagse Post (1980), NRC Handelsblad (1985), Vrij Nederland
(1989) en Het Parool (1993 en 1994).
NRC Handelsblad van 14-10-2004, pagina 9

Lothario moet hangen
Ruim twee jaar geleden verscheen van de hand van de Groninger hoogleraar H. te
Velde het boek Stijlen van leiderschap: persoon en politiek van Thorbecke tot Den
Uyl. Uitgangspunt van dit boek waren niet zozeer de ideeën van vijf Nederlandse
minister-presidenten (Thorbecke, Kuyper, Colijn, Drees en Den Uyl) alswel hun
optreden en imago.
Het ging Te Velde in dit boek om de publieke kant van het leiderschap en om de
manier waarop het publiek de leiders waarnam, dus meer om hun beeldvorming dan
om hun bestuur of de inhoud van hun politieke filosofie. Het is het boek van een
historicus, dus Den Uyls opvolgers worden slechts terloops genoemd. Balkenende
zelfs helemaal niet (hij zou pas na verschijnen van dit boek premier worden).
Toch trekt de lezer voortdurend parallellen met zijn eigen tijd, in het jaar van
verschijnen (2002) vooral met een politicus die toen het toneel korte tijd beheerste:
Pim Fortuyn. Maar Te Velde voldoet nauwelijks aan die behoefte aan actualiteit, en
dat mag hem als historicus niet verweten worden.
Maar nu heeft hij zich in een interview met het Nederlands Dagblad (9 oktober)
laten verleiden tot enkele beschouwingen over de beeldvorming rondom de huidige
minister-president: Balkenende, die in de publieke-opiniepeilingen zeer laag scoort.
Nu hij van het ziekbed is herrezen, komt hij weer in de schijnwerpers van de publiciteit
te staan en worden Te Veldes opmerkingen actueel.
Al dadelijk kwam Balkenende in zijn optreden ‘wat stijfjes’ over, maar dat werkte
niet noodzakelijkerwijs tot zijn nadeel. Het stijve in hem werd ‘gekoppeld aan zijn
Zeeuwse afkomst, studie aan de Vrije Universiteit en zijn gereformeerde overtuiging’,
en dat staat ‘voor een brede bevolkingsgroep vooral voor authentiek en betrouwbaar’
(ik beken dat ik tot die brede bevolkingsgroep behoorde).
Maar geleidelijk begon zijn sterke overtuiging eerder de indruk te maken van
‘eigenwijsheid, rechtlijnigheid en gebrek aan flair en souplesse’. Hij heeft dus ‘zijn
troeven bij de start van zijn politieke leiderschap, authenticiteit en overtuiging, niet
verder kunnen ontwikkelen’. ‘Er is veel herhaling in zijn spreken. Daarmee weet hij
het publiek niet te overtuigen.’
En dat is natuurlijk cruciaal bij een minister-president die ‘veel ideologischer is
dan z'n voorgangers Kok en Lubbers. Hij past eerder in de traditie van gedrevenheid
van Den Uyl, eveneens van gereformeerde komaf.’ Overigens is de nadruk die hij
op normen en waarden legt, ‘niet per se als rechts te typeren’.
Wel vindt Te Velde het ‘ingewikkelder’ dat Balkenendes waardenproject ‘niet
vanuit de partij, maar vanuit het kabinet wordt gestimuleerd’. ‘Nederland kent geen
traditie waarin de staat moraliseert. [...] Tegen die achtergrond is het optreden van
Balkenende als ideologisch getinte premier een tamelijk nieuw verschijnsel.’ Wie
weet zelfs een modern verschijnsel.
Maar Van Agt dan? Deze minister-president (1977-1982) moraliseerde, met zijn
‘ethisch reveil’, toch ook? Te Velde lijkt Van Agts gemoraliseer niet helemaal serieus
te nemen, eerder als een politiek spel te zien. De heftige gevoelens die Van Agt bij
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een bepaald publiek opriep, hadden dan ook meer te maken met het feit dat hij,
‘geheel tegen de tijdgeest in, de politiek relativeerde’. Sterker: hij speelde op de
antipolitieke gevoelens die altijd in de onderbuik van de samenleving leven.
Omgekeerd leefden bij zijn tegenstanders ook onderbuikgevoelens, en wel
antiroomse atavismes. Daar droeg zijn optreden dan ook toe bij: in het begin zag hij
er, met zijn rare kapsel, als een koorknaap uit, en zijn vrome taal en gebaren
versterkten die indruk. Daar zat veel toneelspel en koketterie bij, maar dat irriteerde
juist des te meer. Ook was er natuurlijk het dépit bij velen dat, na het triomfalisme
van links onder Den Uyl, uitgerekend deze figuur de wacht overnam.
Soortgelijk dépit verklaart gedeeltelijk ook de hoon die Balkenende bij vrijzinnigen
dus van liberalen tot socialisten van diverse pluimage ten deel valt. De val van de
drie voornaamste vrijzinnige partijen (PvdA, VVD en D66), bij de verkiezingen van
2002, van 62,7 op 35,6 procent van de stemmen en de gelijktijdige stijging van het
CDA van 18,4 tot 27,9 (en in 2003 tot 28,6) procent hadden een voorlopig eind
gemaakt aan de droom van de onvermijdelijke ondergang van het CDA. Dat dit moest
gebeuren in de gedaante van een politicus die precies beantwoordde aan het bijna
karikaturale beeld dat anderen van de gereformeerde hebben! Dat was extra zuur.
Te Velde om op hem terug te komen zegt ook dat ‘als voorzitter van de EU
Balkenende het wel goed schijnt te doen’. Dat gerucht was ook tot anderen
doorgedrongen. Zou dat hiermee te maken hebben dat het buitenland Nederland nog
altijd vereenzelvigt met ‘calvinisme’ (je kunt bijna geen artikel over ons land in een
buitenlandse krant lezen of dit woord valt)? Zo ja, dan beantwoordt Balkenende aan
een weliswaar verkeerd, maar toch vertrouwd beeld. In de ogen van het buitenland
is hij dus authentiek.
Overigens geeft dit mij gelegenheid terug te komen op een oordeel dat ik twee
jaar geleden (31 oktober 2002) hier gaf over het optreden van Balkenende op een
Europese top in Brussel. Ik sprak toen van een ‘diplomatieke nederlaag’ die hij daar
geleden zou hebben. Dat oordeel was, ik geef het toe, gebaseerd op wat de Europese
correspondenten van verscheidene kranten uit Brussel hadden bericht. Zo schreef
onze krant: ‘Nederland had het nakijken’ en De Standaard; ‘Vrijwel iedereen gaf
Balkenende aan als de grote verliezer van de top.’
Welnu, in een bespreking in de Internationale Spectator van september jl. van het
boek The Making of the New Europe van Robert Ludlow schrijft dr. Jan Werts (die
zelf enige jaren geleden op de Europese Raad is gepromoveerd) dat Balkenende toen
juist een succes heeft behaald: hij heeft, ‘dreigend met een veto, de landbouwuitgaven
tot 2013 fors beperkt’.
Dit tegengeluid dient gesignaleerd te worden, al zal het de caféstrategen in
Nederland wel niet bereiken, laat staan tot andere gedachten brengen. Voor hen geldt:
Lothario moet hangen.
NRC Handelsblad van 21-10-2004, pagina 9

Een terugblik
Is u langzamerhand ook niet moe geworden van de ontelbare meningen en
beschouwingen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen die wij de laatste
maanden hebben moeten lezen en aanhoren? Ik wel, en ik weet niet of zij ons alle
veel wijzer hebben gemaakt. Zeker niet diegenen onder ons en dat is in Nederland
een overweldigende meerderheid die al bij voorbaat voor Kerry waren.
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Hoe dit ook zij ik zal, aan de vooravond van die verkiezingen, niet ook mijn
wijsheid daaraan toevoegen, nog minder een stemadvies geven ‘Amerika, kies Kerry,
alsjeblieft’, las ik gisteren boven een artikel in de Volkskrant maar mij bepalen tot
een terugblik op vorige verkiezingen een terugblik die, wat mij betreft, teruggaat tot
1940. Daarvóór was ik te jong om echt belangstelling te hebben voor Amerika, een
continent dat en dat gold niet alleen voor mij wel erg ver weg lag.
Maar in 1940 was dat anders. Nederland was toen door de Duitsers bezet, en voor
de meeste Nederlanders was president Roosevelt in de eerste plaats de man die het
Engeland mogelijk maakte de strijd tegen Hitler voort te zetten. We waren dus voor
Roosevelt, en niet voor zijn trouwens onbekende Republikeinse tegenstander, Wendell
Willkie.
Vier jaar later gold dat nog meer. Intussen was Amerika al drie jaar in oorlog. De
overwinning was in zicht, en die was, althans aan het westfront, grotendeels aan de
Amerikaanse overmacht toe te schrijven. Dus de sympathie van de meeste
Nederlanders ging opnieuw uit naar de Democraat Roosevelt.
Zijn opvolger, Harry Truman, vond in 1948 Thomas Dewey tegenover zich (die
in 1944 door Roosevelt verslagen was geweest). Hoewel Nederland zich in zijn
(rampzalige) Indonesische politiek door Amerika verlaten voelde, waren de meesten
toch, voorzover ik mij kan herinneren, voor Truman. Hij was immers óók
verantwoordelijk voor de Marshallhulp, waarvan Nederland grotelijks profiteerde.
Bovendien stond het Noord-Atlantisch bondgenootschap op stapel, dat Nederland
veiligheid zou waarborgen in een tijd dat velen dachten dat de Russen ons elk ogenblik
zouden kunnen overvallen.
In 1952 was de keus minder duidelijk: de Republikeinen kozen generaal
Eisenhower, de bevrijder van West-Europa, als hun kandidaat; de Democraten Adlai
Stevenson, de lieveling van alles wat aan beide zijden van de oceaan intellectueel
was. Die sympathie weerklonk ook in de kranten, maar aan de andere kant:
Eisenhower was, in hun ogen, geen slechte tweede keus. Hij was in elk geval een
internationalist.
Vier jaar later stonden dezelfde kandidaten weer tegenover elkaar, en weer was
het voor de meeste Europeanen, onder wie de Nederlanders, min of meer lood om
oud ijzer (om het onvriendelijker te zeggen dan toen gedaan werd en nu bedoeld is).
Alleen minister Luns dacht misschien dat hij voor zijn Nieuw-Guinea beleid meer
steun bij Eisenhower dan bij Stevenson zou vinden.
In de volgende ronde (1960) stonden de Democraat Kennedy en de Republikein
Nixon (vice-president onder Eisenhower) tegenover elkaar. De eerste was een veel
aantrekkelijker figuur dan de tweede. Hij beloofde een nieuw elan en nieuwe
denkbeelden. In jeugdige verwatenheid (Kennedy was van hetzelfde jaar als ik)
schreef ik dat ik snakte naar het einde van het tijdperk-Eisenhower (achteraf een
sterke onderschatting van dat tijdperk).
Maar, helaas, Kennedy stierf door moordenaarshand, zonder eigenlijk meer dan
een belofte te zijn gebleven. Vice-president Lyndon Johnson werd zijn opvolger en
kwam in 1964 tegenover de Republikein Barry Goldwater te staan, een ijzervreter.
Weer was de keus gemakkelijk, ook voor de meeste Nederlanders.
Intussen was in 1968 de oorlog in Vietnam de gemoederen, in Amerika en elders,
gaan beheersen. Vice-president Humphrey en de uit de politieke dood herrezen Nixon
beloofden natuurlijk beiden een eind aan die oorlog te zullen maken. In deze rubriek
sloeg de balans door naar Humphrey, vooral omdat zijn keus van vice-president een
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betere was dan die van Nixon (een overweging die, zo kort na de moord op Kennedy,
niet irrelevant was).
In 1972, na vier jaar Nixon, viel mijn keus anders uit. De Democratische
tegenkandidaat, McGovern, vond ik niet overtuigend. Bovendien had Nixon bewezen
over grote diplomatieke gaven te beschikken: zijn verzoening met Mao was een
meesterzet, die de correlaten van de Koude Oorlog door elkaar had geschud. In die
voorkeur stond ik nogal alleen.
Bij de volgende verkiezingen, Ford-Carter (1976), Carter-Reagan (1980),
Reagan-Mondale (1984), Bush sr.-Dukakis (1988), lag de sympathie in Nederland
eerder bij de Democraat dan bij de Republikein. Vooral de irenische Carter kon
daarop rekenen, maar goede bedoelingen zijn niet genoeg om een beleid succesrijk
te doen zijn.
Merkwaardig was dat in 1992 bij een enquête van Elsevier bijna alle Nederlandse
politici (Bolkestein incluis) de voorkeur gaven aan de tegenkandidaat Clinton boven
de zittende president Bush sr. Even merkwaardig was dat Pronk, de enige die het
buitenlandse beleid als maatstaf hanteerde, de voorkeur gaf aan de Republikein Bush.
Zelf meende ik ook dat Europa meer gebaat zou zijn met een voortzetting van zijn
presidentschap (Bush had per slot van rekening op bekwame wijze de Koude Oorlog,
inclusief de Duitse deling, afgewikkeld).
‘De Europeanen zijn over 't algemeen blij met Clintons overwinning (over Dole).
Niet zonder reden’, schreef ik in 1996. Achteraf vraag ik mij af of dit een juist oordeel
was. Hoe het ook zij in 2000 vond ik het moeilijk een keus te maken tussen
vice-president Gore en Bush jr. Geen van beiden was aantrekkelijk. In Nederland
ligt de sympathie traditioneel meer bij de Democraten, met de bijkomende neiging
hun kansen te overschatten.
En nu? Als ik Amerikaan was, zou ik waarschijnlijk op Kerry stemmen, maar ik
denk dat Bush het wordt. Het doet een beetje denken aan het antwoord dat André
Gide gaf op de vraag wie hij Frankrijks grootste dichter vond: ‘Victor Hugo hélas!’
(met excuses aan Victor Hugo voor de vergelijking).
NRC Handelsblad van 28-10-2004, pagina 7

Waarom luisteren naar Europa?
Helaas, ik heb gelijk gekregen. In mijn column van vorige week sprak ik de
verwachting uit dat Bush weer tot president gekozen zou worden, en dat is gebeurd.
Amerika's bondgenoten in Europa hebben nu het vooruitzicht van nog een vier jaar
stroeve samenwerking met de Verenigde Staten als er überhaupt van samenwerking
gesproken kan worden.
Maar zou het onder een president Kerry zoveel beter zijn gegaan? Zeker, de hoop
zou dan gekoesterd mogen worden dat die samenwerking onder hem hoffelijker zou
verlopen dan onder Bush, die graag voor Texaan speelt. Maar de fundamentele
gegevens die deze samenwerking bepalen, zijn niet veranderd.
Het is de Koude Oorlog die die samenwerking inniger maakte dan zij ooit geweest
was. Met het einde van de Koude Oorlog moest zij noodzakelijkerwijs aan innigheid
inboeten. Andere belangen dan het beteugelen van de Sovjetmacht gingen
predomineren, en die belangen waren, aan deze en gene zijde van de Atlantische
Oceaan, niet altijd dezelfde.
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Uit Amerikaans oogpunt verloor Europa, nu het niet langer door de Sovjet-Unie
bedreigd werd, aan betekenis. Amerika's belangstelling verschoof naar andere tonelen,
naar het in snel tempo opkomende China bijvoorbeeld. In Europa werd dit vaak onder
Clinton al uitgelegd als unilateralisme, maar tegelijkertijd keerde Europa zelf zijn
blik naar binnen, behept als het was met de problemen van zijn eenwording.
Dit werd allemaal verscherpt door 11 september 2001. Een Europa dat meermalen
door interne oorlogen verwoest is geweest, kan zich nog steeds niet het traumatische
effect voorstellen dat deze eerste aanval op eigen grondgebied op de Amerikanen
heeft gehad. Die aanval moest, hoe dan ook, leiden tot een radicale breuk in Amerika's
buitenlandse politiek.
De NAVO, meer dan vijftig jaar lang het kristallisatiepunt van
Europees-Amerikaanse samenwerking, was daar het eerste slachtoffer van. Een zich
bedreigd voelend Amerika kon niet met maatregelen wachten, totdat al zijn Europese
bondgenoten het daarover eens zouden worden. Het verkoos daarom samenwerking
met afzonderlijke, daartoe bereide bondgenoten boven samenwerking via de NAVO.
Arme Jaap de Hoop Scheffer!
Dat alles zou onder een president Kerry niet anders zijn geweest, al zou deze
misschien langer de schijn van bondgenootschappelijkheid hebben opgehouden.
Maar ook van hem zouden we niet hebben kunnen verwachten dat hij tot de status
quo ante zou zijn teruggekeerd. Ook hij zou, in de toestand die na 11 september 2001
is ontstaan, zijn handen vrij hebben willen houden.
En ook hij zou een beroep op zijn bondgenoten hebben gedaan hem te helpen bij
het opruimen van de chaos die Bush in Irak heeft achtergelaten, maar grootscheepse
militaire hulp zou ook hij niet hebben gekregen. Daarmee zou het conflict tussen
Europa en een Amerika onder Kerry al zijn voorgeprogrammeerd. Maar intussen
heeft zich ook in Amerika zelf een ontwikkeling voltrokken die het mentaal van
Europa (althans West-Europa) heeft verwijderd, een ontwikkeling waarvan Bush
eerder het product of de exponent dan de veroorzaker is.
‘George W. Bush belichaamt een zelfverzekerd, godvruchtig Amerika, dat niet
geïnteresseerd is in de mening van het buitenland’, schreef Marc Chavannes in zijn
voortreffelijke artikel in het Zaterdags Bijvoegsel van 30 oktober. Onder Kerry, zo
vervolgde hij, zou Europa niet kunnen rekenen op ‘een ander Amerika’.
In het Reformatorisch Dagblad van 21 oktober signaleert Paul Belien het
verschijnsel ‘dat de armste staten in de VS de voorbije decennia steeds
overweldigender Republikeins gingen stemmen en steeds minder Democratisch. Dat
lijkt een sociaal-economische paradox, die alleen verklaarbaar is wanneer men
aanvaardt dat de religieuze breuklijn voor de Amerikaanse kiezer steeds belangrijker
werd dan de sociaal-economische.’
‘Verlicht’ Europa, dat in een schervengericht heeft geoordeeld over een Buttiglione,
kijkt daar vreemd tegenaan. Dat verklaart mede de vervreemding die zich aftekent
tussen beide continenten. Ja, we kunnen ons afvragen of dat Amerika dat Bush aan
zijn zege heeft geholpen, niet het eigenlijke Amerika is en altijd geweest is, maar de
afgelopen zestig jaar door Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog verscholen is
gebleven.
Maar Europa mag zichzelf verlicht vinden, dat betekent niet dat het geen
oogkleppen op heeft. De Europese Bushhaters denken dat ze de mening van de hele
wereld vertolken. Ze zien niet dat de Amerikaanse betrekkingen met China, India,
Japan en Rusland - bij elkaar heel wat meer mensen omvattend dan Europa onder
Bush heel wat beter zijn dan die met Europa. Hier overheersen niet emoties, maar
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heeft koele taxering van de machtsverhoudingen de overhand. Wie is er dus
provinciaalser: Europa of Amerika?
Iemand die het antwoord weet is de PvdA'ster Maartje van Putten, die, na vijf jaar
bij de Wereldbank in Washington te hebben gewerkt, in Vrij Nederland (30 oktober)
zegt: ‘Nederland is niet meer dan een dorp, Europa een provincie. Nederland is een
naar binnen gekeerd land. In Den Haag en ook in Hilversum hebben ze dat lang niet
altijd in de gaten.’
Anders gezegd: tegenover Amerika's arrogantie van de macht en Bush' macht is
zeker groter geworden, nu hij, anders dan in 2000, de absolute meederheid van de
stemmen plus een sterkere meerderheid in het Congres heeft gekregen staat Europa's
arrogantie van de onmacht.
Waarom zou Bush naar Europa moeten luisteren?
NRC Handelsblad van 04-11-2004, pagina 9

Wraak op een elite
Iedereen heeft zijn vooroordelen. Ook de schrijver van deze rubriek, die zich vleit
met de gedachte dat zijn analyses nuchter, zo niet koel, zijn, is er niet vrij van. Zo is
het kapsel van Geert Wilders hem een beletsel die man ernstig te nemen. Daarom
alleen al betreurt hij het dat Bart Jan Spruijt, directeur van de conservatieve denktank
Edmund Burke Stichting, een bondgenootschap met hem is aangegaan (gelukkig heb
ik ook andere, serieuzere bezwaren daartegen).
Berustte de voorkeur die ik aan de vooravond van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen voor John Kerry heb uitgesproken, ook op een dit keer gunstig
vooroordeel? Dat heb ik mij na de uitslag, die een klinkende overwinning voor
president Bush te zien gaf, afgevraagd. En de conclusie van dit zelfonderzoek was:
ja althans gedeeltelijk.
Natuurlijk: er waren ook serieuzere misschien moet ik zeggen: objectievere
overwegingen in het spel, overwegingen die niet zozeer voor Kerry pleitten alswel
tegen Bush. Deze was per slot van rekening een oorlog begonnen op gronden die
achteraf vals bleken te zijn. Dat hijzelf in die leugens geloofde wil ik aannemen,
maar is geen reden voor excuus.
Maar erger dan het ontketenen van die oorlog was het dat hij zich helemaal niet
voorbereid had op de nasleep ervan. Daardoor heeft hij Amerika in een moeras doen
belanden waaruit het zich niet lijkt te kunnen bevrijden en nóg erger Irak tot een
kweekschool voor internationaal terrorisme heeft gemaakt, wat het, ondanks een van
Bush' ‘leugens’, onder Saddam Hussein helemaal niet was.
Voor deze rampzalige politiek, voor dit blijk van onbekwaamheid, voor deze
roekeloosheid, waarvan de martelingen van Abu Ghraib slechts één teken waren,
moest hij, vond ik, de prijs betalen. Maar meer dan 50 procent van de Amerikaanse
kiezers dacht daar, ondanks hun zorgen over de economie, anders over. Bush is uit
de krachtmeting van 2 november sterker tevoorschijn gekomen dan hij erin was
gegaan.
Tot zover de zakelijke kant van mijn voorkeur voor Kerry, die, zoals gezegd,
weinig te maken had met 's mans kwaliteiten. Eerlijk gezegd, vreesde ik dat zijn
presidentschap weleens zou kunnen uitdraaien op een replica van dat van Jimmy
Carter (1977-1981), een man vol goede bedoelingen, maar een zwakke president.
(Carters beate grijns ergerde me ook daar heb je weer zo'n vooroordeel.)
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Maar wat me voor Kerry innam, was dat hij een telg was van die elite, veelal
stammend uit het noordoosten van de VS meer in 't bijzonder Massachusetts (ook
Kerry's staat) die grotendeels verantwoordelijk is geweest voor het buitenlandse
beleid onder de presidenten Roosevelt, Truman, Eisenhower en Kennedy.
Marshallplan en NAVO waren producten van het denken en ijveren van die elite.
Die elite bestond niet uitsluitend uit Democraten. Vooral Roosevelt en Truman
maakten ook gebruik van de hulp en raad van verlichte Republikeinen. Ook mag zij
niet gelijkgesteld worden met de zogenaamde WASP (White Anglo-Saxon
Protestants). Kennedy en Kerry waren rooms-katholiek (Kerry's grootvader was zelfs
joods). En ten slotte: Truman en Eisenhower kwamen niet uit het noordoosten.
Maar de invloed van die elite is de eerste decennia na de oorlog zeer groot geweest.
Het zijn die decennia die ikzelf bewust heb meegemaakt en waarin met alle
afstandelijkheid die een analyticus past mijn waardering voor het werk van die elite
is ontstaan en gegroeid. Het feit dat zij sterk op Europa georiënteerd was, hielp
natuurlijk. Een Chinees of Japanner zou er waarschijnlijk anders over gedacht hebben.
Daarbij komt dat ik in de jaren 1949-1953 zelf in Amerika heb gewerkt. In New
York, in sommige opzichten de minst Amerikaanse stad van Amerika (het is mij dan
ook onbegrijpelijk dat een serieuze krant haar Amerikaanse correspondent daar
vestigt). Hoewel ik toen en later zowat het hele land heb bereisd, was het nabijgelegen
New England (waar Massachusetts deel van uitmaakt) mijn favoriete reisbestemming.
Ik voelde mij daar meer thuis dan elders. Zo kwam het dat ik in John Kerry een
vertrouwde figuur zag. Dat verklaart gedeeltelijk mijn sympathie voor hem. Die
sympathie, dit vooroordeel, heeft, naar ik hoop, mijn inzicht niet gekleurd. In mijn
laatste artikel vóór de verkiezingen sprak ik de verwachting uit dat Bush zou winnen.
Waarom? Omdat ik wist dat de reden waarom ik John Kerry sympathiek vond en
zelfs de voorkeur aan hem gaf, precies dezelfde was als waarom hij elders in het land
(behalve Californië) afgewezen werd. Daar wordt de noordoostelijke elite namelijk
gewantrouwd, dubbel gewantrouwd wanneer haar het etiket ‘liberal’ opgeplakt kan
worden, want ‘liberal’ staat voor ‘soft’.
Bevat John Kerry's nederlaag een les voor ons? Zij luidt het definitieve einde van
de invloed van het ‘liberal’ noordoosten in Amerika in (niet gauw zullen de
Democraten opnieuw iemand uit die streek tot presidentskandidaat benoemen). Er
is een parallel met Nederland: ook hier lijkt het tijdperk van softness, van
gedoogcultuur onder het pseudoniem (letterlijk: valse naam) van tolerantie aan de
wereld verkocht op zijn eind te lopen, zeker na de moord op Theo van Gogh. Hoe
zich dit electoraal zal manifesteren is nog duister.
Andere parallel: Amsterdam en omgeving (vooral Hilversum) hebben min of meer
de rol gespeeld die de oost- en westkust in Amerika speelden: lange tijd
toonaangevend, maar toch gewantrouwd in de rest van het land, die zich door
GrootAmsterdam met de nek aangezien voelt. Ook hier loert de wraak op een in dit
geval: zelfbenoemde elite om de hoek.
NRC Handelsblad van 11-11-2004, pagina 9

Vertalen is niet neutraal
Enkele dagen voordat de nieuwste bijbelvertaling aan koningin Beatrix zou worden
aangeboden, werd ik opgebeld door een medewerker aan een televisieprogramma:
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of ik mee wilde doen aan een discussie over die vertaling. Ik had dat hele werkstuk
nog niet eens in handen gehad!
Bovendien zou ik voor een serieuze discussie die vertaling (die ik dus nog niet
kende) moeten vergelijken met vorige vertalingen.
Nu, die kende ik wel min of meer, maar ook niet genoeg voor een serieuze
discussie. En eigenlijk zou ik daarvoor ook de Hebreeuwse, Aramese en Griekse
oerteksten, waarop al die vertalingen berusten, moeten kennen. Daarvan was bij mij
helemaal geen sprake.
Ik bedankte dus beleefd voor de uitnodiging, die een merkwaardig, zij het niet
verrassend, licht wierp op de ernst waarmee zulke programma's te werk gaan.
Sindsdien heb ik die nieuwste vertaling nog steeds niet onder ogen gehad en is mijn
kennis van de eerdere vertalingen en van de oersteksten evenmin groter geworden.
Ik zal dus niets over de nieuwste vertaling zeggen, maar wél iets naar aanleiding
daarvan.
Hele generaties van protestantse Nederlanders zijn opgevoed en opgegroeid met
de Statenvertaling van 1637, die gegolden heeft tot de jaren '50 van de vorige eeuw,
toen een nieuwe vertaling de officiële werd. Die was ongetwijfeld wetenschappelijk
meer verantwoord dan de Statenvertaling, maar het was toch even wennen voor
diegenen die daarmee vertrouwd waren. Velen hebben er nooit aan kunnen wennen.
Die Statenvertaling, waarvan de taal ‘in kracht, statigheid, zoetvloeiendheid,
rijkdom en gewijdheid door niemand in Nederland overtroffen is’ (zoals de Winkler
Prins Encyclopeadie van 1938 zegt), heeft weliswaar, naar recent onderzoek heeft
uitgemaakt, minder invloed op de Nederlandse taal gehad dan algemeen werd
aangenomen, maar had toch een soort cultusstatus bij tallozen verkregen.
Zeker, ‘wat in het Hebreeuws een normale volgorde is, is dat in het Nederlands
niet. Laat je die volgorde staan (zoals de Statenvertaling deed), dan krijg je in het
Nederlands iets gedragens. Is dat juist als er in het Hebreeuws van zo'n gedragenheid
geen sprake is? Dat is niet alleen een theologische vraag. [...] Vertalen is niet neutraal’,
schrijft Jan Greven, van huis uit theoloog, in Trouw van 9 november.
Zo is het: juist omdat de Statenvertaling afweek van het gewone Nederlands kreeg
zij die aura van goddelijkheid en heiligheid. ‘In die taal heeft het bijbelse geheim
voor jou vorm gekregen, en met die woorden heb je de christelijke boodschap leren
verwoorden. Die vorm laat zich niet meer losmaken van de inhoud’, schrijft Jan
Schinkelshoek, zelf afkomstig uit een streng gereformeerd milieu, in de Haagsche
Courant van 27 oktober.
Het medium is dus de message geworden (om de in de jaren '60 populaire Canadese
socioloog Marshall McLuhan te citeren). Ga je de taal veranderen, dan tast je
onherroepelijk ook het geloof van velen aan. Maar als die taal grotendeels
onbegrijpelijk is, ook voor die velen? Dat doet er niet toe: het onbegrijpelijke behoort
immers tot het mysterie, het sacrum van het geloof? Vandaar dat Latijn, dat de meeste
gelovigen niet begrepen, eeuwenlang de taal van de kerk van Rome was, en het
kerkslavisch die van de Grieks-orthodoxe kerk. Toen in de 19de eeuw Nederlanders
Zuid-Afrika bezochten en daar Nederlands spraken, een taal die niet sterk afweek
van die van de Statenbijbel, en die was heilig, choqueerden ze de Afrikaners. Zelf
waren de Afrikaners een eigen taal gaan spreken, maar in hun kerk gold nog de
Statenvertaling.
Vertalen is dus niet neutraal. Als het om de bijbel gaat, loop je kans het geloof
van velen aan te tasten hoe getrouw aan de oertekst de vertaling ook is. De bedoeling
van de kerken is goed, maar met elke nieuwe vertaling delven ze verder aan hun
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eigen graf. Of speelt er ook iets in mee van wat de in Oxford docerende Poolse
filosoof Leszek Kolakowski, ex-marxist, in 1973 onder woorden bracht:
‘Aangegrepen door vrees voor het vooruitzicht in de positie van sekte gedrongen
te worden, lijkt het christendom een riskante poging te doen tot toepassing van
mimicry een schijnbaar defensieve, maar in werkelijkheid zelfvernietigende reactie
om zich niet door zijn vijanden te laten verslinden. Het lijkt de kleuren van zijn
omgeving aan te nemen, in de hoop dat het zich op deze manier zal redden; in
werkelijkheid verliest het echter zo zijn eigen identiteit, die berust op het onderscheid
tussen sacrum en profanum.’
‘De wraak van het sacrum in de wereldse cultuur’ heet het essay waarin Kolakowski
dit schreef. Dit vooronderstelt dat het sacrum of althans de behoefte daaraan in de
wereldse cultuur, waarin wij (althans West-Europa) nu leven, niet verdwenen is.
Misschien verrassend is dit ook de mening van een icoon van de jaren '60, Régis
Debray, strijdmakker van Che Guevara.
In een vraaggesprek met het maandblad Lire (februari 2004) zegt hij: ‘Onder het
sacrum versta ik het oergat (trou fondateur), een fundamentele afwezigheid, een
transcendentie zonder welke elke groep (ensemble), welke dan ook, verbrokkelt. Nu
vrezen de mensen niets zozeer als het vacuüm, dat ze dan vullen met traditionele
godsdiensten. Het is de losprijs die we betalen voor onze onvolledigheid, maar het
is ook een kans: de angst is de kracht die ons drijft.’
Maar als die traditionele godsdiensten niet meer voldoen, om welke reden dan
ook? Dan blijft nog de behoefte om dat gevreesde oergat te vullen. Zie de
dodendiensten voor Pim Fortuyn, André Hazes en Theo van Gogh. Doodgriezelig.
Dan nog liever de traditionele godsdiensten, maar die moeten dan wel blijven voldoen
aan de behoefte aan het sacrum. Anders is het vrij baan voor pseudo-verlossers, die
het heil op aarde beloven. Jezus verkondigde daarentegen wijselijk: ‘Mijn koninkrijk
is niet van deze wereld.’
NRC Handelsblad van 18-11-2004, pagina 9

Slagen in de lucht
Telkens wanneer ik in een beschouwing lees: ‘Europa moet...’, krijg ik de neiging
het artikel verder ongelezen te laten; en wanneer die woorden in de kop boven het
artikel staan, wordt mij al dadelijk de prikkel ontnomen het te lezen. Waarom? Omdat
de schrijver zich richt tot een politieke eenheid die niet bestaat.
De analyse die aan die conclusie: ‘Europa moet...’ voorafgaat, kan nog zo goed
zijn, zolang de Europese Unie want die wordt met ‘Europa’ bedoeld geen
gemeenschappelijke buitenlandse politiek heeft, is die conclusie een slag in de lucht.
Laat de schrijver eerst komen met aanbevelingen hoe die politieke eenheid te bereiken
is, denk ik dan.
Met de aanbeveling: ‘Nederland moet...’ heb ik meer geduld. Nederland immers
is wél een politieke eenheid en kan, theoretisch althans, zijn politiek de door de
schrijver gewenste koers geven. Theoretisch, want zoals minister Bot in zijn memorie
van toelichting zegt: ‘In de samenleving zal er begrip voor moeten bestaan dat de
mogelijkheden tot optreden voor de Nederlandse overheid in andere landen niet
onbegrensd zijn.’
De kreet: ‘Europa moet...’ wordt meestal aangeheven door publicisten die
geëxaspereerd zijn door het internationale beleid van Bush' beleid een beleid dat hij,
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naar te verwachten valt, na zijn verkiezingsoverwinning met des te meer kracht zal
voortzetten. Die exasperatie is niet onbegrijpelijk. Immers, terwijl vóór 2 november
velen in Europa de hoop koesterden dat er, na een overwinning van Kerry, tenminste
weer met de Amerikanen te praten zou zijn, moeten zij nu de werkelijkheid onder
ogen zien van een steeds wijder wordende kloof tussen Amerika en Europa.
Zoiets vraagt natuurlijk om bezinning. Niet langer voldoen zoethouders en
fopspenen. Is het werkelijk waar dat, zoals minister Bot in The Wall Street Journal
van 18 november schreef, wanneer de Amerikanen spreken over de behoefte ‘om de
strategische context te veranderen’ en de Europeanen over ‘bouwen aan internationale
vrede, veiligheid en welvaart’, dit ‘andere bewoordingen zijn voor een visie die ons
verbindt’?
Nee, dan ben ik het eerder eens met wat Jonathan Steele in The Guardian van 8
november schreef: ‘Wat Amerikanen met Europeanen delen zijn niet waarden, maar
instellingen.’ Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan wordt de trias politica,
basis van de democratie, gehonoreerd, maar de ‘maatschappelijke en morele waarden’
van, althans de meerderheid van de Amerikanen, ‘verschillen reusachtig van de
waarden waardoor de meeste Europeanen worden geleid’. Na Bush' herverkiezing
moeten we ons daarover geen illusies meer maken.
Ik zet dan ook een dik vraagteken achter een andere uitspraak van Bot in de WSJ:
‘Europeanen zien de VS als een waardevolle vriend en betrouwbare partner.’ We
mogen dit betreuren of toejuichen: globaal genomen is dit niet zo. In West-Europa
zelfs in Engeland denkt een meerderheid daar anders over. In Oost-Europa daarentegen
wordt Amerika nog als de enige beschermer tegen mogelijke Russische expansie
gezien.
Daarmee wordt al onmiddellijk Jonathan Steeles conclusie, dat Europa een eind
moet maken aan de NAVO, naar het rijk der illusies verwezen. Dat zal niet gebeuren.
Zeker, het is waar dat, zoals Steele zegt, Amerika's kernwapens ons niet beschermen
tegen terroristen en schurkenstaten; dat de NAVO Amerika een droit de regard over
Europa geeft; ja, dat zij een beletsel is voor de vorming van een Europese strijdmacht,
waarzonder politieke integratie zinloos blijft maar zelfs president Chirac durft de
door Steele aanbevolen aanbeveling niet te volgen, hoewel ze niet van alle logica
gespeend is.
Kortom, als het waar is dat volken alleen dán zich vrijwillig met elkaar verenigen
wanneer zij een gemeenschappelijke tegenstander hebben, dan heeft Bush'
overwinning een bijna ideale voorwaarde voor Europa's politieke eenheid geschapen.
Maar het is kennelijk geen voldoende voorwaarde. De inter-Europese verschillen (in
belang en inzicht) zijn blijkbaar groter dan de behoefte aan eenheid.
Of zou die eenheid misschien tot stand kunnen komen op de manier zoals die
verwoord wordt in grote letters op een muur van een tentoonstelling die, in opdracht
van het Nederlandse voorzitterschap, in een circustent op het Brusselse Schumanplein
werd gearrangeerd? Die woorden luiden:
‘De naties van Europa zouden tot de superstaat geleid moeten worden zonder dat
de mensen begrijpen wat er gebeurt. Dit kan in opeenvolgende stappen worden
bereikt, waarbij elke stap verhuld wordt als een stap naar een economisch doel, maar
op den duur en onomkeerbaar zal leiden tot een federatie.’
Die woorden stonden toegeschreven aan Jean Monnet, een van de vaders van de
Europese eenheid. Maar nadat in de Financial Times van 18 november twijfel was
geuit over de authenticiteit van die tekst, heeft de architect Rem Koolhaas, organisator
van die tentoonstelling, in de FT van 23 november bekend dat het een ‘verzinsel’ is,
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nergens in Monnets geschriften te vinden. ‘We hadden moeten weten dat hij zich
nooit zo bot zou hebben uitgelaten.’
Een ruiterlijke bekentenis. Maar daarmee is de kous niet helemaal af. Is bij niemand
ooit de vraag gerezen of die woorden ze mogen dan al of niet van Monnet zijn het
beleid van de regering weergeven die de tentoonstelling sponsorde? Ook niet bij
staatssecretaris Nicolaï, die haar indertijd opende?
De onbevangen bezoeker van de tentoonstelling die deze woorden las, moet toch
op z'n minst gedacht hebben dat de Nederlandse regering de half-marxistische,
half-machiavellistische gedachte die eruit spreekt, toegedaan is, en eveneens een
Europese superstaat als een einddoel van haar beleid ziet? Als dat zo is, dan heeft ze
dat nooit met zoveel woorden in eigen land verklaard. Waarom dan wel in Brussel?
Zonder verantwoordelijkheid is zij hier niet helemaal.
Overigens heeft de geschiedenis van de laatste decennia de theorie die in die tekst
verwoord is, gelogenstraft: een politieke eenheid ontstaat niet automatisch en als 't
ware via een achterdeur uit economische integratie. Daar komen onweeg- en
onmeetbare factoren bij kijken, zoals emoties, tradities, vooroordelen, geschiedenis,
die bij een economische integratie nauwelijks een rol spelen.
In een interview met het tijdschrift Europa in beweging ziet minister Veerman van
Landbouw dat in elk geval anders (ook anders dan zijn collega's in het kabinet?).
Over een Europese politieke unie zegt hij: ‘Daar zie je nu helemaal niets van
terechtkomen. Economisch zijn we een reus, maar politiek zijn we een dwerg
gebleven. En dat proces wordt niet omgekeerd.’ Ergo: ‘Europa moet...’ is een loze
kreet.
NRC Handelsblad van 25-11-2004, pagina 9

Zachte en harde krachten
Zou de dichteres Henriette Roland Holst, als ze in deze tijd zou hebben geleefd, haar
bekendste dichtregel ‘De softe krachten zullen zeker winnen’ hebben laten luiden?
In het hedendaagse spraakgebruik heef soft immers veelal de plaats van zacht
ingenomen. Het heeft kennelijk een andere, negatievere gevoelswaarde.
Gelukkig citeert Paul Kalma, de directeur van de aan de PvdA gelieerde denktank
Wiardi Beckman Stichting, HRH letterlijker in het motto dat hij zijn laatste boek,
Links, rechts en de vooruitgang, heeft meegegeven: ‘De zachte krachten zullen
winnen’ met dien verstande dat hij het woord zeker heeft laten vallen (wat weer tot
andere speculaties kan leiden).
Maar als de zachte krachten zullen winnen, wat denkt Kalma dan van Wouter Bos,
de politieke leider van de PvdA, die in een interview met de Volkskrant (27 november)
zegt: ‘Als de critici zeggen dat de PvdA nog te soft is in dat multiculturele debat,
hebben ze gelijk’, daarbij en passant zijn partijgenoot Amsterdams burgemeester
Cohen kapittelend?
Bos legt er nog een paar scheppen op: ‘Tolerantie werd een dekmantel om
problemen niet te noemen’ en: ‘Er is op dit moment een heel grote consensus van
PvdA, VVD en CDA dat er op repressief gebied veel meer moet gebeuren.’ Ja, op
de vraag of de PvdA ooit met Geert Wilders zal gaan regeren, antwoordt hij: ‘Mij
hoor je niet zeggen dat het nooit zal gebeuren...’
Bos zit middenin een ‘bekeringsmoment’, zegt hijzelf. Bekering waarvan? Bekering
van de ‘naïveteit’ (ook dat woord is van hem) waarin zijn partij dertig jaar lang heeft
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geleefd. Zei premier Den Uyl niet, nadat hij gedwongen was geweest tot gewapend
optreden tegen Molukkers die een paar gijzelaars hadden geëxecuteerd, dat hij dit
optreden als een ‘nederlaag’ beschouwde? (Het was overigens minister van Justitie
Van Agt die het besluit tot dat optreden had doorgedrukt).
En de eerste reactie van premier Kok op de aanslag van 11 september 2001 was
het uitspreken van de ‘vurige wens dat wij juist nu, wij hier, maar ook het
Amerikaanse volk, kans zien om in waardigheid op deze vernedering te reageren’.
(Daags daarna kwam zijn bekeringsmoment, want toen zei hij: ‘Wij zijn in oorlog.’)
Maar die ‘naïveteit’, dat geloof in de ‘zachte krachten’, was geen monopolie van
de PvdA. Heel Nederland en zeker het vrijzinnig-christelijke deel ervan (en welke
kerk is tegenwoordig niet vrijzinnig?) is daar tientallen jaren van doordrenkt geweest.
Het geloof in het goede in de mens, dat ons zo uitzonderlijk vrijgevig maakte met
ontwikkelingshulp, hoorde daar ook bij. Dat geloof maakt ons tegelijk blind voor
het feit dat mensen wezenlijk anders kunnen zijn dan wijzelf. Grattez l'allochtone,
et vous trouverez le Hollandais.
Het is natuurlijk ook vrees voor een ‘opstand van de kiezers, waarvoor de
ingrediënten nog altijd aanwezig zijn’ vrees dus voor een herhaling van mei 2002
(toen de PvdA, na de moord op Pim Fortuyn, bijna gehalveerd werd) die heeft
bijgedragen tot Bos' bekering. Maar hoe dan ook: die bekering markeert een omslag
in de Nederlandse cultuur.
Stevent ook Europa af op zo'n uur der waarheid? Europa behoort, internationaal
gezien, tot de ‘zachte krachten’. Het kan militair nauwelijks een vuist maken; het
spreekt zelfs niet uit één mond. Zijn grote troef is de democratie en de eerbied voor
de mensenrechten. Die kunnen ‘zwakke krachten’ worden genoemd.
Laten we daar niet gering over denken. Hun ondermijnende invloed heeft krachtig
bijgedragen tot de implosie van het sovjetrijk en, ten slotte, van de Sovjet-Unie zelf
bijgedragen, want het besef dat de Sovjet-Unie op den duur niet opgewassen zou
zijn tegen de militaire en economische macht van het Westen, heeft er ook zijn
aandeel in gehad, heeft dit proces zelfs bespoedigd.
Hier heeft dus een combinatie van ‘zwakke’ en ‘harde’ krachten een gewenst
resultaat gehad. Nu kan Europa in de crisis die op dit ogenblik in Oekraïne woedt,
bijna uitsluitend zijn ‘zwakke krachten’ in het spel brengen. Is dit overtuigend genoeg?
Minister Bot wees er gisteren in Oxford terecht op dat ‘vele mensen buiten Europa
denken dat de Europese Unie fair play gebruikt als een voorwendsel om onze invloed
uit te breiden’.
Rusland denkt dit zeker, omdat het niet anders dan in machtstermen kan denken
en de uitbreiding van Europese invloed over zijn randstaten dus ziet als een bedreiging
van zijn eigen invloedssfeer. Het wordt in dit denken gesterkt door diegenen in Europa
die het, om vaak respectabele redenen overigens, niet op een crisis met Rusland
willen laten aankomen door bondskanselier Schröder in de eerste plaats, die zich
meer met zijn Duzfreund Poetin verbonden voelt dan met president Bush. Hij noemt
hem een ‘loepzuivere democraat’.
Hier botsen ideële motieven dus tegen strategische of, zo men wil, geopolitieke
overwegingen. ‘Kan een principiële politiek een machtspolitiek in de schaduw
stellen?’, vroeg Bot in Oxford. Daar komt nog een andere overweging bij: zelfs
morele steun aan de democratische krachten in Oekraïne brengt verplichtingen mee.
Als Joesjtsjenko als winnaar uit de crisis tevoorschijn komt, zal Europa hem niet in
zijn vet kunnen laten gaar koken, maar op z'n minst uitzicht moeten bieden op
lidmaatschap van de EU.
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Maar als de EU, die al met het probleem zit hoe 60 miljoen Turken te integreren,
ook nog eens 50 miljoen Oekraïeners (die meer Europees zijn dan de Turken) zou
moeten opnemen, zou dat tot overbelasting leiden, in elk geval tot een interne
machtsverschuiving. In het Europese Parlement, dat steeds meer aan zelfbewustheid
wint, zou de West-Europese invloed slinken.
Dat alles kan het gevolg zijn van een overwinning der ‘zachte krachten’. Maar nu
praten we wel over een proces dat tientallen jaren kan duren. Henriette Roland Holst
dichtte dan ook: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.’ Maar zullen de
zachte en de harde krachten, die hun eigen dynamiek hebben, het geduld hebben het
door hen gewenste eind af te wachten?
NRC Handelsblad van 02-12-2004, pagina 9

Herinneringen aan de prins
Wanneer ik via de krant en televisie kennisneem van de confidenties van journalisten
over hun omgang met prins Bernhard, dan kom ik tot de conclusie dat ik op minder
vertrouwde voet met hem heb verkeerd. Trouwens: de eerste keren dat ik hem ontmoet
heb, was ik geen journalist.
Dat was in het begin van de jaren '50. Ik was toen, door mijn krant uitgeleend aan
Buitenlandse Zaken, werkzaam op het Nederlandse Informatiebureau te New York.
De prins kwam daar vrij vaak op particulier bezoek, en bij die gelegenheden kwam
ik hem wel eens tegen.
Na een paar van die ontmoetingen kreeg ik het idee hem op een besloten lunch
kennis te laten maken met commentatoren van de New Yorkse pers. Die lunch was
een groot succes en voor de genodigden een verrassing: niet alleen gedroeg de prins
zich met een bijna on Nederlands (maar ook on-Duits) gemak, maar bovendien bleek
hij goed op de hoogte, vooral van militaire zaken (het was hartje Koude Oorlog). Bij
een tweede lunch die ik, misschien een jaar later, voor hem gaf, lieten de gasten van
de eerste lunch het niet afweten.
Intussen had ook het staatsbezoek plaatsgevonden dat koningin Juliana en prins
Bernhard aan de Verenigde Staten hadden gebracht. Dit bezoek had mijn bureau
publicistisch moeten voorbereiden en begeleiden. Tot tevredenheid van het paar
blijkbaar, want ik kreeg uit handen van de prins een portret van beiden met
handgeschreven dankbetuiging.
Aan die tevredenheid is het waarschijnlijk te danken dat ik in 1962 - ik was
inmiddels naar Nederland en de krant teruggekeerd - door een vriend van de prins,
een Rotterdamse reder, benaderd werd met de vraag of ik geneigd was de kort tevoren
overleden dr. F.A. de Graaff op te volgen, die twaalf jaar secretaris van de prins was
geweest.
In het gesprek dat ik met hem had, gaf deze tussenpersoon hoog op van het
interessante werk dat mij, als ik op het aanbod zou ingaan, te wachten stond: reizen
met de prins over de hele wereld, Bilderbergconferenties enz. Ik was niet lang
daarvóór begonnen met de rubriek die ik nog steeds schrijf, waarin ik mij in volle
vrijheid kon uiten, en had dus niet veel behoefte die in te ruilen voor een
ondergeschikte positie, al was die nog zo goudgerand.
Die positie werd mij ook niet aantrekkelijker gemaakt, doordat ik te verstaan kreeg
dat de prins niet uit was op een tweede De Graaff. Deze was zes jaar ouder dan de
prins en directeur van een brouwerij geweest. Een zwaargewicht dus, die bovendien
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zich niet erg thuis moet hebben gevoeld in het gezelschap van 's prinsen roze
champagne drinkende vrienden. Hoe dat ook zij - ik wees het aanbod af en een jonge
zeeofficier werd benoemd.
Daarna heb ik de prins nog wel eens ontmoet op z'n minst drie keer (als ik me
goed herinner), waarvan één keer op een Bilderbergconferentie, die hij voortreffelijk
voorzat - totdat ik in 1979 een aanvaring met hem kreeg. Niet lijfelijk, maar par
personnes interposées. Wat was het geval?
In dat jaar - nog geen drie jaar na de Lockheed-affaire beijverde een groep
oud-marineofficieren zich om, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het
Koninklijk Instituut in Den Helder, dit een portret van prins Berhard aan te bieden.
Ik schreef toen dat ik dit merkwaardig vond, omdat in de krijgsmacht het begrip eer
een belangrijke rol speelt, terwijl de prins in de Lockheed-affaire nu niet bepaald
een eervolle rol had gespeeld.
‘Zou een bedrijf, als een van zijn directeuren zich aan malversaties schuldig had
gemaakt, de man later eren met een portret in de directiekamer?’ vroeg ik. Het was
het woord malversaties (waarvan ik de prins overigens niet direct beticht had) dat,
om het zacht te zeggen, de prins in het verkeerde keelgat schoot. Op diverse manieren
werd op mij druk uitgeoefend dit woord terug te nemen.
Ik deed dit niet - onder andere omdat een lid van het driemanschap dat in 1976
het rapport over de Lockheed-affaire had uitgebracht (hij had tevoren mijn artikel,
ongevraagd, ‘moedig’ genoemd) mij, desgevraagd, had geschreven dat hij ‘geen
moeite’ had met dit woord. De onthulling die de prins aan wijlen Martin van
Amerongen heeft gedaan en waarvan wij eergisteren op de televisie kennis hebben
kunnen nemen, heeft mij niet van gedachten doen veranderen.
Maar hoewel ik nog steeds van mening ben dat, zoals ik toen eveneens schreef,
‘de maatstaven waaraan een lid van het Koninklijk Huis moet voldoen, over het
algemeen niet lager, maar eerder juist hoger (zijn) dan die welke voor de handel en
wandel van gewone mensen worden aangelegd’, ben ik met de jaren wel wat milder
geworden.
In de eerste plaats ben ik ervan overtuigd geraakt dat de functie van prinsgemaal
er een is die je je ergste vijand niet zou toewensen. Zij vraagt als 't ware om excursies
op verboden terrein of om depressies. Bovendien waren de bevlogen, maar verlegen
Juliana en de no nonsense man van de wereld Bernhard moeilijk compatibele
persoonlijkheden. Als ergens het woord held op Bernhard toepasselijk is, dan hier
(al waren er compensaties).
Maar Bernhards reactie was niet de enige die ik op dat artikel kreeg. Natuurlijk
in de eerste plaats de gebruikelijke brieven van hen die van een lid van het koninklijk
huis geen kwaad willen weten of, als dit niet te ontkennen valt, het verzwegen willen
zien. Maar ook andere, meestal van mensen die met de prins gewerkt hadden, in
Londen of elders. De teneur van die brieven was over 't algemeen deze: ja, hij heeft
fouten gemaakt, maar het is zo'n fantastische man. De loyaliteit van zo velen weten
te winnen en behouden, is geen geringe gave. Daarna werd het lange jaren weer stil
tussen de prins en mij. Totdat ik begin 1993 een uitnodiging kreeg om de 75ste
verjaardag van een gemeenschappelijke vriend op Soestdijk te komen vieren. We
waren met een man of vijf, zes op de kamer van de prins. Het was een ongedwongen,
bijna hilarische bijeenkomst. Lachend herinnerde de prins aan de kenschets die
iemand in 1939 van hem gegeven had: ein leichter Vogel - heel goed wetend dat ik
in nauwe betrekking tot de auteur van die uitspraak had gestaan. Een sportieve man
dus.
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De kwestie van ‘malversaties’ bracht hij niet op het tapijt. Alleen nam hij bij het
afscheid nemen mij even apart. Over dat artikel van jou (van veertien jaar daarvóór
dus) moeten we toch nog eens praten, zei hij. Zeker, Koninklijke Hoogheid, zei ik,
any time, maar dit lijkt me niet de juiste gelegenheid. Daar was hij het mee eens.
Het zou mij niet verrast hebben als hij de dagen daarna mij had opgebeld voor
zo'n gesprek, dat ik dan niet had kunnen ontwijken. Maar het gebeurde niet. Dat was
dus mijn afscheid van de prins geweest. Hij was er niet op uit zijn gram te halen.
Toch een fidele kerel.
NRC Handelsblad van 09-12-2004, pagina 9

Wat kopen wij ervoor?
Tijdens zijn bezoek aan Nederland, vorige week, heeft de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Colin Powell, ons land geprezen om zijn Atlantische gezindheid.
Vroeger zouden we verguld zijn geweest met dit verdiende compliment en er
overdreven conclusies aan verbonden hebben, maar nu verdient het enkele sceptische
kanttekeningen.
Zeker, vergeleken met Frankrijk, Duitsland, België en, laatstelijk, Spanje - dat wil
zeggen: bijna alle ons omringende landen - is Nederland nog Atlantischgezind te
noemen, maar de vraag wordt steeds pertinenter: welke waarde kunnen wij hechten
aan deze loftuitingen van de grote broer? Of, platter gezegd, wat kopen wij ervoor?
In de eerste plaats is Powell wat in het Amerikaanse politieke jargon een lame
duck genoemd wordt, een manke eend. Hij verlaat immers binnenkort zijn ambt, en
daarmee heeft de regering van president Bush zich ontdaan van vrijwel de laatste
verdediger van het multilateralisme, waarvan Nederland zo'n voorstander is. VN en
NAVO verliezen in hem een sterke pleitbezorger. Zijn invloed was al gering, nu is
die nihil.
Belangrijker is de vraag wat nu verwacht moet worden van de president die met
versterkte meerderheid herkozen is. Laten we eens luisteren naar een ervaren
oud-diplomaat, die als directeur-generaal Politieke Zaken van zijn ministerie mede
het beleid heeft gevormd en later ons land heeft vertegenwoordigd op topposten:
Berlijn en de Veiligheidsraad van de VN: Peter van Walsum.
In een rede te Leiden zei hij op 26 november: ‘Ik begrijp niet hoe het in ons belang
kan zijn dat het machtigste land ter wereld, waarmee wij bondgenootschappelijk
nauw verbonden zijn, bestuurd wordt door een president die zichzelf als begenadigd
leider ziet, adviezen van zijn bondgenoten in de wind slaat en niet in staat is fouten
toe te geven.’
Dat is geen mals oordeel van iemand die nourri dans le sérail van Buitenlandse
Zaken is. Vertolkt hij gevoelens waaraan dat departement niet hardop uiting durft te
geven? Waarschijnlijk niet. Maar hij gaat verder: ‘Als het belangrijkste land in onze
belangrijkste multilaterale organisatie’ - Van Walsum bedoelt de NAVO - ‘zich tot
een extreem unilateralisme bekeert, wordt het voor ons wel erg moeilijk die organisatie
als plechtanker van onze veiligheid te blijven beschouwen.’ We horen bijna De Hoop
Scheffer in Brussel Et tu, Brute... uitroepen.
Van Walsum zegt vroeger behoord te hebben ‘tot hen die de NAVO voorrang
gaven’ boven de EU, maar nu is hij bekeerd (of hebben de gewijzigde omstandigheden
hem tot een andere keuze geleid). Nu pleit hij ervoor ‘wat meer EU en wat minder
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NAVO in het Nederlands beleid te doen’. Dit is, zo zegt hij, ‘geen zaak van trouw
of nostalgie, maar van nationaal belang’.
Ook van pragmatisme, want het is ‘echt niet zo dat Nederland eerder op
Amerikaanse hulp kan rekenen dan Frankrijk en Duitsland, omdat het zich zo
consequent pro-NAVO en (in Irak) pro-coalitie heeft opgesteld. Het is ook niet zo
dat Nederland, op grond van zijn goed gedrag meer het oor heeft van Washington
dan Frankrijk en Duitsland.’ Zelfs Engelands invloed is daar ‘vrij marginaal’.
Ergo: ‘In de relatie met Amerika levert ons huidige beleid geen aantoonbare baten
op. In onze relatie met Europa staan er echter aanzienlijke kosten tegenover. Onze
standing binnen de EU wordt geschaad door de steeds moeilijker uit te leggen
voorrang die wij aan de NAVO blijven geven.’
Volgens Van Walsum moet het streven Europa, ook ‘in de buitenlands-politieke
dossiers’, met één stem te laten spreken, de ‘eerste prioriteit’ van ons buitenlands
beleid worden. ‘Dat kan alleen op een golflengte die zich ergens tussen de
pro-Amerikaanse reflex van de Britten en de anti-Amerikaanse reflex van de Fransen
bevindt.’ Logica kan aan deze redenering (en het besluit waartoe zij leidt) niet ontzegd
worden, maar er blijven vragen.
In zijn boek Verder met Nederland (2001) heeft Van Walsum enkele
behartigenswaardige opmerkingen gemaakt, die in het licht van zijn oratio pro Europa
weer actueel worden. Zo de opmerking dat ‘in laatste instantie in elke realistisch
voorstelbare structuur de grotere landen de dienst uitmaken’ - dus in Europa ook. Ja,
Duitsers, Fransen en Britten hebben de ‘natuurlijke neiging ons links te laten liggen’.
Sterker: de neiging van die drie landen ‘ons over het hoofd te zien is, geloof mij, met
geen pen te beschrijven’.
De onuitgesproken conclusie van dit verhaal is dat, welke kant Nederland ook
uitkijkt, zijn kansen op enige invloed op het wereld- of zelfs regionaal gebeuren
gering zijn. Zelfs de functie van ‘bruggenbouwer’, ‘de term waar men in de
Nederlandse politiek zo verzot op is’, wordt niet van ons gevraagd. De groten regelen
dat zelf wel onder elkaar. Dat is Van Walsums weinig opwekkende boodschap. Het
zou verkeerd zijn haar te negeren, omdat zij zo weinig opwekkend is.
Hierboven zei ik terloops dat Van Walsum zijn rede op 26 november in Leiden
hield. Een historische dag in een historische plaats. Die dag, 64 jaar geleden, hield
prof. Cleveringa in het Groot Auditorium van de universiteit zijn beroemde protestrede
tegen het ontslag dat de bezetter joodse docenten had aangezegd. Cleveringa werd
gevangengezet, de universiteit gesloten.
De laatste 26 november was nog om een andere reden historisch. De
Cleveringa-rede werd deze keer, ook in het Groot Auditorium, gehouden door een
alumnus van de Utrechtse universiteit, die zelfs - kan het Utrechtser? - Rector senatus
veteranorum van het studentencorps was geweest. ‘Het lijkt wel of Utrecht Leiden
overneemt’, schertste een Leidenaar onder het gehoor, want er waren veel Utrechters
in de zaal.
Maar toen Van Walsum erkende dat Leiden zich in 1940 beter had gedragen dan
zijn eigen alma mater en zijn rede besloot met: ‘Leiden heeft in 1940 de eer van de
Nederlandse universiteiten gered’, was die Leidenaar, die zich overigens toen onder
Cleveringa's gehoor had bevonden, bijna ontroerd.
NRC Handelsblad van 16-12-2004, pagina 9

Een schelle cimbaal?

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Hoe heeft Balkenende het vorige week in Brussel gedaan? Hij heeft toen de
onderhandelingen moeten leiden die tot het resultaat voerden dat de Europese Unie
Turkije in beginsel als lid toelaat. Na afloop van die, vaak taaie, onderhandelingen
zwaaiden collega's en diplomaten hem lof toe, maar dat is gebruikelijk in die kringen.
Zelfs Berlusconi ontving complimenten, hoewel hij er vorig jaar als voorzitter een
potje van had gemaakt.
Vooral in de nacht van donderdag op vrijdag heeft het erom gespannen. Een lang
gesprek tussen Balkenende en zijn Turkse collega Erdogan was op niets uitgelopen.
Volgens de Financial Times werd dit algemeen toegeschreven aan de ‘Nederlandse
eigenschap van openhartigheid (frank speaking)’, die Turkijes aanhangers zou hebben
onthutst (dismayed). ‘De Nederlanders doen alleen in zwart en wit - ze doen niet in
grijs’, aldus werd een ambassadeur geciteerd. Een bekend geluid.
De correspondent van de Frankfurter Allgemeine was blijkbaar ook niet geestdriftig.
Over Balkenende weet hij niet anders te berichten dan dat hij op de persconferentie
aan het slot zichzelf, ‘zonder dat iemand hem naar zijn welbevinden had gevraagd’,
‘een vrolijke en gelukkige voorzitter’ noemde, terwijl ‘zijn zure gezicht eerder het
tegendeel liet vermoeden’. Zelfs een nogal zuur commentaar. Of waren de Duitser
de druiven soms zuur?
Hoe het ook zij, het eindoordeel moet nog afgewacht worden wat betreft
Balkenendes optreden als internationaal staatsman. Maar het resultaat is het enige
wat telt, en dat is een aanvaardbaar compromis, waarin ook tegenstanders van Turkijes
toetreding (zoals Oostenrijk) aan hun trekken komen. De eigenlijke toetreding is nog
allerminst zeker. Als het anders was, zouden onderhandelingen niet nodig zijn. Voor
iemand die in de internationale politiek pas komt kijken, geen slecht resultaat ook
al was de bijstand van de op dit gebied veel ervarener Bot onmisbaar.
Maar het was Balkenendes eerzucht om van het Nederlandse voorzitterschap niet
alleen een politiek succes te maken, maar vooral een oproep tot bezinning over
Europa's waarden te doen uitgaan. Daartoe werd in de periode van zijn voorzitterschap
een reeks van conferenties gehouden - in Den Haag, Warschau, Berlijn, Washington
en Rotterdam - waar intellectuele kopstukken een paar dagen met elkaar
discussieerden.
Hier roept Balkenendes rol meer twijfel op. Misschien kan er van Nederlandse
waarden gesproken, want ons land is tenslotte een oude, gevestigde samenleving.
Maar Europa? Dat moet nog tot stand komen. Een Europese samenleving bestaat
nog niet. Kan er daarom van Europese waarden gesproken worden? Op z'n hoogst
van Europese idealen.
Ook in andere zin kan er een vraagteken achter gezet worden. Zijn er wel Europese
waarden, in die zin dat zij elders niet gelden? Nee, ook in andere delen van de wereld
gelden zij. In Amerika, Australië en Nieuw Zeeland bijvoorbeeld. Door zijn waarden
onderscheidt Europa zich niet van andere westerse landen. We kunnen dus beter
spreken van westerse waarden. Van Europese waarden te spreken is hovaardij.
Ja, sommige waarden die Balkenende Europees noemt, zijn universeel. Eerbied
en solidariteit bijvoorbeeld. Wil Balkenende beweren dat die in nietEuropese
samenlevingen niet bestaan? Ze bestaan overal tot in de oerwouden van Afrika.
Alleen verschilt het object van eerbied en solidariteit nogal eens. Zolang niet vaststaat
naar wie de eerbied uitgaat en met wie we solidair (moeten) zijn, blijven het holle
frases of, om met het Balkenende vertrouwde boek te spreken, ‘een schelle cimbaal’.
Dit alles leidt tot verwarring. Het toppunt daarvan leverde een stuk dat mij onlangs
in handen kwam (en waaraan Balkenende onschuldig is) waarin drie deelnemers aan
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die conferenties spreken van ‘Europese universele waarden’. Nu, van tweeën één:
óf die waarden zijn Europees, maar dan zijn ze niet universeel; óf ze zijn universeel,
maar dan mogen de Europeanen er geen claim op leggen.
Die discussie is niet helemaal academisch. Juist met de mogelijke toetreding van
Turkije - hoever ook nog in het verschiet - wordt zij actueel. Delen het islamitische
Turkije en de EU, waarvan de leden een christelijk-humanistische achtergrond hebben,
dezelfde waarden? Welnee. Het kost heel wat intellectuele acrobatiek om de Europese
waarden en Turkse waarden onder één noemer te brengen. Is Balkenende, die
voorstander is van Turkijes toetreding, dan tot zo'n acrobatiek in staat? Waarschijnlijk
is een rooms-katholiek als Lubbers daar geschikter voor dan de strenge calvinist
Balkenende, hoewel het oecumenische denken ook heel wat calvinisten wezenlijke
verschillen en tegenstellingen met de mantel der liefde heeft doen bedekken. De
begrippen kunnen per slot van rekening ook zo ver worden opgerekt dat ze alles, dus
niets, kunnen betekenen.
Het is dus beter af te stappen van het idee dat Europa een waardengemeenschap
is of moet zijn. Laat het enige ideologische criterium voor toelating tot de EU de
democratie zijn (die respect voor de mensenrechten insluit). Als Turkije daaraan
voldoet, dan kan het toetreden (mits het ook aan enkele andere, niet-ideologische
voorwaarden voldoet).
Maar laten we niet langer de illusie koesteren dat de EU dan ooit een politieke
gemeenschap zal worden, die met één stem spreekt. Daarvoor zijn de onderlinge
verschillen in inzicht, belang en waarden al in het Europa van vandaag - dus zonder
Turkije - te groot. Zoals Mia Doornaert in De Standaard schrijft: ‘Dat point of no
return is nu al bereikt met de uitbreiding van vijftien tot vijfentwintig leden, en met
het vooruitzicht dat straks zowat het hele continent, Roemenië, Bulgarije en de rest
van de Balkan incluis, tot de unie zal behoren.’
Eén argument voor Turkijes toetreding is weinig gehoord: sinds 1963 is Turkije
het lidmaatschap van de EU weliswaar niet met zoveel woorden beloofd, maar wel
als mogelijkheid voorgespiegeld. Dat schept een op z'n minst morele verplichting.
Die na te komen is ook een waarde.
NRC Handelsblad van 23-12-2004, pagina 17

Een goed woord voor de analyse
‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.’ Dit zijn de klassiek geworden
regels waarmee Huizinga in 1935 zijn befaamde boek In de schaduwen van morgen
begon. Het is misschien niet ongepast op de drempel van 2005 zeventig jaar later
aan die regels te herinneren. Maar wat mij aan die regels heeft doen denken, is niet
die drempel, maar het artikel van Warna Oosterbaan in de krant van 23 december,
waarvan de aanhef luidt: ‘We worden overstroomd met meningen.’ Heel juist. Maar
weten wij het?
Nu, na lezing van dat artikel zouden we het althans moeten weten. ‘Over alles en
nog wat moet een mening worden geformuleerd’, maar ‘al die mensen die door elkaar
heenpraten het levert vaak geen inzicht, maar eerder verwarring op.’ En dat zegt
iemand die het kan weten, want Oosterbaan is chef van de Opiniepagina geweest.
Het wegvallen van de verzuiling ziet Oosterbaan als één van de oorzaken van dit
verschijnsel. Daarna is de meningsvorming ‘persoonlijker, emotioneler geworden
en ligt zij dichtbij de eigen belevingswereld’. Dit leidt dus ‘tot een persoonlijk, maar
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heel smal maatschappelijk debat’. De legio freelance opiniemakers, columnisten en
talkshowgasten ‘opereren op persoonlijke titel’. Met andere woorden: zij
vertegenwoordigen niemand, behalve zichzelf.
En als ze soms mochten denken dat ze met hun meningen de wereld kunnen
veranderen, dan helpt Oosterbaan hen uit de droom: ‘De wereld verander je niet met
een mening. Daar is meer voor nodig: een plan, medestanders, een beweging.’ Of,
zo voeg ik daaraan toe, een partij, in elk geval een organisatie, maar daar willen de
individualisten die de meeste opiniemakers zijn, doorgaans niets van weten.
Waar leidt dit verschijnsel toe? Oosterbaan zegt het nog eens: niet tot meer inzicht.
‘Integendeel, de persoonlijke toon die in veel commentaren doorklinkt, werkt
polariserend, en het geïndividualiseerde perspectief van de meningsvorming vormt
geen bijdrage aan het vinden van oplossingen.’ Dat de waarheid ontspringt aan de
botsing der meningen, gaat dus niet meer op (als het ooit is opgegaan). Het tweede
probleem dat Oosterbaan ziet ontstaan, is dat ‘meningen de plaats van de feiten gaan
innemen. Klassieke journalistieke taken als beschrijving, analyse en verklaring gaan
het verliezen van vlot geformuleerde meningen en opinies’ van individuen die ik
herhaal het niets anders dan zichzelf vertegenwoordigen.
Van harte sluit ik mij aan bij Oosterbaans betoog (dat hier heel kort werd
samengevat), hoewel ik mij hierdoor tot een ‘zeer zeldzame verschijning’ bestempel,
als hoedanig Oosterbaan de opiniemaker ziet ‘die zich van harte aansluit bij den
vorige spreker’. Welnu, dan ben ik maar een zeer zeldzame verschijning.
Maar iets anders is of ik niet, door mij van harte bij Oosterbaans betoog aan te
sluiten, mijn eigen doodvonnis teken. Ik ben immers één van die opiniemakers die
alleen maar zichzelf vertegenwoordigen en er prat op gaan geen spreekbuis te zijn
van organisaties of belangen. Gelukkig (of helaas) kan niemand rechter in eigen zaak
zijn en zijn er anderen die onder dat eventuele doodvonnis hun contraseign moeten
zetten, wil het uitgevoerd worden.
Misschien biedt een kleine verfijning die ik op Oosterbaans betoog zou willen
aanbrengen, mij uitstel van executie. Slechts tweemaal noemt Oosterbaan het woord
analyse. Welnu, een mening kan zich ook beperken tot de analyse, het aan de lezer
overlatende daar zijn conclusies uit te trekken. De analyse dient aldus tot
voorbereiding tot de meningsvorming, is er dus zelf geen deel van.
Te zeggen dat de analyse objectief is en de mening per se niet, gaat te ver. Immers,
volstrekte objectiviteit bestaat niet. Ook de koelste analyticus is geen onbeschreven
blad. Ook hij is, bewust of niet, het product van een omgeving, een denkwereld.
Noodzakelijkerwijs beïnvloeden die ook zijn analyse. Een analyse is dan ook niet
onbespreekbaar. Er kunnen andere analyses tegenover staan.
Maar wat de analyse onderscheidt van de mening sec, is dat de laatste niet objectief
wil, ja niet objectief kan zijn. Een objectieve mening is een contradictio in terminis,
een innerlijke tegenspraak. Een mening schrijft een norm voor dit moeten we doen
of juist niet doen, terwijl uit de analyse op z'n hoogst een norm afgeleid kan worden,
liefst door anderen dan door de analyticus zelf.
Dat wil niet zeggen dat de analyticus geen mening mag hebben of zelfs uiten. Dat
mag hij, maar hoeft hij niet. En als hij geen mening uit over het door hem
geanalyseerde onderwerp, dan doet dat niets af aan de waarde van zijn analyse. Maar
in elk geval dient de analyse vooraf te gaan aan de mening. Ja, daarin ligt de eigenlijke
taak van het medium, die prioriteit dient te hebben boven de wens platform te zijn
voor een baaierd van meningen, die vaak nauwelijks op een analyse berusten. Werd
vroeger van een krant gezegd: le journal c'est un monsieur (waarmee niet bedoeld
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werd: de krant is een heer, maar: de krant is maar één meneer), nu is het eerder: le
journal c'est une multitude de messieurs (et de dames). Wat hier gezegd is, is niet in
tegenspraak met Oosterbaans betoog. Ook hij vindt het jammer dat de analyse het
gaat verliezen van ‘vlot geformuleerde meningen en opinies’.
De analyticus heeft het dan ook niet gemakkelijk in een van meningen doordrenkte
samenleving. In ons moraliserend land ook wel domineesland genoemd heeft hij het
trouwens nooit gemakkelijk gehad. Een typisch voorbeeld van het bij ons gebruikelijke
vermengen van mening en analyse herinner ik me uit eind jaren '70, begin jaren '80:
tegen een strategische analyse van de deskundige H.J. Neuman had een militaire
specialist van het CDA zelf een oud-marineman! als belangrijkste bezwaar dat zij
zo weinig bevlogen was. Een analyse die bevlogen is, is geen analyse.
Vaak hoort de analyticus naar aanleiding van zijn analyse de vraag: ‘Maar wat
vind jij er zelf van?’ Hier wordt hem dus naar zijn mening gevraagd. Het enig juiste
antwoord dat daarop gegeven kan worden is: ‘Omdat ik alleen maar mezelf
vertegenwoordig, is mijn mening, als ik die mocht hebben, volstrekt oninteressant.
Het gaat in de allereerste plaats om mijn analyse. Is die juist of niet? Zo ja, dan zien
we verder wat ons te doen staat.’
NRC Handelsblad van 30-12-2004, pagina 7

2005
Nog meer emoties?
‘Je moet een samenleving vullen met emotie.’ Wat? Heeft de samenleving, na de
dood van Pim Fortuyn, van Theo van Gogh, van André Hazes, van Juliana en
Bernhard, na de tsunami, behoefte aan nóg meer emoties? Mij dunkt dat ze nu juist
eerder rust, gezond verstand en duidelijke leiding nodig heeft. Bovendien zijn emoties
veranderlijk. Het is de ene dag hosanna, de andere dag kruisigt men hem, zoals bij
Dick Advocaat (maar in omgekeerde volgorde). Met die instabiliteit is geen
samenleving gediend.
Dit was mijn onmiddellijke reactie toen ik het citaat waarmee dit artikel opent, in
de Volkskrant van 30 december zag staan boven een vraaggesprek met Jozias van
Aartsen, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en politieke leider pardon:
aanvoerder van die partij. Blijkens dat interview heeft hij deze woorden inderdaad
uitgesproken, maar de context waarin hij dit deed, mag bij een beoordeling niet
genegeerd worden.
Welnu, Van Aartsen had, eerder in het interview, gezegd dat hij niet uitsloot dat,
na de huidige kabinetsperiode, ‘afschaffing van bijzonder onderwijs in het
partijprogramma’ van de VVD komt. Maar daarvoor is wel ‘een krachtiger,
effectievere, politiekere staat’ nodig.
Daarop vragen de interviewers: ‘Hoe wordt de school hofleverancier van goede
burgers?’ Antwoord van Van Aartsen: ‘Je moet een samenleving vullen met emotie,
zoals de Fransen en Amerikanen doen. Je hebt de oude thema's als gelijkheid van
man en vrouw, recht op eigendom, bescherming van je eigendom. Maar je hebt meer
nodig.’
Wat is dat meerdere? Volgens Van Aartsen is dat een hernieuwd patriottisme (‘Dat
patriottisme zit ook in mijzelf.’) ‘Er is een generatie opgegroeid die te weinig weet
van onze geschiedenis. Terwijl op school de grondtoon van de natie moet worden
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onderwezen. De inhoud van geschiedenislessen wordt, wat mij betreft, aangescherpt.
Vrijheid en tolerantie moeten aan bod komen, maar ook de Deltawerken, Cruijff en
Van Basten.’
Nu, het komt mij voor dat vrijheid en tolerantie de laatste decennia voldoende aan
bod zijn gekomen op de scholen, en goed onderwijs (in tegenstelling tot indoctrinatie)
zal aantonen dat echte tolerantie ook maar een schaars goed was in onze geschiedenis.
Het was (en is) vaker een gedogen, zo het niet onverschilligheid is.
En wat Cruijff en Van Basten betreft: die komen zonder geschiedenisonderwijs
al genoeg aan hun trekken. Als het Nederlandse patriottisme, ja nationalisme, ergens
zijn hoogtepunten vindt, dan is het op of liever: rond de internationale sportvelden.
Het is overigens een patriottisme met allerlei wansmakelijke nevenverschijnselen,
die de echte patriot van plaatsvervangende schaamte vervullen. Maar toegegeven:
hier zit misschien een gat in de politieke markt.
Ook moet Van Aartsen nog eens uitleggen hoe hij dat nieuwe patriottisme rijmt
met het streven naar Europese eenheid, dat ook de VVD nog altijd onderschrijft, zij
het misschien minder geestdriftig dan vroeger. In 2001 geloofde Van Aartsen, toen
minister van Buitenlandse Zaken, nog dat Europa meer en meer een ‘global player’
op het politieke wereldtoneel aan het worden was. Is het neopattriotisme in de plaats
van dat geloof gekomen? En hoe denkt Van Aartsen te bereiken dat de massa's het
fijne verschil tussen patriottisme en nationalisme onderkennen en respecteren?
Het toeval wil dat, toen ik het interview met Van Aartsen in de Volkskrant las,
net de lectuur beëindigd had van een essay van de Amsterdamse (eigenlijk: Zeeuwse)
historicus N.C.F. van Sas over ‘Eenvoud: heimwee naar een vaderlandse deugd’ uit
2000. (Het is opgenomen in Van Sas' onlangs verschenen boek De Metamorfose van
Nederland: van orde naar moderniteit, 1750-1900.)
Schrijvend over de eigenheid van de Nederlandse cultuur, zoals de Nederlanders
die door de eeuwen heen zelf zagen, vestigt hij de aandacht op een opstel in De Gids
van 1916 van de nu vergeten, maar toen veel gelezen, zelfs populaire cultuurcriticus
Just Havelaar (1880-1930) over ‘Holland: wezen en waarden van ons nationaal
karakter’. (Merkwaardig dat Havelaar over Holland, spreekt, alsof de rest van
Nederland niet tot de natie behoorde.)
Van Sas vat Havelaars betoog als volgt samen: ‘Vaderlandsliefde was niet meer
dan een gevoel, en zoals elk gevoel onredelijk. Maar het gevoel dat wist Pascal al
had zo zijn eigen rede. Het vaderlands gevoel was de natuur in ons, en de wijsheid
der natuur ging die der rede ver te boven.
Havelaar kende heel goed de gevaarlijke kanten van dat vaderlands gevoel, “dat
telkens breeder, menschelijker idealen vernietigt, dat de haat en de domheid liefheeft
en dat weerklank vindt in 't sombere kanongedonder der slagvelden” (Havelaar
schreef terwijl de Eerste Wereldoorlog woedde).
Maar omdat het nationaliteitsgevoel nu eenmaal bestond en blijkbaar ook bleef
bestaan, achtte Havelaar het beter het “dóór te voelen en uit te spreken, daar 'tanders
te duister mocht blijven dringen en woelen in ons gemoed”. Hij vergeleek deze
nationale zelfanalyse met een biecht. En de “biecht der Katholieken”, zo wist hij,
was “psychologisch van onschatbare beteekenis”.’
Helaas bestaat de biecht bij de rooms-katholieken ook al niet meer, althans als
verplichting, maar overigens is Havelaars betoog, als wij de ietwat gedragen, in die
tijd echter gebruikelijke stijl in ons oordeel verdisconteren, niet zó gek (al stak de
jongere generatie van de Anton van Duinkerkens en Menno ter Braaks de draak met
hem). Het is in elk geval een serieuzere poging het vaderlands gevoel inderdaad een
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emotie te verzoenen met de eisen van de tijd en te voorkomen dat het ontaardt in
haat en domheid, dan waartoe Van Aartsen tot dusver gekomen is.
NRC Handelsblad van 06-01-2005, pagina 7

Americana
Wie vorige week donderdag op de Achterpagina het aardige stuk van Frits Abrahams
heeft gelezen, weet dat hij, om de tentoonstelling van de Amerikaanse schilder Edward
Hopper (1882-1967) in Keulen te bezoeken, op z'n minst een uur in de rij heeft
moeten staan en daarna nog eens een kwartier voor de garderobe. En dan kwam hij
in overvolle zalen terecht.
Ik heb het, vind ik van mezelf, slimmer aangepakt. Ik heb een hotelkamer genomen
in de prijs waarvan een kaartje voor de tentoonstelling was inbegrepen. Even voor
openingstijd vervoegde ik mij, met een honderdtal even gelukkigen (of slimmen) als
ik, voor de achteringang, terwijl zich voor de hoofdingang al honderden stonden te
verdringen.
Eenmaal binnen had ik een voorsprong van ongeveer een half uur op die honderden,
die al gauw duizenden werden. Gewoontegetrouw liep ik dadelijk door naar de
achterste zalen, waar ik het rijk alleen had, en werkte ik me geleidelijk terug naar de
eerste zalen, die inderdaad steeds voller werden. Ten slotte was het bijna boksen om
het museum uit te komen. Buiten stond er een rij die zich om de Dom slingerde.
Vanwaar die massale belangstelling in Duitsland voor Hopper? De stemming in
dat land is op het ogenblik niet bepaald pro-Amerikaans, en Hopper is een door en
door Amerikaanse kunstenaar. Is zijn naakte realisme een antidotum voor de
Romantiek, die hele generaties Duitsers hebben ingezogen? Zo ja, dan kan zo'n
tentoonstelling heilzaam werken.
Maar laat ik me niet vermeien in psychologische bespiegelingen van de koude
grond. Laat ik me liever afvragen wat mijzelf altijd in Hoppers kunst gefascineerd
heeft. Er wordt veel geschreven over de eenzaamheid op Hoppers schilderijen ook
Abrahams vermeldt die maar zelfs die verklaring wantrouw ik een beetje. Bevat zijn
kunst een boodschap bijvoorbeeld een klacht tegen de eenzaamheid in een
Amerikaanse grote stad of heeft hij alleen maar een werkelijkheid willen weergeven?
Het is waar dat die kunst niet het optimisme uitstraalt dat doorgaans de
Amerikaanse samenleving wordt toegeschreven, maar aan de andere kant spreekt er
ook geen deernis uit met de verschoppelingen der aarde of zelfs met de eenzamen.
De wereld wordt niet mooier gemaakt dan zij is, en haar lelijkheid zelf heeft iets
fascinerends.
Zelf schreef Hopper, al in 1928, over ‘onze Amerikaanse architectuur met haar
afschuwelijke schoonheid, haar absurde daken in pseudo-gothische, Franse mansarde-,
colonial, eclectische of wat dan ook stijl’. Het zijn die voorbeelden van
negentiende-eeuwse stijl, die hij inderdaad met voorliefde afbeeldt: dakranden en
van die houten villa's met talloze torentjes, zoals je die in Amerikaanse griezelfilms
ziet en trouwens ook in werkelijkheid van de Atlantische tot de Stille Oceaan.
Die ‘mooie voorbeelden van de slechte smaak der eeuw’ (de negentiende
welteverstaan), zoals een Fransman die eens noemde, vind je overal, ook in Nederland.
In een stad als Den Haag, vooral in de buurt waar Couperus zijn boeken laat spelen,
zijn ze nog steeds voor het grijpen, maar ook elders hoef je maar je blik te richten
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naar de bovenpuien van de huizen, en je vindt talloze voorbeelden van de
pre-Jugendstil-periode.
Er zijn ook in Nederland schilders die daardoor gefascineerd zijn geweest. Carel
Willink bijvoorbeeld, maar hij verleent aan zijn schilderijen gewild een
ondergangsstemming, die bij Hopper, die geen magisch-realist is, volstrekt ontbreekt.
Willink vond zijn inspiratie in het Amsterdamse Museumkwartier. In Den Haag is
Wim Bettenhausen een koele registreerder van dat soort architectuur, die zeker, als
typisch voor een bepaalde periode, beschermd dient te worden.
Maar wat Hopper onderscheidt van alle anderen, is het licht dat hij schildert. Het
is een koud licht: een cafetaria of drugstore of een kantoorkamer waarin een man
nog overwerkt, in een verder donkere, op dat ogenblik verlaten zakenwijk van een
stad. Of het koude ochtendlicht op een vroege zondagochtend (geen mens op straat)
of op een terras in het landelijke New England. Het is Americana op z'n best.
In de trein naar Keulen las ik een boekje dat Amerika nog net beschrijft in de eeuw
waarvan de lelijke architectuur Hopper zo boeide. Het bevat de brieven die Abraham
Kuyper, de grote voorman van de antirevolutionairen en toekomstig
minister-president, naar huis schreef uit Amerika, dat hij in 1898 ruim vier maanden
bereisde.
Vijf dagen na aankomst wist hij het al: hij maakt de terugkeer in New York van
soldaten uit Cuba mee: ‘Een predikant voorop, en toen ze waren aangekomen, allen
het hoofd ontbloot, en openlijk een dankgebed. Zoo heel anders dan bij ons. Dat is
de nawerking van het calvinisme. Heel het leven hier beantwoordt dan ook geheel
aan mijn expectatiën. Veel hooger dan in Europa. Onder alles een hoogere grondslag.
Dat is me goud waard. En dan geen armen. Niet anders dan net gekleede menschen.’
Het ideaal van Bush al een eeuw geleden verwezenlijkt?
Precies een maand later geeft hij ook een oordeel over de Amerikaanse vrouwen:
‘Ze zijn vrijmoedig, en gaan hun eigen gang, maar zonder aanstoot of aardigheden.
Over het algemeen fatsoenlijker dan de dames bij ons. Er zit hier meer ernst in de
bevolking. Duidelijk merkt men aan alles, dat de christelijke religie veel eer dan bij
ons een kracht is. Vooral de gegoede klasse is geloovig, wat vaag, maar toch
vasthoudend, en geeft voor kerken en scholen kapitalen, waar bij ons niemand aan
denkt.’ Vooral de laatste observatie is juist en nog actueel.
Van vaagheid moest Abraham de Geweldige niets hebben, wat hem sympathiek
maakt. In Pella (Iowa) bezoekt hij de gemeente van de afgescheiden ds. H.P. Scholte,
die daarheen in 1847 was geëmigreerd. Maar dat viel bitter tegen: ‘Zoo een man van
het gevoel, het tegendeel van een calvinist.’ Elders vond Kuyper geestdriftiger gehoor
zozeer zelfs dat hij zijn vertrek telkens moest uitstellen.
Sprak Kuyper dan Engels? Blijkbaar wel, hoewel hij voor Nederlandse immigranten
in 't Nederlands sprak, maar hun kinderen verstonden dat al niet meer. Elders zag hij
er, ondanks zijn ‘broad accent’, niet tegen op ‘in free talk voor de vuist twee uur
Engelsch te spreken’. Hij werd zelfs door president McKinley (die drie jaar later zou
worden vermoord) ontvangen, maar met hem sprak hij vooral over Transvaal, waar
spoedig de Boerenoorlog zou uitbreken.
Kuypers Amerikaanse brieven zijn, onder de titel Ik voel steeds meer dat ik hier
zijn moest verschenen bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme in Amsterdam.
NRC Handelsblad van 13-01-2005, pagina 7
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In de kou
Verlichting, Aufkläring, les Lumières het woord zegt het al: het tijdperk dat die naam
draagt en ongeveer driehonderd jaar geleden begon, zou licht brengen in de duisternis.
Degenen die niet geloofden dat de rede de drijvende kracht van de mensheid was,
waren obscuranten, duisterlingen, die geloofden in de irrationele macht van het
geloof.
Natuurlijk zou ook dat behoorde tot de verlichtingsfilosofie het licht van de rede
uiteindelijk zegevieren, en zouden dus de verscheidene geloven die de mensheid
beleed, geleidelijk uitsterven. Zo kan van een verlichtingstriomfalisme gesproken
worden. Maar heeft de Verliching ten slotte gezegvierd en zijn de godsdiensten aan
het uitsterven?
Het lijkt er niet op. Hele delen van Azië en Afrika blijven hardnekkig verkleefd
aan de islam; het fundamentalisme neemt er eerder toe dan af. Ook het christendom
groeit. Niet in Europa, maar wel in de Derde Wereld, terwijl het grootste en machtigste
land van het Westen steviger in de greep is van de godsdienst dan het ooit was.
Tien jaar geleden telde de Encyclopaedia Britannica nog 242 miljoen mensen die
het bestaan van een goddelijke instantie resoluut afwezen. Tien jaar later zijn het er
nog maar 148 miljoen. Atheïsten vormen nu een kleine 2,5 procent van de
wereldbevolking. (Die cijfers zijn ontleend aan een artikel in de Volkskrant van 8
januari, dat uitgebreid dit verschijnsel behandelt.) Is West-Europa een afkalvend
eiland aan het worden, waar de Cliteurs en Philipses hun Roelantshoorn laten schallen?
(Ter vermijding van alle misverstand: hier is de inhoud van de filosofie van Cliteur
en Philipse niet in discussie, en nog minder worden hier de beginselen van de
Verlichting in twijfel getrokken. We zijn er per slot van rekening bijna allemaal min
of meer erfgenamen van. Hier wordt alleen het verschijnsel gesignaleerd dat die
beginselen eer aan de verliezende dan winnende hand zijn.) Hoe staat het hiermee
in Nederland? Hier komt ons een artikel van dr. P.T. van Rooden, socioloog aan de
Universiteit van Amsterdam, in Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden (afl. 4, 2004) te hulp. Dit artikel gaat over ‘het vreemde
sterven van het Nederlandse christendom’ en is het resultaat van een verkennend
onderzoek van een werkgroep aan die universiteit.
In dit artikel wordt de ‘secularisatiethese’ bestreden, die wil dat de modernisering
van de samenleving traditionele geloofsvoorstellingen ongeloofwaardig heeft gemaakt
en aldus het geloof van individuele gelovigen heeft aangetast. Deze these overschat
nl. de persoonlijke geloofsbelevenis van velen en onderschat het sociale aspect van
de godsdienst.
In de 19de en 20ste eeuw was godsdienst vooral ‘een algemeen gedeeld vertoog
waarvan mensen gebruik maakten om te weten hoe ze zich moesten gedragen’. De
kerkdiensten waren doorgaans een rituele uitdrukking van de samenleving zoals zij
toen was. Van Rooden spreekt van een als vanzelfsprekend ervaren en niet-reflexieve
godsdienst. Gewoonweg gereformeerd of gewoonweg katholiek.
Het staat niet met zoveel woorden in dit artikel, maar de conclusie eruit lijkt
gerechtvaardigd: het was pas toen de kerken zichzelf begonnen te moderniseren dat
de grote leegloop begon. Als de taal, de symbolen, de rites en gebruiken er niet meer
toe deden, waarom zou je nog lid blijven? Al in de jaren '60 schreven Godfried
Bomans en Michel van der Plas over katholieken die zich door hun kerk ‘in de kou’
gelaten voelden (In de kou luidt dan ook de titel van hun boek uit 1969).
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De katholieke kerk voerde in de jaren '60 en '70, aldus Van Rooden, ‘met de beste
bedoelingen een ingrijpende revolutie door, juist om de gelovigen bewuster te maken
[...], en het is waarschijnlijk dat deze radicale verandering ertoe heeft bijgedragen
dat de katholieke kerk in Nederland de afgelopen veertig jaar nog grotere verliezen
heeft geleden’ groter ook dan de protestantse kerken.
Die zelfmodernisatie vertoonde een ‘inherent elitarisme. Ook progressieve
theologen keken diep neer op de wensen van gewone gelovigen.’ En van pater Wouter
Goddijn, ‘feitelijk leider van de progressieve krachten’ in zijn kerk, wordt de uitspraak
(uit 1966) geciteerd: ‘Er is een grote tirannie van de gelovigen; ze houden verdomd
veel tegen. [...] Ideeën worden aan de top geboren.’
Soortgelijke uitspraken kunnen ook uit protestantse hoek geciteerd worden. Zo
zei een directeur van de IKON eens dat ‘het geloof niet anders kan functioneren dan
in gerichtheid op de wereld. Anders [...] dient het slechts de bevrediging van het
religieuze gemoed, gericht op innerlijk en individu.’ Tja, zo jaag je natuurlijk de
mensen de kerk uit, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze dan ook hun (behoefte
aan) geloof kwijt zijn.
Niet het minst interessant in dit artikel is wat in een voetnoot vermeld wordt
(eigenlijk: geciteerd), nl. dat de modernisatie van de jaren '60 ‘niet alleen
godsdienstige groepen trof. Als sociale werelden verdwenen in die jaren ook de
sociaal-democratie en het communisme.’ De meeste mensen, godsdienstig of niet,
zoeken geborgenheid, en als kerk of partij hun die niet langer geeft, haken ze af. Het
zijn niet zij die door de Verlichting geraakt zijn want velen blijven geloven (in God
of ideaal), maar de elites in die gemeenschappen.
Bovenstaande is een misschien wat vrije interpretatie van Van Roodens artikel.
Een artikel dat 28 pagina's beslaat, laat zich niet, zoals hier, samenvatten zonder dat
onvermijdelijk onrecht wordt gedaan aan allerlei nuances en misschien zelfs
essentialia. Zulks te minder wanneer sociologische of antropologische geheimtaal
wordt gebezigd (wat betekent bijv. ‘commodificeren’? het staat niet in Van Dale, en
ik kan er zelfs geen slag naar slaan).
Het normale taalgebruik is trouwens ook merkwaardig: ‘mensen wiens ouders
arbeiders waren’ en: ‘Het belangrijkste probleem is dat mensen hun leven
herinneren...’ De redactie van de BMGN is er kennelijk niet over gevallen. Moet
kunnen?
NRC Handelsblad van 20-01-2005, pagina 9

Een radicale ideoloog
Enkele reacties op president Bush' inaugurele rede: dit is een ‘van God doordrenkte
rede’, maar ‘we wonen op aarde, niet in de hemel’. Het was een ‘krachtige preek’,
maar was ‘volledig gespeend van enige richtlijn omtrent wat die oproep tot vrijheid
in de praktijk betekent’. Die ‘volstrekt utopische’ rede ‘verplicht Amerika ertoe meer
te doen dan zijn hulpbronnen en macht het toelaten te doen’.
Nu, hier waren zeker Bush-haters aan het woord, die het nog steeds niet verkroppen
konden dat Kerry de verkiezingen in november verloren heeft? Helemaal niet: dit
waren de reacties van onberispelijke Republikeinen, oud-medewerkers van president
Reagan, en één van Pat Buchanan, een bekend Republikeins heethoofd. Conservatieve,
maar niet neoconservatieve geluiden.
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Daar komt bij niet dat dit er iets toe doet dat ik het met die reacties eens ben. Bush'
rede was zo niet van God, dan toch van idealisme doordrenkt hij zei het trouwens
zelf in die rede, en hoed je wanneer idealisten aan de macht zijn. Zij kennen meestal
hun grenzen niet, en het maakt niet uit of ze links of rechts zijn.
In Nederland wordt overigens idealisme doorgaans als een positieve eigenschap
en als een links monopolie beschouwd. Welnu, hier hebben we te maken met een
rechtse idealist. Niet minder dan veertig keer gebruikte hij in zijn rede het woord
vrijheid, dat hij met tirannie contrasteerde, en denk niet dat dit fraseologie was. Hij
meent het.
Wanneer hij dus zegt dat hij ‘de groei van democratische bewegingen en
instellingen in elke natie en cultuur zal steunen, met als einddoel: het einde van
tirannie’ en de dissidenten in door dictatoren geregeerde landen toeroept: ‘wanneer
jullie opkomen voor jullie vrijheid, dan zullen we achter jullie staan’, dan doen we
er goed aan ermee rekening te houden dat hij dit zal proberen te doen.
Maar dat betekent dan dat, zoals de conservatieve columnist (en voormalig
speechwriter van president Nixon) William Safire zegt, ‘het de vrijheid van de
mensheid is, en niet vrede, die voorrang krijgt’ in het Amerikaanse beleid. Als dat
zo is, dan kunnen we inderdaad blij zijn dat er zelfs aan Amerika's macht grenzen
zijn, zoals het Iraakse moeras waarin die vastgelopen is bewijst.
Blijkbaar is het echter nog niet tot iedereen doorgedrongen dat we in Bush met
een ‘nationaal messiascomplex’ (aldus de historicus Walter Russell Mead) te maken
hebben. Anders zou het Witte Huis het niet nodig hebben gevonden te laten weten
dat Bush' rede geen wijziging van het Amerikaanse beleid betekent, op z'n hoogst
een ‘scherpere definitie van zijn standpunten’.
Inderdaad: waarom zou hij een verandering in zijn beleid willen aanbrengen? Hij
ziet in zijn klinkende verkiezingszege de legitimatie van zijn tot dusver gevoerde
beleid - en van zijn standpunt uit terecht. Met een hem welgezind Congres en een
Democratische partij die na haar nederlaag in opperste verwarring verkeert, hoeft
hij voorlopig geen serieuze binnenlandse oppositie te vrezen. Voorlopig want na de
tussentijdse verkiezingen van 2006, wanneer zijn partijgenoten zijn steun nog nodig
hebben voor het winnen van zetels en baantjes, wordt hij wat de Amerikanen noemen
een lame duck (wat gelijkgesteld kan worden met wat in de Nederlandse politiek
‘aangeschoten wild’ heet). De grondwet verbiedt immers een derde presidentiële
ambtstermijn, dus voor de verkiezingen van 2008 heeft zijn partij Bush niet meer
nodig, wat betekent dat hij tussen 2006 en 2008 vrijwel machteloos zal zijn.
Wil Bush dus iets van zijn visionaire doelen bereiken, dan zal hij dat in de komende
twee jaar moeten doen. Hij heeft dus haast, en in zo'n situatie worden niet altijd
verstandige en weloverwogen besluiten genomen. Maar Bush is, anders dan zijn
vader, een ideoloog en een radicaal en in die zin allesbehalve een conservatief en
heeft, zoals al eerder gebleken is, weinig geduld met het wikken en wegen van alle
voors en tegens. Wat lijkt hij op de toevallig linkse radicalen die in de jaren '60 en
'70 in Nederland de boventoon voerden. Gelukkig hadden die niet zoveel macht als
Bush.
Na deze analyse, die ik graag voor een andere zou inruilen, lijkt de conclusie
logisch dat het een wijs besluit van de Nederlandse regering was de troepen uit Irak
terug te trekken. Welnu, dat zou een verkeerde conclusie zijn, en wel om de volgende
redenen.
In de eerste plaats zijn die troepen niet naar Irak gestuurd om de Amerikanen en
de Britten te plezieren (dat hun die Nederlandse steun welkom was, is een andere
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zaak), maar om in een deel van een land in chaos een minimum aan vrede, orde en
rust te bewaren. Precies een missie die Nederland zich op het lijf geschreven acht.
Die taak van vredeshandhaving is nog niet afgelopen. Integendeel, alles wijst erop
dat wanneer de troepen terugtrekken, de chaos in het desbetreffende gebied zal
uitbreken. Nederland maakt zich dus schuldig aan het neerleggen van een taak die
nog niet voltooid is. Met goed- of afkeuring van het Amerikaanse beleid heeft deze
overweging niets te maken.
Maar lopen onze mensen in Irak niet steeds meer risico's? Een militaire missie is
nooit zonder risico's. Wie die niet wil lopen, moet geen troepen sturen al is het voor
een nog zo vreedzame missie. Terugtrekken van onze troepen om die reden doet
denken aan het gevechtsrapport van een officier in de meidagen van 1940: ‘Toen
naderde de vijand, toen werd er geschoten, toen werd het levensgevaarlijk, en toen
besloten wij ons terug te trekken.’
Maar past die terugtrekking dan niet in een beleid zoals onlangs door oud-diplomaat
Van Walsum bepleit: ‘wat meer EU en wat minder NAVO in het Nederlandse beleid
doen’? Op zichzelf valt daar wel wat voor te zeggen, maar die terugtrekking zou
geen fraaie entree zijn. De Fransen en Duitsers zullen immers denken: wie garandeert
ons dat Nederland het bij een soortgelijke Europese missie niet ook zal laten afweten,
voordat de taak is volbracht? Srebrenica zijn zij niet vergeten.
In elk geval is de timing van het besluit tot terugtrekking ongelukkig: net op een
ogenblik dat Bush en zijn nieuwe minister van Buitenlandse Zaken verzoenende
geluiden in de richting van Europa laten horen (die Frankrijk en Duitsland min of
meer gereciproceerd hebben) en voordat beproefd is of die geluiden iets te betekenen
hebben. Kortom, een voorbeeld van wat minister Bot maandag, in een rede voor zijn
ambassadeurs, afkeurend noemde: de ‘verbinnenlandisering van de buitenlandse
politiek’.
NRC Handelsblad van 27-01-2005, pagina 9

Eindelijk serieus genomen
‘Serieuze bestudering van de denkbeelden van Burke’ bedoeld is Edmund Burke
(1729-1797), die wel de vader van het conservatisme wordt genoemd ‘en andere
traditionele conservatieven levert inzichten op die met enige vrijmoedigheid ook te
gebruiken zijn voor het ontwikkelen van vooruitstrevende politieke denkbeelden en
die, kortom, ook een bijdrage kunnnen leveren aan het denken binnen uitgesproken
progressieve tradities.’
Aldus Willem Witteveen, hoogleraar rechtstheorie in Tilburg en zichzelf
‘sociaal-democratisch politicus’ noemend (hij is lid van de Eerste Kamer voor de
PvdA), in een artikel dat binnenkort in Socialisme en Democratie verschijnt en
waarvan een uitvoerig uittreksel op 29 januari in deze krant te lezen was. Een
opmerkelijk geluid, zeker op een ogenblik dat, Witteveen wijst er zelf op, de PvdA
‘haar ideologie aan het vernieuwen is’.
Ja, het is verleidelijk te geloven dat het beginselmanifest dat de PvdA verleden
zaterdag heeft aangenomen en dat het uit 1977 daterende beginselprogramma
vervangt, de sporen vertoont van Witteveens denken en dus, indirect, van dat van de
grote conservatief Burke. Het neemt immers afstand van het egalitarisme en het
maakbaarheidsdenken, die het socialisme in de jaren '70 kenmerkten.
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Waarschijnlijker echter is dat de samenstellers van het manifest en de partij zelf
toch al door de ontwikkelingen in de samenleving tot andere, gematigder inzichten
waren gekomen zonder dus op Burkes denkbeelden opmerkzaam te zijn gemaakt,
laat staan zijn werken te hebben gelezen. De populistische uitbarsting van 2002, die
de PvdA tijdelijk halveerde, moet zelfs de minst erudiete partijgenoot aan het denken
hebben gezet.
Intussen kan deze ontwikkeling wat haar oorzaken ook mogen zijn alleen maar
verwelkomd worden. Ook intellectueel: in de PvdA is blijkbaar een bereidheid
ontstaan het conservatisme Witteveen spreekt van het ‘traditionele conservatisme’,
om het van het Amerikaanse neoconservatisme te onderscheiden serieus te nemen.
Nu het CDA en de VVD nog, maar die worden daar waarschijnlijk van weerhouden
omdat zij nu al conservatief genoemd worden. Een identiteit voelt zich immers het
meest bedreigd door wat het meest op haar lijkt.
Op politiek gebied is het natuurlijk gemakkelijker samen te werken met een partij
die het ‘geen principekwestie’ zegt te vinden hoe publieke voorzieningen worden
aangeboden: ‘Als dat via de markt beter kan, moet het via de markt lopen.’ Ook voor
het kapitalisme zij het ‘een beschaafd kapitalisme’ heeft het beginselmanifest van
de PvdA een goed woord over. Ook het conservatisme is ondogmatisch wat markt
en kapitalisme betreft.
Toch is er naast deze juichkreten plaats voor enige kanttekeningen. In de eerste
plaats: wat is de betekenis van beginselmanifesten of -programma's? Dat van 1977
was al lang dode letter. Als de PvdA zich er strikt aan zou hebben gehouden, zouden
de paarse kabinetten nooit tot stand zijn gekomen.
Ja, zelfs in 1977 stuitte het beginselprogramma niet op onverdeelde instemming
in eigen kring. Zo ‘gruwde’ Den Uyl, naar hij zeven jaar later zou zeggen, van
bepaalde passages in dat programma, zoals die waarin de gelijkheid van mensen
wordt benadrukt. ‘Dan protesteer ik. Dan komt alles in mij in verzet.’ (Maar
ondertussen had hij dat programma wél aanvaard.) Vandaar de vraag: wat is de
geldigheidsduur van zo'n programma? Misschien gruwt Wouter Bos na zeven jaar
ook van dít manifest.
Tweede opmerking: de PvdA gaat, nu ook in haar beginselen, steeds meer op een
‘gewone’ partij lijken. Dat doet twee vragen rijzen. Als de nieuwe beginselen zich
minder onderscheiden van die van de andere partijen, kunnen de leden, om niet te
spreken van de kiezers, er dan erg warm voor lopen? Is het daarom dat Wouter Bos
zaterdag zo onnodig fel heeft uitgehaald naar het kabinet-Balkenende? Om te
voorkomen dat zijn aanhangers de indruk zouden krijgen dat de PvdA een neoliberale
partij was geworden?
Belangrijker is de vraag of, als ook de beginselprogramma's van de partijen
inwisselbaarder worden, populistische politici dan niet bewijzen toegespeeld worden
voor hun stelling dat het niet uitmaakt of je door de hond of door de kat gebeten
wordt. In feite is dit de vraag die Anatol Lieven in de krant van 15 januari stelde:
hoe lang kunnen in het televisietijdperk ‘liberale democratieën voortbestaan als hun
volk alleen maar luier, onwetender en vatbaarder voor irrationele overtuigingen
wordt’?
De democratie gaat uit van de vooronderstelling dat het volk bereid is tot nadenken
en tot het maken van keuzes. Als die vooronderstelling eens, wat een groot deel van
het volk betreft, niet juist zou zijn? Gerrit Voerman, directeur van het
documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, laat zich in Trouw van 29
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januari hierover pessimistisch uit: ‘Het kan dat partijen zoals we ze nu kennen, op
den duur zullen verdwijnen.’
Maar terug naar Witteveen. Terecht maakt hij een onderscheid tussen traditionele
conservatieven en neoconservatieven. Die laatsten kunnen dáárom niet conservatief
genoemd worden omdat zij geloven in de maakbaarheid van samenlevingen (wat dat
betreft, lijken zij dus meer op de PvdA van de jaren '60 en '70). Zo geloofden de
Amerikaanse neoconservatieven dat zij van Irak, eenmaal bevrijd van Saddam
Hussein, een bloeiende democratie zouden kunnen maken, met uitstraling over het
hele Midden-Oosten.
Dit heb ik altijd een krankjorum idee gevonden, maar de eerlijkheid gebiedt mij
na de verkiezingen van zondag, waar, ondanks de terreur, meer Irakezen aan hebben
deelgenomen dan werd verwacht - een groter percentage dan in Nederland bij
Europese verkiezingen - dit oordeel voorlopig weer in beraad te nemen.
NRC Handelsblad van 03-02-2005, pagina 7

Voor wie gevaarlijk?
‘Het is een heel gevaarlijke schrijver: zijn stijl is meeslepend en brengt het hoofd
van de jeugd op hol.’ Dat zei Catharina de Grote, die van 1762 tot 1796 keizerin van
Rusland was, van haar tijdgenoot Jean-Jacques Rousseau. Dat staat in de memoires
van prinses Dasjkov, vertrouwelinge van de tsarina, die ik op het ogenblik aan het
lezen ben.
Die uitspraak van de verlichte despote viel mij extra op, omdat ik kort tevoren in
een artikel van Bart Tromp in Vrij Nederland (5 februari) gelezen had dat in Filosofie
Magazine iemand de ‘gevaarlijkste filosoof van de twintigste eeuw’ was genoemd.
De Duitse rechtsfilosoof Carl Schmitt (1888-1985) was die eer te beurt gevallen.
Nu weet ik niet of dit inderdaad als een eerbetuiging was bedoeld dan wel als een
aanklacht, maar in elk geval lijkt me dit geen filosofisch oordeel te zijn. Is het de
taak van de filosofie uit te maken of een denker gevaarlijk is of niet? Mij dunkt dat
het eerder op haar weg ligt de vraag te beantwoorden, althans te stellen, of zijn denken
steek houdt of niet.
Dat wil niet zeggen dat het denken van een filosoof niet gevaarlijk kan zijn, maar
dan is het gevaarlijk, niet omdat het onjuist is, maar omdat het een politieke orde of
een ander denken bedreigt. Inderdaad was Rousseaus denken, dat grote invloed heeft
gehad, een bedreiging voor allerlei gevestigde meningen en opvattingen van zijn tijd.
Dat Catharina in hem een bedreiging zag, lag dus voor de hand. Haar koketterie
met de Verlichting duldde vriendschappen met andere voormannen ervan, zoals
Voltaire en Diderot, maar Rousseau, wel eens de vader van de ‘totalitaire democratie’
genoemd, ging haar kennelijk te ver. Zij bestreed hem, niet om het waarheidsgehalte
van zijn stellingen, maar om de invloed die deze op het publiek zouden kunnen
uitoefenen.
Dat laatste nu is begrijpelijk bij een regeerder of politicus. Hem is het eigen iedere
ondermijning van zijn gezag of denkbeelden te bestrijden, desnoods hun de kop in
te drukken. Daarvan levert de geschiedenis talloze voorbeelden: van Socrates, die
de Atheense regenten veroordeelden tot het leegdrinken van de scheerlingbeker, over
Christus' dood aan het kruis, tot de Index librorum prohibitorum van het Vaticaan
om niet te spreken van censuur, zo niet vervolging, door modernere dictatoren.
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Maar is het de taak van de filosofie om iemands denken op zijn gevaarlijkheid te
toetsen, ja om als zedenmeester op te treden? Maakt zij haar beoordeling dan niet
afhankelijk van criteria die extern aan haar zijn, criteria van morele of politieke aard?
Handelt zij dan niet als dienstmaagd van die wereldse of geestelijke machten die
zich er niet om bekreunen of dat denken waarheden inhoudt of niet, maar alleen of
hun macht bedreigd wordt?
Nu is het denken van Carl Schmitt inderdaad antiliberaal en antidemocratisch. In
zoverre kan de liberale democratie zich erdoor bedreigd voelen. Maar is die
democratie heilig, boven iedere kritiek verheven? En is de filosofie er om haar tegen
redelijke, ja tegen vijandige kritiek te beschermen? Daar is de democratie zelf, dunkt
me, mans genoeg voor. Zo niet, dan schort er iets aan haar.
Het is waar dat Schmitt zichzelf kwetsbaar heeft gemaakt voor aanklachten.
Oorspronkelijk was hij, zeer conservatief, tegenstander van het nationaal-socialisme.
Hij was adviseur van de laatste rijkskanselier vóór Hitler: generaal von Schleicher,
die van december 1932 tot januari 1933 een vergeefse poging deed het onheil af te
wenden (en in 1934 op Hitlers bevel vermoord werd).
Maar na Hitlers machtsovername, eind januari 1933, sloot Schmitt zich bij de
nieuwe machthebbers aan, fungeerde hij zelfs enige tijd als hun ‘kroonjurist’, totdat
de SS zijn ware gezindheid onthulde en zijn eerzucht en carrière brak. Een antisemiet
was Schmitt altijd geweest, zij het van het soort dat ‘joden onder zijn beste vrienden
rekent’. Kortom, een weinig aantrekkelijke, misschien zelfs verfoeilijke figuur.
Maar dat is een moreel oordeel en zou geen invloed mogen hebben op het oordeel
over zijn invloedrijkste werk (waarvan de eerste druk overigens van 1927, dus zes
jaar vóór Hitlers machtsovername, dateert): Der Begriff des Politischen, waarin hij
betoogt dat de ‘eigenlijke politieke onderscheiding die tussen vriend en vijand’ is
dit, welteverstaan, niet als normatieve begrippen te beschouwen: de politieke vijand
haat men niet.
Nu kunnen we over deze stelling twisten. Huizinga noemde haar, in zijn Homo
Ludens (1938), een ‘onmenschelijke hersenschim’ een moreel oordeel dus, maar het
is onbetwistbaar dat Schmitts voor- en naoorlogse geschriften grote invloed hebben
gehad en nog hebben ook (en dit vooral door zijn boek Theorie des Partisanen uit
1963) op vele linkse intellectuelen. Zelfs de grondwet van de staat Israël draagt de
sporen van zijn denken.
Als Schmitts denken gevaarlijk genoemd moet worden, dan kan hem dáár geen
verwijt van gemaakt worden, maar degenen die zich er vatbaar voor tonen. Maar
laten we het laatste woord aan Frank Ankersmit, Gronings hoogleraar theoretische
en intellectuele geschiedenis, die in Vrij Nederland van 4 juli 1992 schreef:
‘[...] er is één ding waarvoor men hem niet genoeg kan prijzen en waarom men
hem moet rekenen tot de interessantste politieke denkers van deze eeuw. Alle filosofie,
ook alle politieke filosofie, begint met het stellen van de juiste vragen, en hierin
overtreft Schmitt met gemak vrijwel alle hedendaagse politieke theoretici.’ Tja, als
ze geen antwoord hebben op die vragen, beschouwen sommige van hen hem misschien
als een gevaar en komen ze met zijn laakbare, maar in dit opzicht niet terzake doende
nazi-verleden aanzetten.
NRC Handelsblad van 10-02-2005, pagina 9

Schröders gelijk en ongelijk
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Een ijskoude douche. Zo kan de rede wel genoemd worden die bondskanselier
Schröder vorige week voor een Amerikaans-Europees gezelschap in München heeft
laten houden door zijn minister van Defensie (hijzelf was ziek, maar het was zijn
rede). IJskoud, omdat iedereen iets anders had verwacht na de liefdesbetuigingen
tussen Schröder en Condoleezza Rice, enkele dagen tevoren, en aan de vooravond
van president Bush' bezoek aan Duitsland eind van deze maand. Maar het moet
gezegd worden dat er op het analytische deel van Schröders rede weinig aan te merken
valt. We leven inderdaad in een ‘volledig veranderde wereld’, vergeleken met die
waarin het Amerikaans-Europese bondgenootschap ontstond. Het verleden kan niet
meer het ‘referentiepunt zijn, zoals nog zo vaak in transatlantische eden van trouw
gebeurt’.
‘Nee, wij moeten ons aan de nieuwe omstandigheden aanpassen’, maar ‘die
aanpassing aan een veranderde werkelijkheid is nog niet voldoende voltrokken’,
hoewel die veranderingen Schröder doelde kennelijk op het einde van de Koude
Oorlog, waarvan de NAVO een product is ‘aanzienlijk, sommige zelfs dramatisch’
zijn. Zo vragen de ‘strategische uitdagingen van vandaag’ niet in de eerste plaats om
‘militaire antwoorden’. De huidige gevaren komen niet meer uit ‘functionerende
staten met een omlijnd territoir’; de nieuwe ‘risico's zijn wereldomspannend’.
Ergo: de NAVO is ‘niet meer de belangrijkste plaats waar de transatlantische
partners hun strategieën bespreken en coördineren’. Ook dat is een waarheid droevig
voor overtuigde atlantici die onder ogen moet worden gezien. De oorlog in Irak, het
wapenembargo tegen China, de nucleaire ambities van Iran allemaal zaken waarover
Europeanen en Amerikanen van mening verschillen, maar de NAVO is niet de plaats
waar die meningsverschillen besproken worden, laat staan de beslissingen vallen.
Wat dat betreft, heeft Schröder dus volkomen gelijk, al gaven het ogenblik waarop
hij het zei en de manier waarop hij het zei geen enkele verwijzing bijvoorbeeld naar
het feit dat zonder NAVO Duitsland niet herenigd zou zijn geweest niet veel blijk
van diplomatieke tact. De Amerikanen onder zijn gehoor onder wie minister Rumsfeld
en senator Hillary Clinton zullen er hun gevolgtrekkingen uit maken.
Maar niet alleen de Amerikanen heeft hij met zijn rede overrompeld. Hij had
blijkbaar ook zijn Europese partners niet van tevoren geraadpleegd of op de hoogte
gesteld. Het is zelfs de vraag of hij niet Frankrijk, Duitslands nauwste partner,
enigszins verontrust heeft met dit blijk van Alleingang. Zijn die immers niet het
monopolie van Frankrijk?
Een Nederlands monopolie heeft hij ook aangetast: gelijk hebben, maar niet krijgen.
Het is immers weinig waarschijnlijk dat de Amerikanen en alle Europeanen Schröders
oproep tot herijking van de NAVO zullen verwelkomen. De Amerikanen niet, omdat
zij wel vrede hebben met een grotendeels irrelevante NAVO; vele Europeanen niet,
omdat zij vrezen dat Amerika dan zijn handen helemaal van hun continent zal
aftrekken.
De voorlopige oplossing die Schröder aan de hand doet, boezemt evenmin veel
vertrouwen in: een ‘hooggekwalificeerd panel van onafhankelijke persoonlijkheden’
uit Amerika en de Europese Unie, waarvan de analyse en initiatieven de basis kunnen
vormen voor de nodige besluiten van de regeringen. Nu, het zal in de eerste plaats
een heksentoer zijn zo'n panel bij elkaar te krijgen. Iedere lidstaat van de NAVO zal
er een landgenoot in willen hebben, en weinige regeringen zullen geneigd zijn iemand
te benoemen van wie ze niet zeker zijn dat ze hun ideeën vertolken. Aan de
voorwaarde van onafhankelijkheid zal dus ook moeilijk te voldoen zijn. Trouwens:
regeringen zijn in 't algemeen weinig gesteld op ‘onafhankelijke’ adviezen.
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Het facit moet dus luiden dat Schröder, door zo om te springen met de porseleinkast
van de transatlantische betrekkingen, meer kwaad dan goed heeft verricht hoe juist
zijn analyse ook mag zijn. Het is zelfs niet uitgesloten dat hij dit risico bewust heeft
genomen, hogere prioriteit gevend aan het effect van zijn woorden in eigen land dan
in het buitenland.
Schröder heeft immers al een keer de verkiezingen gewonnen op een
anti-Amerikaans programma. Dat was in de herfst van 2002, toen de oorlog in Irak
dreigde en Schröder zich daar scherp van distantieerde. Zijn tegenstander, Stoiber,
had daar toen geen duidelijk antwoord op, want die dreigende oorlog was ook niet
populair bij zijn kiezers. Nu staan er een paar deelstaatverkiezingen te wachten, die
Schröders partij zonder Amerika onwelgevallige retoriek weleens zou kunnen
verliezen.
Maar wat ook Schröders beweegredenen kunnen zijn geweest, geen Duitse keuze
kan Duitslands buren onverschillig blijven. De Duitse buitenlandse en
veiligheidspolitiek komt immers, zoals Schröder zei, voort ‘uit onze geografische
en politieke situatie midden in Europa’. (In dit opzicht is het interessant dat hij vele
goede woorden over had voor Rusland, maar Duitslands westelijke buren, incluis
Frankrijk, niet noemde.)
Ook voor het kleine buurland Nederland heeft Schröders beleid als we het zo
mogen noemen gevolgen. Maar welke? Trouw aan de NAVO is in elk geval geen
voldoende alternatief. Daar heeft Schröder gelijk in.
NRC Handelsblad van 17-02-2005, pagina 9

De verschillen blijven
Een collage van uitspraken van minister Bot, opgetekend door de Nederlandse pers
na de rede van president Bush in Brussel op maandag jl.:
‘Het was een typisch Amerikaanse feel-goodspeech, vol vrijheid en democratie.
Dat is allemaal wel mooi, maar dan moet je wel gezamenlijke instrumenten hebben.
We zijn het wel eens over de doeleinden, alleen verschillen we van mening over de
aanpak. Ik hoop dat we daadwerkelijk meer met elkaar gaan optrekken en dat we
meningsverschillen kunnen gaan uitpraten in plaats van uitvechten. Ons de hand
reiken is heel mooi, maar nu moet die hand nog gevuld worden.’
Zelden heeft een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zich zo sceptisch
uitgelaten over een rede van een Amerikaanse president. Bots voorganger, Jaap de
Hoop Scheffer, nu secretaris-generaal van de NAVO, was positiever. Hij vond Bush'
rede ‘een heel helder verhaal’.
Dit verschil in waardering heeft zeker te maken met de verschillende
verantwoordelijkheden die beiden nu hebben, maar ook als we daar rekening mee
houden, is Bots scepsis opvallend. Is hij bezig, conform de raad van oud-diplomaat
Van Walsum, ‘minder NAVO en meer Europa’ in zijn beleid te doen? Opmerkelijk
was al dat hij in zijn Hofstadrede op 14 februari zei dat Europa ook militair ‘voldoende
instrinsiek gewicht’ moest bezitten, wil het ‘internationaal een vuist kunnen maken’
- een uitspraak waar De Hoop Scheffer zich van distantieerde in het
televisieprogramma Buitenhof.
Hoe dit ook zij - Bots scepsis na Bush' rede is gerechtvaardigd. Bush kan de NAVO
wel de ‘belangrijkste pijler’ van de Amerikaanse veiligheid noemen, Amerika is na
het eind van de Koude Oorlog dus al vóór Bush jr. - meer gepreoccupeerd geweest
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met het Midden-Oosten (Afghanistan, Irak en Iran) en China's opkomende macht
dan met Europa. Terecht overigens, maar de Europeanen moeten nog wennen aan
deze verschuiving van prioriteiten.
Aan de Europese Unie wijdde Bush overigens inderdaad weinig aandacht in zijn
rede. Ja, Amerika ‘steunt Europa's democratische eenheid - omdat vrijheid leidt tot
vrede’. En: ‘Amerika steunt een sterk Europa, omdat wij een sterke partner nodig
hebben om de zware taak te volvoeren vrijheid in de wereld te bevorderen.’
Inderdaad heeft Amerika, dat door eigen schuld in Irak in een moeras te verzinken
dreigt, de hulp van anderen meer nodig dan het twee jaar geleden, toen het zijn Iraakse
avontuur begon, dacht. Als Europa dit beroep negeert, wordt de verleiding voor
Amerika groot een sterk, vereend Europa juist als een dwarsdrijver te zien. In feite
beschouwt macht elke andere macht als een tegenstrever.
Dit is niet aan Amerika eigen, ook niet aan het Amerika van Bush. Ook onder
eerdere regeringen reageerde Amerika kribbig wanneer de gezamenlijke Europese
bondgenoten anders handelden dan het van hen verwachtte. Wat de regering van
Bush daaraan toevoegt, is haar missionaire, ja bijna revolutionaire drang de wereld
naar haar beeld te verbeteren.
Die maakt de Europeanen aan het schrikken. Tegenover dit revolutionaire geweld
- dat blijkbaar geen monopolie van links is - verdedigen zij de status quo. Of zoals
Lawrence Freedman in de Financial Times van 22 februari schrijft: ‘Hun organiserend
beginsel lijkt vaak het streven naar het minimum te zijn dat nodig is voor een rustig
leven.’ En voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie zegt in de
International Herald Tribune van die dag: ‘Europa's belang is stabiliteit.’
In dit opzicht is Europa conservatiever dan Amerika, was het in de Koude Oorlog
al conservatiever. Toen waren zelfs de linkse partijen in Europa huiverig om al te
zeer op te komen voor de mensenrechten in Oost-Europa. Dat zou de vrede weleens
in gevaar kunnen brengen. Ook de Duitse SPD (behalve Willy Brandt) wilde in 1989
liever de status quo (d.w.z. de Duitse deling) dan de hereniging.
Maar hoe valt die revolutionaire drang van Amerika te rijmen met het kapitalisme?
Daar is geen tegenstelling. Het is een misvatting het kapitalisme als conservatief te
beschouwen. ‘Karl Marx, die een groot respect had voor de revolutionaire kracht
van het kapitalisme, had in één opzicht gelijk: het kapitalisme ondermijnt traditionele
sociale structuren en waarden: het is een meedogenloze motor van verandering, een
revolutionaire aanstoker van begeerten, het vergroot verwachtingen en vermindert
geduld’, schreef de Amerikaanse commentator George Will al in 1980.
Voegen wij daar de macht aan toe die een speciaal soort christelijk geloof in
Amerika heeft, dan moeten we vaststellen dat er een diep en, naar het lijkt, dieper
wordend ideologisch, misschien zelf existentieel verschil aan de wortel ligt van alle
Europees-Amerikaanse geschillen of het nu over Irak, Iran, China, het Kyoto-protocol
of het internationaal strafhof gaat.
Wat moet Europa, in deze constellatie, doen? Het antwoord was te lezen op deze
pagina, precies een week geleden: twee artikelen - een van twee Amerikanen en een
van een Nederlander. In het eerste artikel heb ik vijftien maal het woord moet(en)
geturfd en in het tweede dertien maal. En wat belangrijker is: over de juistheid van
die geboden heerst een brede consensus. Maar de belangrijkste vraag is: Waarom
gebeurt het dan niet? Maar daar laten de auteurs zich niet over uit.
Gelukkig jubelen zij niet over de soft power die Europa tegenover Amerika's hard
power moet stellen. Niet dat die soft power onderschat moet worden. Hij heeft een
onweerstaanbare aantrekkingskracht geoefend op heel Oost-Europa en doet dit nog
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op aangrenzende landen, zoals Oekraïne en Turkije, en zulks zonder dat Europa al
een hard power is. Maar het moet niet gebruikt worden om in zelfvoldaanheid de
hard power te veronachtzamen. Hoe kan Europa anders ooit een vuist maken?
Erger is de pretentie een moral power te zijn, zoals Barroso deed in het eerder
geciteerde interview: ‘Wij zijn in veel opzichten een supermacht, wij zijn een morele
macht.’ Waarop de interviewer zich afvroeg wat er voor moreels is aan Europa's
aandrang het wapenembargo tegen China op te heffen, teneinde wapens te kunnen
verkopen aan een land dat de mensenrechten op grove wijze schendt.
Soms moeten we voor de Amerikanen bewondering hebben om het geduld dat ze
opbrengen met al die Europeanen (die het vaak nog oneens zijn ook) en hun bezwaren
en pretenties. Je hoeft niet Bush, Cheney of Rumsfeld te heten om daar zo nu en dan
tureluurs van te worden. Nu Balkenende weer, die Bush ter verantwoording roept
wegens zijn veroordeling van het geweld in Nederland. Staan er geen belangrijker
zaken op de agenda?, zal Bush gedacht hebben. Maar ja, Balkenende deed niet anders
dan zijn nationale plicht vervullen. En zo zijn er nog 23 Europese regeringsleiders
van wie ieder zijn speciale boodschap kwijt wil.
NRC Handelsblad van 24-02-2005, pagina 9

Thorbecke intime
‘Het was de liberaal Thorbecke die in 1848 de parlementaire democratie inrichtte op
de manier die wij nog kennen.’ Aldus de inleiding van het onlangs verschenen Liberaal
Manifest. Maar zou Thorbecke zich in de gekozen minister-president, waar het
manifest zich voor uitspreekt herkennen? Het is aan hem te danken dat de functie
van minister-president pas heel laat, en bovendien onvolkomen, in ons politieke
bestel is opgenomen. Hij was voorstander van de grootst mogelijke politieke
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministers. En de gekozen burgemeester?
En het referendum? Passen deze vernieuwingen, die het manifest ook bepleit, in het
thorbeckiaanse stelsel en denken? Zeker, we leven niet meer in 1848. De tijden zijn
onherkenbaar veranderd. Maar zou het resultaat van die voorgestelde veranderingen
niet zijn dat het hele stelsel dan op twee gedachten de directe en de indirecte
democratie gaat hinken? En kan de VVD zich dan nog wel Thorbeckes erfgenaam
noemen? Enfin, de partij moet zich er nog over uitspreken.
Laten we ons vandaag dus maar niet bezighouden met de grote staatsman Thorbecke
want dat hij dat was, daarover is iedereen het eens maar met Thorbecke intime. Die
kant van Thorbecke komt naar voren in het onder auspiciën van het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis uitgegeven boekje Thorbecke. Een leven in brieven,
bezorgd door G.J. Hooykaas (uitg. Boom, Amsterdam). Het is een bloemlezing uit
de eerder verschenen zevendelige Briefwisseling van J.R. Thorbecke.
Eigenlijk moeten we spreken van de kanten (meervoud) van de persoon Thorbecke.
Enerzijds was er de strenge, stroeve man die zijn portretten laten zien, de man van
‘ijzige zelfbeheersing’, met zijn optreden ‘zonder aanzien des persoons’, zoals
Hooykaas hem tekent. Anderzijds was er de gevoelige, zelfs romantische, in elk
geval vriendelijke en innemende Thorbecke. Aan die laatste wijdt Hooykaas'
bloemlezing vooral aandacht.
Al vroeg moet Thorbecke zich bewust zijn geweest van deze tweespalt. Uit
Duitsland, waar hij, 23 jaar oud, studeert, schrijft hij aan zijn ouders over zijn ‘ernst
mij, zolang ik mij herinner, eigen die altoos verhinderde mij, gelijk andere jongen
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lieden, ook bij de aangenaamste en opwekkendste gelegenheden aan de vrolijkheid
geheel over te leveren en mij daarin te verliezen’. Trouwens, zo voegt hij daaraan
toe, ‘in alle grote gezelschappen kan ik slechts de dood van alle echt menselijke
omgang zien’. Hoe waar! Maar het is een waarheid die in deze tijd, waarin het gezellig
moet blijven en er vooral veel gelachen moet worden, weinig opgeld doet.
In Thorbeckes tijd blijkbaar ook, want hij werd door velen gehaat. Maar is dat niet
het lot van meer minister-presidenten? Den Uyl en Van Agt hadden ook hun haters,
en de brave Balkenende kent ze ook (waarschijnlijk juist wegens zijn braafheid: dan
nog liever Lubbers, ondanks zijn roomsheid, lijkt de grachtengordel te denken).
Maar het was vooral zijn optreden zonder aanzien des persoons dat Thorbecke bij
velen gehaat maakte. Talloos zijn de voorbeelden ook in deze bloemlezing van zijn
mededogenloze kritiek op, zelfs optreden tegen, academische en politieke collega's
en oude vrienden. Het bekendste voorbeeld is dat van zijn jeugdvriend
Schimmelpenninck van der Oije, die later als Commissaris des Konings in Gelderland
hem niet beviel en daarom ontslagen werd (Thorbecke maakte er zelfs een
portefeuillekwestie van). Toen ze elkaar later toevallig ontmoetten, groetten ze elkaar
niet, maar Thorbecke liepen de tranen over de wangen.
Bij het lezen van deze voorbeelden van Thorbeckes strengheid kwam een brief
bij mij in herinnering die George Orwell eens aan een vriend schreef: ‘Zelfs als ik
je toevallig niet aardig had gevonden, zou ik mij toch verplicht hebben gevoeld mijn
houding te veranderen, omdat wanneer je iemand in den lijve ontmoet, je onmiddellijk
beseft dat hij een menselijk wezen is en niet een soort karikatuur die bepaalde ideeën
belichaamt.
Het is gedeeltelijk om die reden dat ik niet veel in literaire kringen verkeer, omdat
ik uit ervaring weet dat, zodra ik iemand heb ontmoet en met hem heb gesproken,
ik nooit meer in staat zal zijn enige intellectuele, bruutheid jegens hem te tonen, zelfs
als ik voel dat ik dat zou moeten doen.’
Welnu, over zulke scrupules zette Thorbecke zich heen, en aangezien hij, eerst
als hoogleraar en later als politicus, veel in academische en politieke kringen moest
verkeren (niet zozeer in literaire), maakte hij zich, met zijn beginselvaste optreden,
veel vijanden. In elk geval zou hij zich in de vrindjescultuur van het literaire en
politieke Nederland van vandaag weinig thuis hebben gevoeld.
Was daaraan de zenuwachtigheid toe te schrijven die hij, zoals hij zijn leerling en
jongere vriend James Loudon eens opbiechtte, altijd voelde als hij spreken moest?
(Dit is niet te vinden in Hooykaas' bloemlezing uit zijn brieven, maar in Loudons
autobiografie, die in 2003 is uitgegeven onder de titel Eer en fortuin. Leven in
Nederland en Indië 1824-1900, bezorgd door Henk Boels, Janny de Jong en (de
Groninger hoogleraar) C.A. Tamse.)
Over Thorbeckes denkbeelden over Nederlands positie in de wereld weten we
weinig, behalve de uitspraak die hij als jong hoogleraar in Gent in 1830 deed: ‘De
Nederlandse staatkunde, zelf vrij van heerszucht, is de billijkste oordeelaarster over
de heerszucht van anderen’ een gedachte die velen nog steeds innig koesteren. Ach,
misschien dacht Thorbecke weinig over de internationale politiek. Nederland was
immers neutraal en zou dat tot 1948 blijven.
Maar iemand die zich wél voor Nederlands internationale positie interesseerde,
was de Franse historicus Jules Michelet, die in 1847 ons land bezoekt. Hij treft de
‘Hollanders’ in een staat van ‘moedeloosheid’ aan. Ook Thorbecke, die hij ontmoet,
meent (‘naïef’, zegt Michelet in zijn Journal) dat het maar 't beste zou zijn als
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Nederland zich bij België aansloot ‘dat wil zeggen: bij de priesters’ voegt Michelet
daaraan toe. (België was toen inderdaad dynamischer dan Nederland.
Hoe het ook zij op grond van zijn gesprekken (niet alleen met Thorbecke) besluit
Michelet: ‘Dit volk herinnert zich De Ruyter niet meer... De volstrekte onwetendheid
omtrent zijn lot, zijn leidende gedachte, zijn bestemming [...] moet voor Frankrijk
een waarschuwing zijn dat het alles weer in de hand moet nemen: Holland, België
en de Rijn.’
Binnen een jaar was in Frankrijk het koningshuis in een revolutie omvergeworpen
en was de Nederlandse koning in één nacht van conservatief liberaal geworden, de
weg voor Thorbecke openende het land een staatsinrichting te geven die het nog
kent, en het zijn optimisme te hergeven.
NRC Handelsblad van 03-03-2005, pagina 9

Slechte reputatie, interessante ideeën
Vijf weken geleden schreef ik in deze rubriek dat zelfs de grondwet van Israël de
sporen van Carl Schmitts denken draagt. Dat was, in al haar beknoptheid, een vrij
opzienbarende mededeling. Immers, de staatsrechtgeleerde Schmitt (1888-1985)
wordt wel ‘Hitlers kroonjurist’ genoemd, die in elk geval het geschrift Die deutsche
Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist uit 1936 op zijn naam heeft
staan.
Geen wonder dus dat ik verscheidende reacties op die opmerking kreeg. Een ervan
was van puur feitelijke aard: Israël heeft helemaal geen grondwet. Dat is waar: de
orthodoxe en vrijzinnige (seculiere) stromingen in Israël zijn het over principiële
punten nooit eens kunnen worden. In 1950 heeft de Knesset daarna besloten van tijd
tot tijd zogenoemde fundamentele wetten aan te nemen, die tezamen de plaats van
een grondwet moeten innemen.
Maar dragen die fundamentele wetten dan de sporen van Schmitts denken? Wat
was de bron van mijn opmerking?, luidde de vraag van andere briefschrijvers. Welnu,
mijn bron was een interview dat Rob Hartmans in De Groene Amsterdammer van
21 november 2001 had met Theo W.A. de Wit, auteur van De onontkoombaarheid
van de politiek: de soevereine vijand in de politieke filosofie van Carl Schmitt
(Ubbergen, 1992).
De desbetreffende passage in dit interview luidt: Schmitts ‘slechte reputatie zorgt
ervoor dat zijn ideeën wel worden opgepikt, maar dat de bron verzwegen wordt. Als
extreem en pijnlijk voorbeeld noemt De Wit het feit dat bij de constitutionele
inrichting van de staat Israël stiekem gebruik werd gemaakt van bepaalde geschriften
van Schmitt.’
Uit nader onderzoek dat ik ondernam, bleek mij dat De Wit dit o.a. had ontleend
aan het boekje van de joodse godsdienstwetenschapsman Jakob Taubes (1923-1987)
Ad Carl Schmitt: gegenstrebige Fügung (Berlijn 1987) een boekje dat ik, nota bene,
zelf in mijn boekenkast had staan en, blijkens potloodstrepen, ook had gelezen!
In dit boekje vertelt Taubes hoe hij, in 1949 aan de Hebrew University te Jeruzalem
werkend, Schmitts Verfassungslehre (1928) nodig had. Hij vroeg het aan bij de
bibliotheek, maar de dag daarna ‘kwam een dringend verzoek van het ministerie van
Justitie: de minister, Pinchas Rosen, had het boek nodig om enkele moeilijke
problemen uit te werken die gerezen waren bij het ontwerpen van de grondwet van
de staat Israël’ (die het jaar tevoren gesticht was).
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Weliswaar is dit geen bewijs dat die grondwet (die er nooit is gekomen) of de
fundamentele wetten de sporen van Schmitts denken dragen, maar het geeft wel aan
dat Schmitts werk, ondanks het verwerpelijke verleden van de auteur, ook in Jeruzalem
en zo kort na ‘Auschwitz’ op z'n minst bestudering waard werd geacht.
Behalve voor zijn Verfassungslehre geldt dit vooral voor een ander geschrift van
hem, dat eveneens ruim vóór Hitlers machtsovername in 1933 uitkwam: Der Begriff
des Politischen uit 1927 (een Nederlandse vertaling van de hand van Theo de Wit
verscheen in 2001). In die jaren was de streng rooms-katholieke Schmitt, hoewel
antidemocraat en antisemiet, nog tegenstander van Hitler, in zijn ogen een gevaarlijke
plebejer.
Zijn overigens mislukte pogingen om bij Hitler in het gevlei te komen hij werd in
1933 lid van de partij en rechtvaardigde Hitlers moord op de SA-leiding en anderen
in 1934 in een berucht artikel, getiteld Der Führer schützt das Recht hebben de
betekenis van die eerdere geschriften niet aangetast. Prominente PvdA-denkers als
Arie van der Zwan en Bart Tromp zijn dan ook niet bang zich er zo nu en dan op te
beroepen.
Voorzover bekend heeft Taubes Schmitt nooit ontmoet, maar hij heeft wél met
hem gecorrespondeerd. Deels werd hij daartoe gedreven door zijn fascinatie met het
verschijnsel dat zulke intelligente mensen als Schmitt (Heidegger kan ook genoemd
worden) zich door het nationaal-socialisme konden laten meeslepen, deels was het
ook bewondering voor Schmitts denken.
Een andere joodse bewonderaar was de alom gerespecteerde Franse politieke
filosoof Raymond Aron (1905-1983). In zijn Mémoires (1983) rekent hij Schmitt
tot de grote Duitse denkers, hem met Max Weber gelijkstellend. Ze waren met elkaar
in correspondentie, en Aron stuurde Schmitt zijn boeken. Hij zegt dat Schmitt geen
‘hitlérien’ en ook geen lid van de NSDAP was. (Het eerste is waar Schmitt was
aartsconservatief, het tweede niet.)
Maar terug naar Taubes. In zijn boekje Ad Schmitt zijn sporen van Schmitts denken
te vinden. Zo wanneer hij, met Schmitt, stelt dat democratie en caesarisme geen
tegenstellingen zijn. Al sinds Karl Marx' Der 18. Brumaire weten wij, zegt hij, dat
de meerderheid geen garantie of bescherming biedt tegen dictatuur. ‘De democratie
heeft op Hitler gestemd’, hoorde ik laatst George Steiner op TV5 zeggen, en zelfs
heb ik weleens, niet beïnvloed door Schmitt of Taubes overigens, het fascisme een
bastaardkind van de (massa)democratie genoemd. (Daarom wantrouw ik elke vorm
van directe democratie, zoals referendum en gekozen minister-president.)
Liberaal was ook Taubes niet. Ik citeer: ‘Ik zou ook graag liberaal zijn, maar de
wereld is niet zo dat men liberaal kan zijn. Dat gaat ten koste van anderen. De derde
en vierde, de vijfde en de zesde wereld zijn helemaal niet liberaal en zullen met
meedogenloze eisen tot ons komen. Wanneer men zich slechts op het liberale niveau
van de democratie beweegt, merkt men niet wat er in de geschiedenis gebeurt.’ Iets
voor het Liberaal Manifest?
Maar misschien moeten we ook niet te veel op Taubes afgaan. Een bespreker in
de Times Literary Supplement van 2 juli jl. noemde hem ‘zo nu en dan briljant’,
maar ook een plagiaris en charlatan. De filosoof Karl Löwith zou eens, gevraagd
naar zijn oordeel over een van Taubes' boeken, hebben gezegd dat het voortreffelijk
was, maar ‘dat is niet verrassend: de ene helft is van hem, de andere van mij’.
En uit de autobiografische roman Divorced die zijn ex-vrouw over hun
huwelijksleven schreef, rijst ook niet een bepaald sympathieke figuur op, eerder een
neuroot en huistiran. Een week na verschijning van haar boek, in 1969, pleegde zij
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zelfmoord. Maar ja, ook onaangename mensen kunnen weleens interessante gedachten
hebben.
NRC Handelsblad van 17-03-2005, pagina 9

Een stilzwijgend antwoord
‘Wat de toekomst zal brengen weet niemand. We weten in feite maar één ding zeker:
dat de veranderingen, de dynamiek door zullen gaan. Steeds sneller. Die veranderingen
moeten we positief tegemoet treden. Met optimisme. We moeten ze niet tegenwerken
door krampachtig vast te houden aan alles wat we hebben en kennen, ze juist de
ruimte geven.’
Een eminent conservatieve boodschap die minister-president Balkenende daar
bracht op 14 februari in zijn rede voor het gezelschap Futur, een ‘netwerk’ van jonge
ambtenaren. De veranderingen in wetenschap, techniek en samenleving komen hoe
dan ook. Het heeft geen zin zich ertegen te verzetten. Ze komen gewoon. Een regering
kan niet anders doen dan te zorgen dat de samenleving ze tijdig en zonder te grote
schokken absorbeert.
Hoewel naar eigen zeggen optimistisch, klinkt deze boodschap veel minder zeker
dan die van de toekomstvisies van dertig jaar geleden. Tinbergen voorzag dat de
socialistische en kapitalistische ordes steeds meer op elkaar zouden gaan lijken. Zijn
collega Fritz Baader van het Weltwirtschaftsinstitut in Kiel meende dat in 2000
viervijfde van de wereldbevolking in een socialistische orde zou leven. Die
voorspellingen zijn niet uitgekomen. En heeft iemand ooit de prognoses van de toen
bekende futuroloog prof. dr. F.L. Polak vergeleken met wat er werkelijk is gebeurd?
Is het ontwerpen van toekomstscenario's daarmee tot een zinloze bezigheid
verklaard? Nee, mits ze met de nodige slagen om de arm worden gepresenteerd en
het per definitie onvoorspelbare toeval nooit wordt uitgesloten. Maar zelfs van min
of meer voorspelbare ontwikkelingen kunnen het tempo en het ogenblik waarop hun
resultaat zichtbaar wordt, zelden voorspeld worden. Wie werd niet verrast door de
val van de Muur in november 1989 en, sterker, door 11 september 2001? Mapping
the Global Future luidt de titel van het laatste toekomstscenario dat ons wordt
voorgelegd. Het is het resultaat van onderzoek van de Amerikaanse National
Intelligence Council. En het moet gezegd worden: het houdt de nodige slagen om
de arm, het kijkt niet verder dan 2020, en het houdt rekening met verschillende
scenario's. Maar laten we ons hier, egocentrisch, bezighouden met wat dit rapport
(dat onlangs door minister Bot in zijn Hofstadrede werd genoemd) over Europa zegt.
Het is niet veel wat op zichzelf al veelbetekenend is maar toch stelt het op één
pagina de vraag: zou Europa een supermacht kunnen worden? De vraag wordt niet
direct beantwoord, maar wél wordt gezegd dat ‘Europa's toekomstige internationale
rol grotelijks ervan afhangt of het grootscheepse structurele economische en sociale
hervormingen onderneemt’.
Die zijn nodig omdat Europa kampt met het probleem van de vergrijzing (daarmee
kampt China overigens ook, als gevolg van zijn éénkindbeleid). ‘De West-Europese
economieën zullen enkele miljoenen werknemers moeten vinden, teneinde de posities
in te nemen die vrijkomen door het vertrek van inheemse pensioengerechtigde
werknemers.’
De tegenwoordige verzorgingsstaat wordt ‘onhoudbaar’ geacht, en ‘het uitblijven
van enige economische revitalisering zou kunnen leiden tot de versplintering of,
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erger, desintegratie van de Europese Unie, daarmee haar ambities om de rol van
internationale zwaargewicht te spelen ondermijnende’.
Het rapport betwijfelt of de ‘tegenwoordige politieke leiding’ van vooral Duitsland,
Frankrijk en Italië bereid is om zelfs gedeeltelijk te breken met het naoorlogse
verzorgingsstaatsmodel (zoals Zweden wél heeft gedaan). Waarschijnlijker is dat
‘een dreigende budgetcrisis in de komende vijf jaar de trigger zal zijn voor
hervormingen’.
‘Als geen veranderingen zouden worden doorgevoerd, zou Europa een verdere
vertraging in zijn groei kunnen meemaken, en afzonderlijke landen zouden dan hun
eigen weg kunnen gaan, vooral op het gebied van de buitenlandse politiek zelfs al
zouden zij formeel lid van EU blijven.’ In dit perspectief is toetreding van Turkije
en de Balkanlanden onwaarschijnlijk. Met een groei van 1 of 2 procent zal Europa
‘waarschijnlijk geen belangrijke internationale rol, overeenkomstig met zijn grootte,
kunnen spelen’.
Overigens acht het rapport een federaal Europa sowieso onwaarschijnlijk vóór
2020 geen noodzakelijke voorwaarde voor het spelen van zo'n belangrijke
internationale rol. Het mobiliseren van zijn potentiële kracht en ‘het samensmelten
van zijn verschillende inzichten tot collectieve politieke doelen’ is voldoende. Nu,
dat is op zichzelf al een formidabele opdracht.
Interessant is wat het rapport zegt over de groeiende kracht van de religieuze factor
in de wereld, zelfs in China (naarmate het marxisme daar aan invloed afneemt).
West-Europa is echter een uitzondering in deze universele ontwikkeling behalve wat
betreft de immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Een verdergaande
secularisatie in West-Europa zou de integratie van deze immigranten weleens nóg
moeilijker kunnen maken te meer nu juist vele immigranten van de tweede en derde
generatie zich, zoals het rapport constateert, tot een radicaal islamisme aangetrokken
voelen.
Het is duidelijk: de vraag of Europa ooit althans binnen de termijn van 2020 een
supermacht zal worden, vindt toch een zij het stilzwijgend antwoord.
NRC Handelsblad van 10-03-2005, pagina 9

Verzet tegen de inwendige lomperd?
Toen ik een jongen van een jaar of tien was, viel thuis aan tafel wel eens de naam
van Hermann von Keyserling. Dat was een schrijver uit een Duits-Baltisch grafelijk
geslacht, wiens cultuur-filosofische reisverhalen toen opgang maakten. Mijn vader
had, geloof ik, sommige van die boeken in zijn kast staan en ging ook wel naar zijn
lezingen, wanneer Keyserling in Amsterdam was.
Aan die populariteit kwam, althans in Nederland, een eind toen er een boek
verscheen waarin hij schreef dat de Nederlandse vrouwen lelijk waren. Dat had ik
allemaal natuurlijk slechts van horen zeggen, maar onlangs had ik de gelegenheid
dit te verifiëren.
Eigenlijk was ik op zoek naar de boeken van een oom van hem, de schrijver Eduard
von Keyserling (1855-1918), wiens romans Thomas Mann aan die van Toergenjev
gelijkstelde. De verfilmde versie van een van die romans (Wellen uit 1911) had mij
nieuwsgierig gemaakt, en bij het zoeken in een bibliotheekcatalogus stuitte ik op die
andere Keyserling. Laat ik eens kijken wat hij werkelijk over Nederland geschreven
heeft, dacht ik.
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Na enig zoeken kwam ik het bewuste verhaal tegen. Het is een hoofdstuk in het
boek Das Spektrum Europas (1928) en blijkt nog erger dan ik me (van horen zeggen)
herinnerde: ‘Ik ken slechts één cultuurkring in Europa waar er een cultuur van de
lelijkheid is: dat is de Nederlandse.’ Dus de lelijkheid beperkt zich hier niet tot de
vrouwen.
De Nederlandse schilders uit de zeventiende eeuw gaven, volgens hem, overal de
voorkeur aan het lelijke. Hij noemt de ‘afschuwelijke vrouwenlijven’ van Rubens.
Nu, die van Rembrandt zijn ook geen voorbeelden van klassieke schoonheid. Maar
vergis je niet: Nederland heeft op basis van die lelijkheid ‘een hoge cultuur
voortgebracht. In zoverre heeft het een grotere triomf bereikt dan Griekenland’. Ja,
hun lelijkheid is ‘vergeestelijkte schoonheid’.
Zo moeten we dus Keyserlings karakterisering eigenlijk als een compliment
beschouwen! En onze omgangsvormen (die behoren ook tot de cultuur)? Onder de
‘meest beschaafde Hollanders’ heeft hij ‘uitbarstingen van vlegelachtigheid’
meegemaakt. En onze taal? Bij oppervlakkige beschouwing kan een Duitser alleen
maar denken dat die ‘eens in herengezelschap tegen 's ochtends drie uur uitgevonden
is’.
Maar dan komen de complimenten weer. Hij weet geen beter woord om de
Nederlandse cultuur te kenschetsen dan het Franse woord cossu, wat welgesteld,
bemiddeld, in goeden doen betekent. Hij denkt dan vooral aan de ‘Amsterdamse
patriciërs’ - wat hij daar ook onder mag verstaan. In elk geval niet de adel, want die
is niet representatief voor de ‘Hollandse cultuur’ en betekent hier niets, zegt hij.
Die ‘patriciërs’ evenwel zijn weliswaar ‘ungeistig, unproblematisch, weltzugekehrt
in jedem Sinn, doch durchaus Kulturtypen’. De Nederlandse oerstof is bijzonder
ruw, daarom kon slechts een sterke geest hem beteugelen. De ‘Hollandse
schoonheidscultus is eigenlijk verzet tegen de inwendige lomperd’. Maar ‘de geest
van dit oergermaanse volk is romaans’, immers gevormd door de onvermijdelijke
Calvijn.
Weliswaar zijn ‘de Hollandse mannen, op een enkele uitzondering na, als puriteinen
niet serieus te nemen’, maar de vrouwen des te meer. En dan komt Keyserling te
spreken over hun ‘buitengewoon gebrek aan bekoorlijkheid’ al te zien in Frans Hals'
regentessenstukken - dat echter goedgemaakt wordt door hun huwelijkstrouw (hoe
weet hij dat?), hun nuchterheid, hun invloed in het openbare leven.
En zo gaan de diepzinnige verklaringen nog een tijdje door. Ik weet niet of zij
zelfs voor de jaren '20 al enige waarde bezaten. Bovendien ben ik als Nederlander
te veel partij om hier onbevooroordeeld over te kunnen oordelen. Wel geloof ik dat,
als Keyserling nu in Nederland zou terugkeren, hij, althans wat het vrouwelijk schoon
betreft, zijn oordeel zou herzien. Zijn de vrouwen mooier geworden of is ons
schoonheidsideaal veranderd?
Een ander boek van Keyserling kreeg ik ook in handen: Das Reisetagbuch eines
Philosophen (1919). Het is het reisverslag van een wereldreis die hij kort vóór de
Eerste Wereldoorlog maakte. Het ruim 600 pagina's dikke boek heb ik niet helemaal
gelezen. Alleen wat hij over Amerika zegt. Dat is nog verrassend actueel, vooral in
wat hij over de invloed van de religie schrijft.
Gods genade op aarde is te meten aan het materiële succes dat iemand heeft. Daar
zijn bijna alle Amerikaanse kerken het over eens. De Gode welgevallige moet rijk
worden, want wie niet rijk wil worden, woekert niet met zijn talent. Die boodschap
kunnen we nog elke zondagochtend van de Amerikaanse dominee Schuller op de
televisie horen, en president Bush gelooft er heilig in.
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Daarmee vindt, zegt Keyserling, een geestelijk ideaal zijn belichaming in een
wereldlijk streven, zij het in simplistische vorm. Niet dat Keyserling zich dit geloof
eigen heeft gemaakt hij is gevoeliger voor de wijsheid van Boeddha - maar hij geeft
hier blijk van een diep inzicht in de Amerikaanse cultuur, die zo verschillend is van
de cultuur in Europa (let wel: ik zeg niet: de Europese cultuur, want die bestaat niet).
In hoeverre Keyserling hier schatplichtig is aan Max Webers Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus, dat enkele jaren tevoren verschenen was, weet
ik niet. In elk geval is zijn analyse nog verrassend actueel. En daarmee heb ik
gehoorzaamd aan het mijzelf gegeven gebod dat elk artikel van mij een actuele
aanleiding moet hebben, al is die nog zo vergezocht. Ik schrijf per slot van rekening
voor een dagblad.
NRC Handelsblad van 24-03-2005, pagina 9

Het sloopwerk is al begonnen
Van minister-president Balkenende mogen we niet negatief zijn. ‘Ik heb het een
beetje gehad met al dat doorgeslagen negativisme’, zei hij onlangs tegen een
interviewer. Ach ja, het is de klacht van iedere regeerder. President Truman had daar
het juiste antwoord op: ‘Als je niet tegen de hitte kunt, blijf dan uit de keuken.’
Maar intussen zadelt Balkenende ons wel op met het probleem hoe kritisch of
analytisch te blijven zonder negatief te zijn. Een bijna onmogelijke taak. Immers, de
Griekse herkomst van de woorden kritiek en analyse onderscheid en ontleding wijst
eerder op een ontbindende dan een verzoenende activiteit.
Hoe moeten wij bijvoorbeeld oordelen over het resultaat van de Europese
topconferentie van vorige week? Natuurlijk werd na afloop weer in alle toonaarden
gesproken van een succes, maar dan was het wel een succes gemeten naar de maatstaf
die wil dat zo'n conferentie niet op slaande ruzie uitloopt of zelfs onverrichter zake
uiteengaat.
In werkelijkheid zijn op die conferentie enkele sleutelinstellingen van de Europese
Unie gesloopt: het stabiliteitsverdrag dat bedoeld was de euro te beschermen, en de
vrijheid van dienstverleningen, zonder welke de Europese economie niet hoeft te
dromen ooit de Amerikaanse in te halen (een doel van de EU).
In ogenblikken van zelfkritiek wordt dan een oud paard van stal gehaald: de
politieke wil ontbreekt. Maar dat is niet alleen een oppervlakkige, maar ook een
onjuiste analyse. In de meeste landen van Europa heerst wèl de politieke wil om tot
een Europese eenheid te komen, maar het Europa dat iedere politicus voor ogen staat,
moet zo weinig mogelijk afwijken van de gebruiken en idealen van eigen land.
Ieder wenst dus, in zijn hart, een groter Frankrijk, een groter Nederland, en ga zo
maar door. Welnu, we weten dat zelfs de idealen en gebruiken van kleine en naburige
landen als Nederland en België (die bovendien nog een taal gemeen hebben) sterk
verschillend zijn. Dat ze maar niet tot politieke en zelfs, zoals blijkt, niet tot monetaire
eenheid kunnen komen, heeft niets met politieke onwil te maken.
Het heeft eerder te maken met politiek onvermogen: ze willen wel, maar kunnen
niet. Ze kunnen zich geen Europa voorstellen dat anders is dan waaraan zijzelf sinds
eeuwen gewend zijn: Frankrijk denkt aan een centraal geregeerd Europa, dat
machtspolitiek voert; Nederland aan een ‘civiel Europa’ (zoals de conceptie van het
kabinet-Den Uyl heette), dat zomin mogelijk aan defensie doet, maar wèl veel aan
sociale voorzieningen en ontwikkelingshulp.
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Maar niet alleen daarin manifesteert zich het politieke onvermogen, het gebrek
aan kunnen (in plaats van willen). De politici zijn afhankelijk van een nationaal
electoraat. Wil een politicus overleven (bijvoorbeeld teneinde te kunnen werken aan
de eenheid van Europa), dan zal hij de wensen, grillen, idealen en gewoonten van
zijn electoraat niet mogen veronachtzamen, en die wensen, grillen enzovoort staan
vaak haaks op wat nodig is om die Europese eenheid te bereiken.
President Chirac wil dat in mei het Franse volk ja zegt tegen de Europese grondwet
en dat, twee jaar later, hij (of zijn partij) de Franse presidentsverkiezingen wint. Hij
kan dus geen Europese besluiten velen die in eigen land impopulair zijn. Vandaar
de sloping van stabiliteitspact en dienstverleningsvrijheid, en Europa helpt hem
daarbij, omdat het ook graag wil dat Frankrijk ja zegt op de grondwet.
Bij bondskanselier Schröder van hetzelfde laken een pak. Hij moet de verkiezingen
van 2006 zien te winnen en staat er slecht voor. Ook Tony Blair staat voor
verkiezingen en zwijgt daarom in alle talen over Europa (hoewel hij er zelf een
voorstander van is), omdat dat thema slecht ligt in eigen land. Hij schuwde daarom
vorige week in Brussel de pers als de pest.
En nu hebben we het alleen maar over de grote Europese landen, maar die maken,
hoe democratisch Europa ook is, toch de dienst uit. Hun demografisch gewicht zal
maken dat hun stem zelfs in het meest ideale Europa zwaarder weegt dan die van de
kleinere landen een blijvende bron van onvrede bij die kleinen.
Graven wij dieper in de oorzaken van het Europese onvermogen, dan moeten we
tot de conclusie komen dat de democratie, die een voorwaarde is voor toetreding tot
de Europese Unie, een van die oorzaken is. Anders gezegd: de beginselen van de
democratie, waaraan iedere lidstaat gehoorzaamt, maken het, zacht gesproken, onzeker
of de Europese eenheid er ooit komt. Vroeger zou ik gezegd hebben: of de Europese
politieke eenheid er ooit komt. Na de demontage van vorige week strekt mijn twijfel
zich ook uit over de economisch-monetaire eenheid.
Die demontage van economisch-monetaire sleutelinstellingen heeft ook gemaakt
dat ik ben gaan twijfelen over het referendum over de Europese grondwet. Hoewel
ik principiële bezwaren heb tegen referenda, was ik van plan te gaan stemmen, en
wel voor de grondwet. Waarom? Niet omdat ik die grondwet nu zo ideaal vind, maar
omdat ik bij afstemming de demontage vreesde van wat in Europa bereikt was.
Nu is vorige week, nog voordat ik me voor of tegen die grondwet heb uitsproken,
met die demontage begonnen. Bovendien: als het stabiliteitspact al met de voeten
getreden wordt, welke waarborg is er dan dat dit niet met de grondwet zal gebeuren?
Maar misschien word ik door de klok gered en hoef ik die keus niet te maken:
Frankrijk stemt vóór Nederland; stemt het tegen, dan is een Nederlandse stem
overbodig geworden, want de grondwet is dan van de baan.
Als Frankrijk tegen de Europese grondwet zou stemmen waar het steeds meer naar
uitziet dan zou dat volgens Jacques Delors, de bijna legendarische voorzitter van de
Europese Commissie in de jaren '80 en '90, een ‘cataclysme’ (Van Dale: geweldige
ramp) zijn. Of zou Delors dan ook een negativist genoemd moeten worden?
NRC Handelsblad van 31-03-2005, pagina 9

De raadsbesluiten van een conclaaf
Wat heeft in 1978 de kardinalen, in conclaaf verenigd, bewogen om hun Poolse
collega Karol Wojtyla, aartsbisschop van Krakau, tot paus te kiezen? Die keus kon

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

niet anders dan destabiliserend werken op het communistische regime in Polen en
door het Kremlin als een provocatie opgevat worden. Waren de kardinalen zich wel
bewust van de draagwijdte van hun keus?
Over hun motieven lopen tot op de dag van vandaag allerlei geruchten. Er zijn
zelfs boeken vol over geschreven. Maar niemand weet het met zekerheid, want de
deliberaties in een conclaaf blijven per definitie geheim. Dat is echter op zichzelf
geen belemmering voor geruchten en speculaties.
Zo gaf Henry Kissinger toen in kleine kring deze uitleg: het Vaticaan zou tot de
slotsom zijn gekomen dat in het Oost-Westconflict de Sovjet-Unie aan de winnende
hand was. Het was voor de kerk dus zaak te overleven. Onder wiens bewind kon zij
dat beter doen dan onder dat van iemand die in eigen land als bisschop had geleerd
te leven met het communisme?
Welnu, deze verklaring is in elk geval onjuist. Tijdens het pontificaat van Jan Paul
II is het omgekeerde gebeurd: het communisme is verdwenen, de Sovjet-Unie bestaat
niet meer, en Polen is bevrijd, ja heeft zichzelf bevrijd. Is dat allemaal werk van
Wojtyla geweest? Het bondigste antwoord op die vraag vond ik in het Nederlands
Dagblad van 4 april. Wim Houtman schrijft:
‘De Paus heeft het communisme niet in z'n eentje eigenhandig ten val gebracht.
Hij is een van de zes of zeven factoren geweest, naast de economische stagnatie, het
failliet van de ideologie, het opkomend nationalisme, het tegenspel van Amerika
onder Reagan en de eigen bevolking, die in beweging kwam. Als je het maximaliseert,
kun je zeggen dat de paus misschien de belangrijkste van die factoren is geweest, de
katalysator.’
Afgezien van de laatste zin, die ik nog te stellig vind, is deze samenvatting - waarin
Gorbatsjov ook genoemd had moeten zijn - helemaal te onderschrijven. In elk geval
was Wojtyla, anders dan zijn in 1978 overleden voorganger Paul VI, geen twijfelaar.
Hij heeft stevig, zij het niet onbesuisd, ingegrepen in een proces dat al aan de gang
was. Waarschijnlijk heeft hij het zelfs verhaast. De Polen zouden in 1980 vermoedelijk
niet in opstand zijn gekomen als Jan Paul II niet hun schutspatroon was geweest.
Of dat ook de bedoeling van het conclaaf is geweest? Misschien hadden de
kardinalen heel iets anders in de zin. Ze wisten dat ze, door Wojtyla te kiezen, een
conservatieve paus in huis haalden, want het Poolse katholicisme, met zijn
Mariaverering, is conservatief en traditioneel, gevormd als het is in de strijd tegen
de lutherse Pruisen en de orthodoxe Russen. Zo'n paus zou rust en orde herstellen in
een door het aggiornamento van Johannes XXIII gedestabiliseerde kerk.
Hier hebben de kardinalen zich niet misrekend. Jan Paul II was de grote
contrareformator. In geen land heeft het katholicisme dat meer ondervonden dan in
Nederland, waar het progressiever dan elders was. De ontvangst die hij in mei 1985
in ons land kreeg, was dan ook kil, zo niet - in overeenstemming met een oude
Nederlandse traditie - hufterig.
Dat moet zijn sympathie voor ons land niet vergroot hebben. Een vrouw die,
overigens op zeer ingetogen wijze, hem de bezwaren van het moderne katholicisme
tegen zijn beleid kenbaar maakte, kreeg geen antwoord; een Waalse vrouw die zich
in Louvain-La-Neuve tolk van soortgelijke bezwaren maakte, werd door hem omarmd
en op het voorhoofd gekust (zoals de teruggekeerde Christus Dostojewski's
Groot-Inquisiteur, die hem bezweert te verdwijnen, op het voorhoofd kust).
Maar is het Nederlandse katholicisme representatief voor het wereldkatholicisme?
Ja, zou een verlies van de Nederlandse kerkprovincie, ja van heel het steeds verder
seculariserende Europa (incluis Polen), opwegen tegen de winst die Rome kan boeken
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in wat vroeger de Derde Wereld heette? Daar zijn, in de woorden van het evangelie
van Johannes, de velden ‘wit om te oogsten’. Daarop concentreerde de paus zich dan
ook op zijn reizen. Het zou niet verbazen als iemand uit die wereld tot zijn opvolger
gekozen zou worden.
Want Jan Paul II, hoe conservatief in de leer ook, beantwoordde niet aan het
zwart-witschema dat Nederland zo lief is. Zijn aandacht voor die Derde Wereld, zijn
opkomen voor de sociaal zwakken, zijn protest tegen elke oorlog (ook tegen die in
Irak), zijn verzoening met de andere wereldreligies en zijn boetedoening voor de
fouten die de kerk in het verleden gemaakt heeft - zij tekenen niet bepaald de
conservatief.
En zelfs voor zijn leerstellig conservatisme valt iets te zeggen. De paus
vertegenwoordigt eeuwige waarden, en die kunnen niet bij elke gril van de tijdgeest
bijgesteld worden. Daar gaan eeuwen overheen. Daarbij weet hij als geen ander dat
de meeste gelovigen zwakke zondaars zijn. Wanneer hij ex cathedra zijn
donderuitspraken doet, weet hij dat zij niet gehoorzaamd zullen worden; dat, zoals
onlangs iemand zei, elke vrouw die hem op het plein voor het Vaticaan komt
toejuichen, de pil in haar handtasje heeft.
Dat is de wijsheid van een kerk die tweeduizend jaar ervaring heeft met de mens.
Die wijsheid is ook een teken van beschaving - een andere beschaving dan die welke
De Telegraaf maandag tentoonspreidde, toen die krant direct onder de kop WERELD
VOL EERBIED (voor de overleden paus) de volgende advertentie plaatste: ‘Sex
voor life! Verbeter uw sexleven! Erectieproblemen? Vroegtijdige zaadlozing? Meer
dan 500.000 patiënten al succesvol behandeld in 103 klinieken wereldwijd. Bel
gratis...’
Maar ja, zo'n advertentie op de voorpagina levert veel geld op, en het is ook een
oude Nederlandse traditie daar nooit vies van te zijn.
NRC Handelsblad van 07-04-2005, pagina 9

We gingen weer niet naar Roma
‘We gaan naar Rome, we gaan naar Rome...’ Zo begon het lied dat medio jaren '30
overal in ons land klonk. Nederland deed mee aan het wereldkampioenschap voetbal,
waarvan de finale in Rome zou plaatsvinden. Nederland was vol vertrouwen, maar
moest eerst nog even naar Milaan, ‘om de Zwitsers te verslaan’, zoals het lied verder
ging. Maar helaas, ons elftal werd met 3-2 door de Zwitsers verslagen en keerde met
hangende pootjes terug.
Een andere strofe van het lied herinner ik ook nog: ‘...en Gejus gaat ook mee’.
Gejus was de arts Gejus van der Meulen, die jarenlang de populaire keeper van het
nationale elftal was geweest, maar kort tevoren afscheid van het voetbal had genomen.
Voor deze ene keer was hij evenwel teruggekomen, om de kansen te vergroten. (In
de oorlog zou hij SS-officier worden.)
Hoe dit ook zij - de gang naar Rome ging toen niet door, tot diepe verslagenheid
van althans één zestienjarige. Ruim zeventig jaar later ging een andere gang naar
Rome niet door - tot verslagenheid van het rooms-katholieke volksdeel, althans van
enkele prominente vertegenwoordigers daarvan, zoals de ex-premiers De Jong en
Van Agt.
Koningin Beatrix had besloten - ongetwijfeld met goedkeuring van het kabinet niet aanwezig te zijn bij de uitvaart van de paus, terwijl talloze andere landen - ook
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landen waar rooms-katholieken met een kaarsje te zoeken zijn - zich wél door hun
staatshoofden of althans (zoals in het geval van Groot-Brittannië) door een lid van
het Koninklijk huis lieten vertegenwoordigen. De prins van Wales stelde er zelfs zijn
huwelijk voor uit.
Was dit een wijze beslissing? Zelf zwalk ik tussen twee standpunten. Aan de ene
kant vind ik het wel mooi dat het Huis van Oranje, dat zijn plaats in Nederland dankt
aan zijn kampioenschap (!) voor de protestantse zaak, een oude traditie hooghoudt.
Aan de andere kant vind ik het, uit staatkundige overwegingen, verkeerd dat de
koningin het rooms-katholieke volksdeel (dat zij ook vertegenwoordigt) onnodig
tegen het hoofd stoot.
Maar bijna nog interessanter dan dit dilemma is de vraag hoe het komt dat er deze
keer zo'n drukte is gemaakt over de beslissing van de regering (staatshoofd en
kabinet), terwijl bij de vorige uitvaarten (beide in 1978) de regering zich liet
vertegenwoordigen door hetzij de minister van Buitenlandse Zaken (de onlangs
overleden Chris van der Klaauw) of haar ambassadeur bij de Heilige Stoel, zonder
dat dit hier stof deed opwaaien.
Het mag waar zijn dat de historische betekenis van de zojuist overleden paus veel
groter was dan die van zijn twee voorgangers, maar dat is een zaak waarover de
Nederlandse regering niet heeft te beslissen. Bovendien: de meeste Nederlandse
rooms-katholieken vinden waarschijnlijk de betekenis van hún voorganger, Johannes
XXIII, nóg groter.
Is het rumoer die de beslissing van 2005 heeft veroorzaakt, hieraan toe te schrijven
dat het rooms-katholieke volksdeel meer zelfvertrouwen heeft dan in 1978, toen het
de beslissing gelaten over zich heen heeft laten gaan? Nu, in 1978 was dat volksdeel
ook al aardig zelfbewust en mondig.
Des te merkwaardiger is het rumoer van vandaag omdat de overleden paus helemaal
niet zo populair was bij de Nederlandse gelovigen. Iedereen herinnert zich de kille
ontvangst die hem bij hen in 1985 te beurt viel. Nederland was in korte tijd van de
trouwste tot de opstandigste kerkprovincie geworden.
Maar dat is een intern-katholieke controverse. Zodra buitenstaanders zich met de
kerk of met haar hoofd gaan bemoeien, ontstaat er een solidariteit - nu rond een ook
door Nederlandse rooms-katholieken gekritiseerde paus.
Het doet denken aan wat president Roosevelt eens zei van een Latijns-Amerikaanse
dictator: ‘Het kan wel zijn dat hij een boef is, maar hij is onze boef’ of aan het
apocriefe (?) graffito uit de oorlog: ‘Rotmoffen, blijf met je rotpoten van onze rotjoden
af!’
Als koningin Wilhelmina zo'n beslissing zou hebben genomen als haar kleindochter
deed, zou dit aan antipapistische gevoelens kunnen zijn toegeschreven (hoewel die
in de Londense ballingschap sterk afgenomen zijn: haar eerste naoorlogse secretaresse
was rooms-katholiek). Of Juliana in 1978 een belangrijke stem heeft gehad in het
besluit niet naar Rome te gaan, is onbekend. Zij was sterk oecumenisch gezind, maar
ook wars van alle pronk en praal, zoals die zich vorige week in Rome weer uitbundig
tentoonstelde.
Haar dochter is weliswaar weer meer op traditie gesteld, maar van antipapisme
kan zij toch niet beticht worden. Per slot van rekening heeft zij toegestemd in het
huwelijk van haar zoon en troonopvolger met een rooms-katholieke. En bij de
afscheidsdienst voor prins Claus was niet een dominee, maar de gewezen priester
Huub Oosterhuis, wiens roomse herkomst speurbaar was in zijn preek, de belangrijkste
spreker.
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Maar wat ook de motieven van de beslissing mogen zijn geweest, gebleken is dat
de kloof tussen rooms-katholieken en anderen in Nederland toch niet helemaal
verdwenen is. Of het CDA, dat rooms-katholieken en protestanten verenigt, daar
gevolgen van zal komen te voelen? Minister-president Balkenende moet ook met
die mogelijkheid rekening hebben gehouden? Of niet?
Intellectueel gesproken, mag zo'n controverse verwelkomd worden, want zonder
tegenstellingen geen discussie, ja geen democratie. Maar een bewindsman, ook een
staatshoofd, heeft er meer belang bij ‘de boel bij elkaar te houden’. In dit licht
verwondert de beslissing waarvoor Balkenende verantwoordelijk is.
Wie weet oefent paus Jan Paul II na zijn dood meer invloed op de gang van zaken
in Nederland uit dan hij tijdens zijn leven deed.
NRC Handelsblad van 14-04-2005, pagina 9

Wroeten in een recent verleden
Wroeten in het verleden - die uitdrukking heeft een ongunstige klank. Waarom toch?
De boer of tuinier wroet toch ook in de aarde, opdat zij mooie vruchten kan
voortbrengen? Bovendien wordt die uitdrukking gebruikt voor het recente verleden,
namelijk door mensen (of hun nabestaanden) wier rol in dat verleden niet al te fraai
is geweest. Hoe dit ook zij, de historicus doet niet anders dan wroeten in het verleden.
Dat doet de historica Beatrice de Graaf ook in haar proefschrift Over de muur: de
DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging (uitg. Boom, Amsterdam, 2004),
en niet iedereen wiens optreden in het door haar boek bestreken tijdperk (1970 tot
ongeveer 1990) zij behandelt, komt er even goed van af.
Bijvoorbeeld de kerken. Na 1975 uitten deze steeds minder kritiek op het gebrek
aan godsdienstvrijheid en de schending van mensenrechten in de Oost-Duitse staat.
Dat deden zij op verzoek van hun kerkelijke gesprekspartners in die staat, die vreesden
dat die kritiek hun door het communistische regime betaald zou worden gezet.
Zo ‘manipuleerde dat regime de Nederlandse kerken’, waarin trouwens een
‘spraakmakende minderheid links-progressief georiënteerd was’, dus bij voorbaat
niet onsympathiek tegenover de DDR stond. Het beste wat van ze gezegd kan worden,
is dat zij ‘de omvang van de repressie (in de DDR) niet doorhadden’, met andere
woorden: naïef waren.
Maar sommigen in protestants Nederland - want daar gaat De Graafs boek
voornamelijk over - waren niet naïef. Ze kozen er bewust voor om - ter wille van de
ontspanning tussen Oost en West - die repressie niet aan de kaak te stellen. Anderen
gingen verder en traden, al dan niet als zodanig geregistreerd, bij de Stasi (de
Oost-Duitse geheime dienst), als informant op. Tenslotte was er de (kleine) beweging
van Christenen voor het Socialisme, die ronduit communistisch was. (Namen zullen
we maar niet noemen; die zijn in het boek te vinden.)
Binnen de hervormde kerk en de Raad van Kerken kwam de omslag pas na 1985.
Toen ‘verschoof de aandacht langzaam [...] naar de concrete onderdrukking van
christenen en andersdenkenden in de DDR’. Merkwaardig genoeg (gezien hun
militante verleden), bleven de gereformeerde kerken nog terughoudend. Na de val
van de Muur legde alleen de hervormde kerk rekenschap over haar beleid af, waarbij
zij niet voor zelfkritiek schroomde. De gereformeerden vonden dat niet nodig. De
Wereldraad van Kerken, die alle kritiek op de Oost-Europese regimes (maar niet op
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Amerika!) had vermeden, ‘erkende pas in 2003 - dus veertien jaar na de ‘val’ - dat
er in de Koude Oorlog fouten waren gemaakt.
Merkwaardig genoeg (althans voor sommigen) komt het Interkerkelijk
Vredesberaad (IKV), dat onder leiding van zijn onvermoeibare secretaris Mient Jan
Faber, in de jaren '80 de massale protestmanifestaties tegen de kernwapens
organiseerde - onder het motto ‘De kernwapens de wereld uit, te beginnen met
Nederland’ - het beste uit dit boek naar voren. Dat wil zeggen: de leiding van het
IKV, en dat wil weer zeggen: Mient Jan Faber. De IKV-kernen in het land volgden
hem niet altijd.
Die leiding nu wijzigde rond de jaarwisseling 1981/82 de koers van het IKV. De
Graaf spreekt van een ‘ommezwaai’ van het IKV, dat voortaan de
democratiseringsbeweging in Oost-Europa de grootste prioriteit gaat geven, dus vóór
de verwijdering van kernwapens. Het Tsjechoslowaakse Charta '77 en het Poolse
Solidarnosc werden tot de ‘natuurlijke bondgenoten’ van het IKV verklaard.
Of deze dissidente bewegingen ook zichzelf als ‘natuurlijke bondgenoten’ van het
IKV voelden, is nog de vraag. ‘Wij vonden de westerse vredesbeweging een groter
gevaar dan de Sovjet-Unie’, zo wordt een woordvoerder van Solidarnosc geciteerd.
De meeste Oost-Europese dissidenten hadden meer op met president Reagan.
Niettemin: in augustus 1982 stuurde Charta '77 het IKV inderdaad een
solidariteitsverklaring.
Fabers ‘ommezwaai’ vond, zoals gezegd, in het vredeskamp niet overal bijval. De
kerken hielden vast aan hun prioriteit, die niet steun aan de dissidenten was. Fabers
eigen volgelingen konden hem evenmin altijd volgen. Er was irritatie. Zelfs werd
Faber ‘verraad’ verweten. Kortom, er voltrok zich een ‘scheiding der geesten in het
vredeskamp’, wat De Graaf een succes van de Stasi noemt.
Omgekeerd ergerde Faber zich aan zijn volgelingen, die hij meer idealisten en
dromers vond dan mensen die oog hadden voor de werkelijkheid, voor de politiek
dus onbruikbaar. Dan heeft hij, zo schreef hij in 1985 in zijn boekje Min x min =
plus (niet genoemd door De Graaf), liever te maken met Amerikanen, die tenminste
‘uitblinken in het geven van ronde antwoorden’.
Hun die in de jaren '80 de ontwikkelingen in het ‘vredeskamp’ nauwkeurig volgden,
waren die spanningen niet ontgaan, maar zoals ze door De Graaf in kaart zijn gebracht,
verrassen ze zelfs die waarnemers. Toch luidt haar facit: ‘Fabers opzet om de kerken
en sociaal-democratische partijen bij zijn plannen voor de ontspanning van onderop’
- dus niet via contacten met de communistische regimes, maar met de dissidenten
‘te betrekken was niet gelukt.’
Het was hem evenmin gelukt het besluit te verhinderen atoomraketten ook in
Nederland te plaatsen. ‘Noch in Nederland noch elders in West-Europa wist het
IKV-secretariaat (lees: Faber) ondersteuning van politieke partijen voor zijn
Oost-Europabeleid te verkrijgen.’ Het IKV had ‘te weinig invloed om van het
“winnen” van de Koude Oorlog te kunnen spreken’. Inderdaad, die eer was aan
anderen voorbehouden, de pas overleden paus bijvoorbeeld.
Als iemand die Faber in die jaren kritisch heeft gevolgd, word ik ook meermalen
in haar boek geciteerd. Daarbij komt ze tot interpretaties die ik niet altijd kan
onderschrijven, maar met die details zal ik de lezer niet vervelen. Ze doen trouwens
niet af aan de waarde van haar boek, dat verdient lange tijd te gelden als een
standaardboek over die jaren.
Waarop kwam, met alle waardering die ik voor zijn intelligentie en realisme had,
mijn kritiek op Faber neer? Laat ik citeren wat ik in 1985 schreef: ‘Het moet gezegd
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worden dat het IKV, zoals zovele anderen, nooit een formule heeft gevonden die de
strijd voor de mensenrechten, die door de Sovjet-Unie als ondermijnend wordt
beschouwd, verzoent met het streven naar ontspanning.’ Zijn ‘ontspanning van
onderop’ vergrootte de spanning waaraan hij juist een einde wilde maken. Dat klopte
dus niet.
NRC Handelsblad van 21-04-2005, pagina 9

Patroon van Europa?
Er was een tijd dat ik beroepshalve geregeld naar internationale conferenties colloquia is misschien een beter woord - ging waar deskundigen op het gebied van
internationale betrekkingen elkaar ontmoetten. In de loop der jaren deden daar ook
steeds meer mensen uit Oost-Europa aan mee. Dat waren in de praktijk - het Oostblok
was nog niet ingestort - communisten.
In 1978 was er ook zo'n colloquium. Midden tijdens de gesprekken viel plotseling
het nieuws dat in Rome een nieuwe paus was benoemd - en niet zo maar een paus,
maar voor het eerst sinds eeuwen een niet-Italiaan, en nog wel een Pool! Grote
verbazing natuurlijk - ook bij de Poolse deelnemers, die ondanks hun communisme,
moeite hadden hun gevoel van nationale trots te verbergen. Patriottisme bleek weer
eens sterker dan ideologie.
Vervult de Duitsers eenzelfde gevoel, nu een landsman van hen de heilige stoel
heeft bestegen? De reacties zijn gemengd. Enerzijds is er natuurlijk wel trots,
anderzijds ook zorg dat zijn Duitse herkomst de nieuwe paus kwetsbaar zal maken.
En dan zijn er, net zoals in Nederland, gelovigen die hem om zijn conservatisme al
bij voorbaat wantrouwden. Daar had zijn voorganger in zijn land van herkomst geen
last van.
Tot dusver zijn er weinig bedenkingen gehoord over de Duitse herkomst van de
nieuwe paus met één uitzondering: de Engelse pers, die in zijn benoeming weer eens
aanleiding ziet om haar anti-Duitsheid breed uit te meten. De paus - de ‘Rottweiler
Gods’ - is lid van de Hitlerjeugd geweest en heeft als soldaat gediend. Alsof een
jongen die in april 1927 geboren was, zich daaraan kon onttrekken! Waarlijk, de
Engelsen steken ons Nederlanders in onverdraagzame (en onverdraaglijke)
zedenprekerij naar de kroon.
Om één reden echter is de Duitse herkomst van de paus interessant: hij is de eerste
paus die uit een land komt waarin de rooms-katholieken een minderheid uitmaken,
na de hereniging van 1990 zelfs nog een kleinere minderheid dan daarvóór. Heeft
dat een rol gespeeld bij zijn keuze? In elk geval is het geen blijk van triomfalisme,
eerder een teken dat er nog veel missiewerk te doen is.
Dat brengt ons op een andere vraag: welke betekenis moet gehecht worden aan
de naam die de nieuwe paus zichzelf gegeven heeft: Benedictus? In de speculaties
daarover zijn alle pausen van die naam - vijftien in getal - uit de kast gehaald om
achter dat raadsel te komen. Wie van hen kan de paus als model gediend hebben?
En wat zou dat betekenen voor het beleid dat hij gaat voeren?
Nu, de Benedictussen die in de Middeleeuwen paus waren, kunnen nauwelijks als
inspirerende voorbeelden gelden. Dezen leefden in een soort haat-liefdeverhouding
tot de Duitse keizer. Een werd er zelfs gevangengenomen en stierf in Hamburg. Een
ander kon pas geïnstalleerd worden nadat de keizer zijn toestemming had gegeven.
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Weer een ander besteeg op twaalfjarige leeftijd de troon, werd wegens zedeloosheid
afgezet, maar herkreeg daarna nog tweemaal de hoogste kerkelijke waardigheid tegen geld. En ten slotte was er een Benedictus, de elfde, die gemalen glas in zijn
vijgen toegediend kreeg en daaraan stierf. Hij was niet eens de slechtste paus.
Vaker worden andere naamgenoten als mogelijk voorbeeld genoemd. In de eerste
plaats Benedictus XIV (1740-1758), ‘een der voortreffelijkste pausen’, ‘ijverig
voorstander der wetenschap’, (zegt mijn Winkler Prins) en daarom populair bij
aanhangers van de Verlichting (Voltaire droeg zijn treurspel Mahomet aan hem op:
hij kreeg er de apostolische zegen voor terug). Geen wonder dat progressieve
rooms-katholieken zich aan die paus vastklampen.
Ten slotte is er Benedictus XV (1914-1922), die tijdens de Eerste Wereldoorlog
vergeefse pogingen deed de oorlogvoerenden tot vrede te brengen. Geen beter bewijs
van zijn onpartijdigheid in het conflict dan de verwijten van beide partijen dat hij
partijdig was. Ook maakte hij een eind aan het integralisme (de leer dat alle
levensgebieden tot de bevoegdheid van de kerk behoren). Ook al een strohalm voor
progressieven.
Geen vaticanoloog zijnde, zal ik mij van een mening onthouden. Wèl heb ik een
theorie, namelijk dat niet één van die pausen als voorbeeld heeft gediend, maar de
heilige Benedictus van Nursia (die plaats moet eraan toegevoegd worden, omdat er
ook een heilige Benedictus van Aniane bestaat), die als patriarch van het westerse
monnikendom geldt. Hij leefde van 480 tot 527 en werd in 1964 door paus Paulus
VI tot patroon van Europa uitgeroepen.
Door deze ‘patroon van Europa’ tot geestelijk leidsman te kiezen, ‘wil Ratzinger
mogelijk een “Europees” programma mogelijk maken’, schrijft De Standaard (welke
Vlaamse krant ongetwijfeld deskundiger is op dit gebied dan ik). Ratzinger heeft
zojuist, zo lees ik verder, een boek uitgegeven waarin hij een pleidooi houdt voor de
herwaardering van de christelijke wortels van Europa, dat steeds meer van God los
raakt. Europa is dus eigenlijk missiegebied geworden, in tegenstelling tot de
zogenaamde Derde Wereld en Amerika, waar de religie welig bloeit.
Als die theorie juist is, dan mogen we van deze paus verwachten dat hij, anders
dan zijn voorganger (die de hele wereld als zijn werkterrein beschouwde), zijn
activiteiten op Europa zal concentreren - niet noodzakelijkerwijs in oppositie tot de
andere godsdiensten. Per slot van rekening ijvert ook de gereformeerde Balkenende
voor een reveil van Europa's normen en waarden (wat die ook mogen zijn).
NRC Handelsblad van 28-04-2005, pagina 9

Wat herdenken wij?
Als iemand die in zijn Amsterdamse jeugd veel joodse klasgenoten had; die zich op
26 november 1940 bevond onder het gehoor van prof. Cleveringa, toen hij zijn protest
tegen het ontslag van joodse docenten liet klinken; en die onder zijn naaste verwanten
en vrienden mannen (jongens eigenlijk) had die gesneuveld zijn of het leven lieten
voor een Duits vuurpeloton, heb ik de laatste twee weken veel reden gehad om de
jaren 1940-1945 te herdenken.
Dat heb ik dan ook gedaan. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd veel. Oude mensen denken
nu eenmaal vaak aan het verleden, en daarin zijn die jaren in hun geval een veelal
beslissende periode geweest. (De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dan soms
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ook, zij het met andere gevoelens, denk aan tijdgenoten die ik gekend heb en die in
de oorlog de verkeerde keus hebben gemaakt.)
Kortom, ik heb geen bepaalde tijd of plaats nodig om die jaren te herdenken.
Daarom heb ik die laatste twee weken vaak met gemengde gevoelens de kranten
zitten lezen en naar de televisie gekeken. Wat werd daar eigenlijk herdacht? Welke
beelden hadden de herdenkers voor ogen?
Volgens een berekening heeft nog slechts één van de vijf levende Nederlanders
de oorlogs- en bezettingsjaren bewust meegemaakt, en zelfs van die overlevenden
zijn de getuigenissen vaak niet betrouwbaar - niet omdat zij onbetrouwbaar zijn,
maar omdat het geheugen onbetrouwbaarder wordt naarmate de getuige ouder wordt.
En dan spreek ik nog niet van de zeer menselijke behoefte eigen belevenissen, vaak
onbewust, interessanter te maken dan ze zijn.
En wat herdenken diegenen die die jaren niet of niet bewust hebben meegemaakt
- de overgrote meerderheid dus - eigenlijk? Zij herdenken niet de oorlog of bezetting,
maar verhalen daarover. Zeker, verhalen zijn belangrijk, en minister-president
Balkenende heeft dan ook in zijn toespraken in Amsterdam en Margraten (resp. 4
en 8 mei) de overlevenden aangespoord met hun verhalen te komen, en de jongeren
ernaar te luisteren en ze door te geven.
Maar de beoefenaars van oral history - en rechters trouwens ook - weten dat
verhalen niet noodzakelijkerwijs een werkelijkheid weerspiegelen - een werkelijkheid
die, zoals de meeste werkelijkheden, zeer complex was. Op z'n best benaderen zij
een deelwerkelijkheid.
Zo lijken wij terug te keren naar het tijdperk waarin de mondelinge overlevering
het middel was waarmee het verleden aan latere geslachten werd overgedragen. De
geschiedenis van de Trojaanse oorlog, die werkelijk heeft plaatsgevonden, werd pas
enkele eeuwen later geboekstaafd, en het verhaal werd toen het homerische epos de
Ilias - prachtig, maar niemand die het leest, zegt nu: zo was het. Maar als de herdenker,
om welke reden ook, niet wil terugvallen op verhalen - die steeds meer de verhalen
van anderen worden - dan blijft er weinig anders over dan te spreken in algemene
termen: vrijheid, verdraagzaamheid, solidariteit, vrede. Dat gebeurt dan ook vaak,
en die algemeenheden zijn ook niet onjuist, maar in hoeverre weten ze een nageslacht
te boeien?
Prins Willem-Alexander, die evenals Balkenende, jaren na de oorlog is geboren,
heeft een juist woord gesproken: ‘Ik hoop en verwacht dat we over zestig jaar nog
altijd 5 mei vieren. Het zal nog altijd gaan om vrede en vrijheid, maar met een andere
invulling, want iedereen die de bevrijding heeft meegemaakt, is dan overleden, zelfs
hun kinderen zullen er vaak al niet meer zijn.’
Zeer juist. Die ‘invulling’ zal, met andere woorden, steeds mythischer worden,
steeds meer afgetrokken van de werkelijkheid, abstracter dus. Daaraan koppelt de
prins de conclusie: ‘Dat maakt geschiedenisonderwijs zo belangrijk. [...] Het is van
groot belang te analyseren wat de motieven waren, wat de tegenstellingen, hoe de
regimes in elkaar staken, waarom zij succes hadden.’
Opnieuw: zeer juist, maar wie de motieven van anderen gaat analyseren, kan tot
resultaten komen die het verhaal, de mythe ontkrachten. Zij die hechten aan het
goed-foutschema, waarin de naoorlogse generaties zijn opgevoed, zullen ze als
ergerlijke relativismen verwerpen. En inderdaad: de identiteit en de samenhang van
een natie zijn meer gediend met mythes - de ander is altijd zwarter dan wij - dan met
relativismen.
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Dat geldt des te meer in een tijdperk waarin het overgrote deel van de natie zich
niet voedt met de lectuur van boeken en kranten als deze, maar zich door televisie
laat voeden, en die kan zich, al was het alleen maar wegens de kijkcijfers, niet
bezighouden met subtiliteiten. Zo wordt het zwart-witbeeld van het verleden
bestendigd, zo niet versterkt.
Dat beeld komt onvermijdelijk in conflict - en dat heeft eveneens bijgedragen tot
de gemengde gevoelens waarvan ik hierboven sprak - met een ander artikel van onze
nationale canon: verzoening tussen de volken. Balkenende noemde dit gebod, waarvan
de door de regering (staatshoofd én kabinet) hartstochtelijk beleden Europese gedachte
een uiting is, in één adem met de noodzaak verhalen te vertellen en door te geven,
maar er zit op z'n minst een spanning tussen die twee. Niet iedereen is in staat te
herdenken zonder dat oude vijandbeelden weer wakker worden.
Om die reden ben ik, anders dan prins Willem-Alexander, niet zo zeker of we ten
eeuwigen dage moeten doorgaan met herdenken. Ik geef toe dat die twijfel mede is
ingegeven door mijn afkeer jegens de plaats waar de nationale herdenking plaatsvindt:
het op zichzelf al monstrueuze - nationale monument, ingeklemd tussen een
warenhuis, een hotel en een sociëteit van zakenlieden - als ware het een zinnebeeld
van de handelsgeest der natie.
Maar dat een natie mythes en lieux de mémoire nodig heeft - dat is waar.
NRC Handelsblad van 12-05-2005, pagina 9

Ieder zijn eigen Europa
‘For the Dutch and French, not the same Europe’. Toen ik dinsdag deze kop las boven
een artikel in de International Herald Tribune, dacht ik onmiddellijk: dat heb ik al
jarenlang beweerd: iedere Europese natie staat een eigen Europa voor ogen, een soort
verlengstuk van eigen verleden, eigen ambities, eigen idealen. Maar John Vinocur,
de schrijver van de analyse in de IHT (waarvan gisteren een vertaling op deze pagina
verscheen), heeft het deze keer slechts over Nederland en Frankrijk. Begrijpelijk,
want de Fransen stemmen op 29 mei en de Nederlanders op 1 juni over wat in de
wandeling de Europese Grondwet wordt genoemd (een misleidende term, want het
gaat namelijk over een verdrag: het ‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor
Europa’).
‘Hoe ze ook zullen stemmen, de Fransen en de Nederlanders zien twee Europa's’,
twee verschillende Europa's. Vinocur beperkt de verschillen in visie tussen Nederland
en Frankrijk tot het verschil in economische aanpak (etatisme versus liberalisme) en
het verschil in de houding die jegens Amerika ingenomen moet worden (zeer globaal:
tegen versus voor).
Die verschillen zijn niet van tijdelijke aard, maar wortelen dieper in het verleden
van de twee landen dan in Vinocurs analyse naar voren komt. Nederland is altijd een
handelsland geweest, dat als zodanig belang had bij vrije handel. Frankrijk
daarentegen heeft een protectionistische traditie, daterend van de 17de eeuw.
Als handelsland was Nederland vanouds gekeerd tegen machtspolitiek (behalve,
zolang het machtig was, ter verdediging of bevordering van zijn handelsbelangen),
terwijl Frankrijk, zoals alle dynastiek geregeerde landen in vroeger tijden,
machtspolitiek ter wille van de macht voerde. Dit verschil in conceptie werkt door
tot vandaag - ook in de Franse kijk op het toekomstige Europa.
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Nederland heeft, én als klein land én als handelsland, baat bij een internationale
rechtsorde. Het verenigd Europa is daar, in Nederlandse ogen, een concrete uiting
van: het ‘civiele Europa’ van het kabinet-Den Uyl. Frankrijk, daarentegen, is
weliswaar geen grote mogendheid meer, maar denkt nog wel als grote mogendheid.
Het kan in het toekomstige Europa slechts een Europe-puissance zien.
Hier komt Frankrijk in conceptuele moeilijkheden. Immers, denkend als grote
mogendheid kan het geen afstand doen van zijn nationale soevereiniteit - ook niet
aan een Europe-puissance. Logisch is het dan dat het Europa slechts kan zien als een
verlengstuk, zo niet als een instrument, van de Franse politiek. Maar daar zijn niet
alle Europese partners voor te vinden - Nederland zeker niet.
Denkend in die machtstermen, wenst Frankrijk geen indringers in zijn Europa.
Vandaar dat de Gaulle tweemaal zijn veto uitsprak over de Britse aansluiting bij
Europa. Toen dat, na zijn dood, niet meer vol te houden was, werd Amerika bij uitstek
de macht waartegen Europa zijn krachten moest bundelen, met als hoogtepunt: het
conflict om de oorlog in Irak. Maar ook hier volgden niet alle Europese landen
Frankrijk.
Het gaat er niet om wie gelijk heeft en wie niet, maar het kan niet anders of deze
verschillen in visie uiten zich in de politiek van de verschillende Europese landen,
uiten zich ook in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Dat
wil zeggen: daarin zijn die verschillen in visie naast elkaar terug te vinden - zonder
dat er een keuze is gemaakt of naar een synthese is gestreefd.
Zo bevat het sporen van zowel neoliberalisme als van dirigisme, en wat de externe
politiek betreft, die blijft stevig in handen van de 25 nationale staten. Geen Europese
superstaat dus. Het komt daarom niet zozeer op het Verdrag (of, zo u wilt de
Grondwet) aan alswel op de interpretatie ervan. En wiens interpretatie de overhand
krijgt is, zoals vanouds, een kwestie van krachtmeting tussen die 25 landen. Voor
de een zal dat een opluchting zijn, voor de ander een teleurstelling.
Eigenlijk is het verdrag het rumoer dat het heeft veroorzaakt niet waard. Maar dat
komt voornamelijk doordat het al spoedig voor het gemak grondwet is genoemd. Bij
een grondwet wordt een staat geconstitueerd, waaraan de constituerenden (in dit
geval: de soevereine staten) de macht overdragen. Bij een verdrag blijven zij
soevereine staten (al zijn zij bij vorige verdragen op sommige gebieden al veel van
hun nationale zeggenschap kwijtgeraakt).
Met andere woorden: als het stuk waarover Frankrijk en Nederland over enkele
dagen gaan stemmen - een boekwerk van bijna vijfhonderd pagina's, wat op zichzelf
in strijd is met aard en doel van een grondwet - gewoon, overeenkomstig zijn titel,
verdrag was blijven heten, zou het waarschijnlijk minder rumoer hebben veroorzaakt
en behandeld zijn geweest als het Verdrag van Nice, dat van Amsterdam en
voorgaande verdragen.
Daar komt natuurlijk bij dat in sommige landen, waaronder Nederland en Frankrijk,
besloten is het te onderwerpen aan een referendum, waardoor het aanleiding heeft
gegeven tot veel demagogie, oneigenlijke argumentatie (Turkije!) en misverstanden
(te beginnen over de aard van het stuk). Wat Nederland betreft, heeft de
volksvertegenwoordiging, door met het referendum een Fremdköper van directe
democratie in het bestel toe te laten, een zeldzaam staaltje van vlucht voor eigen
verantwoordelijkheid, dus onmacht, ten beste gegeven.
Dat mag echter voor de loyale staatsburger geen reden zijn om op 1 juni niet naar
de stembus te gaan. Maar voor wie het uitbrengen van zijn of haar stem niet ziet als
een oefening in reincultuur die in een internationaal-politiek luchtledig gehouden
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wordt, maar juist rekening wil houden met de internationale context waarin het
referendum gehouden wordt, zal de uitslag van het Franse referendum, dat drie dagen
vóór het Nederlands plaatsvindt, mede bepalend zijn bij het uitbrengen van zijn stem.
Maar daarover de volgende keer.
NRC Handelsblad van 19-05-2005, pagina 9

Drie dagen bedenktijd
Over drie dagen gaan de Fransen naar de stembus om zich uit te spreken over het
grondwettelijk verdrag voor Europa. Stemmen ze ‘nee’, dan is het verdrag dood.
Want er hoeft zich maar één van de 25 staten van de Europese Unie tegen het verdrag
uit te spreken, en het treedt niet in werking.
Dat betekent dat het na een Frans ‘nee’ weinig zin heeft voor de Nederlanders,
die drie dagen daarna zich over het verdrag moeten uitspreken, nog te debatteren
over de voors en tegens ervan. Dat is een zinloze exercitie. Ze debatteren dan over
een verdrag dat, hoe dan ook, niet uitgevoerd zal worden.
Het heeft dan nog wel enige zin naar de stembus te gaan, omdat de kiezer daarmee
niet alleen voldoet aan een staatsburgerlijke plicht, maar ook toont dat de toekomst
van de Europese Unie hem niet onverschillig is (de meesten die van plan zijn ‘nee’
te stemmen, zijn geen tegenstanders van de EU). Maar eenmaal zich bij de stembus
gemeld hebbend, hoeft hij geen stem uit te brengen over een verdrag dat dood is.
Maar laat de kiezer die deze lijn volgt, zich dan niet leiden door wat Frankrijk
beslist heeft? Helemaal niet, hij houdt alleen maar rekening met de politieke realiteit
die zal zijn ontstaan na een Frans ‘nee’. In beginsel zou dit gelden voor het ‘nee’ van
elk ander Europees land dat vóór Nederland aan de beurt is om zich uit te spreken,
maar in de drie dagen tussen het Franse en Nederlandse referendum is nu eenmaal
geen ander land aan de beurt.
Daarbij komt dat Frankrijk we mogen nog zo'n bezwaren hebben tegen zijn politiek
niet zomaar een land is. Het is niet alleen een van de grootste landen van de EU en
als zodanig al niet te veronachtzamen maar ook het land dat sinds 1950 de meeste
impulsen heeft gegeven aan de Europese samenwerking. Kortom, een Europese Unie
zonder Frankrijk is ondenkbaar (zonder Engeland, ja zonder Nederland nog wel).
Maar kan na een Frans ‘nee’ niet opnieuw over het verdrag onderhandeld worden?
Ieder land of het nu ‘ja’ of ‘nee’ heeft gestemd zou zich dan vrij voelen met
onvervulde wensen aan te komen, zodat de onderhandeling opnieuw eindeloos zal
gaan duren zonder enige garantie dat het resultaat dan wél door iedereen goedgekeurd
zal worden. Geen land is daar trouwens toe bereid, zegt de Luxemburgse
minister-president, Jean-Claude Juncker, die het als huidige voorzitter van de EU
kan weten.
Wat dan? Luxemburg zal in elk geval ‘niet in een boot stappen waarop er geen
Fransen zitten’ heeft Juncker onlangs ook verklaard. Aangenomen mag worden dat
de Duitsers, onder welke regering ook, er eveneens zo over denken. Dat onderstreept
alleen maar de onmisbaarheid van Frankrijk hoe graag ook veel Nederlanders dat
misschien anders zouden zien.
Hoe het ook zij na een Frans ‘nee’ komt Europa voor een geheel nieuwe situatie
te staan, een situatie die bijna griezelig veel gelijkenis vertoont met die van augustus
1954. Toen besloot de Franse Nationale Vergadering het verdrag voor een Europese
Defensiegemeenschap, dat, op Frans initiatief, zes Europese landen (behalve Frankrijk:
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(West-) Duitsland, Italië en de drie Benelux-landen) twee jaar tevoren hadden
getekend, niet in behandeling te nemen. Daarmee was het verdrag dood en een geheel
nieuwe situatie ontstaan.
In die geheel nieuwe situatie nam Frankrijk niet opnieuw het initiatief om Europa
uit het slop te halen. Het initiatief kwam toen, een half jaar later, van de
Benelux-landen (en met name van de Nederlandse minister Beyen). Daaruit is de
Europese Economische Gemeenschap ontstaan, die zich later tot Europese
Gemeenschap en ten slotte tot Europese Unie heeft ontwikkeld.
Is een herhaling van dit scenario denkbaar? Nauwelijks. We mogen niet vergeten
dat vijftig jaar geleden de internationale omgeving waarin de West-Europese landen
opereerden, ook geheel anders was. De Sovjet-Unie werd als een bedreiging gezien,
en dat was voor de West-Europese landen een extra prikkel om tot eenheid te komen.
Nu bestaat de Sovjet-Unie niet meer, en die prikkel dus ook niet.
Juncker houdt er dan ook rekening mee dat bij een Frans ‘nee’ de Europese Unie
‘twintig jaar zal verliezen’ (terwijl de Europese stagnatie na het Franse ‘nee’ van
1954 slechts een halfjaar duurde). Dit staat ons na een Frans ‘nee’ te wachten
onverschillig of Nederland drie dagen later op 1 juni nu ‘ja’ of ‘nee’ stemt.
Een serieus argument om dan toch ‘ja’ te stemmen, luidt dat, hoe meer landen ‘ja’
stemmen, des te meer Frankrijk geïsoleerd zal zijn. Het zal dan gedwongen worden
bij te draaien. Dus, aldus het argument, moet Nederland ‘ja’ stemmen. Maar dat
bijdraaien zal dan, op z'n best, langer duren dan zes maanden. Intussen stagneert de
EU, zo zij niet afkalft.
Frankrijk zou trouwens niet het enige land zijn welks reactie, in zo'n situatie, zou
zijn juist niet bij te draaien, maar te menen dat in het isolement zijn kracht ligt. Ja,
het zou daarin de bevestiging van de zozeer gehuldigde ‘spécificité française’ kunnen
zien (alsof niet alle landen hun eigen ‘spécificité’ hebben!). Zonder een voorafgaand
moeizaam mentaal proces zal Frankrijk dan waarschijnlijk niet zijn onmisbare plaats
in Europa kunnen innemen. Hoe zal Europa er dan intussen uitzien?
Maar stel dat Frankrijk a.s. zondag ‘ja’ stemt. Dan is er geen reden voor
Nederlanders om niet eveneens ‘ja’ te stemmen. Niet uit volgzaamheid jegens
Frankrijk, maar omdat we dan niet gevraagd worden ons uit te spreken over een dood
verdrag en omdat we, met alle bezwaren die tegen het grondwettelijk verdrag kunnen
worden ingebracht (waarvan vele overigens schromelijk overdreven worden), moeten
vermijden dat Nederland met de zwarte Piet blijft zitten, dat wil zeggen: de
verantwoordelijkheid op zich laadt van een Europese stagnatie met onafzienbare
gevolgen. Trouwens: de EU zal gemakkelijker met een Nederlands dan met een Frans
‘nee’ kunnen leven.
Kort samengevat: bij een Frans ‘nee’ ga ik drie dagen later wel naar de stembus,
maar stem ik blanco; bij een Frans ‘ja’ stem ik ook ‘ja’.
NRC Handelsblad van 26-05-2005, pagina 9

Op drift
Na het Franse nee maakte het weinig meer uit hoe Nederland, drie dagen later, zou
stemmen. Dat was, zoals Tweede-Kamervoorzitter Weisglas zei, een ‘theoretische
exercitie’ geworden. Het Franse nee had het grondwettelijke verdrag feitelijk om
zeep gebracht. Een Nederlands ja zou daar niets aan veranderd hebben ondanks alle
grote woorden als ‘Frankrijk een lesje leren’. Maar het is een Nederlands nee
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geworden (met nog grotere meerderheid dan in Frankrijk). Daarom is het nodig dat
we ons bezighouden met de oorzaken ervan. Allereerst moet de mythe uit de wereld
geholpen worden dat Nederland altijd zo geestdriftig voorstander van Europese
integratie is geweest. Ja, dat gold lange tijd voor de volksvertegenwoordiging, die
zelfs soms minister Beyen (1952-1956), een van de architecten van die integratie,
verweet te sleepvoeten.
Maar de bevolking? De uitslag van referenda zoals die in 1952 in Bolsward en
Delft gehouden zijn en waarbij respectievelijk 97 en 93 procent van de stemmers
zich voor een Europese federatie uitsprak, zegt niets. De kiezers zou in die dagen
net zo goed gevraagd kunnen zijn of ze voor of tegen ‘mother love and apple pie’
waren (zoals de Amerikaanse uitdrukking luidt). Met andere woorden: zolang de
kiezers zich niet door ‘Europa’ gebeten voelden en ook anderszins geen reden voor
ontevredenheid hadden, lieten ze ‘Europa’ graag aan de politieke klasse over en was
er dus in feite geen discussie over dit thema. Dat veranderde enigszins in de jaren
'60. Een nieuwe generatie stond op en verzette zich tegen het establishment en alles
wat dit in de twintig jaren tevoren had gewrocht, en daartoe behoorde ook ‘Europa’.
Premier Den Uyl (1973-1977), die via Nieuw Links luisterde naar die generatie,
was dan ook geen bevlogen ‘Europeaan’ (Evenmin trouwens als zijn voorganger
Drees was geweest). De PvdA werd en bleef sceptisch, en in de jaren '90 ging ook
de VVD onder Bolkestein tot de eurosceptici behoren (let wel: een euroscepticus is
nog geen eurohater). En de bevolking bleef even weinig bij de Europese zaak
betrokken als zij altijd was geweest.
Dat zij zich nu in meerderheid tegen het Europese grondwettelijk verdrag heeft
gekeerd, heeft dan ook minder met ‘Europa’ te maken dan met een algemene onvrede,
die overigens al drie jaar geleden, in de nadagen van het kabinet-Kok, tot uitbarsting
was gekomen na de moord op Pim Fortuyn, toen PvdA en VVD vrijwel werden
gehalveerd. Van die onvrede is nu, net zoals in Frankrijk, het grondwettelijk verdrag
het slachtoffer geworden, maar dat zou net zo goed met een ander voorstel kunnen
zijn gebeurd dat aan de kiezer zou zijn voorgelegd.
Er is dan ook, zoals de vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk
Willink, vorige week vrijdag in de krant zei, ‘een rechte lijn tussen de uitslag van de
verkiezingen van 2002, de sympathie voor de vakbondsacties in 2004 en de
standpuntbepaling rond het referendum’. ‘Dat negatieve sentiment is al veel eerder
ontstaan dan in 2002’, voegde hij eraan toe.
Wat hij daarmee bedoelde, bleef onduidelijk tenzij daarin een zinspeling op eerdere
uitbarstingen in onze geschiedenis gezocht moet worden, zoals de beeldenstorm
(1566), de lynching van de gebroeders De Witt (1672), het Pachtersoproer (1748),
het Palingoproer (1886) allemaal aanwijzingen dat het Nederlandse volk helemaal
niet zo nuchter en gematigd is als het zelf wel denkt. Daarbij komt dat in Nederland,
anders dan in Frankrijk, ‘Europa’ vooral een kwestie van geloof was, en nauwelijks
van intellectuele discussie ‘waarschijnlijk omdat de discussie over de Nederlandse
staat (...) zo pover is’, zei Tjeenk Willink. In het jaarverslag van de Raad van State
over 2003 had hij al opgemerkt dat ‘in Nederland zelden de term staat wordt gebruikt.
Er wordt altijd over overheid (het centrale bestuur) gesproken’.
Als al in intellectuele kringen waartoe de Staten-Generaal eigenlijk ook gerekend
zouden moeten worden eerder in termen van bestuur dan van staat gedacht wordt, is
het niet te verbazen dat in andere kringen slechts zeer vage voorstellingen, zo niet
misverstanden, bestaan over de staatkundige (d.w.z. politieke) functie van de
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Nederlandse staat in het toekomstige Europa. De morele en staatsrechtelijke functies
krijgen daarentegen veel meer aandacht.
Maar dit alles zijn kwesties van puur Nederlands belang. Wat zullen intussen de
internationale gevolgen zijn van het Franse nee (dat, zoals gezegd, veel beslissender
is dan het Nederlandse)? Het beste wat daarvan gezegd kan worden is dat Frankrijk
voorlopig, zeker tot de presidentsverkiezingen van 2007, uitgeschakeld is als
initiërende kracht in Europa.
Moeten we dan hopen dat de socialistische oppositie aan de macht komt? Die heeft
evenwel een nog zwaardere nederlaag geleden dan Chirac: terwijl 70 à 80 procent
van zijn achterban nog ja heeft gestemd, stemde 59 procent van de socialisten en 60
procent van de Groenen, tegen het advies van hun leiding, tegen. Daar mag ‘Europa’
dus ook niet al te veel van verwachten.
Volgt een zwaar aangeslagen Chirac de stemming van het land, dan zal hij de hem
resterende tijd eerder blokkerend in Europa optreden, getrouw aan het woord van
De Gaulle, die in oorlogstijd tegen Churchill en Roosevelt zei: ‘Ik kan geen concessies
doen: daarvoor ben ik te zwak.’ De benoeming van de napoleonist De Villepin tot
premier is in elk geval geen gunstig omen.
Of Chirac daarbij steun zal vinden bij Duitsland, hangt in de eerste plaats af van
de uitslag van de verkiezingen in september in dat land, maar van Duitsland, dat toch
al huiverig is als gidsland op te treden, zullen voorlopig evenmin initiatieven te
verwachten zijn. Van een relance européenne zal dus lange tijd geen sprake zijn.
Door een wonderlijke speling van het lot wordt Engeland per 1 juli voorzitter van
de Unie en valt het weer de taak te beurt op korte termijn de scherven van een Frans
nee bijeen te vegen. Weer, want toen Frankrijk in 1954 zijn eigen geesteskind, de
Europese Defensiegemeenschap, wurgde en aldus een crisis in Europa veroorzaakte,
was het de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, die door een
vernuftige constructie wist te verhinderen dat de Bondsrepubliek Duitsland op drift
raakte.
Maar de geschiedenis herhaalt zich nooit precies. Het is de vraag of Blair, wiens
positie thuis zeer verzwakt is, genoeg gezag heeft om Europa de leiding te geven die
het de komende tijd nodig heeft. Zo niet, dan ontstaat het risico dat, na Frankrijk een
Nederland, heel Europa op drift raakt.
NRC Handelsblad van 02-06-2005, pagina 9

De arrogantie der gelovigen
Nauwelijks hebben het Franse en het Nederlandse nee tegen het Europese
grondwettelijk verdrag weerklonken, of de technocraten staan al klaar om de betekenis
ervan te bagatelliseren. Het debat tussen drie deskundigen in het televisieprogramma
Buitenhof verleden zondag was daar een voorbeeld van.
Een paar compromissen, en vóór het eind van het jaar zou Europa weer op de rails
staan; dat was vroeger ook zo gebeurd. Dat was de algemene teneur. Een zware
onderschatting van de politieke en maatschappelijke draagwijdte van wat er in
Frankrijk en Nederland, en waarschijnlijk ook in andere landen van Europa, aan de
gang is. Maar laten we ons nu met een paar nevenverschijnselen bezighouden. De
scheidende Britse ambassadeur heeft in de Volkskrant bekend dat hij de discussie in
Nederland met leedvermaak heeft gevolgd. Tussen 1980 en 1984 zat hij ook in Den
Haag, en toen moest hij bijna dagelijks kritiek horen over hoe in Engeland over
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Europa werd gediscussieerd. Nee, dan in Nederland! Terwijl daar helemaal geen
discussie plaatsvond.
Nu, hoewel ik niet tot de nee-stemmers heb behoord, kan ik dit Britse leedvermaak
wel navoelen. Er zijn jaren geweest dat degeen die hier een vraag durfde te stellen
over de realiseerbaarheid van de Europese idealen - dus nog niet eens over de
correctheid ervan - op z'n best op een superieur of medelijdend glimlachje werd
getrakteerd en op z'n slechtst met vijandigheid bejegend. Europa was een kwestie
van geloof, en daar mocht niet aan getwijfeld worden.
Zo beperkte de discussie over Europa zich jarenlang bijna uitsluitend tot de kring
der bekeerden. Daarbuiten vond nauwelijks discussie plaats. Die ban is nu doorbroken,
met als gevolg een grotendeels irrationele reactie. Dat komt ervan. En nog konden
vele ja-activisten hun ongeduld met het domme volk, dat het licht maar niet wilde
zien, amper verhelen. Brinkhorst was hier prototypisch.
Die arrogantie werkt nog door na de nederlaag van het ja. Want nu wordt gezegd
dat de voorlichting heeft gefaald; we moeten het de mensen beter uitleggen. Alweer
de elites, de mensen die het beter weten, tegenover het domme volk. Geen wonder
dat het in opstand komt. Maar om het volk dan maar via meer referenda of brede
maatschappelijke discussies achterna te lopen, biedt ook geen oplossing. Feest der
democratie? M'n neus!
Tweede punt. Interessant is het te zien waar er in meerderheid ja is gestemd. In
plaatsen als Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Wassenaar, Laren, Naarden,
Bunnik, Rozendaal - allemaal plaatsen waar beter opgeleiden wonen met een hoger
inkomen. Er tekent zich dus een kloof in Nederland af waar meestal over gezwegen
werd, hoewel zij zich tijdens de revolte van Pim Fortuyn - de levende en de dode duidelijk had laten zien.
De stad Utrecht is een apart geval. Waarom zij, als enige grote stad, in meerderheid
ja heeft gestemd, vraagt om nadere verklaring. Interessant is ook Amsterdam, waar
Oud-Zuid en Centrum ja-wijken waren. Van Oud-Zuid is dat te begrijpen: het is een
‘rijke’ buurt, waar veel hoger opgeleiden wonen. Maar Centrum? Vroeger een echte
volkswijk, want de rijken hadden de grachtengordel al grotendeels verlaten. Nu zijn
zij - maar dan vooral nieuw-rijken - er teruggekeerd. Zelfs de Jordaan is een hippe
buurt geworden.
Overigens lag zeventig jaar geleden, bij de eerste verkiezingen waar de NSB aan
deelnam (die voor de Provinciale Staten in 1935), in Amsterdam het percentage
stemmen voor die partij hoger dan het landelijk gemiddelde (10,8 tegen 7,94), en in
die twee wijken nóg hoger. Voor Oud-Zuid (toen nog gewoon Zuid geheten) was
dat, opnieuw, niet verrassend; maar voor Centrum, dat toen nog, zoals gezegd,
grotendeels een volkswijk was, wél. Het ‘volk’ stemt niet altijd wijs. (Nota bene: de
NSB was toen nog een zogenoemde ‘nette’, burgerlijke partij, die pas later zou
radicaliseren en officieel antisemitisch worden.)
Derde punt. Ik had altijd gedacht dat de Nederlanders het monopolie op hufterigheid
hadden. Maar nu blijkt een Belg - en nog wel minister van Buitenlandse Zaken De
Gucht - ons op dit punt het record afhandig te hebben gemaakt. In een - overigens
niet zó gekke - poging tot analyse van het Nederlandse nee heeft hij de oorzaak o.a.
gezocht in de ‘brave stijfburgerlijkheid’ van premier Balkenende, ‘in wie ik geen
spoor van charisma kan ontwaren’.
Nu is De Guchts karakterisering van Balkenende niet helemaal onjuist, maar wie
in een glazen huis woont moet niet met stenen gaan gooien. Hoe zit het met het
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charisma van de tot in de puntjes verzorgde Verhofstadt of van de elegante Louis
Michel (‘big Loulou’), De Guchts voorganger? Of dat van De Gucht zelf?
Zullen we eens aan de edelman die zojuist minister-president van Frankrijk is
geworden, Dominique de Villepin, vragen wat hij van die politici uit zijn buurland
vindt? Helaas, de Villepin is, anders dan De Gucht, die een bijna Hollandse
recht-voor-zijn-raapheid tentoonspreidt, waarschijnlijk te diplomatiek om hier het
achterste van zijn tong te laten zien.
Sommigen vinden dat Nederland dit incident niet zo hoog had moeten opnemen
en minister Bot niet de Belgische ambassadeur op het matje had moeten roepen. Ook
de technocraten in Buitenhof leken die mening te zijn toegedaan. Bot heeft echter
ongetwijfeld - en terecht - gedacht: al te goed is buurmans gek.
Maar nu in serieuzer toon: De Guchts uitval is een blijk van het anti-hollandicisme
dat onder Vlamingen welig tiert. Het heeft te maken met het gevoel van achterstand
dat zij ten opzichte van Nederland hebben. Maar daar is nu geen enkele reden meer
voor. Met meer recht kunnen zij zich stoten aan de veronachtzaming, zo niet
geringschatting, waarmee Nederlanders de Vlamingen plachten (en vaak nog plegen)
te bejegenen.
In elk geval mogen de Nederlanders er geen rekening mee houden dat, naarmate
Vlaanderen sterker en zelfbewuster wordt - en er is geen beter voorbeeld van een
geslaagde emancipatie dan dat hetwelk Vlaanderen de laatste honderd jaar gegeven
heeft (hoewel het aan Nederland grotendeels voorbijgegaan is) - het zich vaker op
de Nederlandse lijn zal bevinden. Het tegendeel is eerder waar. Ook dat is Europa.
NRC Handelsblad van 09-06-2005, pagina 9

Pover denken over de staat en Europa
‘Helaas ontberen we (in Nederland) de intellectuele traditie. De geopolitiek ging in
Nederland al lang geleden overboord - sinds we de wereld aan de groten overlieten.
Het constitutioneel bewustzijn heeft zich nooit ontwikkeld.
(...) Afwezig is dus het besef dat de staat een artefact is, opgericht door een
“constituerende macht”, zijn uitdrukking vindend in een grondwet..’
Dit schreef de politiek filosoof Luuk van Middelaar vrijdag jl. op deze pagina in
reactie op het Nederlandse nee tegen het Europese grondwettelijk verdrag (‘Hoe
Nederland zichzelf opzijzette’, stond er boven zijn artikel). Het is een prijzenswaardig
kort artikel, maar roept, juist door die kortheid, vragen op. Wat bedoelt Van Middelaar
precies?
In mijn ogen sluit Van Middelaar - bedoeld of onbedoeld - naadloos aan bij wat
de vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, 27 mei jl. in deze
krant zei. Een van de redenen waarom de discussie over het referendum bij ons
intellectueel zo weinig bevredigend was, zocht hij hierin dat ‘de discussie over de
Nederlandse staat zo pover is’.
Dat was in feite een herhaling van wat hij in het jaarverslag van de Raad van State
over 2003 had gezegd, nl. dat ‘in Nederland zelden de term staat wordt gebruikt’
(behalve in ‘verzorgingsstaat’ en ‘rechtsstaat’). ‘Er wordt altijd over overheid (het
centrale bestuur) gesproken.’
‘In de Nederlandse Grondwet’, zo gaat Tjeenk Willink voort, ‘ligt dan ook
traditioneel een sterkere nadruk op de instituties dan op de staatkundige beginselen.
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(...) De staat kwam in zekere zin los van zijn maatschappelijke en politieke ankers.
Het idee van een Europese federale staat was daarom niet alleen een ideaal en een
economisch belang, maar ook een reddingsboei.’
Met andere woorden: het Europese eenheidsideaal ontsloeg ons van de plicht na
te denken over de staat, dus ook over de plaats van Nederland in het toekomstige
Europa (en al helemaal van die van de monarchie daarin). De enige partijen die daar
wèl zo nu en dan zinnige dingen over zeiden, waren de kleine christelijke partijen,
maar hun ideeën op dat gebied werden als folklore weggewuifd - als er überhaupt
kennis van werd genomen.
Maar waaraan kan die poverheid van het denken over de staat, die tot poverheid
van het denken over Europa heeft geleid, worden toegeschreven? De wortels ervan
liggen diep. Wat kunnen we van een discussie over de staat verwachten wanneer Jan
de Witt, één van de grondleggers van de Nederlandse staat, het belang ervan daarin
zag ‘dat allenthalve (= overal) rust ende vrede zij ende dat de commercie onverhindert
moge worden gedreven’?
Jan de Witt zei nog net niet dat het 't belang van de Nederlandse staat was dat er
overal vrede zou zijn opdat de commercie onverhinderd zou kunnen worden gedreven,
maar in de praktijk kwam het daar wel op neer. De oorlogen die Nederland toen
voerde, waren vooral om de zeeën vrij te houden voor de Nederlandse koopvaardij.
In feite was dat in de jongste tijd ook zo. Natuurlijk, Nederland vocht ook om zijn
onafhankelijkheid en grondgebied. Maar dat waren opgedrongen oorlogen. De
oorlogen die wij in de jaren '40 van de vorige eeuw voerden, waren, als we afzien
van de juridische en moralistische argumentatie, om het behoud van Nederlands
economische belangen in Indonesië, waarvan, volgens een vooroorlogse berekening
van o.a. de econoom Tinbergen, ongeveer 12 procent van ons nationaal inkomen
afhing.
In zo'n klimaat floreert het staatsrechtelijk denken, en vooral het
internationaal-rechtelijk denken (waarin Nederland dan ook coryfeeën heeft
voorgebracht, te beginnen met Grotius), eerder dan het denken over de staat, zijn
reden van bestaan en zijn doelen. Of zoals Van Middelaar zegt: de geopolitiek ging
in Nederland overboord sinds we de wereld aan de groten overlieten. Trouwens: toen
Nederland zelf nog een grote mogendheid was, werd ook niet in die termen gedacht.
Denk aan de definitie van Jan de Witt!
Nu kunnen we zeggen: gelukkig maar dat we nooit in termen van staat gedacht
hebben (om het beladen woord ‘geopolitiek’ maar helemaal niet te gebruiken).
Gelukkig hebben wij onze handen, wat dat betreft, schoon gehouden. Ach ja, die
zelfgenoegzaamheid geeft iets ‘knus’, maar aan de andere kant: eigenlof stinkt. Maar
hoe dit ook zij: het tast de these niet aan dat ons denken over de staat pover is - met
gevolgen voor onze Europese politiek.
Is het toeval dat ongeveer tezelfdertijd - op 31 mei jl. - de historicus Jan Bank, in
zijn Leidse afscheidscollege, dat gewijd was aan het religieuze nationalisme, tot de
conclusie kwam ‘dat men zich in Nederland zo weinig kan voorstellen van de
symboolwaarde van de Nederlandse staat; wèl van de monarchie, niet van de staat’.
Bank schrijft dit toe aan de invloed van de grote antirevolutionaire denker en
politicus Abraham Kuyper (minister-president van 1901 tot 1905), die de Hervormde
Kerk kritiseerde om haar theologische en administratieve verbondenheid met de
staat. De plaatselijke kerk moest weer de kern worden van de kerk. Zijn denkbeelden
betekenden, aldus Bank, ‘een neutralisering en ontmanteling van de staat’.
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Immers, Kuypers ‘opvatting van de soevereiniteit in eigen kring had tot gevolg
dat de maatschappelijke zelfstandigheid van de zogeheten levenskringen werd
bevorderd en de staat aan taak en onvloed moest verliezen.
(...) De staat werd in een confessionele heerschappij ontmanteld tot een
administratief apparaat en geneutraliseerd ten gunste van de maatschappelijke
instellingen en organisaties.’
De poverheid van ons denken over de staat heeft dus verscheidene historische
oorzaken (op z'n minst: Jan de Witt en Abraham Kuyper). Zij kan misschien moreel
gerechtvaardigd worden, maar heeft wel consequenties voor onze positie in een
Europa dat de erfgenaam is van geheel ander politieke tradities.
NRC Handelsblad van 16-06-2005, pagina 9

Nieuwe start, maar op welke grondslag?
Nu de ministerraad van de Europese Unie besloten heeft om, na het Franse en
Nederlandse nee, een denkpauze van een jaar in te lassen, kan het geen kwaad enkele
oude wijsheden - of laten we liever zeggen: theorieën - uit de kast te halen die in de
beginjaren van de Europese integratie genegeerd werden en, toen het zo goed ging
met Europa, zelfs gelogenstraft leken.
We beginnen met een uitspraak van de Bazelse historicus Jacob Burckhardt
(1818-1897): ‘Er is nog nooit een staat door een echt, d.w.z. van alle kanten vrijwillig
contract (inter volentes) tot stand gekomen. Ook in de toekomst zal er geen echt
contract tot stand komen. Kwam er een tot stand, dan zou het slechts een zwak
borelingske zijn; men zou voortdurend twisten over de grondslagen ervan.’
Let wel: Burckhardt heeft het over een staatkundige, niet een economische eenheid.
Met de bevriezing van het Europese grondwettelijke verdrag als gevolg van het
Frans-Nederlandse nee blijken de grenzen van de staatkundige, dus politieke integratie
bereikt te zijn.
Langs de weg der vrijwilligheid (inter volentes) is die integratie blijkbaar niet te
bereiken. Waar zij in de geschiedenis wél bereikt is, is dat gebeurd hetzij doordat de
constituerende staten of provincies zich door een gemeenschappelijke vijand bedreigd
voelden (bijvoorbeeld: Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten), hetzij doordat
een federator, meestal met bloed en ijzer, de staatkundige eenheid aan de delen
oplegde (voorbeeld: Bismarck). De laatste weg hebben de Europese staten na de
oorlog, gelukkig, niet willen opgaan.
En de eerste weg; die van bundeling van krachten tegenover een
gemeenschappelijke vijand? Het is onbetwistbaar dat in de beginjaren van de Europese
integratie (begin jaren '50) het bestaan van een als bedreigend gepercipieerde
Sovjet-Unie machtig tot dit proces van Europese integratie heeft bijgedragen, al zijn
er zeker ook andere factoren in het spel geweest (de toen nog verse herinnering aan
de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld).
Frankrijk heeft al vroeg geprobeerd een andere boeman dan de Sovjet-Unie te
creëren: Amerika. De Gaulle is daar al eind jaren '50 mee begonnen; van zijn opvolger
Pompidou is het woord: ‘Europa zal slechts Europa zijn als het zich onderscheidt
van Amerika’; en Chiracs optreden tegen Amerika tijdens de Iraakse crisis ligt nog
vers in het geheugen. De makke van deze weg is dat de meeste Europeanen hem niet
willen gaan. In 2003 stond er geen vereend Europa achter Chirac.
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Ook hier had Burckhardt dus een vooruitziende blik: zou er een staatkundige
eenheid tot stand komen, ‘men zou voortdurend twisten over de grondslagen ervan’
met dit verschil dat die twisten al zijn uitgebroken voordat die eenheid tot stand was
gekomen. In elk geval kan van een Europa dat geobsedeerd is door interne problemen
en twisten, niet verwacht worden dat het een majeure acteur op het wereldtoneel zal
zijn. Dat is ook een illusie die verlaten moet worden.
Maar om op het interne toneel terug te keren: de weg naar staatkundige eenheid
is voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Blijft over het ‘Europa der staten’. Wat dat
betreft, heeft De Gaulle gelijk gekregen, want volgens hem kon ‘er geen ander Europa
zijn dan dat der staten, behalve natuurlijk dat der mythen, der ficties, der parades’.
Let wel: ik beperk me nog steeds tot de staatkundige eenheid van Europa. Wat de
economische eenheid betreft, waren De Gaulle en zijn opvolgers heel wat minder
dogmatisch, omdat die eenheid Frankrijk allerlei voordelen, vooral op
landbouwgebied, bleek te brengen.
Graven we nog dieper naar de oorzaken van het Europese falen, dan moeten we
erkennen dat de democratie een van die oorzaken is. Bolkestein heeft eens gezegd
dat er geen Europese demos (volk) bestaat, dus dat er geen Europese democratie kan
zijn. Dat is juist, maar ook het ontbreken van een gemeenschappelijke taal is een
hindernis. Zo kan een populaire politicus in Duitsland geen politieke basis in
Nederland vinden, omdat hij niet (behalve in elitaire kringen) verstaan wordt.
De democratie kan zich dus alleen nationaal manifesteren, maar dat bergt altijd
het risico in zich dat ze zich dan tegen Europa manifesteert, zoals we dat op 29 mei
en 1 juni respectievelijk in Frankrijk en Nederland gezien hebben. Dan maar Europa
langs niet-democratische weg proberen tot stand te brengen? Dat zou tot nog grotere
backlashes leiden. Europa is tot de democratie gedoemd - met alle risico's daarvan.
Tot dusver heeft dit artikel een scherp onderscheid gemaakt tussen staatkundige
of politieke en economische integratie. Maar is dit onderscheid wel altijd te
handhaven? Zal een falen van de staatkundige integratie niet onvermijdelijk nadelige
invloed hebben op de reeds bereikte economische integratie?
In een interview in de krant van 18 juni jl. zegt de Leuvense hoogleraar Paul de
Grauwe, een econoom van wereldfaam: ‘Als we de euro en de muntunie willen
behouden, dan zijn we veroordeeld tot meer politieke samenwerking’ (verderop
spreekt hij van ‘politieke integratie’). ‘Als we dat laatste niet willen, en daar lijkt het
op in Frankrijk en Nederland, dan kan de euro op termijn niet stand houden.’
Toegegeven: de euro en de muntunie zijn niet de Europese Unie, staan er zelfs
formeel buiten. Maar wat daar dreigt te gebeuren - en het schenden van het
Stabiliteitspact door Frankrijk en Duitsland is al een slecht omen - hangt dat, volgens
dezelfde logica, ook niet het acquis van de EU boven het hoofd?
Wie deze rubriek door de jaren heen een beetje heeft gevolgd, zal in dit artikel
vertrouwde redeneringen en argumenten zijn tegengekomen, maar wie daarin een
triomfantelijk geluid heeft beluisterd - in de geest van: de feiten hebben mij gelijk
gegeven - heeft het mis. Sterker nog: de overtuigde ‘Europeanen’ hebben er goed
aan gedaan die redeneringen en argumenten te negeren. Immers, als zij ernaar
geluisterd hadden en niet naar het onbereikbare hadden gestreefd, zou zelfs het
bereikbare niet zijn bereikt. Zoals de dichter Robert Browning zegt: ‘...man's reach
should exceed his grasp.’ Maar wordt nu ook het bereikte bedreigd?
Nu bovenop de constitutionele crisis een budgetcrisis is gekomen, biedt de situatie
in Europa geen aanleiding tot enigerlei triomfgevoel en weinig tot hoop - tenzij een
relance uit zou gaan van verwachtingen die meer rekening houden met de naakte
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werkelijkheid. Daarbij kunnen die eertijds terecht genegeerde redeneringen en
argumenten misschien dienst doen.
NRC Handelsblad van 23-06-2005, pagina 9

‘De Europeaan bestaat niet’
Vele jaren geleden heb ik eens een boek van de Britse historicus Christopher Dawson
over Europa besproken. Wat ik me ervan herinner is, dat het één lied van heimwee
naar het middeleeuwse Europa was, toen er nog maar één godsdienst, de
rooms-katholieke, beleden werd en de elites in één taal, het Latijn, met elkaar
communiceerden.
Die herinnering klopt met wat de Winkler Prins over hem schrijft: ‘Zijn werken
houden een oproep in tot Europa zich te bezinnen op zijn christelijk verleden en zich
door de grote ideeën van het christendom naar een nieuwe toekomst te laten geleiden.’
Het verbaasde mij dan ook niet te lezen dat hij op 25-jarige leeftijd rooms-katholiek
was geworden.
En die bespreking van mij? Daarvan herinner ik me alleen vagelijk dat ik vond
dat Dawson helemaal geen rekening hield met het schisma dat de Reformatie in
Europa had veroorzaakt - een schisma waarvan de gevolgen zich ook nog in het nu
grotendeels geseculariseerde Europa lieten voelen.
Boven mijn bespreking had ik deze kop gezet: ‘Europa bestaat niet.’ Nu, dat viel
niet in goede aarde bij mijn adjunct-hoofdredacteur (en latere hoofdredacteur), die
een vurige ‘Europeaan’ was, zij het zeker niet van rooms-katholieke, maar van liberale
stempel. Maar juist als goed liberaal greep hij niet in.
Die kop - en de bespreking zelf waarschijnlijk ook - bevatte dus een betwiste
waarheid, maar wie schetst mijn verrassing toen ik vele jaren later, en wel in het
wetenschapskatern van deze krant van zaterdag 25 juni jl., boven een paginavullend
artikel de grote kop zag staan: ‘De Europeaan bestaat niet.’ Is er dan toch nog
gerechtigheid in deze wereld?
In dit artikel vat Kees Versteegh het resultaat samen van een onderzoek van de
Universiteit van Tilburg over de - en ik citeer nu het artikel - ‘zeer uiteenlopende
opvattingen van Europeanen uit 33 landen ten aanzien van godsdienst, opvoeding,
werk, familie, tijd, politiek en Europa’.
Nog enkele citaten uit dit samenvattende artikel: ‘Van de bijna 40.000 ondervraagde
burgers in 33 landen blijken slechts vijf procent zich Europeaan te voelen.’ ‘Europa
is alleen geaccepteerd op een instrumentele en utilitaire manier; er bestaat geen
emotionele of affectieve aantrekkingskracht.’
En: ‘terwijl in de Middeleeuwen het christendom het dominante waardensysteem
van Europa had gevormd’, is er een vijfhonderd jaar later geen ‘nieuw samenhangend
patroon, bijvoorbeeld een seculier, postmaterialistisch waardenstelsel’ voor in de
plaats gekomen. Er is ‘eerder sprake van versplintering van waardenstelsels’.
Uit een soortgelijk artikel in de Volkskrant citeer ik: ‘De onderzoekers concluderen
dat Europa als culturele eenheid niet bestaat.’ Weliswaar ontwikkelen alle landen
zich in ‘moderne’ richting, maar elk land heeft zijn eigen tempo en zijn eigen patroon.’
‘Wie de cijfers tot zich laat doordringen, is niet verbaasd dat de Europese integratie
stagneert.’
‘Is dat erg?’, vraagt prof. W. Arts, die als socioloog bij het onderzoek betrokken
was. Hij beantwoordt die vraag zelf: ‘Niet als je de Europese Unie primair beschouwt
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als een gemeenschappelijke markt. Wél als je van Europa een wereldmacht wilt
maken, die ook politieke en militaire betekenis heeft. In dat geval moeten de burgers
zich sterker met Europa identificeren.’ En dat doen ze niet, zoals gebleken is uit het
Franse en het Nederlandse nee.
Het zou frivool zijn te smalen over een onderzoek dat ontdekt wat iemand met
een beetje kennis van de geschiedenis, die zich niet laat leiden door wensdenken, al
veel eerder had kunnen vertellen. Wat zo iemand beweert kan gemakkelijk genegeerd
worden, het resultaat van zo'n onderzoek moeilijker. Ik heb alleen bezwaar tegen de
titel waaronder de resultaten ervan zijn verschenen: Atlas of European Values. Het
onderzoek toont juist aan dat er geen Europese waarden bestaan, wél waarden in
Europa.
Dat bezwaar gold ook de conferenties over ‘Europese waarden’ die vorig najaar
op instigatie van premier Balkenende zijn gehouden. Je komt onvermijdelijk terecht
in een soort euroblaba, die het Tilburgse onderzoek gelukkig doorprikt. Mij doen die
conferenties erg denken aan de conferenties die vlak na de oorlog - nog voordat de
Europese integratie was begonnen - vooral in Zwitserland, het vrijwel enige land dat
de oorlog ongeschonden was doorgekomen, werden gehouden.
Die conferenties werden toen sterk overheerst door Franse intellectuelen, die zich
niet geremd voelden door een volslagen onwetendheid omtrent (en gebrek aan
belangstelling voor) de rest van Europa (als er al Duitsers aan mee mochten doen,
dan hielden die zich, zo kort na Hitler, diplomatiek koest). Een deelnemer kon de
indruk krijgen alsof de Europese geest van Frans fabrikaat was.
Uit het verslag van een zo'n conferentie, in 1946 in Genève gehouden - dat verslag
kwam mij onlangs onder ogen - blijkt dat één Nederlander daartegen in opstand
kwam. Die Nederlander was ene ‘M. Reininck’. Dat kan niemand anders zijn geweest
dan mr. H.J. Reinink, toen secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en later directeur-generaal voor de culturele betrekkingen
met het buitenland.
We horen allemaal over Paul Valéry en André Gide, zei hij, het is alsof er nooit
een Kafka of Berdjajev, Ortega y Gasset of Ferrero, Priestley, Huxley en, wat de
Nederlanders betreft, Huizinga of Jacques de Kadt hebben bestaan. (Van Huizinga's
Herfsttij der Middeleeuwen en In de schaduwen van morgen kwamen de - overigens
slecht verkochte - Franse vertalingen vele jaren na de Engelse, Duitse en andere.)
Maar Reinink ging nog verder: ‘De westerse cultuur zal niet verloren gaan als
Frankrijk en Engeland haar niet meer zouden leiden, evenmin als zij verloren is
gegaan toen Portugal, Spanje en Nederland ophielden dominerende naties te zijn.
Wij kunnen onze Europese cultuur’ - daar geloofde Reinink blijkbaar nog in - ‘niet
straffeloos van die van de rest van de wereld scheiden.’
Dit was vloeken in de toen nog zeer romantische ‘Europese’ kerk, waarvan de
Nederlander Henk Brugmans, stichter van het Europacollege te Brugge (en, niet
toevallig, ook een bekeerling tot het rooms-katholicisme), een representant was.
Reinink was nuchterder en keerde zich, getrouw aan een Nederlandse traditie, tegen
het Franse cultuurimperialisme. Hij zou (hij overleed in 1979) waarschijnlijk met
instemming kennis hebben genomen van de resultaten van het Tilburgse onderzoek.
NRC Handelsblad van 30-06-2005, pagina 9

Wouter Bos' Europa der staten
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Wanneer de politieke leider van de grootste oppositiepartij, die volgens de
opiniepeilingen de grootste partij überhaupt is en dus een goede kans maakt binnenkort
tot regeringsverantwoordelijkheid geroepen te worden, een programmatische rede
over Europa houdt, zou je verwachten dat de Nederlandse media daar uitvoerig over
zouden berichten.
Maar nee, hoor. Alleen in Het Financieele Dagblad van 25 juni vond ik een verslag
van de rede die Wouter Bos daags tevoren had gehouden voor een congres van
Europese socialisten te Wenen, plus een commentaar daarop. Goed journalistiek
werk! Waarom hebben de andere media het laten afweten? Ik weet het niet. Het is
ook niet van algemeen belang.
Waarom verdiende Bos' rede meer publiciteit dan zij kreeg? In de eerste plaats
omdat het een buitengewoon eerlijke analyse was van de huidige Europese crisis.
Zonder zo'n analyse hoeven we niet eens te proberen een uitweg uit die crisis te
zoeken. Bos schroomde niet heilige huisjes en oude ballast overboord te werpen. Hij
begon ermee te zeggen dat er een ‘eerlijk verhaal’ verteld moest worden over de
onontkoombaarheid van de mondialisering, over de vergrijzing en de daaruit
voortvloeiende onontkoombaarheid van aanpassingen in de sociale zekerheid, over
de migratie als een permanent probleem. Over dit alles en nog veel meer moeten de
politici eerlijk zijn ‘of we het leuk vinden of niet’.
We moeten ook onder ogen zien dat Europa een ‘samenwerking van natiestaten’
zal blijven, die soevereiniteit delen op een beperkt aantal essentiële onderwerpen,
gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en beginselen van internationaal recht.
Dit Europa moet open blijven voor Europese staten die bereid zijn zich aan de regels
te houden.
Eveneens moeten we erkennen, zei Bos, dat ‘in tijden van groeiende onzekerheid
en bij afwezigheid van een duidelijke Europese identiteit, mensen willen vasthouden
aan hun nationale identiteit als iets wat hun althans enig houvast biedt in een wereld
waarin zoveel andere structuren en waarden voortdurend verschuiven’.
Daarom zal het nodig zijn op sommige gebieden ‘meer Europa’ te hebben, maar
op andere gebieden ‘minder Europa’. (Tot zo'n conclusie was minister Bot in zijn
rede te Berlijn in juni vorig jaar ook al gekomen.) Ook achtte Bos een soort van
Europa à la carte onvermijdelijk, niet alleen omdat veel burgers de uitbreiding en
integratie van Europa niet schijnen te kunnen bijhouden, maar ook omdat het in een
‘meer en meer heterogene Unie moeilijker zal zijn bredere samenwerking op een
verscheidenheid van onderwerpen te bereiken’.
Samenvattend zei Bos dat, na de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten, de
verwerping van het grondwettelijk verdrag en het fiasco van de Europese begroting,
‘wij getuigen zijn geweest van zowel het einde van het eurofederalisme als de
Europese Unie als een in de kern Duits-Frans project’.
Dat laatste hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen in, vooral, Duitsland. Ruimt
Schröder binnenkort het veld en dat hangt weer af van de beslissing van
bondspresident Köhler, die binnen twee weken verwacht wordt dan is het nog de
vraag of zijn opvolg(st)er tot een renversement des alliances zal besluiten. Ook voor
de CDU is de Frans-Duitse ‘vriendschap’ een geloofsartikel.
Dit wat het analytische deel van Bos' rede betreft. Wat het beleidsgedeelte aangaat,
is hij minder concreet. Eerst moet het vertrouwen in de politiek, de economie, de
toekomst hersteld worden. De mensen moeten weer het gevoel krijgen hun eigen lot
in handen te hebben. Dan moet het vertrouwen in ‘Europa’ terugkomen. Voor de
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sociaal-democratie betekent dat: ‘werk, onderwijs, werk, sociale zekerheid, werk,
werk en werk.’
Pas daarna, ‘wanneer we vooruitgang hebben geboekt wat die eerste twee taken
betreft, hebben we misschien een kans met nieuwe geloofwaardige voorstellen over
het toekomstige Europa te komen, maar ik herhaal: nieuwe voorstellen, niet een
verworpen grondwettelijk verdrag’.
Hier zullen de meningen waarschijnlijk meer uiteenlopen dan over Bos' analyse
ook al omdat het drie-takenpakket dat Bos voor ogen staat, noodzakelijkerwijs veel
tijd zal vergen, en Europa is geen broeikasproject, waaraan in alle rust gewerkt kan
worden zonder acht te slaan op de ontwikkelingen in de rest van de wereld. De
mondialisering wacht niet; Amerika, China en India evenmin.
Niettemin heeft Bos een duidelijke aftrap gegeven voor het debat over Europa,
dat na het Nederlandse ‘nee’ niet mag verzanden in een Breed Maatschappelijk Debat
in halflege zaaltjes, waaraan een Kamer die haar eigen verantwoordelijkheid niet
aandurft, het wil overlaten.
Overigens is het voor degeen die historisch geïnteresseerd is, interessant de
Werdegang van het Europese ideaal in Nederland af te lezen aan de standpunten die
Bos' voorgangers als politieke leider van de PvdA innamen. De eerste was de onlangs
op 104-jarige leeftijd overleden Van der Goes van Naters (1946-1951). Deze was
een bevlogen ‘Europeaan’, die enige tijd volstrekt van de kaart was toen Frankrijk
in 1954 het project voor een Europese Defensiegemeenschap juncto Politieke
Gemeenschap ad acta had gelegd. Zijn directe opvolgers Donker, Burger, Vondeling
en Nederhorst (1951-1967) waren, zij het minder opgewonden, wel aanhangers van
een supernationaal Europa.
Dat was met Den Uyl, die met tussenpozen tussen 1967 en 1986 fractieleider was,
veel minder het geval. Zijn partijgenoot Vredeling noemde hem zelfs een nationalist.
In elk geval vond Den Uyl het tempo van de Europese integratie minder belangrijk
dan het soort Europa waarnaar gestreefd moest worden. Voor hem was dat een
progressief, voor zijn opvolger Van Thijn zelfs een socialistisch Europa. De latere
fractieleiders waren meer pragmatisch. Kok (1986-1989) had ook op Europees gebied
geen last van ideologische veren.
Het is een ontwikkeling die ook in andere partijen te bespeuren is. Bos heeft er
het duidelijkst uiting aan gegeven. Dat kon hij mede doen omdat hij (nog) geen
regeringsverantwoordelijkheid draagt, maar dat doet niets af aan de verdiensten van
zijn rede.
NRC Handelsblad van 07-07-2005, pagina 9

De nacht van Gethsémane
Wie, zoals Willem Jan Otten, dichter, essayist en (toneel)-schrijver is en bovendien
dit jaar de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen, ben ik geneigd bij voorbaat met
eerbied te benaderen. Betaamt het mij wel een paar kritische kanttekeningen te maken
naast zijn essay over Pascal in het julinummer van M, het maandblad van deze krant?
Willem Jan Otten is kennelijk ook een grotere kenner van deze Franse wijgeer
dan ik ben. Niettemin deed één citaat in dit essay bij mij enige vragen rijzen. Het is
dit citaat: ‘Jezus zal tot het einde van de wereld met de dood worstelen. Gedurende
die tijd mag er niet geslapen worden.’
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Otten voegt daaraan toe: ‘Maar de mensen slapen, zelfs Pascal.’ Bewijsvoering
ontbreekt. Wat Pascal betreft lijkt mij het tegendeel eerder waar. In zijn korte leven
(1623-1662) is hij bijna geen dag zonder hevige pijnen geweest, en zijn werken
getuigen van één voortdurende worsteling en een voortdurende waakzaamheid.
Maar wat ook ontbreekt - en dat is veel belangrijker - is een verwijzing naar de
bijbeltekst waar Jezus' worsteling met de dood (agonie, zegt Pascal) beschreven
wordt. Dat is toch wel nodig, vooral in een tijd waarin steeds minder mensen enige
notie hebben van wat er in de bijbel staat. Zonder zo'n verwijzing komt dit citaat als
't ware in de lucht te hangen.
Welnu, Pascal verwijst kennelijk naar de nacht die Jezus vóór zijn verraad en
gevangenneming doorbrengt in de tuin van Gethsémane. Hij neemt zijn discipelen
mee en vraagt hun wakker te blijven, terwijl hij in doodsnood tot God bidt: ‘Vader,
indien gij wilt, neem deze beker van mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe
geschiede.’
Maar terwijl Jezus in doodsstrijd is, vallen zijn discipelen in slaap. Tweemaal wekt
hij hen, maar tweemaal vallen zij weer in slaap. Het is vooral Petrus die in de
desbetreffende bijbelteksten genoemd wordt. Tot hem zegt Jezus: ‘Simon (de
eigenlijke naam van Petrus), slaapt gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken?’
Op deze scène doelt het door Otten gegeven citaat van Pascal. Het is nauwelijks
aan te nemen dat Otten dit niet weet, maar als hij aanneemt dat zijn lezers de
verwijzing naar Gethsémane niet nodig hebben omdat zij zo vanzelfsprekend is, dan
overschat hij toch, vrees ik, de bijbelkennis van velen hunner. Wat moeten zij met
dit citaat zonder die verwijzing?
Maar het citaat wordt nog interessanter als wij weten dat Jezus uitgerekend Petrus,
die sliep terwijl hij in doodsstrijd was en die hem, nog diezelfde nacht, driemaal zou
verloochenen, tot zijn stedehouder op aarde uitroept: ‘Ik zeg u dat gij Petrus zijt, en
op deze petra (= rots) zal ik mijn gemeente bouwen.’
Met andere woorden: de man die op een kritiek ogenblik in Jezus' leven meermalen
gefaald heeft, werd toch Jezus' stedehouder op aarde en, volgens rooms-katholieke
opvatting, de eerste paus. Hoe kan dat theologisch verklaard worden? Otten doet
daar in elk geval geen poging toe, maar hij had zich al van die taak vrijgesteld door
zelfs niet te verwijzen naar Gethsémane.
Wie een niet-theologische verklaring geeft van Pascals citaat is de Russische
wijsgeer Leo Sjestov (eigenlijk: Ljev Isakovitsj Sjwarzmann). In een essay getiteld
‘De macht van Gethsémane: de filosofie van Pascal’ schrijft hij dat de latere jaren
van Pascals leven ‘een ononderbroken martelende strijd tegen de wereld en Rome’
waren. Ja, tegen het gericht van Rome ging hij direct in beroep bij Jezus; dus tegen
de slapende kerk, bij de worstelende Jezus.
‘Vandaar de zo raadselachtige paradoxaliteit van Pascals filosofie, van zijn
levensbegrip: dat wat de mensen gewoonlijk geruststelt, wekt in hem de allergrootste
onrust, en omgekeerd: dat wat de mensen het meest vrezen doet in hem grote
verwachtingen geboren worden.’
Pascals filosofie is dus allerminst ‘mensvriendelijk’: ‘de mensen hebben iets
“positiefs” nodig, de mensen hebben behoefte aan iets beslissends, iets
geruststellends’, en dat geeft hun Pascal niet. Maar dat geeft hun Jezus, die tot het
einde der wereld in doodsstrijd zal zijn, evenmin. Dat geven hun de slapende Petrus
en zijn kerk wél.
Hier naderen wij die andere Russische denker, Dostojevski, die, in zijn gelijknamige
novelle, zijn Groot-Inquisiteur de weergekeerde Christus laat bezweren weer heen
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te gaan, omdat de eisen die zijn leer de mensen stelt, te zwaar zijn voor die zwakke
schepselen, terwijl de kerk daarentegen ook de zwakken liefheeft en hen verlost van
‘die verschrikkelijke opgave die hun zoveel last had bezorgd’.
Hoe is dat te verzoenen met de Jezus die de slapende en hem verloochenende
Petrus tot zijn stedehouder benoemt? Dat kan alleen wanneer we aannemen dat die
benoeming tot stedehouder een latere inlassing in de oorspronkelijke tekst is, een
inlassing ter meerdere glorie, niet van Jezus, maar van de kerk.
Eén ding moet mij nog van het hart. In zijn essay heeft Otten het terloops over de
lange lappen tekst van Pascal waarin woorden als ‘grace’ en ‘sin’ staan. Ik maak
daaruit op dat Otten Pascal in het Engels gelezen heeft. Dat neem ik hem niet kwalijk:
als 53-jarige behoort hij tot een generatie die geen Frans op school heeft gehad of
althans onvoldoende om Frans zelfs te kunnen lezen.
Maar waarom dan in het Engels? Hij zegt zelf dat er een mooie Nederlandse
vertaling van Pacals Pensées bestaat, en daarin worden ongetwijfeld de goede
Nederlandse woorden ‘zonde’ en ‘genade’ gebruikt. Overigens een nieuwe aanwijzing
dat Nederland zich intellectueel en cultureel aan het isoleren is van zijn naaste
omgeving, want met Duitse teksten moet je ook niet meer komen aanzetten.
NRC Handelsblad van 14-07-2005, pagina 7

Een bakermat der democratie
Wat is de bakermat van de moderne democratie in Europa (het antieke Griekenland
laten we even buiten beschouwing)? Frankrijk is erin geslaagd velen (en in de eerste
plaats zichzelf) te doen geloven dat die democratie ingeluid is door de Franse
Revolutie van 1789 - nadat natuurlijk het terrein voorbereid was door Franse denkers
als Montesquieu en Rousseau.
In Trouw van 13 juli herinnert Casper van Dongen, predikant in Den Haag, eraan
dat er een oudere stroming was die de democratie in Europa, en met name in
Nederland heeft beïnvloed. Die stroming was het calvinisme (hoewel zijn naamgever,
Jean Calvin, uit Frankrijk kwam).
In de door Calvijn geïnspireerde kerken - en er waren (en zijn) er vele: van uiterst
rechtzinnig tot uiterst vrijzinnig - kiezen de lidmaten ouderlingen en diakenen en zij het ingewikkelder - ook predikanten. Dat is de oudste vorm van democratie in
Europa - ontstaan in een tijd dat die als politiek concept nog helemaal niet bestond.
In Nederland was die kerkelijke democratie eigenlijk nog niet eens de oudste. Zij
vond hier in de waterschappen, waarvan de ingelanden zich verenigden tot het
aanleggen en beschermen van zee- en rivierdijken, een reeds actieve en succesrijke
vorm van democratie. En ook een vruchtbare voedingsbodem, want het is een sprookje
dat het calvinisme zo goed aansloot bij een reeds bestaande volksaard (sowieso een
ongrijpbaar begrip).
Hoe dan ook, ‘generaties Nederlanders - tot op heden tienduizenden gekozen
ambtsdragers, die tot in de kleinste dorpen keurig na vier jaar aftreden (en soms
worden herkozen) - zijn gepokt en gemazeld in deze oervorm van democratie, die
vanaf de basis werkt’, aldus Van Dongen. Het is de vraag of het grotendeels
onkerkelijke Nederland, dat bovendien zijn eigen historie vergeten is, dit eigenlijk
wel weet.
In het buitenland, afgezien van een paar Britse historici, hoeven we die kennis van
de Nederlandse geschiedenis al helemaal niet te verwachten. Daarom was het een
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verrassing dat vorig najaar uitgerekend een Franse filosofe, Blandine Kriegel, op een
van de door Balkenende geïnspireerde conferenties over Europese waarden een ‘oude
schuld’ afloste door te erkennen wat de Franse Republiek schuldig is aan wat zij
noemde de ‘republiek der geuzen’.
‘Niemand’, zei zij met zekere overdrijving, ‘zal betwisten dat de Hollandse
republiek’ - ook een historisch betwistbare term - ‘chronologisch voorafging’ aan
de Franse. De ‘Hollandse republiek’ dateert van 1579. Dat is 210 jaar eerder dan de
Franse Revolutie van 1789. Een genereuze geste van een Franse intellectueel.
Kriegel noemt niet de waterschappen en het calvinistische kerkbestuur als originele
vormen van Nederlandse democratie, die hun stempel zouden drukken op de latere
politieke democratie. Zij is, als filosofe, vooral geïnteresseerd in de intellectuele
wortels van die politieke democratie. Daarin hebben Franse denkers meer uitgeblonken
dan Nederlandse - hoewel zij veel aandacht besteedt aan Spinoza.
Zij verdoezelt ook niet het ‘fundamentele verschil’ dat de Nederlandse conceptie
van vrijheid scheidt van de Franse. Kort gezegd: ‘in de Hollandse republiek is de
vrijheid van godsdienst gegrond op de vrijheid van geweten, in de Franse op de
neutraliteit van de staat. De ene conceptie vertrouwt meer op de individu, de andere
op de staat.’
Ook ‘heeft de Hollandse republiek met kracht gekozen voor het stelsel van
scheiding der machten, terwijl de Franse republiek, met niet minder kracht, zich altijd
heeft gehouden aan de doctrine van de soevereiniteit’, waarvan ‘het doel de politieke
eenheid is in naam van het gemene goed en het algemeen belang, die oorspronkelijk
door de monarch werd belichaamd, maar op den duur aan het volk werd
toevertrouwd’.
Dat is inderdaad een kardinaal verschil, dat te weinig wordt onderkend - hetzij uit
beleefdheid hetzij uit een soort oecumenische gezindheid. Zeer globaal kan gezegd
worden dat de Nederlandse democratie, van begin af aan, eerder horizontaal
gestructureerd is, terwijl in de Franse democratie het verticalisme, met het daaraan
inherente centralisme, overheersend was.
Dat verticalisme werd niet doorbroken in tijden dat de soevereiniteit lag bij het
volk, in de vorm van de Conventie van 1792 en haar opvolgers, en zeker niet wanneer
een meer bonapartistisch regime heerste (hoewel het interessant is dat de Gaulle in
1969 aftrad, nadat het volk bij referendum een voorstel tot decentralisatie van de
staatsinrichting had verworpen).
Aan deze wezenlijke verschillen in opvatting over wat democratie is herinnerd te
hebben - verschillen die zich zeker ook in de toekomst nog zullen doen voelen,
wanneer het weer over een Europese ‘grondwet’ gaat - is de verdienste van Kriegels
referaat. De merkwaardige ideeën over de Nederlandse geschiedenis waarvan zij zo
nu en dan blijk geeft - twee werden terloops al genoemd - moeten haar vergeven
worden, maar zijn te curieus om niet even vermeld te worden.
Zo zegt zij dat de ‘Hollandse republiek verlopen (périmée) is na het falen van de
gebroeders De Witt (in 1672) om de Franse invasie (onder Lodewijk XIV) tegen te
houden en dat een meer klassieke monarchie in 1702 is hersteld na de verdwijning
van de republiek’.
Zeker, stadhouder Willem III, die na moord op de De Witten een eind maakte aan
het eerste stadhouderloze tijdperk, had, zoals de meeste stadhouders, monarchale
aspiraties, maar dat is iets anders dan monarchale macht (die hij in Engeland had).
Trouwens, hij stierf in 1702, en toen begon juist het tweede stadhouderloze tijdperk,
het tegendeel van de monarchie dus, die Kriegel in dat jaar hersteld ziet.
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Elders spreekt zij over de Bataafse republiek (1795-1806), die Napoleon en
Hortense de Beauharnais ‘dierbaar’ zou zijn geweest. Nu, Napoleon hield zo veel
van die republiek dat hij haar afschafte om er eerst het koninkrijk Holland van te
maken en haar tenslotte helemaal bij Frankrijk in te lijven.
En wie was Hortense de Beauharnais? Zij was Napoleons stiefdochter, die hij
dwong met zijn broer Lodewijk te trouwen. Deze werd koning van Holland, maar
zij vond dit land zo vreselijk dat zij de meeste tijd in Franse badplaatsen verbleef.
Napoleon, dat is waar, had enkele Nederlandse favorieten, bijv. generaal Van
Hogendorp en admiraal Verhuell (die een van Hortenses minnaars was - zó ver ging
haar afkeer van ons land nu ook weer niet).
NRC Handelsblad van 21-07-2005, pagina 7

Taalgebruiker en taalkundige
Tussen 1956 en 1960 verscheen er, eens in de veertien dagen, een taalrubriek in de
toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant, een van de twee kranten waaruit in 1970
NRC Handelsblad is ontstaan.
Die rubriek was niet van een dilettant op taalgebied, zoals er zovelen zijn (ik o.a.),
maar van een taalkundige: de latere prof. dr. H. Schultink.
De artikelen die in die rubriek zijn verschenen, zijn nu met enkele andere gebundeld
in een boek: Van onze taalkundige medewerker, bezorgd door C.A. Portielje en J.
Noordegraaf (uitg. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam). Het was voor mij een
merkwaardige gewaarwording ze na zoveel jaren weer eens te lezen.
Wat viel mij vooral op? In de eerste plaats dat die artikelen niet of nauwelijks aan
actualiteit hebben ingeboet, maar dat is, bij nader inzien, niet zó merkwaardig: de
taal verandert wel, en de taalwetenschap heeft in die tussentijd, naar ik aanneem,
ook vorderingen gemaakt, maar dat betekent niet dat de algemene opmerkingen die
Schultink over taal maakte, nu verouderd zijn.
Andere opmerking: Schultink schrijft dat zijn rubriek ‘niet op de vakman gericht’
is. Dat zal inderdaad zijn bedoeling zijn geweest, maar voor de lezer van vandaag
zijn zijn artikelen, over 't algemeen, geen lichte kost. Ik vraag mij af of de huidige
lezer er nog tijd en geduld voor zou hebben en of er nog een krant zou zijn die ze
zou opnemen.
Maar ja, de oude NRC werd niet voor niets wel eens de professorenkrant genoemd
voor de een eretitel, voor de ander een spotnaam. Wat nu ook opvalt is Schultinks
enigszins gedragen, plechtstatige stijl, maar die was toen gebruikelijk in zogenaamde
kwaliteitskranten (een woord dat toen nog niet gebruikt werd). Waarschijnlijk is
Schultinks taalgebruik in de tussenliggende jaren ook geëvolueerd.
Onwillekeurig heb ik mij afgevraagd of ik, die toen al redacteur van de NRC was,
ook zo schreef. Het antwoord hangt van nader onderzoek af (dat ik niet gepleegd
heb), maar wel heb ik mij er zelf al vroeg op betrapt dat de taal die ik in deze rubriek
(die toen trouwens nog niet bestond) gebruikte, losser, persoonlijker, gemeenzamer
was dan wanneer ik zo nu en dan een hoofdartikel moest schrijven.
Hoe kwam dat? De verklaring ligt waarschijnlijk hierin dat in het hoofdartikel de
krant aan het woord is. De krant is weliswaar, volgens het Franse gezegde, een
monsieur (ook het hoofdartikel wordt door één iemand geschreven), maar pretendeert
te spreken namens een grotere eenheid: een bevolkingsgroep of een
wereldbeschouwing. Vanzelf gaat de schrijver dan plechtstatiger schrijven.
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Maar genoeg van deze, deels overigens niet-taalkundige, beschouwingen. Laat ik
nu een paar passages uit Schultinks boek aanhalen, te beginnen met een die min of
meer aansluit bij het voorgaande:
‘Vrijwel alle grammatica's van het Nederlands en dit geldt evenzeer de andere
cultuurtalen berusten op de schrijftaal of op zijn hoogst op de zeer verzorgde
spreektaal’ (dit in een bespreking van een proefschrift over syntactische verschijnselen
bij onvoorbereid spreken, dat onder de volgens Schultink ‘al te populaire’ titel Praat
op heterdaad verschenen was).
‘Heinrich Heine heeft eens als bouwstof voor een mop genoteerd: “Die Holländer
glauben, Deutsch sei verdorbenes Holländisches”. Het grappige is dat het waar is.
Duits is, in zekere zin, bedorven Nederlands. Het Duits is gewijzigd, waar het
Nederlands op een oudere trap is blijven staan.’
Dat komt doordat ‘het Nederlands-in-de-dop reeds eigen wegen insloeg toen het
Hoogduits alleen nog maar in embryonale staat bestond. Ook in dit licht is het dus
van alle grond ontbloot het Nederlands als een Duits dialect te beschouwen.’ (Deze
in Duitsland gangbare opvatting sprak ook Göring eens uit in een gesprek met een
hoogst verontwaardigde Mussert, die dan ook eerder nationalist dan nazi was).
Zo heeft het Nederlands niet deelgenomen aan de zg. Hoogduitse
klankverschuiving. ‘Dit manifesteert zich tot op de huidige dag in de p, t en k in
woorden als lopen, laten en maken, waar de Nederlandse medeklinkers iets veel
ouders representeren dan de overeenkomstige Duitse.’ Wat dat betreft is er dus geen
reden voor minderwaardigheidsgevoelens tegenover het Duits. ‘De grote
scrupuleusheid op het punt van de “germanismen” is in zekere zin een erkenning
van eigen zwakheid tegenover de grote buurman.’ Dit is overigens een uitspraak van
prof. C. Soeteman, die Schultink met instemming aanhaalt. Hijzelf is geen purist, hij
schroomt niet het woord uitbouwen (in de zin van verder tot ontwikkeling brengen)
te gebruiken.
Het tegendeel is eerder waar: ‘In het verleden heeft ontlening van vreemde
elementen in hoge mate tot verrijking van onze taal bijgedragen. Hoe zou het
Nederlands van thans eruitzien zonder oorspronkelijk uitheemse woorden als: straat,
ezel, kopen, kaas, boter, kus en brief? [...] Dergelijke woorden de toegang tot onze
moedertaal te ontzeggen zou op den duur onherroepelijk tot verarming van het
Nederlands leiden.’
Ook het Duits heeft tot die verrijking bijgedragen. Daarom hoewel niet in de eerste
plaats daarom ‘wekt het bij buitenlandse vakgenoten altijd verbazing wanneer ze
erachter komen dat de neerlandistiek op universitair niveau in Nederland vrijwel
geheel los van de studie van het Duits wordt bedreven’. Is daar intussen verandering
in gekomen?
De taalkundige moet onderscheiden worden van de taalgebruiker: ‘De taalgebruiker
blijkt in het algemeen behoefte te hebben aan normen. De taalgeleerde kiest principieel
een andere positie. Hij is een onderzoeker en begint met de feiten te accepteren zoals
die zijn. De normatieve houding die sprekers en schrijvers van een taal aannemen,
behoort tot deze feiten, en de linguïst heeft dus mede tot taak zich in deze houding
te verdiepen.’
Heb ik in het begin van dit artikel van Schultinks eigen taal gezegd dat zij de tijd
verraadt waarin zij werd geschreven, in andere opzichten loopt hij vooruit op een
latere ontwikkeling. Zo schreef hij, toen al, over een tekst en haar uitwerking, een
familie die zijn stempel drukte, een kennis van dialecten die zijn nut heeft en, ten

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

slotte, van kerkenraad. Maar dit laatste is een kwestie van spelling, en die heeft niets
met taal te maken.
NRC Handelsblad van 28-07-2005, pagina 9

Ontspoorde ethiek
Dit sta voorop: ik ben geen kenner van de islam, kan mij dus zelfs bij benadering
niet inleven in wat de aanhangers van die godsdienst bezielt (dat vind ik zelfs bij
rooms-katholieken al zo moeilijk), maar ik heb, vooral na 11 september 2001, wel
mijn best gedaan er zoveel mogelijk over te lezen (wat nog een fractie is van wat
erover is geschreven).
Vooral intrigeerde mij de vraag hoe het komt dat goed opgeleide, vaak in het
Westen schijnbaar geïntegreerde jongemannen ertoe komen zulke aanslagen te plegen
als in New York, Washington, Madrid, Amsterdam (moord op Theo van Gogh) en
Londen met inzet van eigen leven. Hun godsdienst biedt blijkbaar niet voldoende
verklaring juist omdat ze meestal zo geïntegreerd leken.
We moeten dus de verklaring ook elders zoeken, dacht ik. En toen kwamen mij,
als bij toeval, vorige week een paar artikelen en interviews te hulp, die althans een
begin van een verklaring boden: artikelen van resp. Faisal Devji, hoogleraar aan de
New School University in New York (Financial Times, 25 juli); Farhad Khosrokhavar
in Le Monde (26 juli); Bart Nooteboom, hoogleraar te Tilburg, in onze krant (27 juli)
en Bram de Swaan, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (de Volkskrant,
27 juli).
Laten we beginnen met De Swaan: de daders ‘zitten in een omgeving waar ze zich
gekleineerd voelen. Erger: ze voelen dat hun afkomst, hun ouders gekleineerd worden.
Pubers en adolescenten reageren daar heftig op. De situatie waar we nu in zitten, is
deels vergelijkbaar met die van de Baader-Meinhofgroep’ (die in de jaren '70 en '80
moordaanslagen pleegde in Duitsland).
Het islamitisch terrorisme is dus een specifieke uiting van een algemeen
verschijnsel. Overal zijn er mensen die zich gekleineerd, gefrustreerd of verongelijkt
voelen en naar wraak dorsten. Het Westen heeft daar al kennis mee gemaakt in de
jaren '20 en '30. Nooteboom noemt dan ook, behalve het terrorisme van
Baader-Meinhof, ook hen die ‘in opdracht van Hitler en Stalin miljoenen hebben
vermoord in naam van een politiek ideaal’.
Ook Faisal Devji trekt een vergelijking met de westerse samenlevingen: ‘In vele
opzichten lijken die heilige krijgers op de leden van de ons vertrouwdere netwerken,
zoals die voor het milieu of tegen oorlog en globalisatie’. Maar die zijn tot dusver
niet tot moord overgegaan (als we even afzien van Pim Fortuyns moordenaar). De
vergelijking geldt dan ook niet de middelen, maar de onlust met de omgeving.
Iets wat de onderling zo verschillende uitingen van onvrede ook bindt, is, zegt
Devji, dat hun ‘hartstocht uit dezelfde bron komt niet die van persoonlijke ervaring
met onderdrukking, maar die van het aanzien van de onderdrukking van anderen’.
Inderdaad waren de moordenaars maatschappelijk vrij succesrijk en, zo niet, dan
genoten zij sociale bijstand. (Ik sluit de tweede, overigens mislukte, serie aanslagen
in Londen en die in Sharm el-Sheikh uit, omdat die gepleegd werden door minder
geïntegreerde lieden, komend resp. uit de Hoorn van Afrika en bedoeïenenstammen
in de Sinaï.)
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Een verschil is natuurlijk dat de islamitische terreur zijn rechtvaardiging zoekt in
een godsdienst (al namen niet alle moordenaars het zo nauw met de geboden van
hun godsdienst) en de terreurbewegingen in het Westen in een politiek of ethisch
ideaal. ‘Er is iets in mensen dat hen ertoe brengt extremisme te zien als een deugd’,
zegt Nooteboom. Hij spreekt van de ‘diep menselijke hang naar het absolute’, die
ook het Westen kent.
In dit verband wijst Khosrokhavar op ‘de instorting van de westerse utopieën
communistische, trotskistische of maoïstische die vrije ruimte heeft gelaten aan die
vorm van de islam die hier de godsdienst wordt van de onderdrukten, daar die van
de vernederden, elders die van een natie’. Die ideologische ruimte wacht in het
Westen overigens ook op invulling, maar dan waarschijnlijk niet door de islam.
Voor Devji betekent dit dat ‘wij niet worden bedreigd door een revolutie, ideologie
of staat, maar door de praktische middelen waarvan een bepaalde ethiek gebruikmaakt,
nu er geen wereldomspannende politieke ideologieën bestaan’. Het woord bedreigd
maakt duidelijk dat hij dit niet zegt ter vergoelijking van die ‘praktische middelen’
(een ander woord voor terreur).
We moeten ons dan ook niet blindstaren op die middelen (al moeten die bestreden
worden), maar ons richten op de drijfveer die erachter zit. Devji noemt die ‘van
nature ethisch’. Die erkenning doet Nooteboom zeggen: ‘Terwijl wij de extremist
zien als de belichaming van het kwaad, ziet hij zich als een bevlogen idealist, die
zichzelf offert aan een ideaal dat boven het individu uitstijgt.’
Moeten wij deze mensen utopisten noemen? Nauwelijks, want hun staat geen
koninkrijk op aarde voor ogen. Een islamitisch politiek programma bestaat dan ook
niet, in tegenstelling tot de politieke programma's die het Westen in de twintigste
eeuw heeft geproduceerd en gedeeltelijk, ten koste van miljoenen slachtoffers, heeft
verwezenlijkt.
Maar is Al-Qaeda dan geen centrale die alles leidt, een soort van islamitisch
politburo? Het is opmerkelijk dat Devji en Khoskorhavar de betekenis ervan laag
aanslaan. Voor de laatste is het niet meer dan een letterwoord of acroniem, waarvan
anderen gebruikmaken, en volgens Devji mist Al-Qaeda ‘een coherente ideologie of
zelfs een visie op de toekomst’.
En volgens de Egyptische publicist Issam Darras (en eens een, zoals in Der Spiegel
van 1 augustus aangekondigd, van de ‘nauwste aanhangers van Osama bin Laden)
‘houdt Al-Qaeda zich niet meer bezig met de uitwerking van aanslagen’. Dat laat
het over aan afzonderlijke groepen over de hele wereld, die op z'n hoogst
dwarsverbindingen met elkaar hebben.
Ook als die analyse juist is, moet dit niet leiden tot bagatelliseren van het islamitisch
terrorisme. Het wordt er eerder ongrijpbaarder, dus gevaarlijker door. Hoe dit te
bestrijden? Nooteboom zegt: via ‘opvoeding, onderwijs, politiek en media. We
moeten die jongeren serieus nemen, ze bij het debat betrekken [...] en komen met
ideeël tegengif’. Anderen gokken op gematigde islamieten.
Heel mooi, maar Devji zegt dat die ‘gematigden weinig succes hebben gehad in
de 150 jaar van hun bestaan’ en dat ‘de verbreiding van deugd via onderwijs op
zichzelf een droom is van de negentiende-eeuwse staat’. Bovendien: extremisten,
van welke kleur of afkomst ook, willen helemaal geen debat. Met de duivel (zoals
ze ons zien) debatteer je niet.
In een gesprek met Luuk van Middelaar spreekt de Duitse historicus Reinhart
Koselleck van ‘de omslag van de overwinning óp de tegenstander naar de vernietiging
ván de tegenstander’ (in: Utopie: utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste
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eeuw. Zutphen 2002). Die omslag voltrok zich in de Tweede Wereldoorlog, en die
tijd liet westerse voorbeelden van ontspoorde ethiek (= leer van goed en kwaad) zien.
NRC Handelsblad van 04-08-2005, pagina 7

De politiek met vakantie
De wereld mag morgen vergaan - Binnenhof en Buitenhof zijn met vakantie. De
straten zijn leeg, en de kranten ook. Ik vind er in deze tijd weinig in van mijn gading
(toegegeven: een subjectief criterium); in de Nederlandse kranten nog minder dan
in sommige buitenlandse, zoals de Financial Times en de Frankfurter Allgemeine.
Daarom wil ik deze keer (en misschien ook wel een volgende keer) putten uit mijn
voorraad knipsels, die ik in de afgelopen maanden verzameld heb, artikelen waarvan
de inhoud mijn belangstelling wekte, maar die ik tot nu toe niet in een eigen artikel
had kunnen verwerken.
Ik begin met wat ik vond in de twee christelijke dagbladen, het Reformatorisch
Dagblad en het Nederlands Dagblad (bladen die, zo is mijn indruk, over 't algemeen
door de rest van de pers veronachtzaamd worden, terwijl ze toch heus ook in de
zomermaanden veel meer interessant materiaal bieden dan alleen maar nieuws over
wat wel smalend de ‘zwartekousenkerken’ genoemd wordt, en aan ‘opleuken’ van
de krant doen ze helemaal niet).
Eerst een vraaggesprek met de historicus prof. dr. N.C.F. van Sas (Universiteit
van Amsterdam) in het RD van 9 juli jl. Ik neem daar het volgende uit over: ‘Onze
geschiedenis noem ik wel een mythe-estafette. Tot de Franse tijd hadden we de
Bataafse mythe: de Batavieren in hun strijd tegen de Romeinen. Die Batavieren
waren de oer-Nederlanders.’ (Die mythe heeft zich toch nog een tiental jaren tot in
de Franse tijd voortgezet: van 1795 tot 1806 hadden we immers de Bataafse
Republiek?)
‘Daar is in de 19de en in de 20ste eeuw de herinnering aan de Gouden Eeuw voor
in de plaats gekomen. We poetsten onze nationale helden op: Rembrandt, Michiel
de Ruyter.’ (Inderdaad, nog in het begin van de jaren '60 zong mijn dochtertje op de
lagere school over Nederland als ‘der helden bakermat, der kunsten wieg’ zonder
natuurlijk te begrijpen wat dat betekende.)
‘De mythe van dat grootse verleden wordt afgelost door de mythe van de Tweede
Wereldoorlog, door de herinnering aan die oorlog, de helden tegenover de schurken.
Die mythe helpt ons door de wederopbouw heen en wordt gedeeltelijk onderuit
gehaald in de verwarring van de jaren '60, en het is definitief met de mythe gedaan
door de holocaustverwerking.’ (Maar op 4 en 5 mei koesteren wij er ons telkens nog
even in.)
‘Sindsdien zitten we zonder nationale mythe, hebben we geen houvast.’ Van Sas
spreekt over een identiteitscrisis, die versterkt is door de moord op Pim Fortuyn en
Theo van Gogh, maar ‘Nederland heeft vaker in zo'n situatie verkeerd: in de decennia
rond 1800 en ook rond 1900.’ (Rond 1800 was Nederland door de Fransen bezet, en
in zo'n situatie beleeft ieder volk een identiteitscrisis. Rond 1900 moest Nederland
machteloos toezien hoe het ‘broedervolk’ der Boeren door de Britten werd verslagen.)
Overigens: ‘De landen om ons heen zitten met vergelijkbare problemen.’ Nederland
moet ‘meer over de grenzen kijken hoe ze daar de problemen aanpakken. Wat doen
ze in de VS, in Groot-Brittannië, Duitsland en de Scandinavische landen? Waarom
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gaat het goed in Denemarken? Ons land kan leren van die andere landen.’ (Een land
dat zichzelf als gidsland beschouwt, zal daar moeite mee hebben.)
De oplossing van die problemen vergt tijd. ‘Dus geef de regering nu ook vier jaar
om serieus met de problemen van de samenleving aan de gang te gaan.’ Daar ben ik
het wel mee eens, hoewel het natuurlijk de taak van de oppositie is het kabinet die
termijn van vier jaar niet te laten uitzitten.
Maar krijgt het kabinet de tijd om die vier jaar vol te maken? Dat hangt er mede
van af of het zich al dan niet laat meeslepen door de hype na het ‘nee’ van 1 juni
versterkt om de problemen via referenda, burgerinitiatieven en burgerkamer te laten
oplossen uit paniek geboren middelen waarmee de parlementaire democratie zichzelf
castreert.
De D66'er Pechtold, die zijn partijgenoot De Graaf als minister voor bestuurlijke
vernieuwing is opgevolgd nadat diens plannen in de Eerste Kamer door toedoen van
de PvdA waren gesneuveld, broedt op zulke plannen. Een tweede afwijzing hetzij
door een meerderheid in het kabinet, hetzij door een van de Kamers zou het kabinet
waarschijnlijk niet overleven.
Maar ja, de ‘politici weten het niet meer’. Zo luidt de kop boven een artikel van
Eimert van Middelkoop, lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie, in het ND
(dat andere christelijke dagblad) van 2 juli jl. ‘Alle vernieuwingsvoorstellen van
recente datum zijn vooral een uiting van verlegenheid van politici met de eigen zaak
en van gebrek aan programmatische overtuiging.
Het systeem is vermoeid: progressief en neoliberaal zijn geen wervende etiketten
meer, en ook het Europese vergezicht is in de mist verdwenen. De elite weet het niet
meer, en de verwende burger heeft het wel gezien.’
‘Hoe extravagant Fortuyn ook was, hij deed wat een politicus moet doen: een
richting aanwijzen, tegenwind trotseren, burgers serieus nemen en openlijk de strijd
aangaan met critici. Politici moeten leiding willen geven met een overtuiging omtrent
de inhoud en betekenis van het algemeen belang. En vervolgens bereid zijn zich te
verantwoorden tegenover de burger [...].
Dat is iets anders dan de eigen verantwoordelijkheid met wat democratisch
sentiment in handen te leggen van de burger.’ Ook daar ben ik het eigenlijk wel mee
eens. Immers: ‘politici kan men na vier jaar naar huis sturen, bij burgers ligt dat toch
wat lastiger.’
Tot besluit een citaat dat zowel over politici als over vakantie gaat. Het is uit een
vraaggesprek met de Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene in De Standaard van
6 augustus jl.: ‘In de politiek heb je geen vrienden, wel bondgenoten [...]. Mensen
als Wilfried Martens (partijgenoot) en Louis Tobback (socialist) draag ik hoog in
het vaandel. Maar daarom hoef ik nog niet met hen op vakantie te gaan.’
Zeer juist, waarbij ik aanteken dat samen met vrienden met vakantie gaan soms
een patent recept is voor het einde van een vriendschap. Overigens is het interessant
te zien dat Dehaene het werkwoord hoeven gebruikt; Vlamingen gebruiken meestal
in plaats daarvan het werkwoord moeten. Invloed van het Noordnederlands op
Dehaenes taalgebruik? Of heeft Dehaene wél moet gezegd, maar heeft de taalkundig
precieze Standaard daar hoef van gemaakt?
NRC Handelsblad van 11-08-2005, pagina 7

Taalarcheologie
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Ik ken een mevrouw van in de negentig, nog goed ter been en bij zinnen, die, althans
volgens mij, vloeiend Frans spreekt. Dat hoeft niet te verbazen, want haar moeder
was Frans, en zij heeft van jongsaf die taal veel om zich heen gehoord. Toen zij naar
de lagere school ging, werd zij door haar klasgenootjes uitgelachen om haar rare
accent.
Later ging zij Frans studeren. Ook in Parijs, waar ze trouwens al vaak geweest
was, omdat haar grootouders daar woonden. Dat was allemaal vóór de oorlog, maar
nog onderhoudt zij veel contact met haar Franse en Frans-Zwitserse familie en bezoekt
zij die geregeld.
Onlangs was ze weer eens in Frankrijk, nu bij haar zoon die daar een buitenhuisje
heeft. Op een avond ging zij met hem vóór het eten nog een ommetje maken. Zij
ontmoetten twee Franse heren die daar ook neergestreken waren. Ze raakten aan de
praat, en toen ze na een tijdje weer haars weegs ging, hoorde haar zoon nog net de
ene Fransman bewonderend tegen de andere zeggen: ‘Ah!, C'est de l'archéologie,
ça!’
Wat bedoelde hij daarmee? Dat die Nederlandse een Frans sprak zoals je dat in
Frankrijk zelden meer hoort. Het Frans was veranderd, terwijl haar Frans nog het
Frans was zoals dat tientallen jaren vroeger gesproken werd. Dat hoeft evenmin
verbazing te wekken. Ze was immers in Nederland gebleven en had dus die
ontwikkeling niet meegemaakt. Haar bezoeken aan een Franstalige omgeving waren
wel frequent, maar toch intermitterend geweest.
Aan die anekdote moest ik denken toen ik onlangs een gesprek las tussen Marc
van Oostendorp, taalonderzoeker bij het Meertens Instituut in Amsterdam (bekend
van Voskuils Het bureau), en een redacteur van De Standaard. Een verslag ervan
stond op 14 juli in die Vlaamse krant.
Boven dat verslag had hij het kopje ‘Waarom begrijpen we (dat zijn de Vlamingen)
Nederlanders niet meer?’ gezet. Ook Van Oostendorp zegt dat alle talen voortdurend
veranderen. Er is geen reden om je daaraan te ergeren, zegt hij. ‘Maar ook hij erkent
dat Nederlanders het de jongste decennia wel erg bont maken. Het Nederlands dat
je vandaag in het journaal op de Nederlandse televisie hoort, lijkt niet meer op dat
van veertig jaar geleden.’
Zelf vind ik dat ook geen reden tot ergernis, maar ik moet wel zeggen dat niet
alleen de taal verandert, maar ook, althans bij sommige nieuwslezers, de dictie. Zo
kan ik de overigens lieve en beschaafde lezeres van RTL 4 soms niet verstaan. Maar
toegegeven: dictie is iets anders dan taal.
Ook de redacteur van De Standaard noemt de uitspraak van de Nederlandse
presentatoren, maar niet alleen van hen: ‘Wij, Vlamingen, horen al bij het eerste
woord dat bijvoorbeeld Boudewijn de Groot of Wim Sonneveld Nederlanders zijn,
maar we begrijpen ieder woord dat ze zingen. Bij de nieuwe generatie artiesten is
dat niet meer het geval.’
Van Oostendorp acht het ‘onwaarschijnlijk dat de gemiddelde Nederlander in de
loop van, pakweg, de afgelopen vijftig jaar enorm anders is gaan praten. Nee, wat
in Nederland veranderd is, is vooral de manier waarop men met de taal omgaat. De
televisiepresentator kamde vroeger niet alleen zijn haar en trok zijn das recht voor
hij in beeld verscheen, hij veranderde ook van taalgebruik.
Hij legde zijn Hollandse accent af en schakelde over op de standaardtaal. Ook
zangers, acteurs, politici stapten, al dan niet bewust, over naar een kunstmatig “net
praten” zodra ze in de schijnwerpers traden.’ En, zo voeg ik daaraan toe, op
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verkeersborden zie je, zodra je een tunnel inrijdt, nog steeds: ‘Ontsteek uw lichten’,
terwijl er in Vlaanderen gewoon: ‘Lichten aan’ staat.
Zoals gezegd, schijnt Van Oostendorp zich aan de grotere gemeenzaamheid niet
te ergeren. ‘Waarom zou een spreker zich uitdrukken in een taal die niet de zijne is?
Waarom zouden we onze toevlucht moeten nemen tot een manier van praten die aan
de studeertafel is bedacht? Waarom vasthouden aan een abstract idee van correctheid
in plaats van te genieten van de menselijke veelvormigheid?’
Alles goed en wel, maar als Nederlandse luisteraars (laat staan Vlaamse) de manier
van praten op de televisie niet meer verstaan, dan gaat dat afstappen van een ‘abstract
idee van correctheid’ toch ten koste van de verstaanbaarheid. Overigens geloof ik
dat Van Oostendorp hier taal en uitspraak te veel door elkaar haalt.
Ook wanneer zijn Vlaamse gesprekspartner het tegenargument van de
verstaanbaarheid in geding brengt, is Van Oostendorp daar niet van onder de indruk:
‘Welnee. Iedere Vlaming die een beetje zijn best doet, kan elke Nederlander verstaan,
zoals omgekeerd ook Nederlanders beter hun best zouden kunnen doen om Vlamingen
te begrijpen.’ Dat is misschien waar, maar de vraag is of de meeste Nederlandse en
Vlaamse televisiekijkers een lui genus over 't algemeen ook zin hebben om die moeite
te nemen.
Misschien is dit verschijnsel onderdeel van het provincialisme dat Christopher
Caldwell in de Financial Times van 15 augustus signaleert als universeel verschijnsel
(deels als reactie op de mondialisering). Hij ziet in de opkomst van politici als George
Bush en Jan Peter Balkenende die de elites in beide landen gênant vinden en in elk
geval moeilijk kunnen verklaren een blijk van die trend.
Op 28 juli stipte ik, naar aanleiding van de heruitgave van taalkundige artikelen
uit de jaren 1956-1960 van de neerlandicus prof. H. Schultink, ook even het
verschijnsel van taalverandering aan. Dit betrof overigens de schrijftaal. Wie nu de
grote historicus Huizinga (1872-1945), wiens taal algemeen bewonderd werd, leest
kan moeilijk aan de conclusie ontkomen dat de tijdgenoot die nu zou proberen zo te
schrijven, zich lichtelijk belachelijk zou maken. Zelfs de taal van Huizinga's jongere
collega Geyl (1887-1966) een taal die veel meer parlando was is enigszins gedateerd.
(Overigens vond Geyl dat Huizinga's ‘tijdstijl’ in zijn eigen tijd ‘in feite al aan het
verouderen was’.)
Het toeval wil dat ik onlangs opmerkzaam werd gemaakt op het boek van Jelle de
Vries (overigens geen neerlandicus, maar liedjesschrijver en programmamaker voor
radio en televisie) over Onze Nederlandse spreektaal, die zo verschilt van onze
schrijftaal. Het is na zijn dood in 1999 voor uitgave gereedgemaakt door de
neerlandicus prof. Hans van den Bergh en bij Sdu het jaar daarna uitgegeven. Liesbeth
Koenen besprak het lovend in haar rubriek ‘Zeggen en schrijven’ in onze krant, zoals
me bleek toen een ongedateerd knipsel uit mijn exemplaar viel. Ik moet het toch ook
eens gaan lezen.
NRC Handelsblad van 18-08-2005, pagina 7

Aan de verkeerde kant van de geschiedenis
Ja, minister Bot had gelijk toen hij op 15 augustus in Den Haag en daags daarna in
Jakarta zei dat Nederland, toen het zich in 1945-1949 gewapenderhand verzette tegen
het Indonesische nationalisme, voornamelijk belichaamd door de republiek van
Soekarno, ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ was komen te staan. Want al
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in 1905, toen Japan Rusland versloeg, hadden de Aziaten gezien dat een Aziatisch
volk in staat was een blank volk te verslaan. Toen werden ook de kiemen gelegd
voor een Indonesisch nationalisme. En toen de Indonesiërs in 1942 met eigen ogen
zagen dat de Nederlandse kolonisator niet alleen verslagen, maar vernederd werd
door Japan, was er geen houden meer aan.
Dat proces heeft zich ook in andere koloniale landen voorgedaan. In 1945 begon
ook de opstand in Indochina tegen de Fransen, die negen jaar duurde. In 1947 ruimden
de Britten, wijzer dan de andere Europeanen, het veld in Brits-Indië en Birma. Daarna
volgde, soms vreedzaam, soms na bloedige strijd en met grote tussenpozen, de
emancipatie van heel Afrika de Portugese koloniën het laatst.
Te denken dat Nederland als enige zich tegen deze vloed had kunnen keren, is een
waangedachte, toch lang (en misschien nog) door velen gekoesterd. Maar dat betekent
niet dat er geen begrip valt op te brengen voor het beleid dat de regering van het zelf
net bevrijde, maar geruïneerde Nederland bijna noodgedwongen moest voeren
tegenover de revolutie in Indonesië.
Daar was in de eerste plaats juist dat idee, waar generaties mee waren opgevoed,
dat blank en bruin één waren en dat Nederlands-Indië een modelkolonie was, benijd
door andere koloniale mogendheden. In 1945 maakte bijv. D.J. von Balluseck,
hoofdredacteur van het liberale Algemeen Handelsblad, toch geen dromer, zich tolk
van die gedachte in een boekje dat de veelzeggende titel Wij, deelgenoten... droeg.
En wie van de vóór de oorlog geborenen herinnert zich niet de wandplaten van
J.C. Jetses waarin leven en landschap van Indië stonden afgebeeld: de sawahs en
vulkanen, de desa's, de pasars. Ze hingen in elk lokaal van de lagere scholen en
toonden een gelukkig en vredig beeld. Toen ik, vele jaren later, van het vliegveld op
Bali reed naar mijn hotel, was het alsof ik in zo'n plaat stapte: zo vertrouwd was,
nee: leek, alles hoewel ik nooit eerder in Indonesië was geweest.
Daar komt bij dat de Nederlandse bevolking in 1945, zelf net herrezen uit vijf
jaren nationale vernedering, grosso modo allerminst bereid was te aanvaarden wat
het als een tweede nationale vernedering beschouwde. Deze stemming uitte zich in
allerlei toonaarden: van ‘erop los slaan’ tot het gevoel dat het onze plicht was
Indonesië, waar Nederland internationaal-rechtelijk nog de soevereiniteit over droeg,
in rust en orde aan de Indonesiërs over te dragen.
Met deze factoren zou elke naoorlogse Nederlandse regering, van welke
samenstelling ook, rekening hebben moeten houden. Het geval wilde dat tussen 1945
en 1949 regeringen aan de macht waren waarin de PvdA, met principieel antikoloniale
ideologie, sterk vertegenwoordigd was en twee premiers, Schermerhorn en Drees,
leverde, maar slechts weinig PvdA'ers waren toen al klaar om een ‘Indië los van
Holland’ te aanvaarden.
Tel daarbij deze belangrijke factor op: Nederland was, ik stipte het al aan,
geruïneerd uit de oorlog tevoorschijn gekomen. De wederopbouw van het land en
zijn welvaart was de eerste taak van de regering. Nu hadden vlak vóór de oorlog de
econometristen J.B.D. Derksen en de latere wereldberoemde J. Tinbergen, beiden
toen werkzaam aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, berekend dat 14 procent
van Nederlands nationale inkomen afhankelijk was van Nederlands-Indië.
Nu, dat was een cijfer dat (opnieuw) geen enkele regering van een praktisch failliet
land kon negeren. Ook de PvdA niet (Tinbergen was trouwens een partijgenoot),
want ook zij was verantwoordelijk voor het herstel van de Nederlandse economie.
(Dat het na het ‘verlies’ van Indonesië allemaal reusachtig bleek mee te vallen, ja
dat ‘le miracle néerlandais’ toen pas goed begon, kon toen natuurlijk niemand weten.)
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Deze factoren en er zijn er zeker nog meer te noemen kunnen beschouwd worden
als verzachtende omstandigheden bij een beoordeling van het Nederlandse beleid in
de ‘Indonesische kwestie’. Minder mild kunnen we zijn wanneer we de
internationaal-politieke aspecten van deze kwestie in het totale oordeel betrekken.
Nederland stond op het standpunt dat het internationaal-rechtelijk niet alleen het
recht, maar en dat was niet uitsluitend schijnheiligheid ook de plicht had orde en rust
in Indonesië te herstellen. Welnu, vele landen dachten daar anders over, zoals
Nederland algauw in de Verenigde Naties zou komen te merken. Het gevolg was dat
Nederland daar ten slotte het pleit zou verliezen. De rol van de Verenigde Staten was
hier, toen al, beslissend.
Een maand na de militair geslaagde, maar politiek mislukte tweede zogenoemde
‘politiële actie’ van december 1948 vertrouwde minister-president Drees een
partijgenoot, die zich tegen die actie had verzet, toe dat ‘zijn kabinet een kolossale
beleidsfout heeft begaan door opnieuw het internationale aspect van de Indonesische
vrijheidsstrijd onvoldoende in acht te nemen’ (aldus mr. J. le Poole in zijn in kleine
kring verspreide herinneringen, geciteerd in H. Daalders biografie van Drees). Helaas,
ruim tien jaar later zou Nederland in dezelfde fout vervallen in de kwestie
Nieuw-Guinea. (Waarin o, ironie der geschiedenis! Bots vader als staatssecretaris in
het kabinet-De Quay (1959-1963) nog een rol zou spelen).
Maar ook deze fouten zijn te verklaren (minder te verontschuldigen). Nederland
was een eeuw lang neutraal geweest, en ook in de tijden van de Republiek was het
liefst neutraal gebleven, maar toen kon het meestal niet. Gevolg was dat, in de
woorden van B.M. Telders, ‘het Nederlandse, in internationale zaken belangstellende
publiek’ en welk percentage maakt dit uit van het totale publiek? ‘maar al te zeer
een behoorlijke internationale scholing ontbeert’. Ja, in het internationale recht daar
heeft Nederland zijn coryfeeën. Maar in de internationale politiek, waar het, zoals
in elke politiek, om macht gaat? Zo is Nederland, wat Indonesië betreft, aan de
verkeerde kant van de geschiedenis komen te staan, en die is, zoals we weten (of
zouden moeten weten), niet altijd rechtvaardig tegenover iedereen.
NRC Handelsblad van 25-08-2005, pagina 9

Keulen en Biddinghuizen
Voor het Hollands Dagboek in het zaterdags bijvoegsel van 27 augustus heeft de
25-jarige Marie-Claire Gortmans uit Maastricht een aandoenlijk verslag geschreven
van haar belevenissen op de katholieke Wereldjongerendagen in Keulen, waarvan
de nieuwe paus het middelpunt was. Zouden haar ervaringen dezelfde zijn als die
van alle andere deelnemers aan deze happening?
Haar conclusie is dat ‘ik geestelijk een stuk rijker ben teruggekomen’ en dat zij
besloten heeft ‘er meer voor anderen te zijn en me met nog meer energie in te zetten
voor het tiener- en jongerenwerk in de katholieke kerk. Ik wil graag mijn geloof
delen met andere jongeren.’ Zijn de honderdduizenden andere deelnemers met
ditzelfde voornemen teruggekeerd?
Twijfel is geoorloofd. Die was al veroorloofd na de Wereldjongerendagen in Rome
in 2000. De ochtend na de nachtwake daar, waar op z'n minst een miljoen de paus
waren komen aanhoren, moest het veld met karrenvrachten van gebruikte condooms
gereinigd worden. En na Keulen citeert een Duitse krant ‘een jonge katholieke’: ‘Ik
neem 's morgens de hostie en 's avond de pil voor mij past dat samen.’
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Dat is in regelrechte tegenstelling met wat ze zojuist de paus hadden kunnen horen
prediken. Zijn seksuele moraal is er een van onthouding: tegen voorhuwelijkse
geslachtsgemeenschap en tegen voorbehoedsmiddelen. Honderdduizenden luisteren
naar hem, juichen hem toe, zijn naam scanderend: Be-ne-det-to, en gaan vervolgens
hun eigen gang, doen waar ze zin in hebben.
En als om die tegenstelling te onderstrepen ontvangt de paus tien dagen later voor
het eerst het hoofd van de afvallige, ultraconservatieve sekte van wijlen aartsbisschop
Lefebvre, die in 1988, met zijn volgelingen 440 priesters en zes seminaries in 59
landen geëxcommuniceerd werd. Dat zal die katholieken die geloven in paus Johannes
XXII's aggiornamento, niet geruststellen, en die honderdduizenden van Keulen al
helemaal niet.
Hoe die tegenstelling te verklaren? Of is het een schijnbare? De commentatoren
zijn er na Keulen nog niet uit. Over één ding zijn ze het eens: er is blijkbaar onder
de jeugd een grote behoefte aan adoratie, aan communie (niet noodzakelijkerwijs in
de strikt katholieke bekekenis van het woord). Het medium en de boodschap doen
er minder toe.
Op kleinere schaal deed zich tegelijkertijd iets soortgelijks in Nederland voor:
duizenden gingen naar een popfestival in Biddinghuizen. Lubbers sprak daar, en die
duizenden juichten hem toe (Ruudje, Ruudje). Zullen ze iets van zijn boodschap
hebben meegenomen? Anderen hebben al zoveel moeite hem te begrijpen! In elk
geval staat de behandeling die Lubbers in Biddinghuizen te beurt viel, in schril
contrast met de ervaring die hij precies twintig jaar geleden als minister-president
moest opdoen: toen sprak hij een menigte van anti-atoomprotesteerders toe, en een
groot deel van het publiek keerde hem toen de rug toe. Gisteren kruisigt hem, vandaag
hosanna?
Natuurlijk was het gehoor van 2005 niet hetzelfde als dat van 1985, en ook was
het gehoor van Keulen niet hetzelfde als dat van Biddinghuizen, maar het
happening-karakter hadden de twee laatste bijeenkomsten gemeen. En alle delen ze
de vluchtigheid van de emotie, want kort na 1985 was er van de machtige
anti-atoombeweging niets meer over.
Rome heeft dan ook zeker genoeg wereldwijsheid om zich geen illusies te maken
over het blijvend effect van die Wereldjongerendagen. De kerken en de seminaries
zullen er niet weer voller van worden. Maar dat laat ons toch nog zitten met de vraag:
hoe verklaren wij dat verschijnsel? Blijkbaar is er een grote behoefte aan geloven.
‘Evolueren we naar een theologie van het “ietsisme”?’, vraagt een medewerkster van
De Standaard.
In elk geval heeft die ‘nieuwe religiositeit een sterk onchristelijk aspect, en die
doordringt onze hele, westerse cultuur’, antwoordt Anton van Harskamp, hoogleraar
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Le Monde heeft het over ‘een nieuwe
vorm van utopie, gericht tegen een wereld die door uitsluiting en geweld wordt
beheerst’.
Moeten we er dan toch weer een protestbeweging in zien? Eerder voorlopig nog
een uiting van onbehagen, van onzekerheid in een grotendeels geseculariseerde
wereld, die, na het einde van de Koude Oorlog en het verdwijnen van de grote
ideologieën, geen overtuigende antwoorden, of zelfs maar schijnantwoorden, heeft
voor de vragen van de tijd.
De vergelijking met die ideologieën van de twintigste eeuw is verleidelijk. Ook
zij wisten miljoenen in hun ban te krijgen, maar hun fanatisme ontbreekt nu. Het
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equivalent van ‘Fürs Hakenkreuz auf blutig rot / ziehn wir mit Freuden in den Tod’
is niet te vinden tenzij bij Al-Qaeda, maar dat behoort niet tot de westerse cultuur.
Een ander verschil is dat die ideologieën ernaar streefden een, in hun ogen, heilstaat
op aarde te stichten, terwijl aangenomen mag worden dat Rome die ambitie niet meer
koestert. Inquisitie en brandstapels hoeven we ook niet meer te duchten, lijkt het.
Misschien dat juist de verwachting van een nabij ‘koninkrijk’ de mensen zo fanatiek
maakte...
Hoe dit ook zij, voorlopig blijven wij bij de constatering dat die cultuur blijkbaar
de behoefte aan communie, aan zich één weten met anderen, aan opgaan in een groter
geheel niet bevredigt. Keulen was voor velen dus meer een zoeken dan een vinden.
Opmerkelijk was het gezwaai met nationale vlaggen door de menigten. De natie is
dus kennelijk nog steeds het punt van herkenning, van gemeenschap.
Wat deze onbevredigde behoefte betekent voor de toekomst, vooral wanneer weer
economische of andere crises toeslaan wat zeker zal gebeuren dat blijft speculeren.
Ik waag me er niet aan.
NRC Handelsblad van 01-09-2005, pagina 9

Thorbecke in een voetnoot
Er was eens een student geschiedenis die, wanneer hij in een door zijn hoogleraar
aanbevolen boek een voetnoot tegenkwam waarin naar een ander boek verwezen
werd, ook dat boek ging lezen. Daarin stonden natuurlijk in voetnoten weer andere
boeken vermeld, en die ging hij ook lezen. Zo kwam hij natuurlijk nooit klaar met
zijn studie.
Eerlijk gezegd, herken ik mezelf een beetje in die student. Zo las ik deze zomer
weer eens in de Verzamelde opstellen van de historicus Pieter Geyl (1887-1966),
interessante en, door zijn manier van schrijven, levendige lectuur. Een van die
opstellen gaat over ‘Michelet en zijn Franse revolutie’, verschenen als artikel in De
Gids (1955).
Jules Michelets zevendelige Histoire de la Révolution Française, verschenen tussen
1847 en 1853, heeft decennialang zijn stempel gedrukt op de Franse
geschiedschrijving over die gebeurtenis, een boek waar zijn opvolgers of ze er nu
voor of tegen waren (meestal voor) niet onderuit konden. Geyl erkent dat Michelet
een groot historicus is, maar is over 't algemeen kritisch.
Meer voelt hij voor Michelets tijdgenoot Alexis de Tocqueville, wiens ‘geheel
onromantisch, nuchter boek’ L'ancien régime et la Révolution in 1856 uitkwam.
Hierin ontwikkelde de auteur de stelling ‘dat de centralisatie en andere hervormingen
van de Revolutie niet maar een reactie tegen, veeleer een voortvloeisel uit en verder
voeren van, tendenties van het ancien régime waren’.
In een voetnoot bij deze opmerking schrijft Geyl nu dat deze ‘hoofdstelling’ van
Tocqueville reeds in 1844 dus twaalf jaar vóór deze ‘door J.R. Thorbecke klaar
geformuleerd was’ in zijn Historische schetsen, en wel op pag. 85. J.C. Boogman,
Geyls opvolger op de Utrechtse leerstoel, had hem daarop attent gemaakt.
Omdat ik, niet lang tevoren, Tocquevilles boek met bewondering had gelezen,
wilde ik daar meer van weten. Dus raadpleegde ik op de Koninklijke Bibliotheek die
Historische schetsen, en inderdaad waagt Thorbecke in een opstel uit 1844 ‘Over
het hedendaagsch staatsburgerschap’ op pag. 85 de stelling in overweging te nemen
(zo formuleert hij het) ‘dat de revolutie, ten aanzien van de opbouw der staatsmacht,
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beginnende waar de oude praktijk had geëindigd, een lang aangevangen taak
volbracht’.
Ik moet bekennen dat, als ik niet door die voetnoot op deze zin opmerkzaam was
gemaakt, ik er overheen gelezen zou hebben. Maar het staat er! Met de revolutie
bedoelt Thorbecke de Franse, die in 1795 ook over Nederland was heen gevaagd en
ook daar het ancien régime (van de stadhouder) door een nieuwe staatsregeling had
vervangen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat Thorbecke het in zijn verdere opstel helemaal
niet over de Franse revolutie heeft en over haar antecedenten in Frankrijk (thema
van Tocquevilles boek), maar blijkbaar was volgens hem ook in ons land de revolutie
‘niet maar een reactie tegen, veeleer een voortvloeisel uit en verder voeren van,
tendenties van het ancien régime’ van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Tocqueville zal wel nooit van Thorbeckes opstel uit 1844 gehoord hebben. Beider
idee zat dus blijkbaar in de lucht. Daarover wil ik het dan ook niet verder hebben.
Wél echter over een ander opstel in die Historische schetsen, dat mijn aandacht trok.
Dat gaat over ‘Onze betrekking met Duitschland’, dat uit 1837 is. Hierin trekt
Thorbecke van leer tegen een Duitse ‘geschiedkundige van naam, de heer Leo’ (dat
moet Heinrich Leo (1799-1878), hoogleraar in Halle, zijn, wiens naam de eeuwigheid
niet heeft getrotseerd, want de Brockhaus van 1990 vermeldt hem niet). Leo nu
‘neemt Nederland zijn staat- en letterkundige afscheiding van Duitsland kwalijk’ en
‘roept ons, als verloren zonen, in het ouderlijk huis terug’.
Nu, dat valt bij Thorbecke niet in goede aarde. ‘Welke waren de Duitse letteren
en Duitse kunst’ in de 16de, 17de en 18de eeuw, toen de Nederlanders, volgens Leo's
eigen getuigenis, ‘Herrliches gebaut, gemahlt, gedichtet geredet, sonst dargestellt’
hebben? ‘De schrijver vergeet, zegt Thorbecke, dat er toen geen Duitse letteren noch
kunst bestonden aan welke wij ons hadden kunnen aansluiten.’
De waarheid is ‘dat Duitsland langzamer en later dan wij, dan andere landen van
Europa modern geworden’ is. ‘In taal, geschiedschrijving, in wetenschap en poëzie
waren wij, tot op het laatste derde gedeelte der 18de eeuw, Duitsland vóór.’ Maar
sindsdien, dat geeft Thorbecke toe, ‘hebben de Duitse taal en letteren een
verwonderlijke vlucht genomen en is Duitsland, in geleerdheid en wetenschap, het
eerste land, het hart van Europa, geworden. [...] Wij hebben [...] op ons kapitaal en
oude glorie voortgeleefd.’ En dan wordt Thorbecke zelfs mismoedig:
‘De middelmatigheid beslaat bij ons een brede ruimte; er worden bij ons boeken
geschreven die elders slechts het uitwerksel hebben zouden de volslagen
onbekwaamheid van de auteur aan een ieder in het oog te doen vallen: [...] vele namen
zonder gehalte hebben bij ons courante waarde.[...] Wij zien meer terug dan vooruit.’
Ook op staatkundig gebied geeft Thorbecke blijken van neerslachtigheid tegenover
het opkomende Duitsland (dat overigens pas 33 jaar later één zou worden): ‘Wij
erkennen dat wij streven moeten Duitsland nader dan thans op zijde te komen’, maar:
‘Wij zijn Nederlanders; wij zijn geen Duitsers.’ ‘Wij zijn een lid van Germaans
Europa’, maar: ‘Wij hebben onze stand tussen Duitsland en Engeland in 't midden.’
(Van Frankrijk rept hij niet.)
‘Er is geen land waarmee wij staatkundig zoveel belang gemeen hebben als met
Duitsland. Volgt hieruit dat wij ons moeten laten inlijven in het Duitse lichaam [...]?
Het tegendeel is waar. [...] Wij kunnen ons niet [...] aan Duitsland, als een deel aan
het geheel, onderschikken.’
Maar na deze ferme woorden slaat Thorbeckes pessimisme weer toe: ‘Duitsland
is een onmetelijke werkplaats, de onze is zeer beperkt.’ Er is ‘onnoemlijk veel [...]
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waarin wij het leermeesterschap van Duitsland erkennen.’ Maar zouden wij, ‘omdat
het naast ons, aan de Duitse hemel, helder geworden is, niet meer uit eigen ogen
kunnen zien?’ Zo eindigt zijn opstel met een vraagteken.
Thorbeckes twijfelmoedigheid omtrent Nederlands toekomst moet nog geduurd
hebben tot het revolutiejaar 1848, waarna hij de kans kreeg de grondslag te leggen
voor Nederlands staatkundige en economische vernieuwing, want het jaar daarvóór
had hij nog tegenover dezelfde Michelet verzucht dat het misschien maar 't beste
was als Nederland zich bij het dynamischere België aansloot. Zo noteert Michelet
in zijn Journal. Daar heeft dezelfde Boogman van Geyls voetnoot eens op gewezen.
Zo is de cirkel rond.
NRC Handelsblad van 08-09-2005, pagina 9

Voorbarig requiem?
Aan de vooravond van de Duitse verkiezingen van 2002 stonden de kansen voor de
SPD niet zo goed, totdat bondskanselier Schröder van twee gebeurtenissen
gebruikmaakte op een manier die hem per slot van rekening de overwinning bezorgde.
Hier bleek weer eens zijn tactisch meesterschap, dat hem ook aan de top van zijn
partij en van de regering had gebracht.
Het eerste geluksnummer was de Amerikaanse oorlog tegen Irak, die zich toen al
aankondigde (hoewel hij pas een halfjaar later zou uitbreken). Schröder sprak in zijn
verkiezingscampagne van een ‘avonturierspolitiek’, waar Duitsland zich ver van zou
moeten houden. Het zou zijn eigen, de ‘Duitse weg’ volgen.
Van deze afvalligheid jegens de Amerikaanse bondgenoot, aan wie Duitsland het
te danken had dat het in de Koude Oorlog niet door de Sovjet-Unie onder de voet
gelopen was, hebben velen hem een verwijt gemaakt. Niet ten onrechte, maar bedacht
moet worden dat de Duitse bevolking niets zozeer vreest als een oorlog (zij was al
tegen de Golfoorlog van 1990 geweest). Voor een politiek dier als Schröder een kans
om niet te missen. Trouwens zijn tegenstander, de christen-democraat Stoiber, durfde
ook niet vierkant achter Amerika te gaan staan.
Het tweede toeval was dat Duitsland plotseling geteisterd werd door grote
overstromingen. Schröder snelde onmiddellijk naar de rampgebieden en liet zich
voor het televisiepubliek tonen als een daadkrachtig man, begaan met het lot van de
slachtoffers. Toen Stoiber eindelijk op het terrein kwam dat ver van zijn vertrouwde
Beieren lag had Schröder de show allang gestolen.
Dit jaar staan Schröders kansen nog slechter dan in 2002, voordat de wind draaide.
Je weet natuurlijk nooit, maar het is onwaarschijnlijk dat in de drie dagen die ons
van de verkiezingen scheiden, het toeval hem weer te hulp zal komen. Aangezien
hij na 18 september vrijwel zeker geen bondskanselier van een grosse Koalition
(SPD-CDU), als die onvermijdelijk mocht blijken, zal zijn en de huidige coalitie
(SPD-Groenen) wel geen meerderheid zal halen, moeten we ons voorbereiden op
het einde van de era-Schröder.
Buitenlanders zijn van nature geneigd te kijken naar wat dit voor henzelf, Europa
of de wereld in 't algemeen zou betekenen. Het oordeel over Schröder varieert dan,
behalve in Frankrijk en Rusland, van sterk afwijzend tot onzeker. De kleinere
Europese partners hebben weinig reden op zijn overwinning te hopen, want het dédain
waarmee hij en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, hen bejegende
staken zij niet onder stoelen of banken. Dat was onder Kohl anders.
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Schröder is begonnen als bondskanselier die eindelijk prioriteit zou geven aan de
Duitse belangen. De sterke band met Frankrijk trachtte hij aanvankelijk te
compenseren door ook ideologische toenadering tot zijn partijgenoot Tony Blair. In
Nice (december 2000) had hij zelfs een scherpe botsing met Chirac.
Dit veranderde plotseling. Zijn ondiplomatiek harde kritiek op Amerika, die
misschien, achteraf, gerechtvaardigd was, maar onnodig zware schade toebracht aan
de Duits-Amerikaanse relaties, verwijderde hem van Blair, die achter Bush stond,
en joeg hem in de armen van Chirac, die hem niet meer losliet. Zijn schending van
het Stabiliteitspact, dat, nota bene, op Duits aandringen tot stand was gekomen,
verbeterde zijn reputatie als standvastig en betrouwbaar partner niet.
Maar de Duitse kiezer geeft, zoals alle kiezers, voorrang aan binnenlandse
problemen en beoordeelt Schröder dáárnaar. (Onder die problemen valt ook de vraag
naar oorlog of vrede, omdat het dan direct om het eigen hachje gaat.) Het oordeel
van die kiezer en niet van dat van het buitenland is beslissend voor de
verkiezingsuitslag. Welnu, hoe staat Schröder daar? Luister naar enkele Duitse
waarnemers:
‘De sociaal-democratische leiders vóór Schröder waren overwegend solide, eerlijke,
betrouwbare, steeds berekenbare politici. Verrassingen waren van hen niet te
verwachten. Schröder was anders. Hij kende geen starre beginselen en vaste regels.
Hij hield van de rokade, vertrouwde meer op zijn instinct dan op alle principes. Hij
was de kunstenaar van de overrompeling.
Daarmee heeft hij de laatste jaren de CDU telkens weer in een moeilijk parket
gebracht en op het verkeerde been gezet. Maar tegelijkertijd heeft hij zijn eigen partij
daarmee ook nogal geïrriteerd. Hij heeft niet alleen de tegenstander in verwarring
gebracht, maar ook, ja nog meer, zijn eigen partijvrienden.’ Aldus de politicoloog
Franz Walter in Universitas (augustus 2005).
Zijn collega Hans Jörg Hennecke denkt er ook zo over: ‘Aan Schröders stijl kleeft
altijd iest speels, afwachtends en spontanistisch’ [blijkbaar iets anders dan spontaan].
‘Hier gaat het om deugden die de verovering en het behoud van de macht dienen.
Maar om ook te schitteren waar het gaat om gestalte te geven aan politieke ideeën
daarvoor mist hij geduld en volharding.
Dat maakte hem onbekwaam tot het geven van betrouwbare, berekenbare leiding,
te meer omdat hij onder de druk der omstandigheden zijn inhoudelijke positie niet
zelden veranderde. Daarbij is het hem als een onoverkomelijke zwakte aan te rekenen
dat hij op afstand bleef van zijn eigen partij en er niet in slaagde de sociaal-democratie
een tegelijk realistisch en optimistisch toekomstbeeld te geven en daarvoor bij zijn
eigen aanhangers vertrouwen te werven’ (in: Beilage zum Parlament, 32/33).
Voor vele partijfunctionarissen, aldus de politieke-opiniepeiler Manfred Güllner
(Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte (juli/augustus)) is het post-Schrödertijdperk al
begonnen. Daarom is er voor veel kiezers die in 1998 en 2002 op de SPD gestemd
hebben wegens Schröder, ‘geen reden meer hun stem te geven aan een SPD die zich
van Schröder afkeert. Waarom zou men op een SPD stemmen die, volgens de
voorzitter van haar jeugdorganisatie, “aan het eind van haar regeringspolitiek” is?’
Zeker, sinds het televisieduel van 4 september tussen Schröder en Merkel is de
SPD in de peilingen ingelopen op de CDU, maar die winst is meer ten kosten gegaan
van de kleine partijen dan van de CDU. Ook moet bedacht worden dat de sympathie
die Schröder onder de bevolking geniet, altijd groter is geweest dan die voor zijn
partij. Met andere woorden: niet allen die Schröder sympathieker of zelfs bekwamer
achten dan Merkel, stemmen op de SPD.
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Daar staat tegenover dat Merkel, die overigens in het televisieduel het er beter van
afbracht dan algemeen was verwacht, waarschijnlijk een fout heeft begaan door de
partijloze Kirchhof naar voren te schuiven als haar minister van Financiën. Deze
man debatteert als de geleerde die hij is, en maakt kans in de politiek vermalen te
worden niet het minst door de ‘baronnen’ van de CDU, wie zijn belastingplannen
veel te radicaal zijn en die toch al Merkels leiderschap slechts knarsetandend
aanvaarden.
Hoe dit ook zij vrijwel zeker zal de huidige rood-groene regeringscoalitie de
vereiste meerderheid niet halen en is Schröders rol daarmee uitgespeeld. Als tacticus
was hij ongeëvenaard, maar is dit voldoende om hem in de latere geschiedschrijving
(die op 19 september begint) een plaats te geven gelijk aan die van zijn voorgangers
Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt en Helmut Kohl? Waarschijnlijk niet.
Met dank aan Arnulf Baring, aan wiens tijdschriftenrubriek in de Frankfurter
Allgemeine ik de citaten heb ontleend.
NRC Handelsblad van 15-09-2005, pagina 9

Een schip op strand
Na het Franse en het Nederlandse nee van resp. 29 mei en 1 juni heeft Europa zich
een bezinningsperiode van een jaar gegund. Nu, bijna vier maanden later, kan het
opnieuw beginnen zich te bezinnen, want na de onverwachte uitslag van de Duitse
verkiezingen liggen de kaarten weer anders.
Immers, overal was, zo niet gehoopt, dan toch gerekend op een wisseling van de
wacht in Duitsland, die het vastgelopen proces van de Europese eenheid een nieuwe
impuls zou geven. Maar welke regeringscombinatie in Berlijn ten slotte uit de bus
zal komen, stagnatie van onbepaalde duur staat Duitsland, en dus Europa, te wachten.
Wat hebben de uitslagen van 29 mei, 1juni en 18 september gemeen? Dat de
mensen huiverig zijn voor verandering, dat zij liever bij het oude blijven, ook al zien
zij de gebreken ervan. De Fransen, Duitsers en Nederlanders - en met de andere
West-Europeanen zal het niet veel anders zijn - zijn, met andere woorden, conservatief
geworden.
Dit woord wordt hier gebruikt in zijn niet-ideologische betekenis. (De echte
conservatief schuwt veranderingen, mits geleidelijk voltrokken, niet.) In die zin is
de vrees van sociaal- en christen-democraten de verzorgingsstaat aan te tasten
conservatief te noemen. Wat dat betreft is de tegenstelling links-rechts zinledig
geworden.
In die zin ook is de stagnatie die het gevolg zal zijn van de Duitse verkiezingen,
niet als een typisch Duits verschijnsel te beschouwen. Het is een algemeen Europees,
althans West-Europees, verschijnsel, want in andere West-Europese landen blokkeert
die huiver voor verandering ook de nodige vooruitgang. Alleen Engeland lijkt een
uitzondering.
Al lang vóór 18 september werd van Duitsland gezegd: met Duitsland gaat het
slecht (kijk naar de geringe groei en de hoge werkloosheid), maar met de Duitsers
gaat het goed. Welnu, dat geldt ook voor andere Europese landen, Nederland niet
uitgesloten. Het parool luidt: houden wat je hebt (zowel de verzorgingsstaat als de
nationale staat in het algemeen), want wat je krijgt is onzeker.
Op de lange duur is deze combinatie van zelfgenoegzaamheid en angst voor de
toekomst natuurlijk funest, en haar uitwerking zal zich ook in het Europese proces
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van eenmaking doen voelen. Wie nu nog geen euroscepticus is, is een held of heeft
zijn hersens even stopgezet (de combinatie van beide komt ook vaak voor).
De mislukking van de zg. Lissabon-doeleinden (volgens welke Europa in 2010 's
wereld meest dynamische economie zou zijn) en de ontmanning van het
Stabiliteitspact, die het vertrouwen in de euro ondermijnt, hadden al, behalve bij de
hardnekkigsten, het geloof in Europa's toekomst sterk aangetast, maar de kiezers kan
dit blijkbaar weinig schelen.
Zo laat hen kennelijk ook de cijfers koud die aantonen dat de groei in de eurozone
achterloopt bij die van anderen: 1,2% in 2005 (waarvan Duitsland 0,8 en Nederland
0,7) de VS 4,2%, China 8,5%, Azië (minus Japan) 8,2%. ‘Europa is in diepe crisis
geraakt’, zei Luxemburgs premier (en voorzitter van de EU) Juncker, toen de EU
het eind juni niet eens was kunnen worden over de begroting voor de periode 2007
tot 2013, maar van een crisisstemming is geen sprake.
Wie dus denkt dat een paar institutionele hervormingen voldoende zullen zijn om
een nieuwe relance van de EU te bewerkstelligen of dat - nog hersenschimmiger Europa een nieuwe Jean Monnet nodig heeft om het de weg te wijzen, miskent de
ernst van de toestand volledig. Medio jaren '50, toen Europa ook een crisis beleefde,
waren de Europeanen nog niet verslaafd aan hun verzorgingsstaten, en Jean Monnet
kreeg ook alleen maar een kans dankzij de heel bijzondere constellatie van het
ogenblik.
(Leidt het voorgaande tot de conclusie dat ik een tegenstander van de
verzorgingsstaat ben? Niet noodzakelijkerwijs. Per slot van rekening profiteer ik er
zelf van, maar dat verhindert mij niet te erkennen dat hij steeds meer een molensteen
aan de nek van de Europese economieën blijkt te zijn en Europa's eenmaking veel
ernstiger blokkeert dan het veel geschimpte ouderwetse nationalisme.)
Voor Nederland met zijn open economie, dat bovendien Duitsland als belangrijkste
buur en achterland heeft, is de toestand in dat land bijzonder ernstig. Natuurlijk blijft
de Europese integratie voor ons land niet alleen een ideaal, maar vooral een nationaal
belang. Maar wat als Duitsland een schip op strand blijkt en Europa niet meer dan
een baken op zee? Wat is dan Nederlands terugvalpositie? Of is er geen? Zeker is in
elk geval dat op dit punt de troonrede, al voordat zij dinsdag uitgesproken werd,
achterhaald was door het nieuws van zondagavond uit Duitsland. Alsof Nederland
immuun zou zijn voor wat er aan de andere kant van zijn oostgrens gebeurt - of niet
gebeurt.
NRC Handelsblad van 22-09-2005, pagina 9

Lang en kort over Europa
In een bespreking van een boek dat de Belg Paul Wouters heeft gewijd aan de
cultuurverschillen tussen Nederland en België, België-Nederland: verschil moet er
zijn, schrijft de recensent in de Internationale Spectator (september 2005):
‘De auteur was in het begin verrast over de directe en uitvoerige manier van
communicatie van Nederlanders. Een Belg heeft volgens hem vaak aan een half
woord genoeg. “De eeuwenlange strijd tegen het water heeft de communicatie van
de Nederlanders niet het raffinement gebracht dat de Belg overhield aan zijn
eeuwenlange strijd tegen menselijke overmacht.”’
Dit is een originele verklaring van de ontegenzeglijke cultuurverschillen tussen
beide landen. Of het een juiste is, is een andere vraag. Maar zeker is dat de
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Nederlanders over 't algemeen lang van stof zijn. Als een artikel of een betoog niet
lang is, kan het niet serieus zijn.
Dat begon al bij de Reformatie (die in België grondig is uitgeroeid): pas een lange
preek kon een goeie preek zijn. En de geringschatting die de journalistiek in de
publieke waardering ten deel valt, is zeker deels daaraan toe te schrijven dat een
krant niet zo uitvoerig op een onderwerp kan ingaan als een wetenschappelijke
verhandeling, dus oppervlakkig moet zijn. (Maar Vrij Nederland keert terug naar de
vaderlandse traditie en kondigt aan voortaan ‘langere artikelen’ - nog langere! te
gaan publiceren.)
Wat hiervan ook zij, hetzelfde nummer van de Internationale Spectator als waarin
die recensie stond, bevestigde de juistheid van de stelling van de Belgische auteur.
De meeste artikelen in dit nummer handelen over de crisis waarin Europa zich, zeker
na het Franse en het Nederlandse nee van resp. 29 mei en 1 juni, bevindt. De algemene
teneur ervan is - laten we zeggen - niet optimistisch, maar ze nemen de tijd - dus de
ruimte - om tot die conclusie te komen.
Het kortst en (daardoor?) het helderst is dr. André Szász in zijn artikel, dat, de
noten niet meegerekend, slechts vijf kolom beslaat. Er verschijnen wel langere - en
onduidelijkere - artikelen in deze krant. Het is de moeite waard het betoog van de
oud-directeur van De Nederlandsche Bank en oud-hoogleraar Europese studies aan
de Universiteit van Amsterdam te volgen.
‘Het einddoel van de Europese integratie’, zo begint Szász zijn eigenlijke betoog,
dat is getiteld: ‘Europa vooruit en achteruit’, ‘is vanaf het begin opengelaten. Dat
was een van de voorwaarden voor haar succes, gezien het gebrek aan consensus
tussen en binnen de lidstaten. Maar een reis met onbekende bestemming heeft haar
beperkingen. De grens is nu bereikt [...]’.
Maar: ‘Wat is bereikt, is niet stabiel. Het kan alleen duurzaam worden als de
integratie verdergaat. Verdergaan vereist voldoende draagvlak. Dat is er niet. Het
komt er ook niet zolang de richting waar het heen moet gaan open blijft.’ Dit is
eigenlijk al de hele Europese crisis in een notendop, en die crisis was als 't ware
voorgeprogrammeerd.
Szász spitst zich in zijn verdere betoog toe op de Economische en Monetaire Unie.
Terecht, want in die EMU zijn de lidstaten - dat zijn overigens niet alle lidstaten van
de Europese Unie - het verst gegaan in het afstaan van hun nationale soevereiniteit.
Als de EMU mislukt, dan kan de EU ook wel de hoop opgeven. Wat dat betreft is
wat er met de EMU gebeurt, in de letterlijke betekenis van het woord, voorbeeldig
- paradigmatisch heet dat in de wetenschap, geloof ik - voor de EU.
Welnu, ‘het verdrag van Maastricht is gebaseerd op de visie dat een monetaire
unie alleen duurzaam kan zijn als zij gebaseerd is op een economische unie. Een
gemeenschappelijke munt en een gemeenschappelijk monetair beleid vergt immers
consistentie tussen dat monetaire beleid en het budgettaire beleid der lidstaten.
Een manier om die consistentie te waarborgen zou zijn de integratie uit te strekken
tot het nationale begrotingsbeleid. Dat zou een politieke unie inhouden, omdat de
overheidsfinanciën de kern raken van de nationale soevereiniteit. De lidstaten waren
niet bereid zo vérstrekkende gevolgen te verbinden aan de EMU. [...] Zij willen geen
inperking accepteren van hun nationale soevereiniteit, althans niet ter wille van een
monetaire unie [...]
De werkelijke redenen voor (het ontstaan van) de EMU waren niet alleen
economisch, maar vooral politiek.’ Het was immers voor de andere landen, en vooral
voor Frankrijk, op den duur politiek niet aanvaardbaar dat zij, op straffe van
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reserveverlies en rentestijging, de beslissingen die Duitsland, het economisch sterkste
land, op grond van eigen beleidsprioriteiten en omstandigheden, nam moesten volgen.
‘Dit leidde tot de EMU, waar het monetaire beleid gemeenschappelijk wordt
bepaald en verdragsverplichtingen beogen te verzekeren dat het budgettaire beleid
der lidstaten daarmee consistent is. Maar dan moet de naleving van die verplichtingen
zijn gewaarborgd en zo nodig kunnen worden afgedwongen. Dat betekent een politieke
unie.’ En daartoe zijn, zoals we gezien hebben, de lidstaten niet bereid. Getuige de
schendingen van het Stabiliteitspact.
Szász besluit: ‘Op langere termijn staan wij bij het integratieproces voor de keus
tussen vooruit of achteruit, ieder met zijn prijs. Niet dat een politieke unie er komt
ter wille van de EMU. Als zij er komt, dan alleen omdat zij ook op eigen merites
wordt gewenst.
Komt zij er niet, dan zal de EMU niet zonder meer uiteenspatten: de kosten daarvan
zouden te hoog zijn, de politieke gevolgen te traumatisch. Maar zij is ook mislukt
als de euro splijtzwam zou blijken te zijn in plaats van bindmiddel.’ Welnu, zij is
een splijtzwam, sinds Frankrijk en Duitsland - Italië en Griekenland noemen we niet
eens meer - besloten hebben het Stabiliteitspact, dat Szász een ‘substituut voor een
politieke unie’ noemt, met voeten te treden.
De uitslag van de Duitse verkiezingen heeft de hoop dat het tij zal keren, niet
versterkt. Immers Schröder blijft, tegen alle verwachtingen in, een machtsfactor waar
rekening mee moet worden gehouden, en hij verdedigt - zonder noemenswaardige
oppositie - de stelling dat, als een land zich inspant het tekort op zijn
overheidsfinanciën te verminderen, de Europese instellingen zijn budgettaire
soevereiniteit moeten respecteren. Voorlopig is het: Europa achteruit.
NRC Handelsblad van 29-09-2005, pagina 9

Lang zullen de verschillen leven!
‘Bijzonder aan de tegenwoordige, egalitaire samenleving is niet het bestaan van de
sociale rang- en standsordening, maar het gegeven dat dit onderscheid als pijnlijk
wordt ervaren, liefst genegeerd en zelfs ontkend. Eerdere generaties zaten er helemaal
niet mee en kwamen er graag en openlijk voor uit. De hogeren konden het zich
permitteren, en de lageren hadden zich er van jongsaf aan in geschikt. [...]
Zo worden de standsverschillen afgedekt met de grondverf van de hypocrisie en
weggewerkt onder de glansverf van gelijkheidszin. Dat is een
maatschappelijk-neurotisch trekje.’ Aldus de socioloog A. de Swaan in zijn rede bij
de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Amsterdam op 5
september.
Wie denkt dat De Swaan het heeft over de standsverschillen en -vooroordelen in
de Nederlandse samenleving, vergist zich. Hij heeft het over de standsverschillen en
standsgevoelens aan de universiteit. De titel van zijn rede luidt dan ook: ‘De
universiteit als statusfabriek’.
Dat is op zichzelf al een interessant thema, want je zou zo zeggen dat in de
wetenschap standsverschillen en -gevoelens niet bestaan, althans niet mogen bestaan.
En oppervlakkig gezien is dit te merkwaardiger omdat er sinds de jaren '60 een
gelijkheidstsunami over de universiteiten is gegaan, die veel slachtoffers heeft
gevergd. Maar ja, de oude Adam blijkt zich ook hier niet te verloochenen of beter:
hij blijft bestaan, maar loochent zijn bestaan.
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‘Studenten worden opgeleid voor de beter betaalde banen, de leidinggevende
posities en de prestigieuze functies. Hun universitaire graad verhoogt hun
verdiencapaciteit, versterkt hun machtskansen en verhoogt hun sociale status.’ Maar
dat ‘zij als academici ook in maatschappelijk aanzien stijgen, blijft meestal onvermeld.
Want zulk statusonderscheid tussen mensen mag er eigenlijk niet zijn.’
Daarom worden in het ‘heftig gelijkheidsgezinde universitair milieu’
‘statusverschillen toegedekt met nadrukkelijk egalitair vertoon en toch tot in de meest
verfijnde nuance onverbiddelijk doorgezet. Neem alleen al de titulatuur, die
trapsgewijs omhoogwentelt van het prille B.A. [...] tot aan de hoogleraar’ een functie
waarin ook subtiele onderscheidingen te vinden zijn. Sinds kort bestaat zelfs de meest
prestigieuze functie van ‘universiteitshoogleraar’, die De Swaan zelf bekleedt.
Kortom, ‘de universitaire wereld vormt een zeer fijn gelaagd bestel. [...] Iedereen
weet dat, haast iedereen verzwijgt het kies’, want volgens ons normenstelsel is
statusverschil hoogst verwerpelijk. Statusverschil is dus een ‘unmögliche Tatsache’,
waaraan Christian Morgenstern een gedicht wijdde: ‘Weil, so schliesst er
messerscharf, nicht sein kann was nicht sein darf.’
Wat dat betreft, is de universitaire wereld, ook in haar schijnheiligheid, een
weerspiegeling van de ‘grote’ maatschappij, waarin ook, hoewel het niet mag en
hevig ontkend wordt, talloze standsverschillen en -vooroordelen heersen. Het verschil
is alleen dat in de eerste die verschillen over de hele linie gemarkeerd worden door
de titulatuur, terwijl het in de ‘grote’ maatschappij alleen de adel is die er door zijn
titels en predikaten uitspringt.
Maar dat wil niet zeggen dat er in de andere maatschappelijke lagen zich niet
eveneens talloze, vaak uiterst subtiele en voor de buitenstaander niet of nauwelijks
merkbare verschillen voordoen (binnen de adel zelf waarschijnlijk ook). Ook de
‘grote’ maatschappij is, met andere woorden, een ‘zeer fijn gelaagd bestel’.
Dit bestel in kaart te brengen is vrijwel onmogelijk niet alleen omdat onze
hypocrisie dit ons verbiedt, maar ook omdat ik duidde het zonet even aan de
buitenstaander vaak niet de codes kent of zelfs kan ontcijferen waarmee zij die tot
een andere sociale laag dan de zijne behoren, zich herkennen als ‘ons soort mensen’.
Die codes kunnen bestaan uit een enkele oogopslag of een woord (of de uitspraak
ervan) dat als sjibbolet dient. Ja, het is eerder een kwestie van ruiken (zoals onder
dieren) dan van kennen.
In het maandblad Plus Magazine (oktober 2005) zegt Nelleke Noordervliet van
haar Leidse studententijd: ‘De meisjes van goede komaf kenden elkaar. Waaraan?
Ik weet het nu nog niet. Ze zochten elkaar op, klonterden samen. Ik viel daarbuiten.
Ik moest dus weer andere codes leren. [...] Ik heb lang het gevoel gehad dat ze aan
mij konden zien dat ik niet van nature de codes beheers.’
Het verschijnsel is niet tot ons land beperkt. Alexis de Tocqueville, zelf van oude
Normandische adel, schrijft ergens dat de adel een soort vrijmetselarij geworden is,
waarvan de leden zich herkennen ‘door ik weet niet welke tekenen’. Zelf voelt hij
zich honderdmaal meer op zijn gemak met standgenoten wier meningen hij volstrekt
niet deelt, dan met burgerlieden met wie ik het eens ben. Nu, Tocqueville leed
tenminste niet aan hypocrisie.
Maar die codes als 't ware knipogen die de Romeinse auguren elkaar gaven zijn
aan voortdurende verandering onderhevig. Wat een generatie eerder taboe was in
een bepaalde laag, is nu volkomen reçu (en omgekeerd). Zo hoorde ik onlangs een
jonkheer die bij mij in de buurt woont, de uitdrukking ‘zeker weten’ gebruiken en
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niet ironisch. Mijzelf komt die uitdrukking niet over de lippen ongetwijfeld een
standsvooroordeel.
Carry van Bruggen schrijft in haar Hedendaagsch fetischisme, dat in 1925
verscheen, dat de patriciërs en aristocraten op hun manier plat praten. Zo zeggen ze
‘blommen’, ‘motten’, ‘je eigen’, ‘booien’ en ‘georven’. Dat wil zeggen: dat zeiden
ze. Tachtig jaar laten hoor je ze dit niet meer zeggen en niet alleen omdat er geen
‘booien’ (= dienstboden) meer zijn. Nu hebben ze een andere geheimtaal, morgen
weer een andere (zoals trouwens elke sociale laag).
Ook als code verandert taal dus voortdurend en leent zij zich nauwelijks voor
registratie. Maar wat blijft is de behoefte aan codes. Het kennen van de code, zegt
Carry van Bruggen, ‘is de enige weg tot begrip, in laatste instantie tot
zelfdifferentiatie. Daarom streeft wie naar het ene streeft noodzakelijkerwijs en
instinctief naar het andere.’
De zucht naar identiteit, ieder mens eigen, is de zucht naar verschillen: tussen
groepen, voetbalclubs, dorpen, steden, volken, ja ook standen. Op zichzelf zit daar
niets kwaads in. Het draagt zelfs bij tot de veelkleurigheid en veelvormigheid van
een samenleving, die anders doodsaai zou zijn. Sterker nog: ‘de hele notie dat men
een mens uit één stuk dient te zijn is al totalitair’, zegt De Swaan. Dat geldt a fortiori
voor samenlevingen.
NRC Handelsblad van 06-10-2005, pagina 9

Legitiem is nog niet verstandig
‘Na 11 september was het moeilijk voorstelbaar dat Saddams regime onaangetast
zou blijven; de VN stelden talrijke schendingen van het wapenstilstandakkoord van
1991 vast. Saddam bezat olie, hij had het grootste leger in de regio, en er was gegronde
zorg dat hij massavernietigingswapens zou kunnen bezitten. De beslissing iets te
doen, had goede gronden. Of men het vandaag nog eens precies zo zou doen, is een
andere vraag.’
Wie spreekt hier? Is het minister Bot? Hij heeft per slot van rekening zich openlijk
afgevraagd en die vraag legitiem genoemd of, achteraf bezien, de aanval op Irak van
2003 verstandig is geweest.
Maar nee, het was Henry Kissinger die dit zei in een interview dat in Der Spiegel
van deze week (10 oktober) staat Kissinger, de deken van de ‘realpolitische’,
niet-ideologische school in de Amerikaanse politiek.
Wanneer Bot en Kissinger het legitiem vinden om, terugkijkend en met de kennis
die wij nu hebben van de situatie geen massavernietigingswapens gevonden, niet
aflatende chaos in Irak zich af te vragen of die aanval verstandig is geweest, dan mag
een gewoon sterveling als de schrijver van deze rubriek dat ook wel doen.
In de eerste plaats moeten we dan een onderscheid maken tussen legitiem en
verstandig. Wat legitiem is, is niet noodzakelijkerwijs ook verstandig. De overigens
slechts politieke steun van Nederland voor de Amerikaans-Britse aanval op Irak was
legitiem, voorzover hij gebaseerd was op de inlichtingen omtrent de aanwezigheid
van massavernietigingswapens in Irak.
Die inlichtingen kwamen niet alleen uit Amerikaanse bron, ook de chef-inspecteur
van de VN, de Zweed Blix, achtte het bijv. ‘hoogstonwaarschijnlijk’ dat Irak het
verreweg gevaarlijkste wapen, anthrax, niet vernietigd had, en waarschijnlijk dat het
nog verboden raketten aan het produceren was. Ook Frankrijk, de felste criticus van
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een militair optreden (overigens pas nadat bondskanselier Gerhard Schröder zich er,
om electorale redenen, tegen gekeerd had), heeft die inlichtingen nooit bestreden.
Dat Nederland van de juistheid van die inlichtingen uitging ter rechtvaardiging
van zijn politieke steun aan de militaire actie, is dus begrijpelijk. Maar dat maakt de
actie zelf nog niet legitiem. Als zou komen vast te staan dat de Amerikaanse en Britse
regeringen hun inlichtingen vervalst zouden hebben, vervalt achteraf ook de
legitimiteit van die actie.
Maar zover zijn we nog niet en zullen we, zolang president Bush aan het bewind
is, ook wel niet komen. Maar dat oudminister van Buitenlandse Zaken Colin Powell
onlangs verklaarde dat hij het als een smet op zijn blazoen beschouwde dat hij de
Veiligheidsraad van de VN inlichtingen over Iraakse massavernietigingswapens had
gegeven die achteraf vals bleken te zijn, is een bedenkelijk teken.
Maar, zoals gezegd, wat legitiem is, is niet noodzakelijkerwijs ook verstandig.
Was de militaire actie tegen Irak ook verstandig? Alweer achteraf gesproken en met
de kennis die we vandaag hebben: nee. Zouden Amerika en Engeland die actie zijn
begonnen als ze geweten hadden dat het resultaat ervan zo niet de vernietiging van
Irak zou zijn, dan toch een permanente chaos, die zelfs de blijvende aanwezigheid
van honderdduizenden militairen niet meester schijnt te kunnen worden, en dat het
land tot een broeinest van fundamentalisme zou worden (wat het onder Saddam niet
was)? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk: nee.
Waren al deze gevolgen van de militaire actie een aanvaardbare prijs voor ja, voor
wat? De verdwijning van massavernietigingswapens? Maar die bleken er niet te zijn!
Dáárvoor waren al die offers dus niet nodig. En dat kan niet goedgepraat worden
door te zeggen dat die gevolgen onvoorzien waren. Er waren er al vóór de actie die
haar legitiem achtten en er ook geen alternatief voor wisten, maar tegelijk vreesden
dat het middel erger dan de kwaal zou blijken te zijn. Die hebben gelijk gekregen.
Maar is de verdwijning van de tiran Saddam, het herstel van de mensenrechten en
van de democratie dan niet de prijs waard die nu in Irak betaald wordt? In het
Kamerdebat van vorige week donderdag maakte de VVD'er Van Baalen zich tolk
van deze gedachte. Het is de gedachte van ‘humanitaire interventie’, die een tijdlang
zijn fractievoorzitter, toen die minister van Buitenlandse Zaken was, dierbaar was.
Nu, we kunnen in Bosnië en Kosovo zien wat humanitaire interventie, hoe moreel
gerechtvaardigd ook, uithaalt. Als daar de buitenlandse militairen verdwijnen, storten
de economie, het justitiële apparaat en de politie in elkaar en ontstaat totale chaos of
burgeroorlog. Moeten die troepen daar dan eeuwig blijven? In Irak bestaan die
toestanden, op veel grotere schaal, al voordat de troepen verdwijnen.
Dit is een heilloze weg, die Kissinger zeker niet zou bepleiten. Als er iets van Irak
geleerd kan worden en in de Kamer klonk meermalen de uitdrukking lessons learned
dan is het dat humanitaire interventie slechts in uitzonderlijke gevallen zin heeft en
meestal de zaak alleen maar erger maakt dan zij al was. Een studie van de
Amerikaanse politicologen Talentino en Pearson toont aan hoe weinig de honderden
gevallen van militaire interventie tussen 1945 en 1996, ook wanneer zij onder het
argument ‘humanitaire interventie’ werden uitgevoerd, bijgedragen hebben tot vrede,
hervormingen en stabiliteit in het betrokken gebied.
In zoverre was ook de militaire actie tegen Irak onverstandig, ook al was zij
misschien legitiem. Het is dan ook moeilijk te begrijpen waarom minister Bot in het
Kamerdebat zei dat de Amerikanen met de kennis van nu juist hebben gehandeld.
Zelfs met de kennis van toen hebben zij misschien legitiem, maar zeker onverstandig
gehandeld. De chaos was immers te voorzien? Maar aan de andere kant moeten we,
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met Kissinger, die zich afvraagt ‘of men het vandaag nog eens precies zo zou doen’,
erkennen dat ‘het slechts fair zou zijn te vragen wat dan het alternatief geweest zou
zijn’.
Overigens is er een verschil tussen Kissinger (en anderen) en minister Bot. Een
bewindsman kan, zoals gebleken is, niet vrijblijvend speculeren. De SGP'er Van der
Staaij zei terecht in het debat: ‘Wij vinden dat dit soort intellectueel gefilosofeer
beter past bij een ambassadeursdiner dan bij een politiek debat.’ De bewindsman die
zich daarin vermeit, haalt zich slechts onnodig moeilijkheden op de hals. Laat dat
gefilosofeer aan stukjesschrijvers over.
NRC Handelsblad van 13-10-2005, pagina 9

Een mooie nazomer
Wanneer we nu terugkijken naar de reeks internationale conferenties die vorig najaar,
op initiatief van de Nederlandse regering, zijn gehouden over het thema Europe, a
beautiful idea?, dan kunnen we met recht spreken van een schitterende nazomer:
prachtige kleuren in mild licht. Maar de winter kwam onherroepelijk.
De winter kwam in de vorm van het Franse en het Nederlandse nee tegen het
Europese grondwettelijk verdrag en uitte zich, kort daarna, in het onvermogen van
de Europese Unie het eens te worden over de begroting van de jaren 2006 tot 2013.
Als het de bedoeling van die conferenties van najaar 2004 was een antwoord te geven
op de vraag: ‘Wat is nu nog de betekenis en politieke relevantie van de idee Europa?’,
dan is het antwoord intussen gegeven.
Maar een jaar geleden zonde en koesterde zich iedereen nog, tijdens het
Nederlandse voorzitterschap van de EU en in aanwezigheid van Hare Majesteit de
Koningin en andere leden van de koninklijke familie, in de stralen van die idee. We
kunnen het nalezen in de drie nummers van het tijdschrift Nexus, die ‘de essayistische
neerslag’ van die conferenties bevatten: in totaal veertig essays. Ze worden ingeleid
door Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut te Tilburg, aan wie de regering
had gevraagd die conferenties te organiseren, en het is inderdaad verbazend hoeveel
coryfeeën uit alle delen van de wereld hij bijeen heeft weten te krijgen. Het is bijna
te veel van het goede, en ik moet dan ook bekennen dat ik niet al die essays (plus
die inleidingen, die op zichzelf al bijna essays zijn) even grondig heb gelezen.
Laat ik mij daarom bepalen tot de bespreking van één essay, dat er volgens mij
uitsprong, alleen al door de titel: ‘Tegen de “idee” Europa’. Deze vloek in de Europese
kerk is, misschien niet toevallig, afkomstig van iemand die aan de rand van Europa
is opgegroeid. De auteur, Gabriel Josipovici, is namelijk zoon van Egyptisch-joodse
ouders en woonde van zijn vijfde tot zijn zestiende jaar in Egypte. Daarna was hij
o.a. hoogleraar aan de universiteit van Sussex.
Zijn essay is grotendeels een antwoord op de cultuurfilosoof George Steiner, en
dat doet mij op zichzelf al genoegen, want ik kan nooit de verdenking van me afzetten
dat de hoogst erudiete en briljante Steiner excelleert in het bakken van lucht. Maar
dat doet hij op zo'n schitterende, ja verblindende manier dat je er stil van wordt.
Nu bevindt zich Steiner zelf niet onder de veertig essayisten in die drie nummers
van Nexus, maar zijn geest waarde wel onder hen, want velen hunner munten ook
uit in beweringen die op het eerste gezicht indrukwekkend zijn, maar bij nadere
beschouwing leeg blijken te zijn, althans vragen uitlokken. Steiner heeft overigens
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wél op 30 november 2003 voor het Nexus Instituut een verhaal over The idea of
Europe gehouden, en het is tegen dat verhaal dat Josipovici zijn pijlen richt.
Zijn stelling is op z'n minst origineel: ‘Ik wil betogen dat de “idee” Europa slechts
een intellectuele versie is van etnische zuiverheid, ook als sommige van de beste en
meest humane denkers van deze tijd deze idee omhelsd hebben. Die idee suggereert
dat er zoiets als een essentie van Europa bestaat [...]; dat die beter is dan de essenties
van andere continenten en culturen; en dat die, koste wat kost, ommuurd en behouden
moet worden [...]
Wat als zo onverdraaglijk overkomt, is dat Europa in die zin de beste is en dat
alleen zij die in de beste Europese tradities zijn opgegroeid, dat kunnen begrijpen en
de rest van de wereld kunnen en moeten vertellen wat men moet denken [...] Het
probleem met de “idee” Europa is niet alleen dat ze ver af staat van de complexe en
verwarde realiteit van Europa [...], maar dat haar verdedigers, ingenomen met hun
eigen zienswijze, al snel prescriptief worden: alles wat niet in hun idee past, moet
worden opgeruimd.’
Wat is de realiteit van Europa, waarmee de idee Europa niet klopt? ‘De
Balkanoorlogen van de jaren '90 maakten duidelijk dat het idee van (etnische)
zuiverheid in de hoofden van mensen kon voortleven, terwijl dat wat uit naam daarvan
was begaan’ Josipovici doelt op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog ‘goed
gedocumenteerd was en we dachten daaruit onze lessen getrokken te hebben.’
Maar: ‘Hoewel politici en intellectuelen de leus “Nooit meer!” in de mond hadden,
bleek de droom van etnische zuiverheid niet gestorven. Elk moment kon die droom
door gewetenloze of idealistische demagogen weer tot leven gewekt worden, doordat
hij weerklank vond bij de massa's die zij leidden.’
Bovendien is de idee Europa onhistorisch: de faam van Europa heeft er altijd in
gelegen ‘dat het allerminst zuiver was, integendeel: dat het poreus, doordringbaar
was en openstond voor andere culturen en invloeden. [...] Meer dan enig ander
continent, meer dan enige andere cultuur heeft Europa altijd opengestaan voor de
buitenwereld, is het bereid geweest van die schijnbaar vreemde culturen te leren hoe
zich te vernieuwen, hoe te ontsnappen aan de beperkingen van zijn diep gekoesterde
overtuigingen.’
Maar Josipovici is niet de enige van de veertig essayisten die zich keert tegen de
euroromantici à la Steiner. Tot mijn aangename verrassing is er ook een Nederlander
onder hen die dit doet: de theoloog-journalist Ralf Bodelier. De ruimte ontbreekt om
ook op zijn betoog dieper in te gaan. Daarom volsta ik met de slotwoorden van zijn
essay:
‘Zestien jaar na 1989 de val van de Muur is Europa nog in transitie. Zelfs zijn
territorium is nog lang niet afgebakend, evenmin als zijn bevolking. Voor de toekomst
van de Europese Unie ligt geen marsroute klaar, en Europa kent geen heilzaam of
zelfs maar gezamenlijk verleden.’
Vooral dat laatste is onbetwistbaar waar dus geen idee. Immers, Europa is nooit
één geweest (van hereniging spreken is dus geschiedvervalsing). Integendeel: het
heeft zich tot diep in de twintigste eeuw gekenmerkt door inter-Europese
slachtpartijen. Waar haalt het de gotspe vandaan als een soort praeceptor mundi op
te treden?
Is daarmee gezegd dat het streven naar Europese eenheid alle grond ontbeert?
Helemaal niet: het ligt voor de hand dat landen op één continent zoveel mogelijk
economisch en politiek één proberen te worden. Maar laten ze tevreden zijn met de
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democratische rechtsstaat als enige niet-materiële of, zo men wil, ideologische waarde
die zij delen. De rest is toneel soms schitterend, soms diepzinnig toneel, maar toneel.
NRC Handelsblad van 20-10-2005, pagina 7

Thorbecke en Tocqueville: enige correcties
Wie niet geïnteresseerd is in Thorbecke of Tocqueville moet dit artikel zeker niet
lezen. Zelfs degenen die het wél zijn, zullen terecht vinden dat het meer om een
curiosum gaat dan om iets wat het wezen van beide tijdgenoten de eerste is in 1798
geboren, de tweede in 1805 of van hun werk raakt. Maar ik voel mij verplicht het te
schrijven.
Wat is het geval? Op 8 september jl. maakte ik hier melding van een vondst die
ik meende te hebben gedaan. In een voetnoot bij een artikel uit 1955 van de historicus
P. Geyl had ik gelezen dat een bekende these van de beroemde en nog steeds actuele
Franse denker Alexis de Tocqueville twaalf jaar eerder door Thorbecke, toen nog
niet de grote staatsman, maar nog ‘slechts’ hoogleraar in Leiden, was geformuleerd.
De stelling van Tocqueville luidde en ik volg nu de samenvatting van Geyl ‘dat
de centralisatie en andere hervormingen van de Franse Revolutie niet maar een reactie
tegen, veeleer een voortvloeisel uit en verder voeren van, tendenties van het ancien
régime waren’. Aan deze stelling had Tocqueville zijn boek L'Ancien Régime et la
Révolution, waarvan het eerste deel in 1856 drie jaar vóór zijn dood verscheen,
gewijd.
In een voetnoot bij zijn artikel meldde Geyl nu dat J.C. Boogman, die hem in 1959
op zijn Utrechtse leerstoel zou opvolgen, hem er opmerkzaam op had gemaakt dat
Thorbecke al in 1844, dus twaalf jaar vóór de verschijning van Tocquevilles boek,
die stelling ‘klaar geformuleerd’ had. Dit is een resumé van mijn artikel van 8
september jl. (althans van het eerste deel ervan; het tweede ging over Thoberckes
houding tegenover Duitsland).
Op dit artikel kreeg ik twee reacties van grotere Thorbeckekenners dan ik ben:
drs. G.J. Hooykaas, bezorger van Thorbeckes correspondentie, en dr. J.H. Drentje,
die vorig jaar gepromoveerd is op Thorbecke een filosoof in de politiek (door prof.
J. Bank besproken in de krant van 29 oktober 2004). Laat ik met de eerste beginnen,
omdat zijn brief mij het eerst bereikte.
De heer Hooykaas meldt mij nu dat de stelling waaraan Tocqueville in 1856 een
heel boek zou wijden, al te vinden is in een voetnoot (!) in zijn beroemdere boek uit
1835: De la démocratie en Amérique. Thorbecke is, met zijn artikel van 1844,
Tocqueville niet vóór geweest, maar heeft die stelling veeleer aan Tocqueville (wiens
boek De la démocratie...in zijn boekenkast stond) ontleend. Inderdaad, in deel I van
zijn boek uit 1835 staat in een noot dit te lezen: ‘Het is niet juist te zeggen dat de
centralisatie uit de Franse Revolutie geboren is; die revolutie heeft haar vervolmaakt,
maar geenszins geschapen. De voorkeur (goût) voor centralisatie en de reglementaire
manie dateren in Frankrijk van’ ik bespaar u de details die Tocqueville geeft de tijd
van koning Filips de Schone (1285-1314). ‘Sindsdien hebben zij niet opgehouden
te groeien.’ Zó revolutionair was de Franse Revolutie dus niet.
Ziedaar mijn ‘vondst’ teruggebracht tot de werkelijkheid. De heer Hooykaas wijst
mij er ook op dat de Britse politicoloog Harold Laski in zijn uitgave van Tocquevilles
De la démocratie... hier ook al op had gewezen. Ook de historicus P.B.M. Blaas had
dat ‘ontdekt of althans vermoed’. Ten slotte heeft de Roemeens-Amerikaanse
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politicoloog Aurelian Craiutu in zijn boek Liberalism under Siege (2002) aangetoond
dat de centralisatiethese gemeengoed was onder de Franse doctrinairen (tot wie
Tocqueville weliswaar niet behoorde, maar Guizot wél, bij wie hij college had
gelopen). Zelfs Tocqueville is dus niet de eerste die die these formuleerde.
Op dat laatste boek vestigt ook dr. Drentje in zijn brief aan mij mijn aandacht. ‘Je
zou het aldus kunnen samenvatten’, aldus dr. Drentje: ‘de versterking van de macht
van de centrale overheid en het eroderen van traditionele intermediaire instituties
was al een ervaring van het ancien régime. De revolutie en de napoleontische periode
versterkten die tendens alleen maar. (...) Lezing van Tocquevilles De la démocratie...
heeft Thorbecke waarschijnlijk versterkt in het accepteren van de gelijkheidstendens
in de moderne geschiedenis.’
Dr. Drentje maakt van de gelegenheid gebruik ook een eerdere opmerking van
mij over Thorbecke te bestrijden. Op 3 maart jl. had ik hier geschreven: ‘misschien
dacht Thorbecke weinig over de internationale politiek. Nederland was immers
neutraal (...).’ Dr. Drentje wijst erop dat Thorbecke in 1830 naar aanleiding van de
Belgische opstand drie brochures schreef waarin hij zijn denken over het Europese
statensysteem verwoordde.
Dat denken was sterk beïnvloed en volgens dr. Drentje zelfs bepaald geweest door
de Göttingse hoogleraar A.H.L. Heeren, bij wie hij in de jaren '20 college had gelopen.
Heeren was ‘een sterk voorstander van het systeem van het congres van Wenen
(1815) en, in het verlengde daarvan, van een vorm van concertpolitiek die Europa
tegen het hegemoniale streven van grote mogendheden zou moeten beveiligen’. (In
zoverre is Heeren misschien vandaag nog actueel.)
Overigens volgde Thorbecke Heeren niet in alle opzichten. Terwijl deze niets
moest hebben van een filosofische benadering van de geschiedenis, verschilde
Thorbecke hier, zoals hij in een brief naar huis schreef, ‘hemelsbreed’ van hem. Hij
huldigde, zoals dr. Drentje schrijft, ‘een zogenaamd pantheïserende geschiedvisie,
waarin de drijvende, positieve krachten hun grond in het perspectief van de
eeuwigheid hebben’. Thorbecke was dus, zou je kunnen zeggen, ‘Duitser’ dan zijn
Duitse leermeester.
Hoe dit ook zij met dankbaarheid heb ik kennisgenomen van deze correcties op
mijn beweringen over Thorbecke. Omdat ik de lezer met die beweringen misschien
op het verkeerde been heb gezet, voelde ik mij verplicht die correcties door te geven.
Over Thorbeckes denken over internationale politiek wil ik evenwel, deels
vragenderwijs, nog één opmerking maken. In een van die brochures uit 1830, Een
woord in het belang van Europa, schrijft Thorbecke: ‘De Nederlandse staatkunde,
zelf vrij van heerzicht, is de billijkste oordelaarster over de heerszucht van anderen.’
Is in deze uitspraak ook Duitse invloed te bespeuren? Boogman ziet hierin eerder
een uiting van ‘specifiek Nederlands zendingsbewustzijn’. Als dat waar is (Drentje
bestrijdt het), dan is het een voorloper van de gidslandgedachte uit de dagen van het
kabinet-Den Uyl (1973-1977). Die gedachte smeult nog na, en niet alleen in het
progressieve deel van het politieke spectrum. Alleen de liberalen, die zich Thorbeckes
erfgenamen noemen, lijken er vrij van.
NRC Handelsblad van 27-10-2005, pagina 9

Emotie of pseudo-emotie?
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Amsterdam is wel mijn geboorte-, maar al jarenlang niet meer mijn woonplaats.
Daaraan is het waarschijnlijk toe te schrijven dat ik moeite had (en nog heb) de
emoties na te voelen die de moord op Theo van Gogh, nu een jaar geleden,
losmaakten.
Natuurlijk, moord is in een rechtsstaat nooit goed te praten - en zeker niet wanneer
hij op zo'n beestachtige manier voltrokken wordt als bij Van Gogh is gebeurd. Daarbij
vergeleken was de moord op Pim Fortuyn, drieënhalf jaar geleden, bijna een klinische
operatie. Maar omdat ik de slachtoffers niet persoonlijk gekend had, bleven mijn
emoties binnen de perken.
Eerlijk gezegd, was Theo van Gogh nauwelijks meer dan een naam voor mij, zoals
Herman Brood dat was, wiens spectaculaire zelfmoord, een paar jaar geleden, ook
golven van emotie ontketende. Ongetwijfeld waren die emoties op dat ogenblik
oprecht, maar het voor mij interessante is dat ze tegenwoordig ook getoond worden,
om niet te zeggen: moeten worden.
Vroeger was het elkaar omhelsd houden iets wat aan de nabestaanden voorbehouden
was en dan niet vreemd gevonden werd. Anderen pinkten op z'n hoogst een traan
weg of haalden steels een zakdoek tevoorschijn. Bescheiden, ingetogen gebaren.
Maar nu lijkt het haast plicht je verdriet openlijk te vertonen - ook (of misschien
juist) voor mensen die slechts in losse (of helemaal geen relatie) stonden tot de dode.
Het is waarschijnlijk heel kil van mij, maar ik kan de gedachte niet van mij afzetten
dat dit vertoon iets te maken heeft met onze televisiecultuur. Alles wordt vertoond:
van het leed der nabestaanden tot de doodsstrijd van een kind dat langzaam in een
modderstroom omkomt (de onthoofding van gijzelaars door terroristen nog net niet).
Ontzetting als reactie is de norm geworden, en daaraan is het correct zich aan te
passen.
Zeker, in zuidelijker beschavingen was openlijk rouwbetoon ook in het
pretelevisietijdperk de norm. In nog zuidelijker landen kunnen zelfs weeklaagsters
gehuurd worden die de baar vergezellen. Maar in noordelijker streken, waaronder
Nederland, werd tot niet zo lang geleden respect getoond door zwijgen en
zelfbeheersing. Er is kennelijk sprake van een culturele omslag. Weinig zijn de
televisiekanalen en kranten die daar niet inspringen en daardoor het fenomeen
versterken.
Maar laten we hier niet denigrerend over doen. Een veertig jaar geleden schreef
het echtpaar Mitscherlich een boek over Die Unfähigkeit zu trauern (in Nederlandse
vertaling: Het onvermogen om te rouwen), dat zich overigens met een typisch Duits
fenomeen bezighield. Nu kunnen we beter spreken van een behoefte, zo niet noodzaak,
te rouwen.
Hoe diep dat rouwproces gaat en hoe lang het duurt, is de vraag. Na de plotselinge
dood van prinses Diana in 1997 barstte in het om zijn zelfbeheersing zo geroemde
Engeland een orgie van rouw uit, die even het koninklijk huis leek te doen wankelen.
Wat is er nu van over? Haar graf wordt niet door de horden bezocht waarop haar
broer, op wiens landgoed het ligt, kennelijk gehoopt had. En de herdenking van de
moord op Van Gogh gisteren was slecht bezocht, het debat 's avonds ongeïnspireerd.
In zijn laatste boek, Our culture, what's left of it, betreurt Richard Dalrymple het
dat ‘de Britten, onder de invloed van de massamedia, die eisen dat iedereen van zijn
emoties en pseudo-emoties geen moordkuil maakt, hun bewonderenswaardige
eigenschappen - stoïcisme, zelfrelativering en hun gevoel voor ironie - hebben verloren
en andere hebben verworven die slechts verachting waard zijn’. Geldt dit ook, mutatis
mutandis, voor Nederland?
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De schrijver van de recensie in de Times Literary Supplement van 28 oktober,
waaraan ik dit ontleen, geeft Dalrymple gelijk, maar vraagt: ‘waar denkt hij dat de
commerciële exploitatie van emotioneel extremisme vandaan komt?’ Zijn antwoord
luidt: ‘zeker bij het agressieve, onterende spektakel van gillende pseudo-emotie dat
we op de Amerikaanse televisie te zien krijgen’ en aan welks invloed niemand, proof anti-Amerikaans, zich kan onttrekken.
Dit pseudo-emotionalisme mag van Amerika afkomstig zijn, het gaat er in Europa
in als koek. Laten we de Amerikanen er dus niet al te veel de schuld van geven. Het
is ook deel geworden van de Europese massacultuur. Onderdeel daarvan is, volgens
Dalrymple, de ‘hug-and-confess-culture’, de gewoonte iedereen te zoenen (liefst drie
keer) en, gevraagd of ongevraagd, met confidenties voor de dag te komen.
Dalrymple (het pseudoniem van een arts die in Birminghams achterstandswijken
- wat een eufemisme! - werkt) acht deze cultuur typisch voor de Britse onderklasse,
die niet noodzakelijkerwijs arm hoeft te zijn (ze gaat wél naar de Costa Brava) en
wijst de ‘progressieve intelligentsia, ogenschijnlijk mededogend, in feite onverschillig,
als hoofdschuldige van de ontsporing van de onderkant’ aan.
‘Haar cultus van het slachtofferschap, haar gepsychologiseer en deterministische
theorieën over criminaliteit hebben de nakomelingen van de Britse arbeidersklasse
van elke moraal beroofd en daarmee ontmenselijkt’, aldus vat H.J. Schoo in zijn
bespreking van Dalrymples boek in de Volkskrant van 21 oktober zijn these samen.
Het zijn die mensen, in Nederland overigens niet beperkt tot de nakomelingen van
de arbeidersklasse, die op de lijst Pim Fortuyn stemden. De verzorgingsstaat als
boemerang.
Maar Dalrymple gaat verder. Zelf geen belijdend christen, meent hij toch dat de
secularisatie er ook veel mee te maken heeft: ‘Het seculaire surrogaat (voor het
godsdienstig geloof) - het geloof dat 's mensen vervolmaking op aarde te bereiken
is door zijn keuze van (onmiddellijk vervulbare) behoeften eindeloos uit te breiden
- is niet alleen, bij vergelijking, pover en kaal, maar ook veel minder realistisch in
zijn begrip van de menselijke natuur.’
Natuurlijk zou het niet alleen onbillijk, maar domweg onjuist zijn Theo van Gogh
tot die cultuur te rekenen. Zijn films waren, voorzover ik begrepen heb, niet bepaald
voer voor de onderklasse. Het gaat er alleen maar om dat zo'n gebeurtenis als de
moord op hem niet alleen gevoelens losmaakt die de multiculturele samenleving
(voorzover die bestaat) bedreigen, maar ook uiting zijn van een behoefte aan openlijk
rouwbetoon - een behoefte die elke aanleiding schijnt aan te grijpen om zich te
bevredigen. Bij de dood van André Hazes hebben we dat ook gezien.
Iemand in mijn naaste omgeving overweegt in haar overlijdensannonce te laten
zetten: ‘Zij hield van bloemen. Daarom liever geen bloemen.’ Zij behoort nog tot
een cultuur die niet elk graf of elke plaats des onheils bedelft onder bloemen (meestal
in cellofaan verpakt), kaartjes met boodschappen en knuffels.
NRC Handelsblad van 03-11-2005, pagina 9

De kleine man
In een verzamelbespreking van vier boeken over het terrorisme (waarvan drie
Nederlandse) in het oktobernummer van Socialisme & Democratie maakt de filosoof
Hans Achterhuis, die hoogleraar is aan de Universiteit Twente, de volgende
interessante opmerking;
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‘Vergeleken met andere westerse naties vertoont de discussie in Nederland over
de achtergronden van en de strijd tegen terroristisch geweld provincialistische trekken.
Dat geldt zowel voor het directe politieke debat als voor de intellectuele
wetenschappelijke bijdragen eraan.’
Achterhuis spreekt van een ‘niet erg vruchtbare en onverkwikkelijke polemiek,
waarin twee kampen vanuit egelstellingen elkaar beschoten. De posities lijken
sindsdien onwrikbaar, van enige flexibiliteit in opvattingen ten gevolge van
argumenten of veranderde omstandigheden lijkt nauwelijks sprake.
Vergeleken hiermee waren de reacties in Engeland zowel gematigder als diverser.’
Ook ‘bleken politici tot Blair aan toe op grond van argumenten hun meningen deels
te kunnen herzien’. Daarentegen acht Achterhuis het ‘kenmerkend voor de wat
bekrompen sfeer in de Nederlandse verhoudingen [...] dat een aantal spraakmakende
buitenlandse publicaties die elders tot heftige discussies leidden, nauwelijks tot ons
land is doorgedrongen’.
Aangezien ikzelf mij niet zo verdiept heb in de literatuur over het terrorisme als
Achterhuis, kan ik niet beoordelen of zijn opmerkingen op dit gebied juist zijn. Ook
zou ik wel eens willen weten of hij met de ‘andere westerse naties’ waarmee hij
Nederland op dit punt vergelijkt, alleen landen als Frankrijk, Engeland en Duitsland
bedoelt of ook landen als België en de Scandinavische landen.
Zelf geloof ik namelijk dat Achterhuis hier een verschijnsel signaleert dat zich
weliswaar in Nederland voordoet en zich niet beperkt tot de intellectuele discussie
over het terrorisme, maar minder typisch Nederlands is dan eigen aan kleine landen
in 't algemeen.
Het typisch Nederlandse eraan is misschien dat ons land eens een grote mogendheid
is geweest en dat, totdat de geschiedenis op de scholen vrijwel werd afgeschaft, hele
generaties van kinderen de vroegere grootheid van hun land is ingestampt en het
woord van koningin Emma is ingeprent dat Nederland groot moest zijn in de dingen
‘waarin ook een klein land groot kan zijn’.
Maar aan deze herinnering en deze opdracht is meteen de frustratie verbonden dat
anderen die grootheid niet voldoende of zelfs helemaal niet erkennen, er eerder een
bewijs van machteloosheid in zien. De historicus G.W. Kernkamp sprak dan ook al
in het begin van de 20ste eeuw van de ‘prikkelbaarheid van een kleine natie met een
groot verleden’. Dat was ten tijde van de Boerenoorlog, toen Nederland machteloos
de nederlaag moest aanzien van wat het toen nog als zijn ‘broedervolk’ beschouwde.
Of andere kleine landen die frustratie ook kennen, weet ik niet. België, dat pas in
1830 ontstond, zeker niet. Zweden misschien. Zijn legers immers drongen in de 17de
en 18de eeuw tot diep in Duitsland en Rusland door. Voor de in 1986 vermoorde
premier Olof Palme diende, evenals voor onze Den Uyl, de gidslandmissie wellicht
als compensatie voor de verloren grootheid bewust of onbewust.
Maar een land kan alleen maar gids zijn als ernaar geluisterd wordt. Is dat bij
Nederland het geval? Bondskanselier Helmut Schmidt placht op internationale
conferenties ostentatief de krant te gaan lezen wanneer zijn collega Den Uyl (een
partijgenoot!) het woord nam. En reden te meer voor deze om liever
ontwikkelingslanden te bezoeken, waar hij als Sinterklaas ontvangen werd?
Maar staat populariteit gelijk aan invloed? Den Uyls verre opvolger Balkenende
vond het onlangs nodig Nigeria te bezoeken, maar toen hij daar de mensenrechten
op het tapijt bracht, bleef de minister van Buitenlandse Zaken weg bij de receptie
die ter ere van de Nederlandse gast was gearrangeerd. Zó relevant wordt Nederlands
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stem dus ook daar blijkbaar niet gevonden, ondanks zijn miljoenen aan
ontwikkelingshulp.
Dat het volgens Achterhuis, die weet waar hij over praat hij heeft aan de Sorbonne
gestudeerd, in het internationale intellectuele discours niet veel anders is, hoeft niet
te verbazen. En Nederlands invloed zal er niet groter op worden, naarmate onze
talenkennis afneemt de lectuur van Franse en Duitse boeken hoef je tegenwoordig
onze studenten niet meer voor te schrijven en onze universiteiten gedwongen worden
hun normen te verlagen, omdat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs niet
voldoende kwaliteit aflevert.
Ook dat is een bron van frustratie, die zich o.a. uit wanneer er weer geen
Nederlander de Nobelprijs voor literatuur krijgt. (Vestdijk en Hermans waren, in de
woorden van de laatste, ‘wereldberoemd in Nederland’; beiden zijn intussen dood
en komen niet meer in aanmerking.) Maar was het vroeger anders? De Scandinavische
landen hebben meer schrijvers van wereldformaat opgeleverd dan Nederland. Wie
zijn onze Ibsen, Strindberg of Kierkegaard? Aan de onbekende taal kan het dus niet
liggen.
Voor die kleine landen lijkt niet te gelden wat Michael Riemens schrijft in zijn
onlangs in Groningen verdedigde proefschrift: De passie voor vrede. De evolutie
van de internationale politieke cultuur in de jaren 1880-1940 en het recipiëren door
Nederland (binnenkort als handelsuitgave verschijnend bij uitg. De Bataafsche
Leeuw):
‘...sinds de Bataafse Revolutie dus sinds 1795 blijkt steeds hoe beperkend het
kader van een klein land, met een passieve, afwachtende buitenlandse politiek, een
kleine taal en een numeriek weinig omvangrijke intellectuele elite werken op het
niveau van intellectuele prestaties in de politiek en geesteswetenschappen.’
Bij gebrek aan internationaal niveau speelt het intellectuele discours (of wat
daarvoor doorgaat) zich noodgedwongen af in eigen kring. Dat leidt tot eindeloos
gekissebis en vliegenvangerij Acherhuis spreekt nog beleefd van ‘niet erg vruchtbare
en onverkwikkelijke polemiek’, waarbij het vooral erom lijkt te gaan wie de meeste
lachers op zijn hand krijgt, want het Nederlandse volk wil geëntertained worden.
Lachen (en vooral uitlachen) is de toevlucht van de kleine man, voor wie de druiven
meestal zuur zijn.

Correctie:
in mijn artikel van 3 november jl. heb ik aan de auteur van Our culture, what's left
of it een verkeerde voornaam gegeven. Hij heet niet Richard maar Theodore
Dalrymple.
NRC Handelsblad van 10-11-2005, pagina 9

Democratie keert zich tegen zichzelf
‘Ministers niet bang voor Franse toestanden’, las ik vorige week in een krant. Het
bleek om minister Remkes te gaan, die de kans dat in Nederlandse stadswijken op
dezelfde schaal geweld uitbreekt als in de Franse voorsteden, ‘op korte termijn niet
groot’ achtte.
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Als je dat leest, dan denk je dat de zinspreuk van het Nederlandse wapen niet ‘Je
maintiendrai’, maar beter ‘Het loopt zo'n vaart niet’ had kunnen luiden. Nee, dan
hecht ik meer waarde aan wat Stef Blok in Trouw van 9 november zei: ‘We moeten
ons zeker niet op de borst kloppen dat in Nederlandse achterstandswijken geen rellen
zijn uitgebroken. Die kans is er wel degelijk.’ Wie is Stef Blok? Hij is het liberale
Tweede-Kamerlid dat voorzitter was van een parlementaire commissie die vorig jaar
een zeer genuanceerd rapport uitbracht over dertig jaar integratiebeleid van de
overheid. Zoals gebruikelijk had de politiek haar oordeel al klaar voordat zij de kans
had gehad het te lezen. Krantenkoppen waren voldoende om tot zo'n oordeel te
komen. Het rapport leverde haar niet voldoende soundbites. Maar geleidelijk ontstond
er schoorvoetend toch meer waardering, zodat wij nu gevoeglijk Stef Blok als
autoriteit kunnen citeren.
Volgens Trouw vindt Blok ‘dat Frankrijk kansen op een geslaagde integratie binnen
handbereik heeft gehad’. ‘Al binnen de jaren '50’, zo citeert het hem, ‘kwamen de
immigranten uit Noord-Afrika, en ze spraken allemaal Frans. De uitgangspunten
waren niet slecht. Maar in het Franse gelijkheidsdenken waren het gewoon Fransen
en geen immigranten. Een integratiebeleid is nooit gevoerd. De mensen werden in
hun eigen wijken gewoon aan hun lot overgelaten’.
Inderdaad: het onaantastbare ideaal van de Franse Revolutie van ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’, een ideaal dat blind is voor verschillen van cultuur,
godsdienst en herkomst, is nog enigszins handelbaar zolang het om het integreren
van kleine groepen gaat. Maar zodra zij boven een zeker percentage van de bevolking
uitkomen, wordt hun aanpassing steeds moeilijker of het land in kwestie het Franse
model van assimilatie volgt dan wel dat van de multiculturele samenleving.
‘Beide modellen mogen in theoretische oppositie tot elkaar staan’, schrijft Philip
Stephens in de Financial Times van 15 november, ‘in de praktijk hebben de Britse
en Franse modellen hetzelfde probleem gebaard: de economische en sociale isolatie
van immigranten. De vervreemding van tweede- en derde-generatie moslims in beide
landen heeft veel meer te maken met de realiteiten van hun leven dan met de voorof nadelen van multiculturalisme en assimilatie’.
Beide modellen hebben nòg iets gemeen: ze gaan uit van een democratische
conceptie, maar blijkbaar kan de democratie zich op een goed ogenblik tegen zichzelf
keren. Dat is overigens niet de enige paradoxale of dialectische ontwikkeling die we
zich voor onze ogen zien voltrekken. Ook de voorsteden met hun torenflats, die eens
gedacht waren als ideale woongemeenschappen, blijken no-go area's, waar de
wetteloosheid en de haat jegens het gezag broeien en uitbarsten.
Het merkwaardige is dat, van de grote Franse steden, Marseille tot dusver de enige
is die geweld bespaard is gebleven. Waarom? Omdat de stad omringd is door bergen
en de zee, zodat aan de randen geen plaats was voor torenflats waarin de immigranten
opgeborgen konden worden. Die flats zijn daar midden in de stad gebouwd, wat een
fysieke en psychologische integratie vergemakkelijkte. De natuur bleek sterker dan
alle leer of planning.
Bij de ontwikkeling van die grootstedelijke voorsteden is het denken van de
architect Le Corbusier (1887-1965) baanbrekend geweest. Hoewel zelf Zwitser, was
hij ‘exponent van het Franse rationalisme dat de mens en de maatschappij als
maakbare entiteit opvat’, aldus de cultuurfilosoof Johan Sanctorum in De Standaard
van 10/11 november.
‘Nu pas’, zo gaat hij verder, ‘begint men zich het destructieve, cryptofascistische
karakter van dat “modernisme” te realiseren. [...] De wortel van het geweld in de
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Franse banlieue is biologisch, instinctief en ruimtelijk. Daarom zal wat sociaal
oplapwerk niet volstaan. [...] Het Frankrijk van de Académie Française en het Centre
Pompidou zal dus wat bescheidener moeten worden: de cultuur van de Parijse Rive
Gauche is niet die van Clichy-sous-Bois’ (ook wel Clichy-sous-Jungle genoemd).
Zoals de cultuur van de meestal progressieve grachtengordel niet die van de Bijlmer
is.
Nee, dan zijn ‘krottenwijken eigenlijk nog te verkiezen boven de woonkazernes:
ze ontstaan organisch, via het rondscharrelen en sprokkelen, er ontstaan spontane
grenzen en afspraken’, zo besluit Sanctorum. Het weerspreekt onze zin voor fysieke
en administratieve netheid (en stelt ons in onze angst voor de chaos zeker niet gerust),
maar misschien zit er iets in deze liberale (of anarchistische?) filosofie.
Maar er is een ander aspect aan die ‘Franse toestanden’, dat nog niet zo'n aandacht
heeft gekregen zeker niet wanneer ze geprojecteerd worden op andere landen. Wie
zijn de eerste slachtoffers ervan? Niet de rives gauches of grachtengordels van de
grote steden. Die leven en theoretiseren rustig verder. Ook niet de meer welvarende
wijken, waar nauwelijks allochtonen wonen.
Het zijn de poor whites in of bij die randsteden die de eerste slachtoffers zijn. Het
zijn hun winkels en auto's die in brand gestoken worden. En tot wie keren zij zich
in hun nood? Niet tot de gevestigde partijen, die hen in hun ogen in de steek gelaten
hebben (dat geldt zowel voor de linkse als de conservatieve). Zij zien geen andere
kans dan Le Pen of Flip de Winter. Nederland heeft zijn eigen variant al gehad: Pim
Fortuyn. Er is dus geen reden om zelfgenoegzaam te zeggen: It can't happen here.
Een laatste opmerking: Stef Blok sprak in zijn interview met Trouw van
‘achterstandswijken’. Die benaming noemde ik in mijn artikel van 3 november een
‘eufemisme’. Waarom? Omdat er de hoop, verwachting of belofte in besloten ligt
dat die achterstand ingehaald zal worden. Weer een progressieve illusie, die door de
werkelijkheid gelogenstraft is. Maar ja, hoop doet leven.
NRC Handelsblad van 17-11-2005, pagina 9

Democratie als voorportaal van...?
Theodore Dalrymple - die naam duikt de laatste tijd steeds vaker op. Dat is op zichzelf
een interessant verschijnsel, want deze psychiater, die in de sloppen van Birmingham
heeft gewerkt, houdt er ideeën op na die twintig jaar geleden nog als reactionair
terzijde zouden zijn geschoven. Er is dus, los van de merites van die ideeën, iets aan
de hand.
Eerlijk gezegd, kwam ik pas met hem in aanraking via een uitvoerige bespreking
van zijn laatste boek, Our culture, what's left of it, in de Times Literary Supplement
van 28 oktober jl. Ik schreef hierover in deze rubriek op 3 november. Een reactie op
die bespreking in de TLS van 11 november geeft mij aanleiding erop terug te komen.
Dalrymple had het betreurd dat ‘de Britten, onder de invloed van de massamedia,
die eisen dat iedereen van zijn emoties en pseudo-emoties geen moordkuil maakt,
hun bewonderenswaardige eigenschappen - stoïcisme, zelfrelativering en hun gevoel
voor ironie - hebben verloren en andere hebben verworven die slechts verachting
waard zijn’.
De bespreker in de TLS (Richard Davenport-Hines) was het daarmee niet oneens,
maar vroeg: ‘Waar denkt hij (Dalrymple) dat de commerciële exploitatie van
emotioneel extremisme vandaan komt?’, en zijn antwoord luidde: ‘Ongetwijfeld bij
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het agressieve, onterende spektakel van gillende pseudo-emotie dat we op de
Amerikaanse televisie te zien krijgen’ (en zijdelings verweet hij Dalrymple, die voor
neoconservatieve Amerikaanse tijdschriften schrijft, dat hij dit verzwijgt).
Mijn reactie daarop was: dat kan wel waar zijn, maar dat Amerikaanse
pseudo-emotionalisme gaat er in Europa in als koek. We zijn van dit verschijnsel
niet af door het als Amerikaanse import af te doen. Trouwens: veel van wat als
Amerikaanse invloed wordt afgedaan, is eerder een nevenverschijnsel van de inheemse
welvaart en technologie, die een paar decennia achter de Amerikaanse aanhinken.
Maar nu de reactie in de TLS van 11 november op die bespreking van Dalrymples
boek. Zij is van iemand die werkt aan het Department of Government van het
Connecticut College. Hij ontkent de invloed van de Amerikaanse televisie op Europa
niet, maar Dalrymple, zegt hij, noemt de ‘ware schuldige’ niet, en die is: ‘de
democratisering van de cultuur als uitvloeisel van de democratisering van de politieke
instellingen’. En hij verwijst naar het achtste boek van Plato's Politeia (De staat) en
naar het tweede deel van Alexis de Tocquevilles De la démocratie en Amérique.
Een kleine moeite die boeken er even op na te slaan. Inderdaad, Plato toont er, bij
monde van Socrates, haarfijn in aan hoe de democratie bijna dwangmatig uitmondt
in het ‘meest absolute en onverdraagzaamste despotisme’ als gevolg van haar ‘tot
het uiterste gevoerde liefde voor de vrijheid, samen met een extreme onverschilligheid
jegens al het overige’. Deze voeren de democratie te gronde en maken de tirannie
noodzakelijk.
Wanneer hij Socrates laat spreken over de mens in de democratie die ‘zich overgeeft
aan een menigte van overbodige en verderfelijke begeerten, zonder een onderscheid
te maken tussen overbodige en nodige geneugten’, wat leidt tot een ‘gedrag waarin
geen vaste lijn of verplichting te bekennen’ is, dan dringt zich de vergelijking met
vandaag haast onweerstaanbaar op.
Tocqueville komt in zijn werk, dat, hoewel 150 jaar oud, nog steeds (of weer?)
tot de canon van de politieke wetenschap behoort, langs andere weg tot soortgelijke
conclusie, zij het minder dwingend. Hij vreest ‘een gigantisch bevoogdende macht,
die de exclusieve zorg voor de genietingen van de massa naar zich toegetrokken
heeft en zich over haar welbevinden heeft ontfermd. Zij is absoluut, nauwgezet,
vooruitziend en zachtzinnig’.
Het doel van die bevoogdende macht is ‘niet om de mensen tot wasdom te brengen,
maar juist om hen eeuwig in het stadium van onvolwassenheid te houden: zij mogen
onbeperkt feestvieren, op de voorwaarde dat dat tegelijk ook het enige is waar ze
aan denken. Hoewel deze macht zich onophoudelijk inspant voor het welbevinden
van de mensen, heeft zij tevens de volledige zeggenschap over de invulling die zij
daaraan kunnen geven.
Tegelijk waakt zij over hun veiligheid, voorziet in hun behoeftes, draagt zorg voor
hun pleziertjes, organiseert hun belangrijkste zaken, reglementeert hun nijverheid,
regelt hun opvolgingen en verdeelt hun nalatenschappen; wat rest haar dan hun de
moeite van het denken en de zorg van het leven zelf uit handen te nemen?’ (vertaling
van Marijn Kruk, 2002).
Wie denkt, bij het lezen daarvan, niet aan de moderne verzorgingsstaat? En is het
toeval wanneer ik in deze krant van zaterdag jl. lees wat Anatol Lieven tegen Marc
Leijendekker zegt: ‘In het verleden hebben democraten, van links en van rechts,
geloofd dat voor het welzijn van democratie de grote massa moest worden opgevoed’,
maar ‘je moet je serieus afvragen of democratie zoals onze voorouders dat begrepen,
kan blijven bestaan met een bevolking die in sommige opzichten een minder goede
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opvoeding heeft gehad, minder goed is geïnformeerd en daarom vatbaarder is voor
manipulatie’.
En voor de socioloog Ulrich Beck (in de Süddeutsche Zeitung van 11 november)
is de opstand in de Franse banlieues het bewijs, niet van een mislukte, maar juist van
een geslaagde integratie, beter: ‘de tegenstrijdigheid tussen enerzijds culturele
assimilatie (de rebellen zijn in Frankrijk opgegroeid, spreken Frans, hebben op school
de égalité met de paplepel ingegoten gekregen) en anderzijds de praktijk van sociale
uitsluiting van deze jongeren, waaruit zich hun haat en bereidheid tot geweld voeden’.
Twee voorbeelden (uit vele) van een democratie die zich, in een dialectische
ontwikkeling, tegen zichzelf keert. Dat doet de vraag rijzen of de demos (volk) altijd
wel zo democratisch gezind is en, zo neen, of de democratie dan niet op z'n minst
op wankele benen staat. We hadden het kunnen weten: in 1933 voelden miljoenen
Duitsers zich bevrijd - bevrijd van de noodzaak te kiezen tussen partijen, bevrijd van
verantwoordelijkheden. Hitler nam die last van hen af. Fascisme heeft democratie
als voorportaal.
De vraag is gerechtvaardigd of ikzelf wel democraat ben. Het antwoord is: ja, in
zoverre als democratie tot mijn cultuur behoort. Ik kan er dus niet buiten. Maar ben
ik ook democraat in hart en nieren? Mijn democratie heeft niets met hart en nieren
te maken, wél met verstand (hoop ik). In de Weimarrepubliek, die van 1919 tot 1933
in Duitsland heerste, werden aanhangers van het oude, keizerlijke regime die zich
loyaal in dienst van de republiek hadden gesteld, Vernunftrepublikaner genoemd.
Welnu, ik ben een Vernunftdemokrat.
NRC Handelsblad van 24-11-2005, pagina 9

Duitslands ‘representerende’ rol
Een paar maanden geleden debatteerden twee Tweede-Kamerleden in het
televisieprogramma Buitenhof over de buitenlandse politiek van de regering-Schröder,
die vorige week afscheid genomen heeft. Het waren de PvdA'er Timmermans en de
CDA'er Eurlings - toevallig beiden Limburger.
Het was niet verrassend dat de eerste dat beleid van zijn Duitse partijgenoot
verdedigde en de ander er kritiek op had. Wél verrassend vond ik wat Timmermans
(die oud-diplomaat is) niet zei, nl. dat Schröder en zijn minister van Buitenlandse
Zaken Fischer zich hartelijk weinig aantrokken van de kleine Europese partners,
waaronder Nederland. Daar moet toch ook een Nederlandse sociaal-democraat zich
niet gelukkig mee gevoeld hebben?
Dat was anders onder hun voorganger, Helmut Kohl, die zich er altijd van bewust
was dat Duitsland negen buurlanden had en dat het dus een Duits belang was op zo
goed mogelijke voet met alle te staan. Dit besef, dat niet bij fraaie woorden bleef,
maakte voor hen de speciale band die Duitsland met Frankrijk had, gemakkelijker
te aanvaarden.
Schröder en Fischer daarentegen richtten, na een korte beginperiode waarin zij
Duitsland onafhankelijker van zijn Europese banden schenen te willen maken, hun
blik bijna uitsluitend op Frankrijk, waarvan Schröder zich vrijwel een gijzelaar had
gemaakt nadat hij, voornamelijk om electorale redenen, het bijna op een breuk met
de Verenigde Staten had laten aankomen.
Daarbij had hij ook een voorliefde voor goede betrekkingen met Rusland en China.
Met Poetin, die hij een ‘loepzuivere democraat’ noemde, verbond hem een soort

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Männerfreundschaft. Kortom, niet bepaald een beleid dat geschikt was om applaus
aan de kleinere Europese partners te ontlokken. Zelfs de grote Poolse buurman voelde
zich genegeerd.
Dat de intenties van Schröders opvolger, Angela Merkel, anders zijn kon al dadelijk
blijken. Natuurlijk gold haar eerste bezoek president Chirac in Parijs een andere
prioriteit zou de Franse partner onnodig voor het hoofd gestoten hebben, maar op
dezelfde dag nog deed zij de EU en de NAVO in Brussel aan. Daarmee konden de
kleinere partners en bondgenoten zich tenminste niet veronachtzaamd voelen.
In haar persconferentie samen met Chirac zei zij dat de staten in Midden- en
Oost-Europa een belangrijke rol in Duitslands Europese politiek zouden blijven
spelen. Daarin kan een desaveu gelezen worden van Chiracs uitval van een paar jaar
geleden dat die landen, die zich niet bij Chiracs en Schröders kritiek op Amerika
hadden willen aansluiten, beter hun mond hadden kunnen houden.
En Duitslands West-Europese partners? Gaan die nu ook weer een zekere rol in
Duitslands Europese politiek spelen? Opmerkelijk was in elk geval dat de nieuwe
minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, de dag daarna naar Den
Haag reisde, waar hij een gesprek had met minister Bot.
Maar we moeten geen ho roepen voordat we over de brug zijn. Steinmeier was
jarenlang Schröders rechterhand en wordt door deze min of meer gezien als de
behoeder van zijn erfenis in de nieuwe regering. Bovendien zal Steinmeier
voortdurend de hete adem van zijn partij, de SPD, in zijn nek voelen. Bij deze was
immers Schröders buitenlands beleid vooral de anti-Amerikaanse pointe ervan
populairder dan zijn binnenlandse beleid van hervormingen.
Op het ogenblik overheerst nog de euforie van de wittebroodsweken, maar
daarachter schuilt wat het weekblad Der Spiegel de ‘koude vrede’ noemt tussen beide
coalitiepartners ook op het gebied van de buitenlandse politiek. Veel impulsen om
de Europese kar weer uit de modder te trekken mogen dan ook niet van de
regering-Merkel verwacht worden te minder omdat de regering van Chirac, zonder
welker medewerking zulke impulsen geen kans van slagen zouden hebben, letterlijk
op haar laatste benen loopt.
In wezen is de nieuwe regering in Berlijn niet veel sterker. Van de boude
hervormingsplannen die Merkel in de verkiezingscampagne in het vooruitzicht stelde,
is niets terechtgekomen. De uitslag dwong haar tot samengaan met de SPD, die al
aan het eind van haar hervormingslatijn was gekomen. Met enige overdrijving, maar
niet helemaal ten onrechte wordt wel gezegd dat Merkel nu een SPD-programma
moet uitvoeren.
Geen wonder dat het 190 bladzijden dikke programma waarop beide partijen
overeenstemming hebben weten te bereiken door de Unternehmungsberater zoiets
heet in het Nederlands consultant Roland Berger in de Süddeutsche Zeitung van 22
november, een ‘lappendeken van afzonderlijke maatregelen’ wordt genoemd. Veel
dynamiek kan daar moeilijk van uitgaan.
Voor een nuchtere analyse van wat van het Duitsland van de Grosse Koalition
verwacht kan worden, kan het geen kwaad in herinnering te roepen wat de Belgische
industrieel André Leysen (Gevaert), die commissaris bij grote Duitse ondernemingen
is geweest, kort na de verkiezingen van 18 september in De Standaard schreef onder
het kopje ‘Het stabiele Duitsland behoort tot het verleden’.
In de eerste plaats noemde hij toen een grote coalitie ‘vermoedelijk de slechtste
van alle uitwegen’, omdat binnen de regering er dan ‘een front zou ontstaan tussen
de SPD, met als hulptroepen de vakbonden, en de CDU/CSU’, die ook al niet erg
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happig is op ingrijpende hervormingen die nodig zijn om de economie uit het slop
te helpen.
Erger misschien is nog dat ‘de kiezer dan zijn frustraties zou opstapelen en de
volgende keer geneigd zijn tegen de grote partijen te stemmen. Die verkiezingen
worden dan nu reeds verknoeid. De tendens naar een onstabiel partijenlandschap zou
nog versnellen.’
‘Met hun huidige mentaliteit, die meer op herverdeling rekent dan op prestatie,
zullen de Duitsers het in de gemondialiseerde economie niet waarmaken.’ En Wat
Europa betreft: ‘Bij de grote Europese landen is het bewustzijn van de toegenomen
onderlinge afhankelijkheid zwakker dan bij de kleine, en de protectionistische
verleiding blijft er nadrukkelijk aanwezig.’
Vergeten we niet dat ook Duitsland ‘een vrij corporatieve staat is, waar een beperkte
groep regeringsleden, vakbondsleiders en industriëlen, buiten het parlement om, de
richting pleegt aan te geven. Dat mag dan in het verleden niet zo slecht hebben
gewerkt, in een democratisch bestel wordt zoiets niet meer aanvaard.’
Dat is de situatie waarmee de nieuwe Duitse regering te maken heeft en de
buurlanden van Europa's grootste en machtigste land dus ook. Nog steeds heeft het
woord van prof. H. Berkhof (die vóór en na de oorlog predikant in Duitsland was)
zijn actualiteit niet verloren dat dit land ‘een merkwaardige “representerende” rol in
Europa’ speelt in zoverre als het ‘de Europese problematiek het eerst doorleeft, met
alle pijn daaraan verbonden’.
NRC Handelsblad van 01-12-2005, pagina 9

Zonder hulpconstructies gaat het niet
‘Geschenk van mevr. Henriëtte Roland Holst-van der Schalk’ staat er voorin in het
boek dat ik onlangs van de Koninklijke Bibliotheek leende, en daaronder in kleine
cijfers: ‘7643-'39’. Kennelijk had de bekende dichteres en religieus-socialiste, die
het jaar na het overlijden van haar man (op de laatste dag van 1938) had moeten
verhuizen, toen afstand gedaan van een deel van haar (of zijn?) bibliotheek.
Maar om welk boek gaat het? Het gaat om Das Unbehagen in der Kultur van
Sigmund Freud uit 1930. Waarom was ik daar geïnteresseerd in geraakt? Welnu,
Régis Debray, oud-strijdmakker van Che Guevara, gesprekspartner van president
Mitterrand en tegenwoordig eerder conservatief dan progressief filosoof, had in Le
Monde van 26 november Freuds boek aangeprezen als verklaring voor de
gewelddadigheden in de Franse banlieues van vorige maand.
Freud, zo schreef hij, ‘die niet zachtzinnig was voor de obsessieve neurose die
religieus geloof genoemd wordt, was er tegen het eind van zijn leven toe gekomen
haar althans een belangrijke verdienste toe te kennen’: die van ‘geïsoleerde individuen
bijeen te brengen door de ingeboren agressiviteit van de mens te kanaliseren en vaak
ook te remmen’.
In dat boek, dat volgens Debray door de meeste psycho-analytici doodgezwegen
wordt, had Freud een ‘hoogst incorrecte en onmodieuze stelling’ verdedigd: ‘de
ongeremde zucht van de mensen, van jongsaf aan, naar maximaal genot kan slechts
uitlopen op een algemene verwildering.’
En Freud had, aldus Debray, deze ‘sombere prognose’ gedaan nog voordat de
massamedia, met hun alomtegenwoordige publiciteit, op alle hoeken van de straten
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en, via de televisie, in de huiskamers de mensen opriepen onmiddellijk al hun
begeerten consumptieve en seksuele te bevredigen.
Nu, voor mij was dit artikel van Debray reden om uit te vinden wat Freud nu echt
had gezegd. Dus Das Unbehagen in der Kultur van de KB gehaald. Laat ik er een
paar citaten uit geven (in de vertaling zoals ik die aantrof in de bundel Beschouwingen
over cultuur door Sigmund Freud, uitgegeven onder redactie van Willem Oranje en
ingeleid door J. Goudsblom (Amsterdam 1999)):
‘Het leven zoals ons dat is opgelegd, is te moeilijk voor ons, bezorgt ons te veel
verdriet, teleurstellingen, onoplosbare problemen. Wij kunnen het alleen verdragen
met behulp van verzachtende middelen. (“Het gaat niet zonder hulpconstructies”,
heeft Theodore Fontane ons gezegd (in Effi Briest).)’
Een van die verzachtende middelen en hulpconstructies is de religie. ‘Opnieuw is
het de religie die de vraag naar de zin van het leven weet te beantwoorden. Wij
kunnen er niet ver naast zijn met de conclusie dat de gedachte van een levensdoel
staat of valt met het religieuze systeem.’
‘Tegen de gevreesde buitenwereld kan men zich niet anders verdedigen dan door
zich op enigerlei af te wenden’ (naar de religie toe bijvoorbeeld), ‘zich van geluk te
verzekeren en zich tegen lijden te beschermen door de werkelijkheid met een waanidee
om te vormen. Ook de religies der mensheid moeten wij als zo'n collectieve waan
kwalificeren.’
‘Door de mensen [...] in een toestand van psychisch infantilisme vast te houden
en hen in een collectieve waan te verwikkelen, lukt het de religie velen een individuele
neurose te besparen.’ U ziet: Freud was, zoals Debray zegt, ‘niet zachtzinnig’ voor
de religie. Drie jaar tevoren had hij er een boekje over geschreven, waarvan de titel
voor zichzelf spreekt: Die Zukunft einer Illusion, maar in 1930 was hij blijkbaar er
de palliatieve voordelen voor de individuele mens en voor de cultuur van gaan inzien.
‘Het lijkt vast te staan dat wij ons in onze huidige cultuur niet prettig voelen’, ‘dat
de huidige mens zich in zijn godgelijkheid niet gelukkig voelt’. (Freud doelt hier op
de reusachtige vooruitgang die wetenschap en techniek de voorgaande decennia
hadden gemaakt. Ook de welvaart was toegenomen. Toen hij zijn boek schreef, was
de economische crisis van de jaren '30 nog niet uitgebroken.)
‘De waarheid is dat de mens geen zachtzinnig, liefdebehoevend wezen is, maar
dat hij in zijn driftleven begiftigd is met een krachtige hoeveelheid agressie. Dit is
de factor die onze relatie tot de naaste verstoort en de cultuur tot haar inspanningen
noodzaakt. Vanwege deze primaire vijandigheid tussen de mensen wordt de
cultuurgemeenschap door verval bedreigd. De cultuur moet alles in het werk stellen
om paal en perk te stellen aan de agressieve driften van de mens.’ Alles dus ook de
religie, al is die misschien een illusie.
‘Als de cultuur de neiging tot agressie van de mens zulke grote offers oplegt,
begrijpen wij beter waarom het voor de mens moeilijk is zich er gelukkig in te voelen.
De cultuurmens heeft de mogelijkheid van geluk deels ingeruild voor enige zekerheid.’
En als hem die zekerheid ook ontvalt? Dan krijg je toestanden als in de Franse
banlieues. Althans, dat lijkt een logische conclusie.
Is het toeval dat ik dezelfde week in Socialisme en Democratie een artikel las van
Frank Buijs, waarin deze ‘overtuigde secularist’ een pleidooi houdt voor
‘herwaardering van de betekenis van democratische religies’? Er mag, schrijft hij,
‘in de publieke ruimte best ruimte zijn voor religie’. Dit kan ‘de kwaliteit van het
maatschappelijk gesprek aanmerkelijk verhogen’. Niet zo lang geleden werd
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burgemeester Cohen van Amsterdam om een soortgelijk pleidooi nog door secularisten
in zijn partij streng gekapitteld.
Maar terug naar het exemplaar van Freuds boek dat Henriëtte Roland Holst in
1939 aan de KB gaf. Het staat vol potloodonderstrepingen en nauwelijks leesbare
kanttekeningen. Op twee plaatsen echter staat er duidelijk in de marge: ‘Arme Freud’.
Eén keer bij deze uitspraak: ‘Nooit zijn wij weerlozer dan wanneer wij liefhebben,
nooit hulpelozer ongelukkig dan wanneer wij het beminde object of de liefde ervan
hebben verloren.’
En de andere keer bij: ‘Mijn liefde is voor mij iets waardevols, dat ik niet op
onverantwoorde wijze mag weggooien.’ En: ‘Als ik een ander liefheb, moet die dat
op een of andere manier verdienen.’ Grafologen en kenners van HRH moeten maar
uitmaken of die kanttekeningen van haar zijn. Misschien zijn ze van haar man of van
een latere lezer, die, evenals ik, het boek van KB haalde.
NRC Handelsblad van 08-12-2005, pagina 9

Death of a loser
Precies dertig jaar na Musserts terechtstelling op de Haagse Waalsdorpervlakte sprak
ik in deze rubriek mijn verwondering erover uit ‘dat tot nu toe niemand zich gewaagd
had aan een biografie’ van de oprichter en leider van de Nationaal-Socialistische
Beweging (NSB), de belangrijkste fascistische partij die Nederland had opgeleverd
(bij de verkiezingen van 1935 bijna 8 procent). Daar ‘is de historische wetenschap
tot dusver met een grote bocht omheengelopen’, constateerde ik hier op 24 april
1976. Nu, weer dertig jaar later, kan ik dit niet langer volhouden. Al in 1978
verscheen, van de hand van R. Havenaar, een ‘biografische schets’ onder de titel
Verrader voor het vaderland, en in 1984 de voldragen biografie van Jan Meyers:
Mussert, een politiek leven, waarvan onlangs een tweede, herziene druk is verschenen.
En dit jaar werden wij verrast met Musserts Nagelaten bekentenissen, de enigszins
emantsiaanse titel voor een door Gerard Groeneveld bezorgde en ingeleide
verantwoording en brieven die Mussert had geschreven toen hij, tussen mei 1945 en
mei 1946, in zijn Scheveningse cel zat te wachten op zijn berechting en terechtstelling.
Dit boek heeft veel aandacht in de pers gekregen, en het moet gezegd worden dat
de besprekingen ervan over 't algemeen vrij waren van schamperheid of betuigingen
van afschuw, die jarenlang bijna obligaat waren, wilde de bespreker niet van
heimelijke sympathie beschuldigd worden. Na zestig jaar zijn we gelukkig van die
druk af.
Wel was er een generatieverschil tussen de besprekers merkbaar. Zo schreef een
van hen, kennelijk iemand die lang na de oorlog geboren is, dat Mussert tijdens de
bezettingsjaren de meest gehate man in Nederland was. Ach welnee, hij werd op z'n
hoogst veracht, meestal belachelijk gevonden met zijn pretenties en parmantig
optreden. Dat is, in zekere zin, veel erger dan gehaat.
Een niet helemaal welvoeglijke, maar wel tekenende anekdote uit die jaren is mij
bijgebleven. ‘Heb je gehoord dat Mussert aan het Oostfront is geweest?’ ‘Nee, waar
heb je dat gehoord?’ ‘De BBC meldde vanochtend: “On the eastern front, there has
been a lull in the fighting”.’ Iemand die gehaat is, wordt niet met zo'n bijna
goedmoedige anekdote bedacht.
Uit die ‘nagelaten bekentenissen’ treedt hij ook niet naar voren als een
weerzinwekkend, laat staan demonisch, mens; eerder als iemand die het goede heeft
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gewild, maar hopeloos heeft gefaald. Het aantal keren dat hij, in diverse toonaarden,
moet erkennen dat ‘het ons niet is gelukt’, is legio. Hij bleef het burgermannetje,
zoals de weduwe van zijn grootste tegenstrever, Rost van Tonningen, hem onlangs
nog op de televisie karakteriseerde.
Ja, hij was wél een knap ingenieur geweest (dat werd althans altijd gezegd), maar
dat betekent nog niet dat hij enig politiek benul had. Bijna ontroerend van naïviteit
is zijn overtuiging ‘dat als ieder volk zijn eigen nationaal-socialisme beleed [...],
daaruit logisch zou voortvloeien dat ook die volkeren dan elkander zouden respecteren
en dat daardoor het grote gevaar van de onderlinge oorlogen in Europa [...] zou
worden uitgebannen’.
Maar, zo moest hij spoedig inzien, de ‘tragiek was dat de Duitschers in het
algemeen, en degenen die hier te lande waren in het bijzonder, geen
nationaal-socialisten waren zoals ik mij had voorgesteld [...]. Het Duitsche
imperialisme vierde de hoogtij onder terzijdestelling van de beginselen van het
nationaal-socialisme.’ Wie dat dacht, moest wel de speelbal van de Duitse
machthebbers worden, die hem nooit als een echte nationaal-socialist hebben
beschouwd.
Een van de memoranda die Mussert in zijn cel schreef, heeft als ondertitel: ‘De
offergang voor Volk en Vaderland’. Dat was zijn these: na het vertrek van de wettige
regering naar Londen was de NSB de enige politieke formatie die tegenover de
bezetter kon opkomen voor de Nederlandse belangen. Hij spreekt dan ook over ‘onze
strijd voor de zelfstandigheid der natie’ - een strijd die een ‘heldenstrijd’ was.
Helaas, die strijd is vergeefs geweest, want de meeste Duitsers hadden andere
plannen. Daarom is de NSB ‘geofferd op het altaar van het Vaderland’ en behoren
de NSB'ers ‘tot het zwaarst getroffen deel der natie’. Dit is, in het licht van wat vooral
de joden is aangedaan, haast obsceen; maar er is geen reden aan te nemen dat Mussert
dit niet geloofde. Hij was misschien een in politicis domme man, hij was zeker een
zwakke man, maar hij was geen oneerlijke man.
Er blijven vragen. Hoe komt het dat Mussert relatief succesrijk is geweest (die
bijna 8 procent in 1935), terwijl zijn fascistische voorgangers faalden? In 1966 gaf
A.A. de Jonge daar in zijn Crisis en critiek der democratie al een antwoord op:
‘Mussert had de naam een bekwaam ingenieur te zijn (...); bij de Nederlandse
kleinburger, met zijn diep gewortelde eerbied voor intellectuele ontwikkeling en
prestaties, bezorgde hem dat een niet te onderschatten voordeel’ boven de
rapaljefascisten vóór hem.
Een andere vraag is: hoe groot was het percentage NSB'ers dat, in de bezettingstijd,
Musserts idee deelde (of zich er ook maar bewust van was) dat de NSB de
Nederlandse belangen tegen de Duitse bezetter verdedigde, dus eigenlijk, zoals hij
eens zei, ‘een bovengrondse verzetsactie’ voerde? Die groep ‘getrouwen’ kan niet
groot zijn geweest, want Mussert kon moeilijk in openbare bijeenkomsten getuigen
van die verzetswil.
Zo blijft het beeld over van de loser, en aan dat beeld zit altijd iets tragisch, hoe
moeilijk dit ook te verenigen valt met het beeld van het burgermannetje (maar ja,
ook Willy Loman in Arthur Millers Death of a salesman heeft iets tragisch). Dat
beeld sluit zelfs een zekere grootheid niet uit: Mussert weigerde gratie te vragen en
was kwaad toen een zwager dat voor hem bleek te hebben gedaan.
Hij was ook, na een periode dat hij de illusie had slechts met verbanning gestraft
te zullen worden (en daarom Engels was gaan leren), helemaal niet huilerig over het
lot dat hem wachtte: ‘Lands belang eischt nu de veroordeeling’. En: ‘de groote “men”
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zou het niet begrepen hebben als ik toch werd vrijgesproken.’ Met de dood voor ogen
was hij - eindelijk - tot een juiste analyse van de situatie van het ogenblik gekomen.
Zonder Musserts ‘nagelaten bekentenissen’ te kennen, gaf mr. F.E. Frenkel, docent
strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, al in 1968 een beeld van hem dat die
‘bekentenissen’ bevestigen. Weliswaar is er ‘geen enkel twijfel aan dat Musserts
veroordeling op juiste gronden berustte’, maar: ‘er is ook geen twijfel over dat Mussert
over vele goede eigenschappen en bekwaamheid beschikte en dat, behalve eerzucht,
ook een oprechte wens zich voor nationale belangen in te zetten bij hem aanwezig
was.’
‘Eveneens staat vast dat ook in de bezettingstijd zijn plaats hem meer zorgen dan
genoegen heeft opgeleverd en dat hij wel degelijk geprobeerd heeft bij de bezetter
speciaal Nederlands belang te dienen.’ Frenkel spreekt in dit verband van een
‘persoonlijke tragiek’. Hij schreef dit in Vrije Geluiden van de VPRO, die een
documentaire over Mussert had gemaakt. Die documentaire is toen, op advies van
dr. L. de Jong, niet uitgezonden. Zelfs in het zogenaamde revolutiejaar 1968 vond
zelfs de VPRO het nodig dat het volk ferm bij de hand geleid moest worden.
NRC Handelsblad van 15-12-2005, pagina 9

Staatsvijanden in soorten
Naar aanleiding van mijn artikel van vorige week, dat over Mussert en zijn onlangs
uitgegeven Nagelaten bekentenissen ging, vestigde een lezer mijn aandacht op de in
1958 verschenen Herinneringen van dr. J.C.A. Fetter. Deze indertijd bekende
remonstrantse predikant had, op diens verzoek, enkele gesprekken gehad met Mussert,
toen deze in zijn Scheveningse cel wachtte op zijn berechting en terechtstelling.
Het beeld dat hij van Mussert schetst, klopt met dat hetwelk uit die ‘nagelaten
bekentenissen’ oprijst: ‘Ik kreeg van hem geen onsympathieke indruk; hij was echter
politiek dermate ongeschoold en vertoonde een zo ontstellend gebrek aan
mensenkennis, dat hij mij telkens weer verbaasde.’ Daarentegen was hij ‘rustiger’
dan de meeste andere gevangen NSB'ers: die ‘ratelden aan één stuk door, nerveus
als zij waren’.
Fetter vertelt ook hoe hij, tijdens de bezetting, eens bezoek kreeg van een hoge
NSB'er (in uniform), die beheerder was van de Stichting Domus Spinozana (is
misschien de Societas Spinozana bedoeld?). Hij kwam de predikant ontredderd om
hulp vragen voor de secretaresse van die toen opgeheven stichting (of vereniging).
Zij was nl. als joodse naar Westerbork gedeporteerd. Bij de Duitsers had die NSB'er
tevergeefs aan de deur geklopt.
Dit kan moeilijk iemand anders zijn geweest dan dr. J.H. Carp, die vóór de oorlog
de ziel van deze vereniging was geweest (zo noemt de Winkler Prins van 1938 hem),
die studie van leven, geschriften en filosofie van die joodse wijsgeer ten doel had.
In de oorlog werd hij NSB'er en zelfs Musserts speciale adviseur voor staatsrechtelijke
vraagstukken.
Een merkwaardig gespleten man moet hij zijn geweest: spinozist én NSB'er. Fetter
noemt hem dan ook ‘een tragische figuur, verdwaald in zijn stelsel’. Hij was tevens
vrijwel de enige intellectueel van formaat die de NSB in haar rijen heeft gehad.
Mussert zelf was dat zeker niet. Hij toonde zelfs geen intellectuele belangstelling.
Dat was anders met zijn Noorse tegenhanger, Vidkun Quisling. Over hem heeft
Else Margarete Barth, oud-hoogleraar analytische filosofie aan de Universiteit van
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Amsterdam en zelf Noorse, een interessant boek geschreven: A nazi interior,
Quisling's hidden philosophy (Frankfurt, 2003). Hierin probeert zij wat zij noemt de
‘diepere lagen’ van het nazi-denken bloot te leggen aan de hand van een filosofisch
manuscript dat Quisling heeft achtergelaten en van de boeken die indruk op hem
gemaakt hebben (hij had een grote bibliotheek, die nu eigendom is van de Universiteit
van Oslo).
Vergeleken met hem was Mussert vrijwel analfabeet. Die was, in de ogen van
Seyss-Inquart, Hitlers proconsul in Nederland, ‘een kleine burgerman (Spiesser)’ en
‘door en door Hollander’ (tja, zo zien buitenlanders ons nu eenmaal vaak; vraag maar
aan Karel de Gucht en Freya van den Bossche). Daarentegen dacht Quisling, volgens
Barth, ‘zeker niet als een doorsnee Noor’.
Ook had Quisling, voordat hij zijn Nasjonal Samling (de Noorse NSB) oprichtte,
veel meer van de wereld gezien dan Mussert en veel meer politieke ervaring: hij had
als medewerker van Fridtjof Nansen humanitair werk gedaan tijdens de hongersnood
in Rusland en was in 1931/2 minister van Defensie geweest.
Dat zegt natuurlijk niets over de intellectuele inhoud van zijn denken. Die hield,
als we afgaan op het resultaat van Barths naspeuringen, niet over. Hij was weliswaar
een soort van omgevallen boekenkast, ja zelfs intelligent, maar in zijn denken zat
geen lijn en geen systeem, het was volgens Barth ‘totaal onorigineel’, ‘onrijp’.
Nog in zijn latere jaren bleef hij, als een schooljongen, een zoeker; een zoeker
naar de waarheid, naar God, die hij nu eens in Oosterse wijsheid, dan weer in een
soort Germaanse kabbalistiek meende te vinden. Zijn eigen filosofie noemde hij
‘universisme’.
Wat dat betreft, doet hij enigszins denken aan Himmler, die ook tot in de diepten
van Midden-Azië zocht naar de wortels van het Germaanse wezen (daar kwam immers
de swastika vandaan). Merkwaardig genoeg, wordt Himmler in het boek echter niet
genoemd. Alfred Rosenberg, de auteur van Der Mythos des 20. Jahrhunderts,
daarentegen wel. Met hem had Quisling inderdaad contact, maar aangezien zijn
politieke invloed niet ver reikte (Hitler nam hem niet au sérieux), was Quisling daar
niet veel mee geholpen.
Voor Nederlanders is het curieus te weten dat Quisling sterk beïnvloed is geweest
door een boek van de Nederlandse sinoloog J.J.M. de Groot: Universismus. Die
Grundlage der Religion und Ethik, des Staatswezens und der Wissenschaften Chinas
(Berlijn, 1918). Het exemplaar in zijn bibliotheek staat vol van potloodstrepen (in
drie kleuren), en in zijn aantekeningen vermeldt hij herhaaldelijk ‘Groot’.
De naam voor zijn filosofie moet Quisling ongetwijfeld aan de titel van dit boek
ontleend hebben. Daarmee is het niet gediskwalificeerd, want De Groot was een
serieus geleerde, die eerst in Leiden en daarna in Berlijn heeft gedoceerd. Zijn ‘grote
werk, dat zijn roem blijvend zou vestigen’ (aldus het Biografisch Woordenboek van
Nederland I) was The religious system of China (Leiden, 1891, zes delen).
Voor liefhebbers van de petite histoire zij nog vermeld dat De Groot als rector
magnificus van de Leidse universiteit aftrad, omdat hij vond dat hij in zijn protest
tegen een obsceen groenentoneel niet genoeg steun kreeg van zijn collega's en in de
Tweede Kamer (en al helemaal niet van de studenten), en in 1911 een aanbod uit
Berlijn aanvaardde. In de Eerste Wereldoorlog schaarde hij zich ‘zonder voorbehoud
aan Duitse zijde’ (aldus BWN I). In 1921 overleed hij. Dus van nazisympathieën
kan hij niet beticht worden.
Om deze petite histoire af te maken: prof. De Groot was niet de enige die aftrad,
ook het collegium van het studentencorps - in andere corpora heet dat: senaat - trad
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ook af, hoewel het part noch deel aan het schandaal had gehad (de sorrycultuur
bestond nog niet). De praeses ervan, later doctor in de astronomie, heeft in zijn
carrière niet veel last van dat schandaal gehad, want die eindigde hij als commissaris
van de Koningin in de provincie Noord-Holland en president-curator van de Leidse
universiteit.
Ook ds. Fetter schrijft in zijn Herinneringen, waarmee ik dit artikel begon, over
De Groot, met wie hij als theologisch student in Leiden gesprekken had gehad die
ertoe bijdroegen ‘dat ik het christendom nooit als enige bron van Openbaring zien
kan’. Zo is de cirkel rond.
NRC Handelsblad van 22-12-2005, pagina 9

Enkele misverstanden bestreden
Vaak heb ik mensen zichzelf zien tegenspreken, maar zelden in één en dezelfde zin.
Dit kunststuk is de cultuurhistoricus Thomas von der Dunk gelukt.
In de krant van zaterdag spreekt hij ‘over de Alleingang van Balkenende, Berlusconi
en Blair inzake Irak’. Welnu wanneer drie landen hetzelfde standpunt innemen (in
dit geval steun aan de Amerikaanse operatie tegen Irak), dan kun je moeilijk van een
Alleingang spreken.
Maar Von der Dunk jr. komt niet alleen met de rekenkunde in de knoop, maar ook
met de historische werkelijkheid: ook alle Europese landen tussen Duitsland en
Oekraïne steunden die operatie, wat president Chirac tot zijn bekende uitval tegen
die landen, die kandidaatleden van de Europese Unie waren, verleidde. Wie waren
er nu geïsoleerd: Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg (en later Spanje), die
de operatie veroordeelden, of de rest van Europa, die erachter stond?
Tot deze conclusie kunnen we komen zonder zelf partij in deze controverse te
kiezen. Ja, zelfs wanneer we achteraf ons afvragen of die hele Amerikaanse operatie
niet op een gruwelijke misrekening, zo niet misleiding, heeft berust, moeten we de
conclusie handhaven dat Von der Dunk hier zowel tegen de logica als de geschiedenis
zondigde.
Nee, dan voel ik mij meer thuis bij zijn vader, prof. H.W. von der Dunk, op dezelfde
pagina. Behalve op één punt: hij vindt dat na het referendum van 1 juni jl., dat het
grondwettelijk verdrag voor Europa afwees, ‘het kabinet zijn zetels ter beschikking
had behoren te stellen’ of dat anders ‘men het kabinet na zo'n afgang naar huis had
behoren te sturen’.
Wie is die men? Dat kan niet anders dan de Tweede Kamer zijn. Maar de Tweede
Kamer was, in overgrote meerderheid, ook voorstander van een ‘ja’ voor dat
grondwettelijk verdrag geweest. Had de Kamer dan ook moeten aftreden? Hoe dan?
Zolang de Kamer geen voor het kabinet onaanvaardbare uitspraak doet - en het
was in juni, gegeven die meerderheid, weinig waarschijnlijk dat zij dat zou doen was er voor het kabinet geen enkele staatsrechtelijke noodzaak af te treden.
Dat ligt anders in de kwestie die de gemoederen nu bezighoudt: moet Nederland
troepen sturen naar de gevaarlijke provincie Uruzgan in Afghanistan? Het kabinet
vindt van wel, maar in de Kamer zijn in elk geval de fracties van GroenLinks, de
SP, de LPF en regeringspartij D66 tegen en heerst er twijfel bij de andere fracties.
Met andere woorden: nu zijn de gegevens voor een crisis, die het kabinet de kop kan
kosten, wèl aanwezig.
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Nu is in deze zaak de verdediging van het kabinet niet sterk. De ministers Bot en
Kamp zeggen: we moeten die troepen sturen om de invloed van de Talibaan en
Al-Qaeda, die in die provincie sterk is, terug te dringen èn om er de rechtsstaat op
te bouwen. Het eerste argument is sterker dan het tweede. Al-Qaeda is inderdaad een
gevaar, ook voor ons land.
Maar het tweede argument? Het is een illusie dat in een land als Afghanistan de
rechtsstaat (zoals wij dat begrip verstaan) gevestigd kan worden. Trouwens, in de
meeste omringende landen, waarmee Nederland deels goede relaties heeft, bestaat
die ook niet. En in één buurland, Iran, heeft de democratie een president gebaard die
oproept Israël van de kaart te vegen. Kortom, gewapenderhand de democratie invoeren
kan als een boemerang werken. Dat zouden de moeilijkheden waarmee de Amerikanen
nu in Irak te kampen hebben, ons toch moeten hebben geleerd.
Zoals gezegd: deze zaak kan op een crisis uitlopen die het kabinet de kop kan
kosten. Deels zou het kabinet dit dan aan zichzelf te wijten hebben, maar in een
interview in de krant van zaterdag verdedigt minister Bot de houding van het kabinet.
Hij noemt het ‘een katholieke oplossing’ om de Tweede Kamer aan het woord te
laten, alvorens het kabinet een definitief besluit neemt.
Nu, wanneer ik dit lees, dan steken allerlei protestantse atavismes bij mij de kop
op. Volgens mij behoort een kabinet een besluit aan de Kamer voor te leggen en niet
eerst, in een openbaar debat, de mening van de Kamer vragen. Als een kabinet twijfel
koestert of een voorgenomen besluit wel op voldoende steun in de Kamer kan rekenen,
dan moet het dit voorstel niet indienen.
Zo'n ‘katholieke oplossing’ heeft bovendien het grote praktische bezwaar dat
andere landen - en heus niet alleen bondgenoten - gaan twijfelen aan Nederlands
betrouwbaarheid. Ze denken afspraken met ons land te hebben gemaakt, maar dan
blijkt plotseling dat ze de onderhandelingen is ingegaan zonder zich vooraf verzekerd
te hebben van voldoende steun in eigen land. Op die manier maakt Nederland iedere
invloed onmogelijk die het nog zou kunnen hebben. Of moet het buitenland misschien,
behalve met het kabinet, ook met de Kamer gaan onderhandelen?
Hier wreekt zich dat Bot geen politicus is, maar zijn leven lang diplomaat is
geweest. In het interview beroept hij zich daar ook zelf op: ‘Als diplomaat heb ik
dat ook altijd gedaan: kijken waar het gaatje zit.’ Maar, anders dan met vreemde
mogendheden, onderhandelt een minister niet met de Kamer, maar legt hij besluiten
aan haar voor, die zij na debat goedkeurt of verwerpt. Dat is iets wezenlijk anders.
Hiermee hoop ik vóór het einde van het jaar enkele misverstanden uit de wereld
te hebben geholpen.
NRC Handelsblad van 29-12-2005, pagina 9

2006
Het einde van ‘een beetje geloven’?
In een van de laatste dagen van het vorige jaar, op 27 december, stond er een
interessant artikel van Herman Amelink in deze krant. Het ging over de Vereniging
van Vrijzinnigen te Rotterdam, die zich per 1 januari zou opheffen, na een bestaan
van bijna honderd jaar. Eens was het een bloeiende vereniging van meer dan
vijfhonderd leden. Nu was het uit.
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‘Vrijzinnigen zijn nooit grote kerkgangers geweest’, zo haalde Amelink dr. Jan
Buitenkamp aan, de laatste predikant van de vereniging. ‘Vaak gebeurde het dat er
op gesprekskringen meer mensen kwamen dan in de kerkdiensten. Het is ook logisch
dat je geen jongeren meer trekt, als een gemeenschap steeds meer uit ouderen gaat
bestaan.’
Waarom noemde ik dit bericht interessant? Oppervlakkig gezien, zou je zeggen
dat in een samenleving die steeds meer seculariseert, steeds meer van God los raakt,
het laatste bolwerk juist een vereniging zou zijn van ondogmatische gelovigen, die
zelf willen denken en open staan voor veranderingen in de samenleving, open staan
voor de resultaten van de wetenschap en ook voor kunst en literatuur.
Maar dat is inderdaad oppervlakkig. De werkelijkheid is anders. Wat is dan wèl
de verklaring? Zou die niet hierin gevonden kunnen worden dat, juist in tijden van
snelle veranderingen en dus onzekerheid, mensen behoefte hebben aan vastigheid?
En vastigheid hebben vrijzinnigen nooit geprentendeerd te geven. Spotters stelden
vrijzinnigheid dan ook wel gelijk met ‘een beetje geloven’.
Dat wil niet zeggen dat de traditionele kerken voldoende vastigheid bieden. Zij
zien ook hun ledental slinken en hun kerken leeglopen. Daar profiteren kleinere
orthodoxe kerken en andere religieuze stromingen van, want de behoefte aan een of
andere religieuze duiding of zingeving lijkt niet onverminderd. Zie het succes van
manifestaties als de Wereldjongerendagen in Keulen in augustus, waar tienduizenden
jongeren bijeenkwamen om de nieuwe paus te zien.
In zekere zin zouden humanisten en andere ongelovigen zulke manifestaties, hoe
weerzinwekkend ze ook mogen zijn in hun ogen, moeten toejuichen, omdat als die
religieuze behoefte aan vastigheid (ook blijkbaar bij de jeugd) niet bevredigd wordt
door kerken of andere religieuze bewegingen, de ontvankelijkheid voor
pseudoreligieuze bewegingen, zoals we die in communisme, fascisme en
nationaal-socialisme gekend hebben, groter dreigt te worden.
Een andere verklaring van de teloorgang van de kerkelijke vrijzinnigheid zou
daarin gelegen kunnen zijn dat, als de vrijzinnigheid zo dicht tegen het ongeloof aan
ligt, vele mensen zullen denken: nu, dan kunnen we net zo goed agnost zijn. Dat zou
dan het spiegelbeeld zijn van wat de liberalen in 1937 overkwam. Die gingen de
verkiezingen in onder de leus ‘Kies meer liberalen naast Colijn’ - met het gevolg
een zware nederlaag voor de liberalen, van wie velen dachten: nu, dan kunnen we
net zo goed direct op Colijn stemmen.
Hoe dit ook zij - sociologen zijn ervoor om de werkelijke verklaring van het
vrijzinnige verlies te geven. Want een verlies is het. Zelfs menige rechtzinnige zal
toegeven dat het kleurrijke landschap van de Nederlandse samenleving er armer door
wordt, wanneer het geluid van die over 't algemeen beschaafde, cultureel onderlegde
mensen niet meer gehoord wordt.
Jarenlang is de VPRO hun spreekbuis geweest, maar die omroep heeft al jaren
geleden zijn banden met de religieuze vrijzinnigheid verbroken en gaat dan ook
sindsdien, half consequent, door het leven als Vpro. Halfconsequent, omdat de omroep
eigenlijk aast op de goede naam van een dode. Vele vrijzinnigen waren, vertrouwd
met de omroep van dr. Nicolette Bruining en dr. E.D. Spelberg, dan ook, vooral in
de beginjaren van de ‘revolutie’, geschokt door de weinig terughoudende programma's
die onder de oude naam werden uitgezonden.
Het toeval wil dat ik, toen ik het artikel van Herman Amelink onder ogen kreeg,
net een boek had gekregen dat een soortgelijke ontwikkeling in de negentiende eeuw
beschrijft: Is 't waar of niet? Ophefmakende publikaties uit de ‘lange’ negentiende
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eeuw (verschenen als Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse
protestantisme na 1800, jaargang 13, bij uitgeverij Meinema, Zoetermeer).
In veertien casestudy's, ieder van een andere schrijver, behandelt het de
voortdurende discussie die tussen 1823 en 1918 in de protestantse wereld van
Nederland heeft plaatsgevonden. In feite gaat die discussie over het toenemende en
weer afnemende modernisme in de Nederlandse hervormde kerk (sinds 1816 zo
geheten). Het woord vrijzinnigheid kwam pas later in zwang. (Volgens het
Woordenboek der Nederlandsche taal voor 't eerst in 1857 in zijn godsdienstige
betekenis gebruikt.)
Een van de eerste manifestaties van die vrijzinnigheid was de zg. Groninger School
of richting (ca. 1830), die meer plaats wilde geven aan het godsdienstig gemoed als
zetel van het geloofsleven dan de officiële kerk deed. Zij was ook voorstander van
een algemeen-christelijke openbare school. Zij wekte weer reacties aan rechtzinnige
kant (Afscheiding, Réveil).
Dat haar vrijzinnigheid haar grenzen kende, bleek uit het hardnekkige verzet van
haar voorman P. Hofstede de Groot tegen een Nederlandse vertaling van het boek
van David Friedrich Strauss Das Leben Jesu (1835), waarin de evangeliën als
mythische verbeelding werden gekarakteriseerd. Hij slaagde erin de vertaling uit de
handel te nemen. Alle exemplaren ervan werden in 1858 - dus 23 jaar na verschijning
van het Duitse origineel! - vernietigd.
Beroering wekte later ook het aftreden als predikant van Conrad Busken Huet en
Allard Pierson, die tenslotte de kerk geheel zouden verlaten, hoewel de tweede niet
met bitterheid, maar eerder met een soort heimwee bleef terugzien naar zijn
godsdienstig verleden.
Maar er bleven vrijzinnige predikanten. Omstreeks 1900 behoorden de kerkelijke
hoogleraren zelfs in meerderheid tot die richting.
Maar rondom datzelfde jaar viel er ook ‘een opbloei te constateren van kleine
godsdiensten als antroposofie, christian science, spirit(ual)isme en theosofie’ (aldus
dr. Derk Jansen in zijn bijdrage). Zou dat een verschijnsel zijn eigen aan elke
eeuwwisseling?
Misschien kom ik later nog eens terug op dit boek. Nu wil ik volstaan met het
woord van een Fransman: ‘On est toujours le conservateur de quelqu'un.’ Vrij vertaald:
je kunt jezelf nog zo progressief vinden, er zal wel altijd iemand zijn die je
conservatief noemt.
Het omgekeerde geldt ook, en daarom kun je nog zo rechtzinnig zijn, er zal altijd
iemand zijn die je vrijzinnig vindt. In die zin, in elk geval, is de vrijzinnigheid nog
niet dood.

Rectificatie / Gerectificeerd
In de column Het einde van ‘een beetje geloven’? (donderdag 5 januari, pagina 9)
wordt de predikant van de Rotterdamse Vereniging van Vrijzinnigen aangeduid als
dr. Jan Buitenkamp. Hij heet dr. Jan Buitkamp.
NRC Handelsblad van 05-01-2006, pagina 9

Dreigmiddel of boemerang?
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‘Oorlog is niets anders dan de voortzetting van de politiek met andere middelen’. Zo
wordt de Pruisische strategische denker Karl von Clausewitz (1780-1831) meestal
geciteerd. Het is een samentrekking van wat hij werkelijk in zijn boek Vom Kriege
heeft geschreven: ‘De oorlog is niets dan een voortzetting van het politieke verkeer
met inmenging van andere middelen.’
Waar het hem om te doen was, was te betogen dat ‘de oorlog slechts een deel van
het politieke verkeer is, dus volstrekt niet iets zelfstandigs’. Volken met een zwakke
militaire traditie, zoals het Nederlandse, hebben moeite dit te begrijpen: zij zien de
politiek, het militaire bedrijf en vaak ook de economie als streng gescheiden sectoren.
Misschien gaan ze dit nu ietwat anders zien, nadat Poetin Oekraïne - en indirect
ook de rest van Europa - onder druk had gezet door de prijs van het aan Oekraïne
geleverde gas, waarvan het totaal afhankelijk is, plotseling te verhogen van 50 dollar
per duizend kubieke meter tot 230 dollar.
De motieven van dit besluit waren zuiver politiek, zoals de prijs van 50 dollar een
zuiver politieke prijs was, die ver onder de marktprijs lag. Met deze goedkope prijs
- in feite een subsidie - had Rusland gehoopt de voormalige sovjetstaten, zoals
Oekraïne, nog enigszins in de hand te kunnen houden. Nu dat met Oekraïne kennelijk
niet gelukt was, moest het plotseling bijna het vijfvoudige betalen. Wit-Rusland,dat
volgzamer is, blijft 50 dollar betalen.
Dit is dus ‘voortzetting van het politieke verkeer met inmenging van andere
middelen’ - in dit geval energie. Daar kan op zichzelf weinig bezwaar tegen gemaakt
worden. Reden tot verontwaardiging heeft juist Nederland te minder omdat, zoals
Marcel aan de Brugh ons eraan herinnert in zijn informatieve artikel in het zaterdags
bijvoegsel van 7 januari, ons land in 1974 en 1980 zijn eigen gas ook als drukmiddel
heeft gebruikt.
Ja, in zekere zin kan Poetins handelwijze zelfs als een vooruitgang worden
beschouwd, vergeleken bij die van zijn voorgangers (en vroegere meesters), die
immers niet schuwden recalcitrante partners met de harde hand, dat wil zeggen: met
militaire middelen, eraan te herinneren wie hier de baas was. Het neerslaan van de
opstanden in de DDR (1953), Hongarije (1956), en Tsjechoslowakije (1968) liggen
nog vers in het geheugen - of zouden dit behoren te doen.
Nu is de opwinding, veroorzaakt door Poetins bruuske optreden tegen Oekraïne,
even plotseling weer geluwd door het akkoord dat inmiddels tussen beide landen is
gesloten. Maar de snelheid waarmee dit akkoord is gesloten, met tussenkomst van
een firma met dubieuze reputatie, is slechts in staat de goedgelovigen onder ons toegegeven: dat zijn er altijd velen - weer in slaap te sussen.
Er wordt gezegd dat Poetin, die uitgerekend per 1 januari voorzitter is van de G8
- de club van acht grootste industriële landen - en als zodanig in juli hun gastheer in
Sint-Petersburg, geschrokken is van de reacties die zijn optreden in Amerika en
Europa heeft gewekt, en daarom schielijk de schade heeft proberen te beperken. Hij
zou een boemerang hebben gegooid.
Per slot van rekening is de producent van energie ook afhankelijk van zijn afnemers,
en Ruslands dollarrijkdom van de laatste jaren is bijna uitsluitend toe te schrijven
aan die export. Wat die wederzijdse afhankelijkheid betreft, is er dus een verschil
met de verhouding tussen twee of meer militaire tegenstanders, die Clausewitz
beschrijft. Energie is, net zoals kernwapens (die Clausewitz niet kende), niet geschikt
om als wapen gebruikt te worden - op z'n hoogst als dreigmiddel.
Maar voorlopig zit de schrik erin en wordt, vooral in Europa, bijna panisch gezocht
naar mogelijkheden zich onafhankelijker te maken van energie uit Rusland. Een

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Europees energiebeleid bestaat echter niet en zal er voorlopig ook niet komen. ‘De
lidstaten van de EU zullen elk apart hun belangen gaan bevechten’, zo wordt prof.
Coby van der Linde, Gronings hoogleraar geopolitiek en energie-management,
geciteerd in het al genoemde artikel in de krant van 7 januari.
Als voorbeeld van die sauve-qui-peutpolitiek van de Europese staten noemt zij de
afspraak die bondskanselier Schröder, kort voor zijn aftreden, met Rusland gemaakt
heeft voor de aanleg van een onderzeese gaspijpleiding. (Na zijn aftreden werd hij
benoemd tot president-commissaris van het consortium dat die pijpleiding, die een
goedkopere route over de Baltische landen, Polen, en Oekraïne omzeilt, gaat
aanleggen.)
Ook in het Europese Parlement heerst geen optimisme over de kansen op een
Europees energiebeleid. In de krant van 5 januari wordt de PvdA-europarlementariër
Berman geciteerd: ‘Energie is een strategisch produkt. Er is geen sprake van dat een
land als Frankrijk dat uit handen gaat geven aan welke supranationale organisatie
dan ook.’ En Nederland?, mogen we vragen, het feit indachtig dat onze regering in
1974 en 1980 de gascontracten heeft trachten open te breken.
Weer is er dus geen reden voor de pot de ketel te verwijten dat hij zwart ziet - te
minder omdat, zolang er geen Europese regering bestaat, elke nationale regering in
de eerste plaats verantwoordelijk is voor het welzijn van de eigen natie. Kwijt zij
zich in de ogen van de kiezers niet voldoende van die taak, dan vliegt zij eruit.
Vandaar dat in democratieën de korte termijn het doorgaans wint van de lange.
Daarbij is Nederland, dank zij zijn eigen gasvoorraad (die echter niet onbeperkt
is), nog gezegend, vergeleken bij andere Europese landen. De Baltische landen zijn
voor 100 procent afhankelijk van Russisch gas, Hongarije voor 80, Duitsland voor
34, Frankrijk voor 24 procent. Meestal zijn zij gebonden aan langlopende contracten,
zodat diversificatie van bronnen, als die überhaupt mogelijk is, alleen al daarom niet
spoedig bereikt zal worden.
Intussen moeten de fabrieken blijven draaien en willen de mensen auto blijven
rijden en het 's winters warm hebben. De drang om het op een akkoordje met Rusland
te gooien zal dus groot zijn. Rob de Wijk, Leids hoogleraar strategische studies, ziet
als struikelblok: ‘een grote mate van hedonisme. Ieder voor zich. Ik denk dat dit in
belangrijke mate de verklaring is voor het feit dat men geen aandacht heeft voor de
noodzaak om te werken aan de verdere ontwikkeling van Europa’ (Europa in
beweging, 2005, nr. 6).
In hetzelfde nummer van dit tijdschrift, waarvan de naam ironisch aandoet, schrijft
een oud-minister van Buitenlandse Zaken van Estland, dat West-Europese landen er
blijk van geven ‘Ruslands gedrag vis-à-vis Polen en de Baltische landen opzettelijk
te negeren en hun nationaal-economische belangen voorrang te geven’. Zo loopt er,
ook wat de appreciatie van het Russische ‘gevaar’ betreft, een kloof door het pas
verenigde Europa.
Maar was het vroeger beter? Marcel aan de Brugh herinnert aan de eerste mondiale
oliecrisis van 1973, die ‘ontstond nadat de Arabische landen van de OPEC weigerden
nog langer olie te verschepen naar Amerika en Europa’. Dit is in zoverre onjuist als
het pro-Israëlische Nederland en Portugal de enige Europese landen waren waarover
de boycot afgeroepen werd. Nederland ondervond toen geen blijken van solidariteit
van Engeland en Frankrijk, eerder tegenwerking. Ook toen liepen er dus kloven door
Europa.
NRC Handelsblad van 12-01-2006, pagina 9
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De stille hypotheek
Moet Nederland troepen naar de Afghaanse provincie Uruzgan sturen of niet? Eind
vorig jaar schreef ik al dat, van de argumenten die de ministers Bot en Kamp pro
uitzending hebben gebruikt, opbouw van de rechtsstaat én het terugdringen van de
invloed van de Talibaan en Al-Qaeda, het tweede argument sterker is dan het eerste.
Ja, maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag.
Dit is, in essentie, het tweegesprek dat ik de laatste weken met mezelf gevoerd
heb. Nu moet ik tot een conclusie komen. Om te beginnen: ik geloof nog steeds dat
het een illusie is dat in Afghanistan de rechtsstaat (zoals wij dat begrip verstaan)
gevestigd kan worden. Die bestaat in de omringende landen trouwens ook niet, en
daar sturen we ook geen troepen naar toe.
Minister Bot zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat president Karzai van
Afghanistan Nederland heeft beloofd de gouverneur van de provincie Uruzgan, hoofd
van een stam en bovendien een berucht drughandelaar, te vervangen door iemand
van buiten de provincie, en ook de politie in Uruzgan, nu in handen van één stam
(die van de gouverneur waarschijnlijk), te vervangen.
Nu is president Karzai ongetwijfeld een eerbiedwaardig man, van wie aangenomen
mag worden dat hij zijn best doet om iets wat lijkt op een rechtsstaat tot stand te
brengen. Maar het is de vraag of zijn gezag in Afghanistan zich uitstrekt tot over de
provincie Uruzgan. Het centrale gezag in Afghanistan is altijd zwak geweest. Karzais
toezeggingen moeten dus met de nodige hoeveelheid zout worden aangehoord. Meer
in algemene zin betwijfel ik of de militaire vredesoperaties waar Nederland met
geestdrift aan meedoet en die door prof. C.J. Lammers in zijn onlangs verschenen
boek Vreemde overheersing: bezetten en bezetting in sociologisch perspectief als
heilzame' bezettingen worden gekarakteriseerd, ook door de betrokken bevolking of
tenminste haar politieke en geestelijke leiders als heilzaam' worden beschouwd. Want
om hun mening gaat het.
Hoe staat het daarmee in Uruzgan?
Slaat de balans daarmee bij mij door naar: niet gaan? Nee. In de eerste plaats blijft
het argument van Bot en Kamp geldig, dat de Talibaan en Al-Qaeda teruggedrongen
moeten worden, want vooral de laatste bedreigt niet alleen de Verenigde Staten, maar
ook Europa, zoals de aanslagen in Madrid en Londen hebben aangetoond.
Dit argument heeft de Kamer trouwens altijd gehonoreerd door ermee in te stemmen
dat troepen naar Afghanistan werden gestuurd, die daar nog steeds opereren. Als je
ergens aan begint, kun je niet plotseling afhaken. Dat had Ronald Plasterk van zijn
moeder geleerd, zo vertelde hij zondag in Buitenhof, daarmee het argument pro
uitzending versterkend.
Ja, maar de toestand in Uruzgan is veel gevaarlijker dan in de andere provincies
waar Nederlanders zijn gestationeerd. Die tegenwerping maakt op mij weinig indruk.
De Nederlanders die naar Afghanistan worden gestuurd, zijn vrijwilligers of
beroepssoldaten. Zij moeten zich bewust zijn van de risico's van hun vak.
Wat bij mij de balans heeft doen doorslaan naar: wél gaan, is de reputatie van het
land waarvan ik staatsburger ben. Moet Nederland de naam krijgen wél altijd de
mond vol te hebben van mensenrechten, internationale rechtsorde, humanitaire
interventie, normen en waarden, maar, als het erop aankomt, dat wil zeggen: als het
gevaarlijk dreigt te worden, het te laten afweten?
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Srebrenica heeft onze naam al grote schade berokkend. Ik weet wel: voor een
belangrijk deel ten onrechte, maar het gaat hier om de indruk . Die was, zacht
gesproken, niet al te best. En laten we eerlijk zijn: als helden hebben de Nederlanders
zich in Srebrenica niet bepaald gedragen.
Wat dat betreft, is Srebrenica een hypotheek die op alle Nederlanders drukt. Een
stille hypotheek, want in het offficiële circuit wordt Nederland er niet aan herinnerd:
daarin pleegt men niet onnodig onaardige dingen tegen elkaar te zeggen. Maar intussen
denkt iedereen er het zijne van. Daarom moet de wereld er weer van overtuigd worden
dat Nederland nog altijd bereid is de daad bij het grote woord te voegen. Het is om
deze stille hypotheek af te lossen dat Nederland het niet moet laten afweten. Dat is
Nederland niet aan de Amerikanen of zelfs aan de NAVO, maar aan zichzelf verplicht.
Dat is ook van belang voor de partij die hoopt na de volgende verkiezingen aan
de regering te komen. In het buitenland wordt, wat dit betreft, geen onderscheid
gemaakt tussen regering en oppositie. Het is Nederland dat die indruk maakt. Ook
als mogelijk premier heeft Wouter Bos er belang bij dat de hypotheek afgelost is.
Misschien lukt het door die 1200 man naar Uruzgan te sturen. Maar het zal niet zo
gauw lukken de indruk uit te wissen dat Nederland moeizaam tot beslissingen komt.
Dat op zichzelf kan reden zijn om Nederland, als het kan, niet bij het beraad te
betrekken. In elk geval heeft premier Balkenende niet geoogd als doortastend leider,
en dat zal zijn gezag in de gremia waar hij Nederland vertegenwoordigt, geen goed
doen.
NRC Handelsblad van 19-01-2006, pagina 9

Een olifant in de porseleinkast
Natuurlijk, kernwapens zijn uit den boze - behalve dat het bestaan ervan het uitbreken
van een derde wereldoorlog heeft voorkomen. Maar dat kwam doordat, in de tijd
van de Koude Oorlog, de regeerders van de kernwapenlanden, ondanks hun grote
tegenstellingen, in laatste aanleg redelijke mensen waren. Nu echter dreigt het
kernwapen in handen te komen van lieden die er een andere rede op na houden, die
bijvoorbeeld anders denken over eigen dood als prijs die het bereiken van hun
doeleinden waard is.
Iran is zo'n land, en al enkele jaren zijn Engeland, Duitsland en Frankrijk bezig
het er, in onderhandelingen, van te overtuigen dat het moet afzien van de aanmaak
van kernwapens. Maar het moet voor een Iraniër moeilijk zijn in te zien waarom het
minder recht zou hebben op die wapens dan Engeland en Frankrijk. Dat tekent de
intrinsieke zwakheid van de positie van waaruit althans Engeland en Frankrijk met
die onderhandelingen begonnen zijn. Welke dwangmiddelen hebben zij overigens
om Iran tot rede (hun rede) te brengen? Dreigen met sancties is oneffectief, bovendien
in dit geval een zwaard dat aan twee kanten snijdt, want ze zijn zelf in belangrijke
mate afhankelijk van Irans olie. Dreigen met militair geweld? Zelfs Amerika is
huiverig dat te doen. Er is dus geen ander alternatief dan verder praten met Iran.
Maar nu komt plotseling Chirac, als een olifant in een porseleinkast, het delicate
spel verstoren door te dreigen met zijn eigen kernwapen. Zeker, hij heeft in zijn rede
van vorige week Iran niet met name genoemd, maar wie kan hij anders bedoeld
hebben toen hij verwees naar ‘bepaalde staten die verleid zouden kunnen worden
zich te voorzien van nucleaire macht’ en naar ‘de staatslieden die hun toevlucht
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zouden kunnen zoeken tot terroristische middelen tegen ons’? Dezen ‘moeten
begrijpen dat zij zich zouden blootstellen aan een krachtig antwoord van onze kant’.
Zulke woorden zijn bij uitstek geschikt om Irans bereidheid tot een
compromisoplossing - een bereidheid die toch al gering is - tot een minimum terug
te brengen. Het land kan in Chiracs dreigement niet anders zien dan een
rechtvaardiging van zijn eigen streven naar een kernwapen of althans - als we geloof
hechten aan zijn verzekering dat het er niet naar streeft - een argument om er nu werk
van te maken.
Zeker, Chirac dreigt niet met de ‘totale vernietiging’ die in de Koude Oorlog de
vijandige partijen boven het hoofd hing. Zo'n dreigement zou, zegt hij,
ongeloofwaardig zijn tegenover ‘regionale mogendheden’ - een andere stilzwijgende
verwijzing naar Iran. Nee, tegenover zulke machten past een ‘aangepast antwoord’
- aangepast aan de mate van dreiging waartoe zulke machten in staat zijn.
Het doet denken aan de graduate response, die in de dagen van de Koude Oorlog
in zwang was, zo niet aan tactische kernwapens of zelfs mininukes, waarover toen
ook gespeculeerd werd. In elk geval zijn het nu enkel de ‘machtscentra’ van de
tegenstander die Chirac op het oog heeft, niet langer, zo mogen we aannemen, de
civiele bevolking. Of dat de Iraanse machthebbers op andere gedachten zal brengen?
Het gaat erom ‘onze strategische bevoorradingen’ te beschermen, zegt Chirac,
alweer stilzwijgend verwijzend naar Iran, ‘en om de verdediging van geallieerde
landen’. Let wel: niet de geallieerde landen, want Chirac wil zijn handen vrij houden
of zoals hij zegt: ‘de vrije uitoefening van onze soevereiniteit’ blijft tot Frankrijks
‘wezenlijke belangen’ behoren.
Dit nu is niet erg geschikt om Frankrijks Europese partners en bondgenoten gerust
te stellen. Wat kan er ooit van hun gemeenschappelijke veiligheidspolitiek
terechtkomen als Frankrijk zich de soevereine vrijheid voorbehoudt zelf te beschikken
over wanneer - en ten behoeve van wie - het te hulp zal snellen?
Ook een gemeenschappelijke buitenlandse politiek heeft hij schade toegebracht
door geen van zijn partners van te voren te informeren, om niet te spreken van
consulteren. Ook zijn naaste bondgenoot, bondskanselier Merkel, niet, die enige
dagen vóór zijn rede bij hem op bezoek was. De reacties in de Bondsrepubliek zijn
dan ook navenant, al heeft Merkel, bij haar tweede bezoek aan Frankrijk, maandag
gezegd dat Chiracs nucleaire doctrine niets nieuws bevat.
Een kernwapen is onbruikbaar, behalve als middel om de tegenstander te dwingen
tweemaal na te denken voordat hij zijn boze plannen volvoert. Het vervult dus de
functie die de Britse vloot in de Middellandse Zee vervulde: als fleet in being, door
er alleen maar te zijn, heeft zij een afschrikwekkend effect. Dat is tenminste de
bedoeling.
Dus: er niet al te veel over praten. Chiracs bezoek aan de marinehaven in Bretagne
zou alleen al voldoende zijn geweest om de wereld eraan te herinneren dat Frankrijks
kernwapens er nog zijn. Daar was niet nog een rede voor nodig. Wat dat betreft heeft
hij de raad vergeten die León Gambetta zijn landgenoten gaf na het verlies van de
Elzas aan Pruisen in 1871: ‘N'en parlons jamais, y pensons toujours’ (niet erover
praten, er altijd aan denken). Heeft de oude, gewonde leeuw de verleiding niet kunnen
weerstaan nog één keer te brullen?
Anders dan in 1871 (of 1914) kan Nederland er niet mee volstaan toeschouwer te
blijven. Het moet zich bewust zijn van de gevolgen die Chiracs rede ook voor zijn
positie heeft. Welnu, die is niet helemaal zonder hoop. Met zijn rede heeft Chirac -
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ongetwijfeld ongewild - Duitsland weer iets meer van zich vervreemd, en dat schept
ruimte voor een land als het onze.
Maar deze conclusie is wel heel ver weg van de hoop die eens werd gesteld op
een verenigd Europa, dat juist zulke interstatelijke calculaties onnodig zou maken.
NRC Handelsblad van 26-01-2006, pagina 9

Herder of waarheidsverkondiger?
Is 't waar of niet? Zo luidt de titel van een bundel van casestudys (het spijt mij, maar
dit is de meervoudsvorm die Van Dale aangeeft) van ‘ophefmakende publicaties uit
de “lange” negentiende eeuw’ (zo luidt de ondertitel). Het betreft hier, welteverstaan,
discussies en controverses binnen de protestantse wereld. Katholieken bleven op z'n
hoogst toeschouwers.
In wezen gaat het om de doorwerking of herleving van de achttiende-eeuwse
Verlichting op het theologische denken en de reacties die dit weer wekt, in de vorm
van bijvoorbeeld Réveil, Afscheiding en Doleantie, te beginnen met Isaäc da Costa's
Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823).
Maar dit dispuut was niet uitsluitend theologisch. Het schiep ook een spagaat in
het innerlijk van menig verkondiger van Gods woord: ben ik in de eerste plaats
verkondiger van de waarheid - dat is immers Gods woord - of pastor, herder van
mijn kudde? Want die kudde kon die waarheid vaak niet aan.
Busken Huet, zelf ex-predikant, signaleerde de beduchtheid van theologen om af
te wijken van de traditionele geloofsovertuigingen van ‘den grooten hoop der
menschen’. Door deze afhankelijkheid was theologie voor hem een ‘armzalige’,
‘treurige’, ‘mismaakte’ wetenschap.
Zelfs theologen die in hun tijd als modern werden beschouwd en daarom
rechtzinnige reacties opriepen, waren soms huiverig te ver te gaan. Zo verzette een
voorman van de zgn. Groninger richting, die voor modern doorging, zich er met hand
en tand - en met succes - tegen dat er van Das leben Jesu van D.F. Strauss (1835),
dat de evangeliën als mythische verbeelding karakteriseerde, een vertaling zou
verschijnen.
Zo bleef dit baanbrekende historisch-kritische werk (dat nu natuurlijk ook alweer
verouderd is) veel Nederlandse theologen - om van de leken niet te spreken verborgen, maar het merkwaardige is dat deze censuur ook door verlichte predikanten
werd bepleit. De afstand tussen enerzijds de volksklasse, die zich nog altijd op de
‘oude schrijvers’ richtte, en de meer ontwikkelde voorgangers mocht ook voor hen
niet te groot worden.
Wat voor de wetenschapsman gemakkelijk te dragen valt, legt ‘een ontilbare last’
op hen die ‘dezelfde wetenschappelijke vorming missen en ook niet verkrijgen
kunnen’ (vooral ‘de vrouwelijke sekse’), schrijft een theoloog in 1858. En een ander
schrijft in hetzelfde jaar: ‘Niets gevaarlijker dan ongeleerden in den waan te brengen
dat zij godsgeleerden zijn.’
Met andere woorden: het kan misschien wel waar zijn wat de verlichten, modernen
of vrijzinnigen zeggen, maar die waarheid moeten zij voor zich houden, want zij is
gevaarlijk. Immers, zij zou voor de ‘kleinen’, van wie Christus zegt dat zij niet
geërgerd mogen worden, wel eens te zwaar kunnen zijn. Hier worstelt het christelijk
erbarmen met de christelijke waarheid (zoals door de verkondiger gezien of beleefd).
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Maar die worsteling is niet protestanten voorbehouden. Katholieken kennen haar
ook. Kardinaal Alfrink constateerde eens dat de vraag naar het authentieke geloof
van de kerk ‘veel onzekerheid en veel angst’ schiep. Immers, ‘men stelle zich de
goegemeente voor die, zelf niet tot kritisch onderscheiden onderlegd, dag na dag
wordt overstelpt met vragen, met twijfelende vragen rondom zo goed als alle details
van ons schriftelijke geloof’.
Vandaar dat hij zich afvroeg ‘of het misschien toch ook geen tijd is om wat meer
rekening te houden met de zwakke broeders onder ons, die onze kennis en ons inzicht
missen, opdat niet - zoals Paulus schrijft - “door onze kennis de zwakke broeder
schade lijdt”. Ook hier dus die worsteling tussen waarheidsverkondiger en pastor in
één man.
Alfrink sprak die woorden nu ruim dertig jaar geleden, en intussen is het resultaat
van die worsteling bekend: zowel waarheidszoekers als zwakke broeders hebben de
kerk in drommen verlaten. Zij biedt noch de enen noch de anderen voldoende
vastigheid, want zij is zelf aan het twijfelen geraakt.
Maar dit dilemma is van algemener strekking. De Grieks-orthodoxe Dostojewski
heeft het al in 1881 samengevat in zijn meesterlijke novelle over de Groot-Inquisiteur,
onderdeel van De gebroeders Karamazov: Christus komt op aarde terug, maar de
Groot-Inquisiteur - symbool voor de kerk - bezweert hem de aarde weer te verlaten.
Want:
U hebt de mensen te hoog aangeslagen. Ik verzeker u dat de mens een zwakker
en nietiger schepsel is dan u wilde geloven. Kan hij ooit volbrengen wat u hebt
volbracht? Door de mens zo hoog te achten bent u te kort geschoten in medelijden
met hem. Wij daarentegen hebben ook de zwakken lief. Wij hebben uw werk
verbeterd, en de mensen waren blij dat ze eindelijk verlost waren van die
verschrikkelijke opgave die hun zoveel last had bezorgd.’
Ook de groot-inquisiteurs van de communistische heilsleer zijn niet aan dit dilemma
ontkomen. Ook bij hen werd de leer steeds meer een voorwendsel, terwijl de mensen
met andere doeleinden - vooruitzicht op hogere levensstandaard, nationale suprematie
- zoet gehouden werden.
Ten slotte stortte alles ineen. Dat kwam omdat, terwijl Christus predikte dat zijn
koninkrijk niet van deze wereld is, het communisme het heil al op deze aarde
verkondigde en daarop afgerekend werd toen dit maar niet kwam of zelfs in het
tegendeel verkeerde.
De bundel Is 't waar of niet?, die verschenen is bij uitgeverij Meinema te
Zoetermeer, bevat ook een bijdrage over een voorzaat van mij, die in 1838 een
ophefmakende brochure schreef over de ‘rampen van de jenever’. Ook deze bijdrage
heb ik met belangstelling gelezen -onder het genot van het glaasje jonge klare dat ik
mij elke avond vóór het eten gun. Wat dat betreft, is de appel ver van de boom
gevallen. Maar die boom verloochent hij niet.
Is 't waar of niet Meinema, Zoetermeer
NRC Handelsblad van 02-02-2006, pagina 7

Op de proef gesteld
Op twee bolwerken van de Verlichting wordt dezer dagen een stormloop ondernomen:
de democratie en de secularisatie. Het geloof dat de mens, eenmaal vrij geworden,
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altijd de juiste keuzes zal doen en dat religie een puur persoonlijke, dus geen politieke
aangelegenheid is, zo zij niet op den duur zal uitsterven - deze premisses van de
moderne samenleving staan onder grote druk.
Die druk komt niet zozeer van binnen alswel van buiten, voornamelijk uit de
islamitische wereld, die zich steeds sterker verzet tegen pogingen uit het Westen om
haar zijn normen op te leggen. Waar er, al dan niet onder westerse druk, min of meer
vrije verkiezingen zijn gehouden, traden bijna altijd fundamentalisten als overwinnaars
uit het strijdperk: Algerije, Iran, Egypte en, nu laatstelijk, Palestina.
Wat de laatste verkiezingen betreft: iemand hoefde geen groot kenner van het
Midden-Oosten te zijn om te kunnen voorspellen dat Hamas, opgericht door een
(inmiddels geliquideerde) sjeik en geleid door leden van de Moslimbroederschap,
zou winnen van de corrupte Fatah, die trouwens haar in Arabische ogen charismatische
leider Yasser Arafat kwijt was.
Des te ontstellender was daarom de reactie van de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, op die overwinning van Hamas. Zij vroeg
zich af waarom niemand dit had zien aankomen. Het zoveelste bewijs dat de
Amerikaanse inlichtingendiensten, die jaarlijks miljarden verslinden, zelf slecht
ingelicht zijn of - erger nog - rapporteren wat het Witte Huis graag wil horen?
Hoe dit ook zij - de vooral door Amerika aan het Midden-Oosten opgedrongen
democratie levert, zacht gezegd, niet altijd resultaten op die Amerika goed uitkomen.
De vooronderstelling van de neoconservatieven blijkt opnieuw op drijfzand te zijn
gebouwd. En toch blijft president Bush er zich, blijkens zijn rede voor het Congres
van vorige week, aan vastklampen.
Als product van een cultuur waarin, anders dan in Europa, bloeiende democratie
en bloeiende religie goed blijken te kunnen samengaan, kan Bush zich misschien
ook niet anders voorstellen dan dat dit ook in de rest van de wereld mogelijk moet
zijn. Amerika's rol in de wereld is steeds, niet pas sinds Bush, sterk geïnspireerd
geweest door zendingsbewustzijn.
Dat Washington de Deense karikaturen die zo'n leveé en masse in de moslimwereld
hebben veroorzaakt, ‘beledigend’ en ‘niet aanvaardbaar’ heeft genoemd, is dus niet
uitsluitend een kwestie van politieke berekening. In een land waar iedere politicus
zijn geloof in het Opperwezen belijdt, is er begrip voor verontwaardiging over
godslastering.
Trouwens, ook in de Verlichting, die democratie en secularisatie heeft
voortgebracht, bestond dit begrip. Voltaire verzocht eens zijn vrienden zich te
onthouden van godslasterlijke taal in het bijzijn van zijn bedienden. Die waren
namelijk nog gelovig en zouden, als ze hun geloof zouden kwijtraken, er misschien
met zijn tafelzilver vandoor gaan.
In Europa zijn de reacties verdeeld. Op het ‘wij zijn allemaal Denen’ dat in de
Tweede Kamer weerklonk, is nog geen Europese echo gehoord. Waar is de Europese
solidariteit? Zelfs de andere Scandinavische regeringen staan niet alle vierkant achter
de Denen. Soms zijn er verschillen binnen één regering te horen. Premier Balkenende
benadrukte het noodzakelijke evenwicht tussen vrijheid en meningsuiting en
verantwoordelijkheidsbesef, en staatssecretaris Nicolaï zei maandag in de krant dat
‘de politiek maar één signaal moet afgeven: dat er aan de vrijheidsuiting niet getornd
mag worden’. Er valt licht tussen beide uitspraken.
Maar of dit laatste standpunt altijd ongerept gehandhaafd zal worden? Franse
warenhuizen verkondigen al openlijk dat er geen Deense producten worden verkocht.
Tja, die willen hun allochtone klandizie niet verliezen. Zal straks, op groter schaal,
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Europa's afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten eveneens leiden tot subtiele
druk de gevoeligheden van de minderheden die de islam zijn toegedaan, te ontzien?
In elk geval mogen we verwachten dat de strijd binnen het liberale Europese
bolwerk intensiever zal worden. Die strijd was al lang gaande, getuige de aanslagen
in Madrid en Londen. Ook in eigen land: getuige de moord op Theo van Gogh, die
met zijn in moslimogen godslasterlijke film de Deense karikaturisten zelfs voorgegaan
was. Het zou eigenlijk verbazen als de zorg om de interne veiligheid niet zou leiden
tot enigerlei - nee, niet censuur, maar zelfcensuur. Er is een precedent. In 1987 deed
de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, H. van den Broek, een dringend
beroep op het nieuwsprogramma Achter het Nieuws een sketch van Rudi Carrell,
waarin de ayatollah Khomeiny belachelijk werd gemaakt, niet uit te zenden, omdat
dit de levens van Nederlanders in Iran in gevaar zou kunnen brengen. De Vara bleek
gevoelig voor dit beroep; de sketch werd niet uitgezonden.
Van den Broek, zondag aanwezig in het programma Buitenhof, stond nog steeds
achter zijn ingreep van toen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar
‘niet iets absoluuts’, zei hij. Hier sprak de gewezen bewindsman, die ook andere
verantwoordelijkheden kende dan die voor de onaantastbaarheid van een fundamentele
vrijheid. Die voor mensenlevens bijvoorbeeld.
Maar ook buiten het Europese bolwerk woedt de strijd. Intussen heeft Nederland
besloten troepen te sturen naar de Afghaanse provincie Uruzgan, waar
fundamentalistische groeperingen als Talibaan en Al-Qaeda hun nesten hebben. Daar
is het dus erg gevaarlijk, zoals ook voorstanders van de uitzending vorige week in
de Kamer erkenden. Er zullen dus, naar verwachting, doden vallen.
Hoe zal daarop dan de reactie in eigen land zijn? Even gelaten als zij, in soortgelijke
gevallen, in Amerika en Engeland is? Hoe dan ook, de standvastigheid van Nederland
- kabinet, volksvertegenwoordiging en volk - zal ook hier op de proef gesteld worden.
NRC Handelsblad van 09-02-2006, pagina 9

Dialoog en solidariteit?
‘We waren naïef’, zei onlangs een van de Deense karikaturisten wier spotprenten
zo'n ophef hebben gemaakt. Tja, wat kun je anders verwachten in de provincie van
een veraf land, dat niemand ooit een haar kwaad heeft gedaan? Bestaat in Denemarken
dezelfde cultuur als in Nederland, waarin in het politieke discours veel gelachen
wordt en normen die niet beantwoorden aan die van de spraakmakende gemeente vooral religieuze normen - als ‘gek’ worden afgedaan?
Intussen is de redacteur van de Jyllands Posten die verantwoordelijk was voor die
spotprenten, voor onbepaalde tijd met verlof gegaan - ook hij zei later dat niets hem
voorbereid had op de reacties die (overigens vier maanden na verschijning van die
cartoons) zouden volgen - en heeft zijn hoofdredacteur zijn excuses gemaakt, niet
voor het besluit die cartoons te plaatsen, maar voor de belediging die daarmee de
moslims is aangedaan - een wel zeer subtiel onderscheid.
Heel Denemarken is geschrokken van de reacties in de moslimwereld, te meer
omdat het die in zijn portemonnee gaat voelen. Daar zal dan weldra ook wel het
woord ‘dialoog’ met die wereld vallen - een woord dat, zoals de filosoof Paul Cliteur
vorige week in Trouw geciteerd werd, ‘maar al te vaak een eufemisme is voor zwijgen
en de andere kant op kijken’, zeg maar: de wezenlijke verschillen met de mantel der
liefde bedekken.
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Met fanatici, laat staan fundamentalisten, valt geen dialoog te voeren. Zelfs met
de Sovjet-Unie, die in haar nadagen nauwelijks meer fanatiek was, viel wèl te praten
over kernwapens, maar niet over ideologie. Onze eigen Bilderdijk, in zijn soort een
fundamentalist, zei: ‘En, recht uit gezegd, geen godsdienst is verdraagzaam, of kan
het zijn dan omtrent de punten die niet tot haar behoren.’ Het betwisten van begrippen
die ‘een godsdienstleer voor geopenbaard houdt, is haar een bestrijding van God,
een vijandelijkheid jegens God’.
Maar bestaat dan de hele moslimwereld uit fanatici en fundamentalisten? Nee, zij
vormen een minderheid. Maar dat is het punt niet. Revoluties worden nooit door de
massa gemaakt, maar door minderheden. De geuzen waren een minderheid, evenals
de bolsjewisten. Toen in Indonesië de opstand uitbrak, werd hier ook altijd gezegd:
maar dat zijn extremisten, het volk moet daar niets van weten (en dan werd
onvermijdelijk verwezen naar de djongossen en baboes die zo lief voor de kinderen
waren geweest).
Nog eens: dat is het punt niet. Het punt is of de meerderheid zich al dan niet verzet
tegen die fanatieke minderheid. Meestal doet zij dat niet, hetzij omdat zij het met de
doeleinden (zij het niet met alle methodes) van die minderheid eens is, hetzij omdat
het haar eigen mensen zijn (en de anderen, tegen wie tot opstand geroepen wordt,
niet), hetzij omdat zij geïntimideerd wordt.
Kurt Baschwitz gebruikt, in zijn nog steeds lezenswaardig boek Denkend mens
en menigte (1945), daar de uitdrukking voor: ‘de verlammende idee bij een gelijke
doelstelling’: de meerderheid wordt verlamd ‘door het gevoel met de aanvallers in
denken en doelstelling één te zijn’. Haar ‘medeplichtigheid bestaat niet in handelen,
doch in toelaten’. Daar komt in veel moslimlanden nog bij dat de machthebbers, die
zelf, behalve in Iran, vaak allerminst tot de fundamentalisten behoren, het om andere
redenen goed uitkomt het vuurtje op te stoken. Zo kon de Deense imam die, geruime
tijd na verschijning van die spotprenten, hun die liet zien, bij hen een welwillend oor
vinden - hoewel hij later zei niet een reactie te hebben verwacht die de Deense
belangen zou schaden. Ook naïef? Of huichelachtig?
Maar mag daar dan niet de draak mee gestoken worden? Zo niet, komt dan de
vrijheid van meningsuiting niet in gevaar? De Israëlische hoogleraar literatuur en
arabistiek die Oscar Garschagen in het Zaterdags Bijvoegsel van 11 februari citeert,
heeft niet helemaal ongelijk: ‘Kom nou toch, het zijn allemaal grote woorden om
ongevoeligheid, domheid en slechte smaak te verbergen.’ Slechte smaak vooral.
Dat neemt niet weg dat ook ik sommige van die Deense spotprenten wel grappig
vond. Maar ja, ik ben geen moslim. Met andere woorden: satire wordt alleen maar
geapprecieerd door min of meer gelijkgezinden of is, zoals de Duitse socioloog
Jürgen Henningsen het in onnavolgbaar Duits eens formuleerde, ‘Spiel mit dem
erworbenen Wissenszusammenhang des Publikums’.
Dat publiek hoeft niet alleen maar te bestaan uit mensen die in geen enkel verband
staan tot de mikpunten van spot. Zo kon Fons Jansen met zijn programma ‘De
lachende kerk’ in het begin van de jaren '60 ook, ja juist, succes hebben bij
katholieken, a) omdat hijzelf katholiek was en b) omdat hun kerk op dat ogenblik
volop in beweging was. Van een buitenstaander zou die spot minder gauw genomen
zijn. (Ik ontleen een en ander aan het proefschrift uit 1977 van W. van den Berg:
Van de lach tot de traan: het cabaret sociologisch bekeken.)
Welnu, die Deense karikaturisten waren geen moslims, èn de moslimwereld is,
intellectueel en theologisch gesproken, helemaal niet in beweging, maar sinds eeuwen
verstard. Daar kan spotten ermee alleen maar als de zoveelste vernedering gezien
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worden die zij van het Westen, Israël inbegrepen, heeft moeten ondergaan. Vandaar
die machteloze woede in de moslimwereld - een machteloosheid die zij, zolang Iran
(of een ander moslimland) niet beschikt over kernwapens, alleen maar kan ontgaan
door terrorisme, dat - laten we dat niet wegpraten met equivalenten als de baboes en
djongossen van weleer - in elk geval op heimelijke sympathie kan rekenen. Daar is
geen dialoog - waar Balkenende en de Raad van kerken, even machteloos, toe
oproepen - tegen opgewassen.
Overigens heeft Balkenende onlangs in Salzburg weer eens solidariteit genoemd
als een van de typisch Europese waarden. Ik heb al meermalen betoogd dat, als niet
gezegd wordt met wie of wat Europa solidair is, dit een zinledig begrip is; ja, toegepast
op Europa, welks geschiedenis er een is van interne oorlogen, zelfs een vals begrip.
Nu kan Balkenende echter voor de draad komen: met wie moet Europa solidair zijn:
met de Denen of met de moslims? Solidair zijn met iedereen is solidair zijn met
niemand.

Correctie:
Op 26 januari schreef ik hier dat na de Frans-Duitse oorlog van 1870/1 de Elzas
toeviel aan Pruisen. Dr. P.A. Delvaux wijst mij erop dat dit niet juist is: de Elzas
(met een deel van Lotharingen) viel toen toe aan het pas ontstane Duitse rijk en werd
direct daardoor bestuurd, dus niet door een deelstaat als Pruisen; vandaar de benaming
Reichsland Elsass-Lothringen.

Rectificatie / Gerectificeerd
In de rubriek Dezer Dagen (16 februari, pagina 7) staat dat geen enkel islamitisch
land over kernwapens beschikt. Het islamitische Pakistan heeft echter een
atoomarsenaal.
NRC Handelsblad van 16-02-2006, pagina 7

Burgerlijk? Ja. Saai? Nee
Meestal wordt de negentiende eeuw voor burgerlijk en saai versleten. Maar welke
eeuw in de Nederlandse geschiedenis was niet burgerlijk? En saai? Zelden is er in
Nederland zo gepolemiseerd als in de negentiende eeuw. We hoeven slechts de namen
van Busken Huet en Multatuli te noemen.
Aan Busken Huet is een hoofdstuk gewijd in de bundel die ik hier al twee keer
genoemd heb (5 januari en 2 februari): Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties
uit de ‘lange’ negentiende eeuw. Het gaat over Brieven over den bijbel, die Huet in
1857 en 1858 in afleveringen uitgaf. Uitgaf, want hij deed het voorkomen alsof het
om een correspondentie tussen een zekere Reinout en zijn zuster ging.
Die Brieven veroorzaakten veel opschudding, te meer omdat Huet toen predikant
was. Want wat erin betoogd werd klonk velen als godslastering in de oren. Zo schrijft
Reinout dat hij alle historische boeken van de bijbel heeft nagelezen en ‘onhistorisch
bevonden’ heeft.
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Spreekt God tot de mensen? Ach, ook een schilder of beeldhouwer ‘spreekt’,
wanneer hij ‘de aandoeningen van zijn eigen ziel in de onze weet over te storten’.
Jezus' bovennatuurlijke geboorte? Een legende. Zijn hemelvaart? Onaannemelijk.
Het wonder van Pinksteren (toen de mensen plotseling in vreemde talen gingen
spreken)? Ongeloofwaardig. Kortom, de hele bijbel is ‘louter mensenwerk’ en vol
van ‘allerlei wind van lering’.
Wat in de Brieven stond was, volgens Huet, slechts een popularisering van ‘de
vruchten der bijbelse kritiek gedurende de laatste vijftig jaren’. Theologen waren er
al lang mee vertrouwd, maar hadden nagelaten ‘de protestantse christenheid in ons
vaderland’ op de hoogte te brengen.
Was het een soort van truc van Huet om zijn eigen opvattingen door andere, fictieve
personages te laten uitspreken? In zijn roman Lidewijde (1868) - door Olf Praamstra
in deze krant op 11 april 1986 ‘zonder enige twijfel de belangrijkste mislukking in
de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw’ genoemd - laat hij ook mensen
ideeën verkondigen die de zijne zijn en geen enkel verband houden met de intrige
van de roman (die inderdaad een draak is, maar daarom nog niet oninteressant).
Zo betoogt een dr. Ruardi erin uitvoerig dat ons vorstenhuis ‘nooit iets anders is
geweest als de bondgenoot van the mob, en zijn geschiedenis is die van een
fortuinzoekende dynastie die er in de loop des tijds in geslaagd is de rol van ambtenaar
te verruilen voor die van soeverein’.
Als deze opvatting die van Huet zelf is, zou dat niet verrassend zijn. Drie jaar
tevoren immers had hij de redactie van De Gids moeten verlaten, nadat dit maandblad
een berisping van het hof had gekregen wegens een artikel dat Huet erin geschreven
had. Maar is die opvatting over de Oranjes wezenlijk verschillend van wat de
historicus Geyl zeventig jaar later over hen zou schrijven?
Een ander personage, de advocaat Lefebvre, gebruikt hij om zijn gal uit te spugen
over de liberalen (die hij vrijzinnigen noemt): ‘In het woordenboek der vrijzinnigheid
is tucht een klank geworden, een letter zonder geest, een formule waarvan men zich
bedient om zichzelf en anderen te misleiden. Dit soort van bedrog is een specialiteit
van de mannen der vrijzinnige richting.’
‘Men is liberaal om dezelfde reden waarom men in benarde omstandigheden een
loterijbriefje koopt. (...) Hebben zij (de liberalen) het doel van hun eerzucht bereikt,
dan werpen deze berooide vernuften het masker af; verloochenen het gepeupel
waaraan zij hun opkomst te danken hadden, en worden een bastaardsoort van
conservatieven, voor wie behoud en zelfbehoud woorden van enerlei betekenis zijn.’
Zulke beschuldigingen zouden ruim een eeuw later ook wel geuit worden tegen
Nieuwlinksers die intussen het pluche bereikt hadden, en inderdaad beschouwden
conservatieven de liberalen in de tijd van Thorbecke als een soort Nieuwlinksers.
Maar dat ook hier wrok bij Busken Huet meespeelde is niet onwaarschijnlijk: in
hetzelfde nummer van De Gids had ook een artikel van hem gestaan waarin hij kritiek
op Thorbecke leverde, en dat was tegen het zere been van andere redactieleden, die
thorbeckianen waren.
Wat in Lidewijde ook opvalt is de gedragen, deftige taal waarin de mensen met
elkaar spreken. Nu is dat in de hele literatuur vóór de tachtigers het geval (behalve
misschien bij Multatuli), maar wanneer Huet een conversatie tussen twee knechts
weergeeft, is het contrast wel heel sterk. Die taal verschilt eigenlijk niet zoveel van
onze spreektaal.
In zijn Reisherinneringen geeft hij daarover een theorie ten beste: ‘Of een schrijver
al schrijft gelijk men spreekt, dit maakt hem niet leesbaar. Om ons te bekoren, moet
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hij schrijven zoals men schrijft en schrijvend een illusie scheppen.’ Een theorie die
jarenlang nog in de praktijk werd gebracht, niet zozeer in de literatuur als wel in het
briefverkeer tussen deftige mensen.
Zo gebruikt in de jaren '30 van de vorige eeuw minister van Buitenlandse Zaken
jhr. A.C.D. de Graeff in zijn brieven aan zijn studievriend J.P. graaf van Limburg
Stirum, gezant in Berlijn, de gij- en uwvorm, terwijl ze elkaar, wanneer ze elkaar
zagen, ongetwijfeld getutoyeerd zullen hebben. (Die interessante correspondentie is
in 1986 uitgegeven onder de titel ‘Voor u persoonlijk’.) Ook ik kreeg tot voor enkele
jaren nog wel amice-briefjes in de gij- en uwvorm van ouderen met wie ik in de
omgang op jij- en joubasis verkeerde.
Naschrift. - De citaten uit Busken Huets werk heb ik in taal en spelling hier en
daar gemoderniseerd.
De bundel Is 't waar of niet?, die nu driemaal als basis voor een artikel in deze
rubriek heeft gediend, is niet smetteloos. Zo wordt een indertijd bekende schrijfster
jkvr. Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk genoemd. Welnu, met haar huwelijk
had zij haar jonkvrouwschap verloren. De auteur van de desbetreffende bijdrage zie
ik niet voor deze fout aan. Moet dus een hypercorrectie zijn van een redacteur die
het beter meende te weten. Ook de naam Haverkorn van Rijsewijk wordt tweemaal
verkeerd gespeld (nl. Rijswijk).
Ten slotte: een geschrift van Allard Pierson wordt ‘uiterst kritisch(e), om niet te
zeggen hypokritisch(e)’ genoemd. Hier was oorspronkelijk ‘hyperkritisch’ geschreven.
Ook een redactionele hypercorrectie? Of hypocorrectie?
NRC Handelsblad van 23-02-2006, pagina 9

Na de overwinning uitgeput
Van de Duitse schrijver Christoph Peters had ik nog nooit gehoord, laat staan dat ik
ooit iets van hem gelezen had. Maar de Frankfurter Allgemeine Zeitung vond het de
moeite waard een vraaggesprek met hem te hebben en te publiceren (17 februari),
en hierin troffen mij enkele uitspraken van hem.
Hij is op het ogenblik bezig aan een roman over een Duitser die zich bekeert tot
de islam en zich aansluit bij een Egyptische terreurorganisatie. Hij wordt gearresteerd.
De Duitse ambassadeur bezoekt hem in zijn cel en raakt gefascineerd door die man
die bereid is voor een idee niet alleen te leven en te sterven, maar ook te doden.
Kennelijk beschrijft Peters in die ambassadeur zichzelf, want ook hij is daardoor
gefascineerd. ‘Wij missen zo'n onvoorwaardelijkheid (niet alleen voor een idee te
sterven, maar ook te doden). Voor ons moeten de gevolgen van een geloof vooral
niet te pijnlijk zijn.’
Nu kunnen we, met een verwijzing naar wat de Franse schrijver Raymond Aron
eens heeft gezegd, zeggen: ‘Wie bereid is zichzelf voor zijn idealen op te offeren’ en dat verschijnsel is ook de westerse wereld niet vreemd - ‘is nog meer bereid het
leven van anderen te offeren.’ Anders zouden er niet zoveel godsdienstoorlogen zijn
geweest. Maar daarmee zijn we nog niet van het probleem af.
Immers, welk westers idee - of het nu socialisme, liberalisme of zelfs het christelijk
geloof is - weet die onvoorwaardelijkheid bij zijn aanhangers op te wekken die talloze
moslims tot vaak suïcidale gewelddaden brengt die wij terrorisme noemen?
Welk antwoord hebben wij daarop? Immers, ‘we kunnen eenvoudig niet volstaan
met te verwijzen naar wat wij tweehonderd jaar geleden in de Verlichting ons hebben
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eigen gemaakt en zeggen: wij hebben het antwoord al. Ik geloof niet dat wij het
hebben’, zegt Peters. Inderdaad, de westerse wereld is radeloos tegenover de opstand
in de moslimwereld.
Hoe radeloos zij is, blijkt wel uit de tegenstelling die is ontstaan in de boezem van
de VVD - direct erfgename van de Verlichting, die zelfs de vrijheid in haar naam
heeft staan - tussen de preciezen onder de aanvoering van Ayaan Hirsi Ali en de
rekkelijken onder die van Wiegel, die, zijn populistisch imago verloochenend, de
boel bij elkaar wil houden, en tot die boel behoren, wat hem betreft, ook de moslims
in dit land.
Dezelfde tegenstelling vinden we in het CDA, ja in het kabinet: de ministers Bot
en Van Ardenne - beiden CDA - verschillen van mening over de hantering van het
beginsel der vrijheid van meningsuiting.
Hans Goslinga, commentator van Trouw, concludeert dat ‘de liberale samenleving
op haar grenzen is gelopen’ en ziet het zelfs als een ‘vermomde zegen dat de komst
van een uitheemse religie ons dwingt de betekenis van de waarden van de democratie
en rechtsstaat opnieuw te overdenken’ (Trouw, 25 februari).
Ook Ignaas Devisch, filosoof verbonden aan de universiteiten van Gent en
Nijmegen, zegt in De Standaard van 18 februari ‘dat een aantal concepten en
categorieën van ons denken is “uitgeput”. Het ideaal van tolerantie werkt maar zolang
iedereen het bij voorbaat onderschrijft, en weet principieel geen weg met religies en
andere overtuigingen die niet bij voorbaat het geloof in dat ideaal delen en evenmin
de daarbij horende kritische ruimte aanvaarden. De tolerantie tolereert principieel
enkel en alleen zichzelf.’
Is dialoog dan misschien het antwoord? Die mantra wordt eindeloos vaak herhaald,
maar is in feite een vertoon van machteloosheid en radeloosheid. Hoe is een dialoog
mogelijk met mensen die geen dialoog willen, omdat zij al heilig (letterlijk: heilig)
overtuigd zijn van hun eigen gelijk?
Zeventien jaar geleden betoogde Francis Fukuyama dat de geschiedenis aan haar
eind was gekomen met het eind van de Koude Oorlog. Daarmee bedoelde hij niet
dat de duizendjarige reeks van (vaak gewelddadige) gebeurtenissen, maar het politieke
discours was afgelopen, nu de westerse vrijheidsgedachte, die nu iedereen deelde,
de overwinning had behaald.
Inderdaad, de ideologische verschillen tussen de partijen zijn afgesleten. De
sociaal-democraten aanvaarden het kapitalisme. Ook sociaal zijn de verschillen
minder groot, nu de ouderwetse arbeider niet meer bestaat. Protestanten en
katholiettken zijn nu lief voor elkaar. Maar door die algemene oecumene zijn de
mensen hun kompas kwijt, want vroeger wees hun de ideologie of de religie de weg.
Ook dat maakt dat wij geen antwoord hebben op de opstand van de moslimwereld,
die zich al gedeeltelijk binnen onze muren bevindt - behalve dat wij ons tegen het
terrorisme moeten verdedigen. Natuurlijk moeten wij dat. Zelfverdediging is
veroorloofd, zelfs geboden. Maar we moeten wel beseffen dat we hier moreel niet
zo sterk staan als wij denken.
Immers, het terrorisme hebben zelfs de verlichten onder ons - en wie is dat niet
tweehonderd jaar na de Verlichting? - niet altijd afgewezen. In de Tweede
Wereldoorlog juichten wij de bombardementen op civiele bevolkingen toe - tenminste:
als die Duits waren. Terreur tegen apartheid werd goedgekeurd. De staat Israël, waar
we, zoals talloze autostickers eens verkondigden, altijd ‘achter staan’, is ook niet
zonder terreur totstandgekomen. En excessen in Indonesië werden, nu ja, excessen
genoemd.
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Facit: het westerse model heeft weliswaar in 1989, na veertig jaar strijd, de
overwinning behaald, maar die strijd heeft het kennelijk, anders dan Fukuyama toen
optimistisch dacht, uitgeput. Zelfs de zendingsijver van de Amerikaanse
neoconservatieven, die het verlepte Verlichtingsideaal nieuw leven dachten te kunnen
inblazen, is in de Iraakse woestijn verzand.
NRC Handelsblad van 02-03-2006, pagina 9

Europa zonder grenzen?
Het was in de dagen van algemene Europese euforie. Hoewel toen al het proces van
Europese eenwording in 1954, met het Franse besluit het plan voor een Europese
defensiegemeenschap te blokkeren, een fikse tegenslag had gekregen, en hoewel
generaal de Gaulle, voor wie de nationale soevereiniteit vóór alles ging, al geruime
tijd in Frankrijk aan de macht was, was in Nederland die euforie nog algemeen.
In die dagen woonde ik eens een beraad van de Europese Beweging bij. Het was
een - overigens interessante - discussie tussen bekeerden. Tegen het eind ervan stond
een vooraanstaand lid op die zei: ‘Nu hebben we de hele avond gediscussieerd, maar
er is er één onder ons die elke week in de krant beweert dat er van die Europese
eenwording niets terecht zal komen, en hij heeft de hele avond gezwegen.’ Daarmee
bedoelde hij mij.
Het enige wat ik mij van mijn antwoord herinner, is dat ik mij op Faust beriep:
‘Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.’ Wat ik mij wél heel goed
herinner is dat toen het Kamerlid Vredeling (PvdA) het woord nam en zei: ‘Ik ben
het altijd gloeiend oneens met wat Heldring schrijft, maar hij stelt wél de juiste
vragen.’ Een groter compliment kon ik niet krijgen.
Waar berustte mijn euroscepsis - het woord bestond toen nog niet - op? Ik was
van mening dat de nationale staat taaier was dan algemeen werd aangenomen, en
daarmee dacht ik niet in de eerste plaats aan het ouderwetse nationalisme, hoewel
dat ook nog lang niet was uitgestorven (denk alleen maar aan de Gaulle), maar aan
de nationale verzorgingsstaat, die net aan het ontstaan was en de burgers meer aan
zich zou binden dan ooit, in het Nederlands geval, ‘God, vaderland en Oranje’ hadden
gedaan.
Europa had dus te maken met een nieuw verschijnsel: een niet-ideologisch, puur
op materiële belangen berustend nationalisme, dat maakte dat de burgers, zodra ze
hun economische en sociale verworvenheden in gevaar zagen gebracht, zich direct
tot hun nationale overheden zouden wenden, aan wie ze immers die verworvenheden
te danken hadden. Die burgers konden tegelijkertijd vurig ‘Europeaan’ zijn, maar in
feite versterkten zij hun nationale staat.
Het niet-ideologische karakter van dit verschijnsel bleek alleen al hieruit dat in
Nederland de sociaal-democraten en de christen-democraten de grootste voorstanders
van ‘Europa’ waren, maar tegelijkertijd ook de grootste voorstanders van de nationale
verzorgingsstaat. Die tegenstelling zagen zij helemaal niet.
Na zoveel jaren heb ik weinig reden mijn scepsis te herzien. De ervaringen in de
Tweede Wereldoorlog waren een machtige stimulans voor de Europese
eenheidsgedachte geweest, maar die ervaringen verloren aan overtuigingskracht bij
een generatie die van na de oorlog was. De welvaartsgroei, die maakte dat de burgers
over 't algemeen ook geen moeilijkheden hadden met, ja zich nauwelijks bewust
waren van, de interventies van ‘Brussel’, bleek niet ononderbroken en eindeloos te
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zijn. Werkloosheid kwam weer als verschijnsel terug. Dit alles versterkte de nationale
reflexen.
Allengs namen ook de politieke partijen, de algemene stemming meer volgend
dan aan de gang brengend of corrigerend, min of meer afstand van ‘Europa’. Het
was geen wervingsmiddel meer (zo het dit ooit geweest was). Het dieptepunt werd
op 1 juni van het vorige jaar bereikt, toen een meerderheid van de Nederlandse
kiezers, die eens zo geestdriftig werden geacht te zijn voor het Europese ideaal (in
werkelijkheid waren ze, zolang het hun goed ging, onverschillig), zich uitsprak tegen
een Europese grondwet en daarmee verdere voortgang van het eenwordingsproces
hielp blokkeren.
Mijn scepsis betrof overigens niet zozeer de totstandkoming van een economische
als wel die van een politieke eenheid, maar de laatste tijd wordt het steeds duidelijker
dat het uitblijven van politieke eenheid gevolgen blijkt te hebben voor wat er al aan
economische eenheid is bereikt.
Het oude spook van protectionisme duikt weer op. Als er barrières opgeworpen
worden tegen buiten-Europese pogingen om tot de Europese markt door te dringen,
zoals die van een Indiaas staalbedrijf om het Franse, in Luxemburg gevestigde Arcelor
over te nemen, dan is het tot daaraan toe - hoewel ook in strijd met de idee van Europa
als open gemeenschap.
Maar als staten proberen te beletten dat hun industrieën in handen vallen van
buitenlandse, maar Europese concerns, dan is dat, zo niet tegen de letter, dan toch
zeker tegen de geest van Europa-zonder-grenzen. De Franse premier heeft daar het
woord ‘economisch patriottisme’ voor gevonden - een doorzichtig vijgenblad voor
protectionisme.
Maar ja, met zulke overnames staat misschien het lot van duizenden, zo niet
tienduizenden, werknemers op het spel. Hun angst richt zich dan tegen hun nationale
overheid. Geen wonder eigenlijk dat die dan maatregelen neemt, zoals ook tegen de
gevreesde toevloed van ‘Poolse loodgieters’ wordt gedaan.
Energievoorziening is helemaal een teer punt. Moet die afhankelijk worden van
krachten waar de nationale overheid geen vat op heeft? De manier waarop Rusland
Oekraïne in de tang nam door plotseling de prijs van zijn gas te verviervoudigen,
werkt voor veel overheden als een waarschuwing.
Worden overheden die zich tegen zulke ‘gevaren’ - ook als zij van binnen Europa
komen - willen beschermen, door nationalisme gedreven? Niet noodzakelijkerwijs.
Of niet uitsluitend. Die overheden bestaan uit partijen, en die verliezen niet graag de
volgende verkiezingen. Alleen daarom al handelen zij zo. Dat is nu eenmaal de
consequentie van de democratie. Die manifesteert zich, onvoorzien, als struikelblok
voor de totstandkoming van het ene Europa.
Maar moet dit alles niet gezien worden als een achterhoedegevecht, niet zozeer
tegen ‘Europa’ alswel tegen een toch onstuitbare mondialisering van de economie?
Misschien, maar ook een achterhoedegevecht kan lang duren en veel kapotmaken.
NRC Handelsblad van 09-03-2006, pagina 7

Te midden van de woedende golven
Een voordeel van een rubriek als deze, die slechts één keer per week verschijnt, is
dat de schrijver niet altijd heet van de naald hoeft te reageren op de gebeurtenissen
van de dag. Hij kan afstand nemen. Hij kan er rustig over nadenken. Hij kan
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kennisnemen van andere analyses, soms geschreven door deskundigeren dan hijzelf
is.
Neem nu de verkiezingen van negen dagen geleden. Eén ding staat vast:
gemeenteraadsverkiezingen hebben tegenwoordig meer landelijke betekenis dan ze
vroeger hadden. Dat bleek al in 2002, toen Pim Fortuyn de landelijke kopstukken
van PvdA en VVD, Melkert en Dijkstal, van de kaart veegde.
Deze keer was het minder dramatisch, maar niettemin zag Van Aartsen in de uitslag
toch een reden om weg te gaan als leider van de liberale fractie in de Tweede Kamer
- zijn partij in nog grotere verwarring achterlatend dan waarin zij zich al bevond. En
toch was het verlies van de VVD minder groot dan dat van het CDA. Verhagen bleef
zitten.
Volgt hij daarmee het devies ‘Rustig te midden van woedende golven’, waaronder
Colijn in de vooroorlogse crisisjaren zijn electorale successen behaalde? In 1937, na
vier jaren van hard bewind, steeg zijn partij van 13,4 naar 16,4 procent van de
uitgebrachte stemmen, terwijl de oppositionele sociaal-democraten nauwelijks winst
boekten.
Het is waar: Colijns liberale coalitiegenoten werden toen vrijwel gehalveerd. Hun
percentage kelderde van 7,0 naar 3,9. Maar dat onderstreept te meer de
aantrekkingskracht die de persoon Colijn ook op anderen - in 't bijzonder liberalen
- uitoefende. Balkenende heeft de statuur of het charisma van zijn, evenals hij
gereformeerde, voorganger niet - althans nog niet.
Maar daarmee houdt de vergelijking met de toestand van bijna zeventig jaar geleden
ook op. Het politieke landschap is intussen drastisch veranderd. Bovendien waren
de woedende golven van toen - massale werkloosheid en nauwelijks een sociaal
vangnet - heel wat heviger dan die van nu. Maar het komt niet op de objectieve feiten
aan, maar op de subjectieve beleving van de omstandigheden waarmee de mensen
hier en nu geconfronteerd zijn.
En dan is het onweersprekelijk dat uit de uitslag van 7 maart verontrusting blijkt
over het huidige regeringsbeleid of, zoals de Frankfurter Allgemeine, ook met een
zekere afstand, schrijft: ‘Verzet wordt daar wakker waar het beleid van de regering
niet meer bedriegelijke rust honoreert, maar prestaties verlangt die menigeen
ongemakkelijk vindt op te brengen.’
Met andere woorden: de hervorming van de verzorgingsstaat, die het
kabinet-Balkenende aan het ondernemen is, vergt offers en maakt voor velen het
leven riskanter. Het ‘zoet’ dat Balkenende in het vooruitzicht stelt na het ‘zuur’ van
de hervorming, is nog nauwelijks merkbaar. Geen wonder dan dat de mensen
hervormingen vrezen, dus in wezen conservatief reageren.
Was de winst die links - voornamelijk PvdA en SP - boekte, dan eigenlijk wel
links? Hans Goslinga, de politieke commentator van Trouw, spreekt over ‘de
behoudende sociaal-democraten’, en H.J. Schoo zegt in de Volkskrant hetzelfde:
‘Het is op z'n minst ironisch dat de vaandeldragers van het nieuwe conservatieve
gemoed nu de linkse partijen zijn.’
Daarmee heeft ook Wouter Bos rekening te houden, mocht volgend jaar zijn winst
bij de landelijke verkiezingen even groot zijn als zij nu was. Die winst kan hij, na
vier (of minder) jaar premierschap, even gemakkelijk weer kwijtraken. Dat bleek
wel in 2002, toen de LPF haar plotseling in grootte voorbijstreefde. Zo'n risico loopt
hij zeker als hij het door Balkenende ingezette hervormingsbeleid wil voortzetten,
en die erkenning zit eigenlijk al ingesloten in de titel van zijn boek Dit land kan
zoveel beter. Dat kan gemakkelijk uitgelegd worden als: dit land is, met Balkenende

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

aan het roer, al op de goede weg, maar het kan zoveel beter. Immers beter is de
vergrotende trap van goed. En in feite geeft zijn boek geen alternatieven voor
Balkenendes beleid.
Het ziet er dus naar uit dat, tenzij in de veertien maanden die ons nog scheiden
van de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007, het door Balkenende beloofde ‘zoet’
ruimschoots binnen komt vloeien en CDA en VVD hun verliezen van dit jaar weer
goed kunnen maken (D66 telt nauwelijks meer mee), de politieke golven in dit land
zullen blijven woeden.
Te midden van dit gewoel is de behoefte aan rust inderdaad groot. Ook de schrijver
van deze rubriek, die drie jaar geleden een bloemlezing van zijn artikelen de aan
Pascal ontleende titel gaf: Heel ons fundament kraakt, ontkomt niet aan die behoefte.
In tijden van onzekerheid zoekt de onzekere steun bij hen die zekerheid hebben of
althans uitstralen.
Van de grote partijen bieden PvdA en VVD niet die zekerheid. Balkenende bleek
dat even te doen, maar zijn ‘normen en waarden’ bleken toch te zeer op
algemeenheden uit te lopen (vermoedelijk om iedereen - ook in eigen partij - te vriend
te houden) dan dat zij veel houvast boden. Daarom heeft schrijver dezes deze keer
op de ChristenUnie gestemd.
Ja, ik weet het: die partij gaat uit van een geloof dat ik niet deel of laat ik zeggen:
niet deelachtig ben, maar zolang zij mijn vrijheid niet dreigt te beknotten, vind ik
dat geen bezwaar. Daarbij komt dat die partij, die weet dat zij nooit tot de groten zal
behoren, het daarom in de kwaliteit zoekt, en de kwaliteit van haar bijdragen, vooral
op staatsrechtelijk gebied (voor andere politici meestal terra incognita), wordt door
niemand ontkend. Dat moet gehonoreerd worden. Daarom gaf het mij voldoening
dat de ChristenUnie, mede dankzij mijn stem, de ‘verborgen winnaar’ van 7 maart
was, zoals Raymond van den Boogaard het twee dagen later in deze krant uitdrukte.
NRC Handelsblad van 16-03-2006, pagina 9

Telkens opnieuw ontdekt
Kan er van een cyclus gesproken worden, zoals die van Kondratieff, volgens wie er
in de wereldeconomie hausse- en baissegolven van elk ongeveer vijftig jaar te
ontdekken zijn (volgens anderen weerspiegeld in de lengte en korte van de
damesrokken)? Ik weet het niet, maar ik vind het opmerkelijk dat eens om de zoveel
jaren de theorie opduikt dat eens, in prehistorische tijden, de vrouwen in cultus en
samenleving de toon aangaven - een beschavingsvorm die al in homerische tijden
(ongeveer negen- of achthonderd jaar voor Christus) verdwenen was.
Als onbevoegde laat ik mij over de waarde van die theorie niet uit, maar ik vind
haar periodieke (?) terugkeer een interessant verschijnsel, misschien wel interessanter
dan de theorie zelf. De laatste vertolking ervan is het dit jaar verschenen boek van
dr. A.E.G. van der Meer: Van Venus tot Madonna: een verborgen geschiedenis
(uitgeverij Synthese).
Het boek zelf van deze leerlinge van de onlangs overleden prof. dr. G. Quispel,
groot kenner van de gnosis (esoterische kennis) en, naar eigen zeggen (Trouw van
21 maart) ‘diepgaand beïnvloed’ door C.G. Jung en koningin Juliana, heb ik niet
gelezen, maar wél twee interviews met haar (in Trouw van 8 maart en in VolZin van
10 maart), en die interviews hebben mij een soort déjà-vugevoel gegeven. Maar eerst
een korte samenvatting van het boek op grond van die interviews. Eens was er een
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bloeiende godinnencultus, die universeel was. Maar zodra er steden en staten ontstaan
en de samenleving hiërarchisch wordt georganiseerd, raakt de vrijheid van de vrouw
ingeperkt. Overal zie je de opkomst van het rationele, individuele bewustzijn. De
vaderculturen hebben ons de ontwikkeling van het individu gebracht: mannen gaan
abstract denken en zetten geest en stof tegenover elkaar.
In het ‘Moederland’ daarentegen dacht men symbolisch. (Hier waag ik het een
vraagteken te zetten: dacht men toen werkelijk symbolisch? Waren symbool en
werkelijkheid toen niet één? Godsdienst was toen ‘geloof in goddelijke werkelijkheid,
niet in symbolen van die werkelijkheid’, aldus de Leidse godsdienstwetenschapper
W.B. Kristensen. Het begrip ‘symbool’ schijnt, volgens hem, de ‘antieke volken’
geheel onbekend te zijn geweest.)
De omslag naar het patriarchaat begon omstreeks 2400 vóór Christus, met de
invasies van Indo-Europeanen in Mesopotamië, Turkije (Hittieten) en Griekenland
(Doriërs en Achaeërs, die de Myceense cultuur verdrongen). Zo kwam er een einde
aan wat Van der Meer noemt de ‘gynandrische’ culturen, waarin man en vrouw elkaar
aanvulden (het woord ‘matriarchaat’ gebruikt zij liever niet).
Vanwaar nu mijn déjà-vugevoel? Het reikt terug tot mijn gymnasiumjaren. Een
van mijn leraren was toen dr. C.R. van Paassen, die in zijn inleiding tot het Griekse
denken ook soortgelijke theorie verkondigde. Hij wees op het belang van de
vóórsocratische denkers (Heraclitus, e.a.) en van de vroege tragedies (Aechylus), die
dichter bij de oerbron leefden dan de latere klassieken.
Zijn geestelijke leidsman hierbij was de Bazelse oudheidkundige Johann Jakob
Bachofen (1815-1887), die in zijn hoofdwerk, Das Mutterrecht: eine Untersuchung
über die Gynäkokratie der Alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur
(1861), betoogde dat het ontstaan van de vrouwenheerschappij is te verklaren uit het
‘bewust en voortgezet verzet van de vrouw tegen het haar vernederende hetaerisme’
(of promiscuïteit) en uit ‘verlangen naar geregelde toestanden en reinere zeden’.
Het einde van het vrouwelijk principe voor cultuur en samenleving betekende,
volgens Bachofen, de ‘losmaking van de geest uit de natuur’. Immers de vader heeft
geen zichtbare band met het kind en is dus minder in de natuur gebed dan de moeder.
Dit ‘keerpunt in de geschiedenis’ wordt door vele Griekse treurspeldichters
gesymboliseerd door Orestes' moedermoord, dat meer was dan een persoonlijk drama.
Al in zijn eigen tijd werd Bachofen niet door iedereen au sérieux genomen. Voor
zijn beroemdere tijdgenoten Burckhardt en Nietzsche, die eveneens in Bazel
doceerden, gold hij als een geleerde zonderling. Maar dat wil niet zeggen dat zijn
denken geen invloed had.
De Winkler Prins Encyclopaedie van 1979 zegt dat, hoewel zijn theorie ‘door het
empirisch sociaal-antropologisch onderzoek is achterhaald’, hij ‘het etno-sociologisch
onderzoek en de vergelijkende rechtswetenschap sterk heeft gestimuleerd’.
Maar ook in de randgebieden van de wetenschap en daarbuiten heeft hij invloed
gehad. Zo bij Rilke, Thomas Mann en D.H. Lawrence, de antropoloog Malinowski
(door onze Huizinga ‘zeer interessant’ gevonden), de wijsgeer-psycholoog Ludwig
Klages en zelfs de marxisten Engels (in wiens Ursprung der Familie (1884) Bachofens
invloed merkbaar is), Walter Benjamin en Ernst Bloch.
Zo is Bachofen ‘telkens weer opnieuw ontdekt’, zoals een Duitse krant schreef
naar aanleiding van zijn honderdste sterfdag. Ook mevrouw Van der Meer noemt
zijn hoofdwerk in haar literatuuropgave. Overigens noemt een andere onderzoeker
van het moederrecht, dr. J.H. Ronhaar, hem in de Winkler Prins van 1935 een ‘groot
fantast en romanticus’. (Niet relevant, maar toch interessant is het te weten dat
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Ronhaar een verzetsman van het eerste uur zou worden en al op 3 mei 1942 in
Oranienburg werd terechtgesteld).
Oudere lezers, begiftigd met een goed geheugen, zullen zich wellicht herinneren
dat ik al eerder over Bachofen heb geschreven. Inderdaad, dat was in 1978 naar
aanleiding van de verschijning van het boek van de Amerikaanse feministe Elizabeth
Fisher The goddess and the whore. Maar ja, een dominee haalt ook wel eens een
oude preek uit de kast, in de hoop dat zijn gehoor inmiddels verjongd is of, voor
zover oud, niet zo'n goed geheugen meer heeft (of toen heeft zitten slapen).
Van der Meer ontkent zelf feministe te zijn (‘te eenzijdig; de slinger moet niet
naar de andere kant uitslaan’), en Elizabeth Fisher heb ik niet in haar literatuuropgave
kunnen vinden, hoewel ze in haar interview met Trouw misschien wél naar haar
refereert: ‘Die feministen sloegen in mijn ogen zo door. Ze gebruiken lukraak en
klakkeloos allerlei termen door elkaar heen, zoals dé grote godin, dé moeder, dé
moedergodin.’
Bachofen zelf zal geen feminist avant la date zijn geweest, want in politicis was
hij reactionair. Had hij banden met Nederland? Misschien wel, want eens schreef
hij: ‘Holländisch zu schreiben ist eine eigentümliche Selbstverbrennung.’ Zoiets als
voor ons het Schwyzerdütsch?
NRC Handelsblad van 23-03-2006, pagina 9

Fundamentele koerswijziging nodig?
In economisch opzicht is Nederland het twaalfde Land van de Bondsrepubliek
Duitsland, zei een Nederlandse minister van Economische Zaken eens. Dat was in
het begin van de jaren '70, dus ongeveer twintig jaar vóór de Duitse hereniging
(sindsdien telt de Bondsrepubliek vijftien Länder)
Die economische afhankelijkheid van Nederland jegens Duitsland dateert natuurlijk
al van veel eerder, in feite van het midden van de negentiende eeuw, toen Duitslands
geweldige economische groei op gang kwam, met als motor het dicht bij Nederland
gelegen Ruhrgebied, waarvan Rotterdam de voorhaven was.
Waarom leidde die economische afhankelijkheid niet tot politieke afhankelijkheid
(behalve in de jaren 1940-1945)? Dat is een van de vragen die dr. H.A.M. Klemann
behandelde in zijn belangrijke rede bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in
Rotterdam (waarvan een uittreksel op 21 maart op deze pagina verscheen).
Op die vraag geeft Klemann het (hier samengevatte) antwoord: door vrijhandel
konden Duitse economische belangen op efficiënte wijze uit Nederland krijgen wat
zij nodig hadden, zonder dat daartoe enige politieke band noodzakelijk werd. Immers:
tot de Tweede Wereldoorlog was het een Haags axioma dat de Duitse economische
doelstellingen geen strobreed in de weg mocht worden gelegd.
Natuurlijk waren er in die tijd (vooral ten tijde van het Keizerrijk) veel stemmen
te horen die de onvermijdelijkheid, ja wenselijkheid van Nederlands annexatie luid
verkondigden, maar de realistische machthebbers lieten zich er niet door beïnvloeden.
Zo schreef de chef van de generale staf Helmuth von Moltke in 1909 dat het ‘van
grote betekenis is in Holland een land te hebben waarvan de neutraliteit ons (in
oorlogstijd) in- en uitvoer toestaat. Het moet onze luchtpijp blijven, opdat wij ademen
kunnen.’
Mede om die reden wijzigde hij het aanvalsplan van zijn voorganger, Von
Schlieffen, waarin, behalve België, ook Nederland fungeerde als doorgangsgebied
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voor de Duitse legers. Voor Hitler gold die overweging niet langer. In 1936 besloot
hij Duitsland af te schermen van de wereldmarkt, met deviezencontrole als instrument.
Nu vrijhandel niet langer gold, moesten andere middelen gebruikt worden om
economisch belangrijke gebieden onder controle te houden. (Klemann is wel zo
voorzichtig te zeggen dat onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad een van de
motieven is geweest in 1940 ook Nederland te bezetten).
Maar afgezien van de nazi-tijd gold over het algemeen dat, om te verkrijgen wat
het nodig had, Duitsland Nederland niet politiek hoefde te beheersen. Hieruit kan de
conclusie getrokken worden dat politieke integratie niet noodzakelijkerwijs of
automatisch voortvloeit uit economische integratie - een theorie, ook wel de
spill-over-theorie genoemd, die in de begintijd van de Europese integratie algemeen
werd aangehangen.
Sindsdien heeft de praktijk die theorie op z'n minst twijfelachtig gemaakt, maar
Belgiës premier, Guy Verhofstadt, gelooft er nog in blijkens zijn recente boek, De
Verenigde staten van Europa. De spitse commentator van De Standaard Mia Doornaert
vindt Verhofstadts gepraat echter ‘totaal wereldvreemd’, ja ‘een lachertje’, komend
uit een land welks burgers ‘niet eens meer voor gemeenschappelijke partijen en
politici kunnen stemmen’.
Maar een andere bevinding van Klemann is nog belangrijker, althans actueler, en
die is dat ‘de bijzondere economische band tussen Nederland en Duitsland, die
honderddertig jaar lang heeft bestaan, sinds ongeveer tien jaar tot het verleden
behoort’. Hij ziet de oorzaak daarvan niet in de Duitse hereniging, waardoor
Duitslands gewicht meer oostwaarts - dus van Nederland af - is verschoven.
Die verklaring wijst hij af. Immers, ‘ook als de groei in de nieuwe Bundesländer
buiten de cijfers wordt gehouden en zelfs als alleen naar de groei van het voor
Nederland belangrijkste bondsland, Noordrijn-Westfalen, wordt gekeken, is het
verband verdwenen’.
Nee, ‘de oorzaak moet worden gezocht in het sluiten van grote delen van de zware
industrie in de Ruhr, waardoor de Rijnmondhavens hun positie als voorhavens van
het belangrijkste industriële centrum van Europa hebben verloren’.
Hieruit trekt Klemann de conclusie ‘dat een fundamentele koerswijziging van
Nederland noodzakelijk lijkt. (...) Het lijkt voor beleidsmakers op nationaal niveau
verstandig er rekening mee te houden dat de welwillende houding die Duitsland
lange tijd ten opzichte van Nederland heeft aangenomen en die vermoedelijk
economisch gemotiveerd was, samen met de nauwe economische band inmiddels
tot het verleden behoort.’
Met andere woorden: laten we ons niet blindstaren op de grotere welwillendheid
die bondskanselier Merkel lijkt te koesteren ten aanzien van Duitslands kleinere
buren dan haar voorgangers, Schröder en Fischer, toonden.
Objectieve, bijna tektonische verschuivingen kunnen, los van de eventuele voorkeur
van de bewindslieden van het ogenblik, leiden tot grotere onverschilligheid jegens
- en tot (nog) grotere irrelevantie van - bepaalde landen.
Of dit Nederland dwingt tot de ‘fundamentele koerswijziging’ die Klemann
noodzakelijk acht (zonder overigens aan te geven in welke richting die nieuwe koers
moet worden gezet), hangt van onze bewindslieden af. Dezen zouden voorlopig
echter ergere dingen kunnen doen dan hun ambtenaren en talloze andere
adviesorganen waarover ze beschikken, de opdracht te geven zich daarover het hoofd
te breken.
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Dit geldt natuurlijk a fortiori voor de beleidsmakers van Rotterdam, een van de
kurken waarop Nederlands economie drijft, maar afhankelijk van een achterland dat
een minder vast gegeven blijkt dan altijd aangenomen werd.
Waar is nu de ‘ongekroonde koning’ die Rotterdam jarenlang - van vóór de Eerste
Wereldoorlog tot lang na de Tweede - had in K.P. van der Mandele, aan wiens
visionaire kracht, waarover in zijn tijd ook wel eens toegeeflijk geglimlacht werd,
vele initiatieven ontsproten? Maar dat waren andere tijden.
NRC Handelsblad van 30-03-2006, pagina 7

Een reisgids voor Parijs en omstreken
Waarom zou ik nieuwe boeken kopen wanneer mijn boekenkast vol staat van nog
ongelezen werken en van boeken die ik eigenlijk zou moeten herlezen? Zo heb ik
onlangs Busken Huet weer eens uit de kast gehaald. Daartoe werd ik aangezet door
lezing van een artikel over zijn Brieven over den Bijbel uit 1857/58, toen hij nog
Waals predikant was. Die brieven veroorzaakten heel wat beroering in christelijk
Nederland.
Huet was dan ook een rebel. Tien jaar later zou hij zijn roman Lidewijde schrijven,
die over een overspelige vrouw gaat. Ook dat choqueerde - niet alleen christelijk
-Nederland. Over deze (overigens mislukte) roman schreef ik hier op 23 februari jl.,
omdat Huet er de gelegenheid in te baat neemt om zijn dwarse ideeën over godsdienst,
koningshuis en liberalisme te spuien.
Denk niet dat die roman zinneprikkelende passages bevat. Huet gaat niet verder
dan zijn hoofdfiguur wakker te laten worden in het door Lidewijde verlaten bed. Wat
er daaraan voorafging, moet de lezer maar raden, en waarom ook niet? (Dat Nederland,
wat preutsheid betreft, niet vooropliep, blijkt uit het rechterlijk proces dat Gustave
Flaubert tien jaar eerder in Frankrijk was aangedaan wegens zijn Madame Bovary.)
Het land van Rembrand, dat algemeen als Huets meesterwerk wordt beschouwd,
aarzel ik vooralsnog ter hand te nemen na Geyls vrij vernietigende kritiek (‘doorlopend
oppervlakkig, slordig, wemelend van misvattingen, boordevol vooroordelen, door
en door onhistorisch’, maar toch... van ‘blijvende waarde’). Zojuist heb ik de lectuur
van zijn Parijs en omstreken voltooid. Hoewel het van 1878 dateert (Huet woonde
de laatste tien jaar van zijn leven in Parijs) is het heel goed nog als gids te gebruiken
- met die waarschuwing evenwel: met al de fenomenale belezenheid over kunst en
geschiedenis die hij erin tentoonspreidt, gaat hij uit van een behoorlijke kennis van
die zaken bij zijn lezers. Die uit de jaren '70 van de voorvorige eeuw hadden die
blijkbaar.
Laat ik hem niet volgen in deze excursies, maar eerder in de zijsprongen die hij
zich ook hier telkens veroorlooft, bijvoorbeeld over de Nederlanders die sinds de
17de eeuw ‘voortdurend achteruitgegaan zijn en het ontbrekende, in plaats van met
schone werken, trachten aan te vullen met zelfbehagen’. Hier spreekt Huets
verbittering over het land waarnaar hij, na een verblijf van acht jaar in Indië, niet is
teruggekeerd.
Maar ja, ‘ingenomenheid met zichzelf’ is ook een ‘nationale karaktertrek van de
Fransen’, moet hij toegeven. Daar staat echter tegenover dat die ‘overmoed generlei
mededinging vreest’. Immers, zij hebben ook altijd vreemdelingen toegelaten of
geëerd: eerst Italiaanse en Vlaamse, later ook andere kunstenaars; in eigen tijd de
Nederlanders Alma Tadema, Israëls en de mij onbekende beeldhouwer Leenhoff
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(zwager van Manet?). Over Jongkind zwijgt hij, en Van Gogh is nog niet aan de
Franse horizon verschenen, evenmin trouwens als de ‘Poolse loodgieters’.
Het is trouwens merkwaardig dat hij, over de kunst van zijn eigen tijd schrijvend,
de impressionisten geen enkele vermelding waardig keurt, hoewel die toch al sinds
ruim tien jaar van zich lieten horen. In de opsomming van de schilders op de jaarlijkse
Salon die zijn aandacht hebben getrokken, gaat hij niet verder dan Corot en Courbet.
Vergeefs zoekt de lezer naar Manet, Monet en al die anderen (zij behoorden dan ook
lange tijd tot de refusés).
Huets smaak is, kortom, conventioneel. Zijn voorliefde gaat uit naar wat spoedig
l'art pompier (‘emphatique et prétentieux’, zegt mijn woordenboek) zou worden
genoemd. De Parijse Opéra (door hem Nouvel Opéra genoemd) noemt hij een
‘overweldigend schoon gebouw’, dat het ‘beter deel geeft te aanschouwen van een
in de eeuwen wortelende, door eigen kracht zich tot het hoogste verheffende kunst’.
Zijn politieke voorkeur spreekt uit de lof die hij het kort tevoren te gronde gegane
Tweede Keizerrijk van Napoleon III toezwaait: ‘een van de belangwekkendste
tijdperken die het Franse volk ooit doorliep. Alles wat op dit ogenblik in Frankrijk
leeft en een toekomst heeft, wortelt in die periode’, die ook gekenmerkt wordt door
de ‘voorheen ongekende vlucht’ die de Franse welvaart nam.
Dat laatste is waar, en met ere noemt hij de vrijhandelaar Michel Chevalier, met
Richard Cobden verantwoordelijk voor het Engels-Franse handelsverdrag van 1860,
dat mij nog op school werd voorgehouden als een doorbraak van de
vrijhandelsgedachte. Chirac en de Villepin zouden de geschiedenis van dit verdrag
en zijn vruchten toch nog eens moeten bestuderen.
Napoleon III, onder wiens regime dit allemaal gebeurde, wordt wel eens
afgeschilderd als een protofascist. Als dit oordeel enige waarheid bevat, kunnen wij
Geyls opvatting dat Huets denkbeelden ‘een aanloop vormden tot de fascistische
geest’ misschien beter begrijpen. Zo verdedigde hij in 1866 het binnenrukken van
de Pruisen in Hannover. Dat was weliswaar ‘een daad veroordeeld door alle
voorschriften van het volkenrecht, maar gerechtvaardigd door het recht van
zelfverdediging’. Wij zien Bush instemmend knikken.
Dit laatste maakt de overgang naar een heel ander onderwerp iets gemakkelijker.
Op 23 maart vermeldde ik hier de antropoloog dr. J.H. Ronhaar, die ik ‘een verzetsman
van het eerste uur’ noemde, die ‘al op 3 mei 1942 in Oranienburg werd terechtgesteld’.
Dit laatste woord nu is een lezer in het verkeerde keelgat geschoten. Ik had, volgens
hem, moeten spreken van vermoord.
Ik geef toe dat ik geen andere bron had dan een biografische schets van Ronhaar
door J.B. Drewes (helaas had ik, tegen mijn gewoonte in, niet de publicatie genoteerd
waarin die schets was verschenen). Hieruit begreep ik dat Ronhaar, die reservemajoor
in het Nederlandse leger was geweest, tot de eerste O(rde) D(ienst) had behoord en
als zodanig in september 1941 was gearresteerd.
In die vroege bezettingstijd kregen mensen die zich met zaken als spionage hadden
beziggehouden - ik nam, op grond van Ronhaars militaire verleden, aan dat ook hij
dat had gedaan - nog een vrij regulier proces. Dat wordt mij bevestigd door dr. D.
Barnouw van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, die mij desgevraagd
zei dat hij moord voor dit geval veel te ver vond gaan. Terechtgesteld was volgens
hem een ‘alleszins acceptabele’ omschrijving. Dat dit niet neerkomt op goedpraten,
spreekt vanzelf.
NRC Handelsblad van 06-04-2006, pagina 9
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De internationale dimensie
‘Jij kunt van de VVD weer de grootste partij maken’, zouden, volgens Rita Verdonk,
verscheidene mensen tegen haar gezegd hebben, en dat zou een aansporing voor haar
zijn geweest een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap.
Weer grootste partij? Terecht wees een lezer vorige week in de lezersrubriek erop
dat de VVD nooit de grootste partij is geweest. Het enige waar de VVD op kan bogen
is dat zij volgens een peiling in maart 2001 als grootste partij uit de bus zou zijn
gekomen, als er op dat ogenblik verkiezingen waren gehouden. Een jaar later donderde
zij van 24,7 op 15,4% van de stemmen en werd zij, na CDA en LPF, derde partij.
Kennis van de geschiedenis, zelfs van haar eigen partij, behoort dus niet tot de
sterke punten van Rita Verdonk. Hoe zou het ook? Zij is pas vijf jaar lid van de VVD.
In haar vroege jaren sympathiseerde zij met wijlen de Pacifistisch-Socialistische
Partij, later met de PvdA. Geen liberaal van het eerste uur dus, zoals haar rivaal Mark
Rutte, die in zijn studententijd voorzitter van de JOVD, de club van jonge liberalen,
was.
Maar laten we iemand zijn (of haar) jeugdzonden niet nadragen. Belangrijker
criterium is of een politicus die streeft naar het politieke leiderschap van zijn partij
of zelfs, indien hij die partij de grootste wil maken, naar het minister-presidentschap,
enigszins thuis is in de internationale politiek. Nederland is immers geen eiland.
Vóór de oorlog was Nederland neutraal en was vertrouwdheid met de buitenwereld
voor een minister-president niet zo nodig. Grondwettelijk was trouwens de minister
van Buitenlandse Zaken de eerst verantwoordelijke voor dit deel van het
kabinetsbeleid. Minister-presidentDe Quay (1959-1963) liet nog aan minister Luns
het woord op de enige (Europese) bijeenkomst van regeringsleiders die hij meemaakte.
Sinds evenwel de staatshoofden en regeringsleiders elkaar periodiek in de Europese
Raad ontmoeten, hebben dezen een steeds grotere zeggenschap op Europees gebied
gekregen. Deze vergroting van hun macht hebben ook de Nederlandse
ministers-presidenten niet versmaad - grondwet of geen grondwet.
Sindsdien zouden dus ook kennis van de wereld buiten Nederland en gemak van
optreden in internationaal gezelschap - waaronder talenkennis - tot de criteria moeten
gaan behoren waaraan degenen die dingen naar het minister-presidentschap, zouden
moeten voldoen. Daarop zouden dus ook Rita Verdonk en Mark Rutte gekeurd mogen
worden.
Het kan daarom geen kwaad enkele ministers-presidenten sinds 1945 de revue te
laten passeren. En dan stuiten we al dadelijk op het merkwaardige verschijnsel dat
geen hunner, wat internationaal gezag betreft, kan tippen aan hun vooroorlogse
voorganger Colijn, die het grootste deel van de jaren '30, toen Nederland nog neutraal
was, het politieke toneel beheerste.
Voor hem gingen in Engeland, dat toen Nederlands belangrijkste gesprekspartner
was, alle deuren open - zowel bij aanhangers van Chamberlain als bij die van
Churchill. Maar ook president Roosevelt stelde zijn oordeel op prijs en nodigde hem
zelfs uit zijn gast te zijn op het Witte Huis op een reis door Amerika die niet doorging,
omdat de Duitsers intussen Nederland waren binnengevallen. Natuurlijk zegt dit
gezag dat Colijn ook buiten eigen land had, niets over de juistheid van zijn oordeel
(zo geloofde hij tot enkele weken vóór 10 mei 1940 niet in een Duitse aanval).
Geconstateerd wordt slechts dat zijn gezag - terecht of niet - groot was. Niet voor
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niets kon hij op de grote economische conferentie in Londen (1933) een hoofdrol
spelen.
Zijn naoorlogse opvolger Drees (1948-1958) had niet Colijns internationale
contacten, maar dat hij niet Weltfremd was, blijkt uit de ‘sociaal-democratische visie
op Nederland en de wereld na de bevrijding’, een boek dat hij in de oorlogsjaren
schreef. Het is een verrassend realistische analyse. In elk geval had hij zich in de
wereld buiten Nederlands grenzen verdiept - wat van weinig toenmalige politici
gezegd kon worden.
Drees' partijgenoot Den Uyl (1973-1977) nam geregeld deel aan de inmiddels tot
institutie verheven bijeenkomsten van staatshoofden en regeringsleiders. Zijn
zakelijker Duitse, Britse en Amerikaanse gespreksgenoten ergerden zich aan zijn
lange vertogen. De Duitser (Helmut Schmidt) was nog wel een partijgenoot! Die
had, merkwaardig genoeg, meer waardering voor Van Agt (1977-1982).
Het tijdperk-Lubbers (1982-1994) kenmerkte zich door een actief ‘meedenken’
van de minister-president. Hoewel hij op goede voet stond met Thatcher en Bush sr.,
waren zijn betrekkingen met zijn partijgenoot Helmut Kohl slecht. Door diens toedoen
werd hij geen voorzitter van de Europese Commissie.
Voor een ander examen zakte hij ook: dat voor secretaris-generaal van de NAVO.
De ideeën die hij hieromtrent ontplooide, achtten de Amerikanen te wollig. Zijn
belangstelling voor internationale politiek wist hij, met andere woorden, niet in klare
taal te vertolken. Dat is in het CDA geen bezwaar. In internationaal gezelschap deed
het evenwel afbreuk aan zijn gezag.
Zijn opvolger Kok (1994-2002) had dit gezag wel. Als oud-vakbondsleider was
het internationale terrein dan ook geen terra incognita voor hem. Wat Balkenende
(2002-) betreft, is het te vroeg te oordelen. In elk geval lijkt hij niet het lachertje te
zijn waarvoor de grachtengordel de gereformeerde jongen van het Zeeuwse platteland
houdt. Onlangs hebben we hem op de televisie heel goed Engels in Australië horen
spreken - weliswaar in machine geweer tempo.
Noch in het curriculum vitae van Verdonk noch in dat van Rutte is iets te vinden
wat op enige internationale ervaring of zelfs belangstelling wijst. Het laatste is
misschien bij Rutte, die historicus is, nog het meest aanwezig. Wat Verdonk betreft,
laten we hopen dat haar Engels beter is dan van de door haar bewonderde Pim Fortuyn,
op wiens kiezers zij aast. In een befaamd interview voor de BBC zei hij: ‘I also not’
- wat hij voor een vertaling van ‘ik ook niet’ hield.
Maar dat kan de meesten van die kiezers weinig schelen, als het al niet, bij het
xenofobe klimaat van vandaag, bij hen tot extra aanbeveling strekt. Ergo: de partijen
staan onder geen dwang hun ministeriabele kandidaten ook te keuren op hun eventuele
geschiktheid de Nederlandse belangen en inzichten in het buitenland overtuigend te
verdedigen.
NRC Handelsblad van 13-04-2006, pagina 9

Somberheid troef
Zoals er soms mensen zijn die ons de woorden uit de mond nemen, zo zijn er soms
artikelen die mij de pen uit de hand nemen (metaforisch gesproken, want ik schrijf
niet met de pen). Zó eens ben ik het met ze, dat ik ervan weerhouden word zelf over
hetzelfde onderwerp te schrijven, al was het slechts om het verwijt van plagiaat te
voorkomen.
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Zo was ik van plan deze week te schrijven over de blokkering van het Europees
eenheidsproces als gevolg van de staat van coma waarin de Franse regering is
terechtgekomen - en waarin zij waarschijnlijk op z'n minst tot de
presidentsverkiezingen van het volgend jaar (dus een vol jaar) blijven zal - en als
gevolg van de Italiaanse verkiezingen, die eveneens tot een patstelling hebben geleid.
En zie, het weekblad The Economist van 15 april wijdt er zijn titelverhaal aan:
Another great week for Europe: paralysis in Italy, surrender in France, dat tot de
conclusie komt dat ‘de kernlanden van Europa niet bereid zijn de economische
hervormingen door te voeren die zij zo wanhopig nodig hebben - en dat, helaas,
verandering slechts na een duivelse economische crisis zal komen’.
In Duitsland gaat het slechts schijnbaar beter, maar het land toont onder Merkel
ook ‘weinig tekenen van bereidheid diepere liberaliserende maatregelen te wagen’.
Toch acht The Economist de toestand niet hopeloos: onder ‘een moediger politiek
leiderschap’ kunnen zelfs die drie landen tot verandering komen. Maar dat is wat je
noemt een petitio principii: wat nog bewezen moet worden - in dit geval: of zo'n
leiderschap in de huidige omstandigheden mogelijk is - wordt als bewijsgrond
aangehaald.
Een ander artikel dat ik volkomen kon onderschrijven, verscheen uitgerekend in
deze krant, en dat maakte mij nóg huiveriger in herhalingen te vervallen. Het was
het artikel van Marc Chavannes in het katern Opinie & Debat (15 april), getiteld
‘Europa, enkele reis Paaseiland’ - zinspelend op het eiland in de Stille Oceaan waar
de ‘fascinerende sporen van een beschaving die het niet redde’, nog te zien zijn.
Chavannes probeert zelfs niet met een goedkoop optimisme over ‘moediger politiek
leiderschap’ te eindigen.
Ook de politicoloog Jos de Beus, weleens de ideoloog van de PvdA genoemd (een
titel die hijzelf van de hand wijst), is in een recent essay niet minder somber. Gevaar
van ontbinding van de Europese Unie acht hij ‘niet meer denkbeeldig’. Bij de
Nederlandse publieke opinie constateert hij een ‘somberheid’ die nieuw is, voorzover
zij niet tot de traditionele volkseigenschappen wordt gerekend. En de Nederlandse
‘pas op de plaats’, die na het verworpen referendum over de Europese grondwet was
bedoeld als onderdeel van een wijdere bezinning, ziet hij langzamerhand verworden
tot een onvruchtbaar bestanddeel van de Europese impasse.
Wat kan ik hieraan nog toevoegen? Onwillekeurig ga je je afvragen of er eerder
momenten van zo'n somberheid zijn geweest, en dan doemt onmiddellijk het boek
van Huizinga in de herinnering op: In de schaduwen van morgen, een diagnose van
het geestelijk lijden van onzen tijd, dat in 1935 verscheen en waarvan de klassiek
geworden aanhef als 't ware een resumé van zijn stelling was: ‘Wij leven in een
bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen als de
waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid
achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen
nog wapperende, maar de geest geweken.’
Het boek maakte een enorme opgang - niet alleen in Nederland, waar binnen drie
jaar zeven drukken verschenen. Die opgang is verklaarbaar uit de onzekerheid waarin
communisme en nationaal-socialisme het democratische Europa hadden gebracht.
Maar Huizinga waarschuwde niet alleen daartegen. Hij klaagde ook over de algemene
verzwakking van het oordeel, de verzaking van het kennisideaal, het verval der morele
normen, de mechanisering van de cultuur, het puerilisme, stijlverlies en
irrationalisering.
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Toch beweerde hij in zijn voorrede, tegen alle evidentie in, optimist te zijn. Van
dit ‘optimisme’ is in het boek Geschonden wereld, dat hij in september 1943 afsloot
en dat na zijn dood (op 1 februari 1945) verscheen, niet veel overgebleven. Geen
wonder, gezien de tijd waarin hij schreef. Hij zag ‘niet veel heil in de naaste toekomst
van de desolate wereld die straks voor onze ogen zal liggen’.
En toch is dat wonder geschied. Europa heeft zich hersteld - grotendeels dankzij
Amerikaanse hulp - en is tot ongekende welvaart gekomen, mede als gevolg van de
eenheid die het heeft weten te bereiken. En als slotakkoord: de implosie van het
communisme en van het Sovjetrijk. Die hadden, door de vrees die zij de Europeanen
inboezemden, ongewild, bijgedragen aan die Europese krachtsinspanning, die na de
verdwijning van die vrees inzakte.
Tot slot een persoonlijke herinnering. In 1957 bereisde ik Amerika, waar ik vooral
universiteiten bezocht. Het was tijdens het vaderlijke presidentschap van Eisenhower,
onder wie een zekere gezapigheid in het land heerste. Een professor zei mij, met
enige overdrijving, dat zijn studenten alleen maar geïnteresseerd waren in het pensioen
dat zij later zouden krijgen. Toen ik las dat het 't ideaal van de meeste Franse studenten
was later ambtenaar te worden, moest ik daaraan denken.
Maar in datzelfde jaar 1957 kwam de omslag. In oktober lanceerde de Sovjet-Unie
de spoetnik. Met één klap ontstond in Amerika de vrees dat het bij de Sovjet-Unie
achterop was geraakt. Later zou blijken dat dit niet zo was, maar die vrees leidde
toen tot een reusachtige krachtsinspanning, waarvan Kennedy het kortstondige
symbool zou worden - een krachtsinspanning die de Sovjet-Unie ten slotte niet heeft
kunnen bijhouden.
Met andere woorden: impasses en somberheden hoeven niet eeuwig te duren. Zij
kunnen doorbroken worden. In beginsel geldt dit ook voor Europa, al is moeilijk in
te zien hoe dat gebeuren zal. Ik laat het bij de vaststelling dat vrees, gerechtvaardigd
of niet, in beide genoemde gevallen op z'n minst behulpzaam is geweest bij het
doorbreken van een impasse en het verdrijven van somberheid. Maar deze conclusie
stuit iedereen voor de borst die meent dat ‘nicht sein kann was nicht sein darf’.
NRC Handelsblad van 20-04-2006, pagina 9

Verzaking van het kennisideaal
‘Somberheid troef’ - zo luidde de kop boven mijn vorige artikel, en laat mij nu kort
daarna een artikel onder ogen komen dat de titel draagt ‘Een sombere middag’. Het
verscheen in Amphora, het orgaan van de Vereniging van vrienden van het
gymnasium, en doet verslag van een bijeenkomst naar aanleiding van Leo Pricks
boek Drammen, dreigen, draaien, een vernietigende kritiek van ruim dertig jaar
onderwijsbeleid.
Was het onderwerp van mijn artikel van vorige week een vastgelopen Europa, de
somberheid van het artikel in Amphora betrof ons vastgelopen onderwijs. Het een
is misschien een symptoom van het ander. In elk geval is het, ook op zichzelf,
belangrijk genoeg. Laat ik daarom vandaag uitvoerig citeren uit dit verslag, dat ik
evenwel zoveel mogelijk gezuiverd heb van passages waaruit de sym- en antipathieën
van de verslaggever blijken.
‘Vrijdag 10 maart vond in 'De Rode Hoed’ in Amsterdam (dat zeg ik er maar bij,
want de verslaggever gaat ervan uit dat iedereen weet waar ‘De Rode Hoed’ is) in
‘een volle zaal’ - vol met docenten, zo las ik in het verslag dat Marc Chavannes op
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25 maart in onze krant van dezelfde bijeenkomst deed - de presentatie plaats van Leo
Pricks boek.
‘Op het podium zaten de nodige bekende namen uit de politiek en de wetenschap.
Acht in totaal. De politici, Ursie Lambrechts (D66), Wim van de Camp (CDA) en
Mariëtte Hamer (PvdA), hadden het niet gemakkelijk. Uit de zaal werden ze
genadeloos onder vuur genomen, en ze hadden weinig weerwerk. Ze werden nogal
eens onderbroken in hun pogingen om te verdedigen wat volgens de zaal niet te
verdedigen viel.
Vooral Hamer moest het ontgelden. Zoals eerder in het programma “Buitenhof”,
was ze weerloos tegenover de kritiek.’ (Die uitzending heb ik toevallig gezien, en
inderdaad was ze daarin buitengewoon zwak.) ‘Ze werd in haar verweer onderbroken
met afkeurend geroep en zelfs gejoel.
Ook de reacties op de beide andere Kamerleden waren uiterst negatief.
Basisvorming, Tweede Fase, Studiehuis, het mislukken van de integratie, de uitvoering
van Weer Samen Naar School (WSNS), de daling van het cognitief niveau, de
vakkenintegratie, de massaliteit van de scholengemeenschappen en nog meer werden
onverbiddelijk verworpen. Tegenover de pogingen van de Kamerleden om hun beleid
van de voorbije jaren goed te praten, hadden de overige forumleden gemakkelijk
scoren.
Komisch was de poging van Marc Chavannes om Wallage (staatssecretaris voor
Onderwijs van 1989 tot 1993) de hand boven het hoofd te houden. Hij was bij hem
op bezoek geweest en had ontdekt dat Wallage nog steeds van mening was dat alles
wat hij had trachten door te voeren volstrekt verantwoord en juist was geweest. Dat
het allemaal toch mis was gegaan, kwam door de tegenwerking van de mensen voor
de klas.’
Hier onderbreek ik even: in het verslag in deze krant van 25 maart dat Chavannes
doet van zijn gesprek met Wallage, blijkt allesbehalve dat hij hem de hand boven
het hoofd houdt. Hij doet niet anders dan diens verdediging van eigen beleid weer
te geven. Ik kan me niet voorstellen dat Chavannes in ‘De Rode Hoed’ anders heeft
gedaan. Maar in een emotionele sfeer, waaraan de verslaggever van Amphora zich
niet geheel heeft weten te onttrekken, wordt de boodschapper wel vaker voor de
dader aangezien.
Ik ga door met het verslag in Amphora: ‘Hoewel sommigen opmerkten dat, naast
de PvdA, ook de meeste andere politieke partijen schuld droegen aan het wanbeleid,
bleven de meeste toehoorders de PvdA als hoofdschuldige zien. Dat was jammer en
ook niet helemaal eerlijk, omdat ook de onderwijsvakbonden niet vrijuit gingen. De
passiviteit van de leden der bonden’ - van wie er, naar aangenomen mag worden,
menigeen in de zaal zat - ‘is zeker medeverantwoordelijk geweest voor het beleid.
Behalve de drie politici was bijna iedereen in de fora en in de zaal overtuigd van
de desolate situatie en de volstrekte onmacht van de huidige minister van Onderwijs
om verbeteringen aan te brengen. Helaas, noch uit de zaal noch uit de fora kwam
enig werkbaar en concreet voorstel om uit de impasse te geraken. Van hoopvolle
perspectieven was geen sprake. Het weer van die middag was uitzichtloos grauw en
somber, de sfeer in “De Rode Hoed” was zo mogelijk nog somberder.’
Die conclusie is ongetwijfeld juist, al moeten we er rekening mee houden dat dit
verslag stond in een tijdschrift dat opkomt voor de bestaansreden en de belangen van
het gymnasium, een instelling die zich nooit heeft mogen verheugen in de sympathie
van de onderwijsvernieuwers, volgens wie het de taak van het onderwijs is de
leerlingen eerder vaardigheden dan kennis bij te brengen.
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Huizinga, Nederlands bekendste cultuurpessimist, zou van ‘verzaking van het
kennisideaal’ gesproken hebben. Hieraan wijdde hij een heel hoofdstuk van zijn In
de schaduwen van morgen, een boek dat indertijd (tweede helft der jaren '30) grote
opgang maakte.
‘De cultuur die heden de toon wil aangeven, ziet niet alleen af van de rede, maar
van het intelligibele zelf, en dit ten gunste van het beneden-redelijke, van de driften
en instincten. Zij opteert (...) voor het ‘bestaan’, voor ‘bloed en bodem’ in plaats van
voor ‘kennen 'en “geest”.’ Van dat laatste kunnen de onderwijsvernieuwers niet
beschuldigd worden.
Dan eerder van het - bewust of onbewust - ondergaan van de invloed van het
historisch materialisme, waarvan, volgens Huizinga, 'de antinoëtische strekking
integraal onderdeel is (hij gebruikt antinoëtisch - komt van het Griekse noèsis = het
denken - liever dan anti-intellectueel, omdat het te doen is om een algemeen begrip,
‘dat zich verzet tegen het beginsel van kennen’).
Maar er is hoop. In Duitsland is, zo lees ik in de Frankfurter Allgemeine van 21
april, het aantal leerlingen dat Grieks leert met 7 procent gestegen en het aantal dat
Latijn leert met 9. Er is dus nog dorst naar kennis om de kennis. Een moeilijkheid
echter is dat er een lerarentekort dreigt. Dat heeft de onderwijsvernieuwing wél
bereikt.
NRC Handelsblad van 27-04-2006, pagina 9

De geest van Piet de Jong
‘Piet de Jong, premier van dit land tussen 1967 en 1971, deelde de Nederlanders in
twee soorten in: zij die het strand beschouwen als het einde van de wereld en zij voor
wie het strand het begin van de wereld is.’ Deze anekdote gebruikt Hans Goslinga,
politiek commentator van Trouw als aanhef voor zijn wekelijks commentaar in het
nummer van 22 april. Hij doet dit om verder te betogen dat het ‘vermogen wat afstand
te nemen, zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin, al een tijdje opvallend in de
Nederlandse politiek ontbreekt’.
Is dit zo? Of liever: was het vroeger anders en, in Goslinga's ogen dan, beter?
Zeker, na een eeuw van neutraliteit heeft Nederland zich geworpen in allerlei
experimenten van internationaal engagement: met Amerika in de strijd tegen het
communisme, met andere Europese landen in het streven economische en politieke
eenheid te bereiken, en ten slotte met de Derde Wereld.
Die experimenten zijn allemaal min of meer op een teleurstelling uitgelopen, wat
niet wil zeggen dat ze verkeerd waren en, in hun tijd, niet hun vruchten hebben
gedragen (het minst nog in de Derde Wereld). Daarbij moet ook opgemerkt worden
dat juist die mensen die iets meer van de wereld gezien hadden - vooral geconcentreerd
rond het ministerie van Buitenlandse Zaken - meestal sceptisch stonden tegenover
de geestdrift en het ongeduld van de idealisten, die vaak het buitenland nauwelijks
kenden.
Die laatsten waren sterker in het parlement vertegenwoordigd. Vandaar het
enigszins overdreven beeld van een parlement dat geen grenzen duldde aan het
engagement en een kabinet dat op de rem trapte. Beide zagen het strand niet langer
als grens, maar grosso modo zag de ene partij dat voorbij dat strand de echte wereld,
met haar eigenaardigheden en moeilijkheden, pas goed begon, en meende de andere
dat daar (om met Heine te spreken) het ‘Luftreich der Träume’ lag.
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De keren dat het kabinet hetzij aan de gevoelens van de Kamer toegaf hetzij deze
deelde, liep het meestal op een debacle uit. Ik noem twee recente voorbeelden: ‘zwarte
maandag’ (30 september 1991), toen Nederland als voorzitter van wat nu de Europese
Unie heet met een ambitieus ontwerp-verdrag kwam, dat door alle partners (behalve
België) van tafel geveegd werd; en, vier jaar later, Srebrenica (dat geen nadere
toelichting behoeft).
Dat onze samenleving zich sinds midden jaren '90 ‘sterk naar binnen gekeerd’
heeft - daar kunnen we het met Goslinga mee eens zijn. Maar dat de liberaal
Bolkestein hiertoe de aanzet gaf, is om meer dan één reden een wat merkwaardige
conclusie.
In de eerste plaats negeert Goslinga - nogal vreemd, gezien zijn uitgangspunt hier totaal de reusachtige veranderingen die zich in de jaren daarvóór in Nederlands
Umwelt hadden voltrokken. We hoeven alleen maar de instorting van het sovjetrijk,
het einde van de Koude Oorlog en de hereniging van Duitsland te noemen.
Met andere woorden: de premissen van de politiek die de meeste Europese landen,
waaronder Nederland, na de oorlog hadden gevoerd, waren weggevallen. Dat vergde
een heroverweging van de uitgangspunten van die politiek. Het is de verdienste van
Bolkestein dat hij in Nederland de eerste politicus was die hiermee begon - wat nog
niet wil zeggen dat zijn keuzes daarmee ook alle even gelukkig waren. Goslinga
hekelt het in hem dat hij toen met de boodschap kwam ‘dat het de tijd werd weer op
onze nationale zaak te letten, de immigratie te beteugelen en de nadruk te leggen op
onze eigen identiteit’. Nu, het is altijd tijd op onze nationale zaak te letten - ook
wanneer die samenvalt met die van andere naties. En wat de immigratie betreft,
Bolkesteins stellingen van toen zijn nu gemeengoed geworden - ook van hen die hem
toen daarom voor racist uitscholden.
Bolkestein heeft ook, vrijwel als eerste, gezegd (daarmee ook zijn eigen partij
overrompelend) dat er grenzen waren aan het Europese eenheidsstreven. In
federalisme zag hij niets. Dat ideaal heeft nu zelfs de Europese Beweging in Nederland
opgegeven. Bolkestein had in zoverre meer recht van spreken dan velen anderen
omdat hij, die jarenlang o.a. in Indonesië en Frankrijk gewerkt had, de wereld kende.
Hij behoorde dus niet tot de door Goslinga te licht bevonden mensen voor wie het
strand het einde van de wereld is.
Bolkestein heeft niet meer gedaan dan de ogen van anderen te openen voor
werkelijkheden die tóch op een goed ogenblik openbaar zouden worden; hij was niet
de veroorzaker van die werkelijkheden, waarvoor Goslinga hem schijnt te houden.
Of had deze liever gewild dat de Nederlandse politiek zich bleef vermeien in illusies
als Europese solidariteit en multiculturele samenleving? ‘Wat we nodig hebben is
de geest van Piet de Jong’ - zo luidt gedeeltelijk de titel van Goslinga's commentaar.
Ook daar kunnen we het weer eens mee zijn - ook in die zin dat we zijn nuchterheid
goed kunnen gebruiken. Maar laten we niet vergeten: juist om de nuchterheid van
die oud-onderzeebootcommandant werd hij, ondanks een vrij succesrijk premierschap,
door zijn eigen partij aan de dijk gezet.
De Katholieke Volkspartij heeft die beslissing moeten bezuren: onder de meer
bevlogen geachte Veringa als lijsttrekker kelderde zij bij de verkiezingen van 1971
van 26,5 naar 21,8 procent der stemmen - voorbode van bijna even groot verlies in
1972 en ten slotte algeheel opgaan in het CDA).
Dat CDA dreigt nu eenzelfde fout te maken met zijn interne kritiek op de eigen
voorman, premier Balkenende: niet zijn beleid wordt bekritiseerd, maar zijn imago.
Hij is te ‘stijfburgerlijk’ - een kwalificatie die Belgische collega's van hem hebben
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gegeven - en hij straalt te weinig warmte uit om volgend jaar de nodige stemmen
binnen te kunnen halen.
Het is waar: Balkenende is het prototype van de gereformeerde jongen uit de
Zeeuwse klei die hij is. Maar laat hem alsjeblieft zo blijven en niet proberen de
lolbroek uit te hangen die hij niet is - niet alleen omdat zijn huidige imago ook een
element van degelijkheid en betrouwbaarheid bevat, maar vooral om ons degêne en hem de minachting - te besparen die altijd iemand oproept die zich anders voordoet
dan hij is.
NRC Handelsblad van 04-05-2006, pagina 9

Zure druiven in de grachtengordel?
Vorige week moest ik in Amsterdam zijn. Van de gelegenheid maakte ik gebruik
een tentoonstelling in het museum Van Loon te zien. Dat ligt aan de Keizersgracht,
tussen Vijzelstraat en Reguliersgracht. In die buurt ben ik geboren en heb ik tot
ongeveer mijn zestiende gewoond.
Het was dus een weerzien - gedeeltelijk gedwongen, omdat het 4 mei was en de
trams die van het Centraal Station via de Dam door de Vijzelstraat lopen, wegens de
dodenherdenking die dag niet liepen. Ik moest dus via de Leidsestraat, en dat
betekende een hele wandeling naar het museum Van Loon, maar voor mij een
wandeling langs lieux de mémoire
In mijn tijd woonde in wat nu het museum is mevrouw Van Loon-Egidius, dame
du palais van koningin Wilhelmina. Niet dat ik haar ooit ontmoet heb, maar ik herinner
me heel goed dat zij met een koetsje door de stad reed - een van de twee particuliere
koetsjes die er toen nog in Amsterdam over waren.
Het andere was van mevrouw Lehmann, vrouw van een bankier die aan de
Overtoom woonde, maar zij maakte op de kleine jongen die ik was, meer indruk
door haar auto: een Rolls-Royce met ovale zijraampjes. Ik schrijf dit allemaal uit
mijn herinnering op, en die is feilbaar; maar toch niet zó feilbaar, zoals ik me later
op die dag kon vergewissen.
Ik moest namelijk 's avonds eten bij iemand die in een zijstraat van de Overtoom
woont, en mijn gastvrouw haalde, toen ik met dit verhaal kwam, een boek uit de kast,
waarin alles over mevrouw Lehmann stond: De Overtoom en de Dubbele Buurt (nr.
7 in de Amstelveense Historische Reeks), uitgegeven door J.W. Sickmann, F. van
Kooij e.a. (1999).
Mevrouw Lehmann bleek inderdaad aan de Overtoom te hebben gewoond, in een
grote villa, waarvan de tuin op het Vondelpark uitliep. Meneer Lehmann was echter
geen bankier, maar een tabakshandelaar (die die villa voor haar had laten bouwen),
en de auto was geen Rolls, maar waarschijnlijk een Spijker, een Nederlands merk
dat toen al niet meer in de handel was. Mevrouw Lehmann overleed in 1980, honderd
jaar oud.
En mevrouw Van Loon? Haar man, jhr. W.H. van Loon, was wèl bankier en gold
als een van de rijkste mensen van de stad. Uit Londen teruggekomen, wilde
Wilhelmina niets meer van haar weten, evenmin als van de rest van haar adellijke
hofhouding. Die had haar weliswaar trouw gediend, maar was niet, in haar ogen,
‘vernieuwd’. De verwijdering van de adel uit het hof is dus niet met Beatrix begonnen,
maar al in 1945, zoals de voorzitter van de Nederlandse Adelvereniging onlangs in
een ingezonden brief in de onze krant terecht opmerkte.
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Maar mevrouw Van Loons ongenade had nog een andere grond: zij was tijdens
de bezetting pro-Duits geweest. Maar die ongenade duurde niet lang, want zij overleed
al in december 1945. Dit (en nog veel meer) is allemaal te vinden in het boekje dat
R.W.A.M. Cleverens over haar schreef (3de druk 1985).
En de tentoonstelling zelf? Die was van portretten van Nederlanders geschilderd
door de destijds beroemde Engels-Hongaarse Philip de László. Die was mij wel
bekend: Engelse landhuizen hangen vol van zijn portretten van desociety. Maar ook
vorstenhuizen en zelfs de paus en president Teddy Roosevelt behoorden tot zijn
klanten. Ik vond zijn kunst altijd bekwaam, maar nogal faciel.
Zo'n man liet zich natuurlijk goed betalen, maar had tussen, grofweg, 1900 en
1930 ook in Nederland voldoende debiet - voldoende om van zijn ‘Nederlandse’
schilderijen een tentoonstelling te maken. Dat debiet vond hij voornamelijk bij - niet
smalend gezegd - de adel (voor zover die vermogend was, wat niet altijd het geval
is) en de geldadel, die overigens vaak aan elkaar geparenteerd waren. Ik telde veertien
familienamen, waarvan acht van - meestal vrij jonge - adel. De schilderijen zijn met
een on-Hollandse zwier geschilderd, heel anders dan de stijl van de toenmalige
gevierde Nederlandse portretschilders, zoals Anton van Wely en Thérèse Schwartze,
bij welke laatste Wilhelmina, die niets van zwier moest hebben (en ook zuinig was)
het hield. Ik was het eigenlijk nogal eens met die criticus uit 1903 die de catalogus
aanhaalt:
‘Zijn portretten maken op mij geen diepe indruk, ondanks de weergaloze
vaardigheid van zijn penseel. Het zijn voor mij meer dingen van weelde, van chic
en élégance dan diep gevoelen en uitbeelding van karakter.’ Een andere noemt hem
in 1920 ‘gladhandig’ en nog een ander (in de NRC) spreekt van ‘potboilers’. Ook
ikzelf ben waarschijnlijk te burgerlijk of heb domineesland niet lang genoeg achter
mij liggen om die druiven van de mondaniteit niet een beetje zuur te vinden.
Dat wil niet zeggen dat een bezoek aan die tentoonstelling niet de moeite waard
is, maar dan minder uit artistiek dan uit kunsthistorisch en sociologisch oogpunt
(Norbert Elias zou er waarschijnlijk van gesmuld hebben). Nederland is niet alleen
maar het land van de sobere Staalmeesters en Hals' regenten geweest.
Hoewel... De meeste portretten zijn van een kleiner formaat dan je in Engelse
landhuizen pleegt te zien. László schilderde in Nederland slechts één portret (van
een mevrouw Jurgens, en die was een Griekse), ten voeten uit, dat in de oorlog
verloren is gegaan. De Nederlandse aard verried zich zelfs bij deze bevoorrechte
kaste niet. Huizinga's woord dringt zich op: ‘Of wij hoog of laag springen, wij
Nederlanders zijn allen burgerlijk, van de notaris tot de dichter en van de baron tot
de proletariër.’
Eén vraag houdt mij bezig: waren de vrouwen die László schilderde, werkelijk zo
mooi of maakte hij ze mooi? Eén schilderij springt eruit: van twee kinderen Van den
Honert, een jongen en een meisje van een jaar of zes à acht. Die kijken zo pienter
uit hun ogen. Maar in een voorstudie op karton kijken ze eerder dromerig, zo niet
suffig. Zou László op verzoek van de opdrachtgevers hun blik veranderd hebben?
Het is, in dit geval althans, niet waarschijnlijk, want het jongetje bracht het tot doctor
in de biologie en onderdirecteur van 's Lands Plantentuin in Buitenzorg.

Naschrift:
Ik had het hierboven over een catalogus van de tentoonstelling. Dat is eigenlijk niet
juist. Het is een publicatie, de László in Holland, verschenen ter gelegenheid van de
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tentoonstelling. Auteurs: Tonko Greven en Annemieke Heuft. Uitgever: Waanders,
Zwolle. Het boek bevat ook vele illustraties van schilderijen die niet op de
tentoonstelling te zien zijn.
NRC Handelsblad van 11-05-2006, pagina 9

Een brief van achttien kantjes
Als ik een goede journalist was, zou ik vandaag zijn gekomen met een commentaar
op Ayaan Hirsi Ali (of Magan?), maar voorlopig weet ik daar, eerlijk gezegd, niet
veel anders over te zeggen dan: kweeniehoor, het antwoord dat Simon Carmiggelt wél een goed journalist! - placht te geven wanneer hem zijn mening werd gevraagd
over zulke kwesties. Ik weet niet wie ik bedenkelijker vind: Ayaan of Rita? Ik bepaal
me dus tot een andere zaak, die in het licht van de eeuwigheid misschien wel
belangrijker is.
In de International Herald Tribune stond laatst een cartoon waarop je president
Bush tegen een onthutste ambtenaar ziet zeggen: ‘Breng mijn standpunt duidelijk
over aan Iran: ik heb nog nooit een brief van achttien kantjes gelezen en zal dat ook
nooit doen!’ Dit was kort nadat president Ahmadinejad van Iran Bush inderdaad een
lange en, volgens de eerste reacties, onsamenhangende brief had geschreven.
We kunnen enige sympathie voelen voor de fictieve president Bush (die overigens
niet zo erg verschilt van de werkelijke). Wie slaakt niet een verzuchting wanneer hij
zo'n brief krijgt? Het minste wat ervan gezegd kan worden is dat hij ongebruikelijk
is in het diplomatieke verkeer, maar dat is nog geen reden hem te negeren. Misschien
zit er wel een geheime boodschap in.
Op het eerste gezicht doet de Iraanse brief erg denken aan een soortgelijke
boodschap die Nikita Chroesjstjov op het hoogtepunt van de Cubaanse crisis in 1962
aan president Kennedy stuurde. Ook die werd toen onsamenhangend genoemd, maar
wél ernstig genomen, namelijk als teken dat Chroesjstjov, die hoog spel had gespeeld
door raketten op Cuba te plaatsen, door de niet verwachte standvastigheid van de
Amerikanen in een soort paniek was geraakt en een uitweg zocht.
Ook die boodschap besloten de Amerikanen toen te negeren, maar er was een
verschil: de communicatie tussen Washington was tijdens de crisis nooit helemaal
afgesloten geweest. Chroesjstjovs emotionele boodschap viel alleen maar enigszins
uit de toon, en daarom besloot Washington haar te laten voor wat zij was en er niet
op in te gaan. Het contact ging gewoon door. De crisis verdween. Het was het begin
van een periode van ontspanning.
Nu evenwel zijn al sinds 1980 de Amerikaans-Iraanse betrekkingen verbroken.
Er is niemand in de hogere echelons in Washington die Iran, zijn taal en cultuur kent
en dus kan uitleggen hoe die brief gelezen moet worden: als een uitdaging of als een
poging tot toenadering? Voor beide interpretaties zijn er in de brief aanwijzingen te
vinden.
De uitdaging ligt in de passages waarin president Ahmadinejad vragen stelt aan
president Bush als de ene gelovige tot de andere. Het zijn vragen die ook christenen
aan de christen Bush zouden kunnen stellen, en misschien was tot Ahmadinejad wel
het gerucht doorgedrongen dat Bush eens gezegd zou hebben: het kan me niet schelen
wat iemand gelooft; als hij maar gelooft (een op z'n minst betwistbaar standpunt
overigens, maar daar gaat het nu niet over).

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Die vragen komen in wezen hierop neer: kan iemand die zegt een volgeling te zijn
van Jezus Christus (die ook in de islam als een profeet geldt), de mensenrechten te
eerbiedigen en de vrijheid als een beschavingsmodel aan te hangen, tegelijkertijd
andere landen aanvallen, steden en dorpen bombarderen, gevangenen rechteloos in
Guantánamo vasthouden? (Merkwaardig genoeg noemt hij Abu Ghraib niet.)
Zeker zijn die vragen ondiplomatiek - ook in die zin dat ze wel heel dicht bij het
bot van iemands geloofssysteem komen. De reactie daarop kan daarom wel eens
averechts uitvallen. Ongegrond zijn ze daarom intussen nog niet.
Wanneer Ahmadinejad de rol van ‘zekere westerse media’ ter sprake brengt, blijkt
dat hij er geen notie van heeft hoe een democratie in elkaar steekt. Alleen al daarom
zou het wenselijk zijn dat enigerlei vorm van contact hersteld zou worden. Ook zijn
opmerkingen over Israël (‘Laten we aannemen dat er inderdaad zes miljoen joden
zijn vermoord’) getuigen van een ontstellend gebrek aan kennis, dat door verdere
excommunicatie niet verholpen zal worden.
Maar tegen het eind van zijn brief laat hij zijn uitdagingen uitlopen op wat lijkt
op een uitnodiging tot een gesprek. Weliswaar gebruikt hij daarvoor een enigszins
onlogische redenering: als we allen geloven in één God, in gerechtigheid en eerbied
voor de menselijke waardigheid en we geloven dat deze beginselen vrede en
vriendschap bevorderen en waarborgen, wilt u dan een uitnodiging tot terugkeer naar
deze beginselen niet aanvaarden?
Zoals gezegd: een merkwaardige uitnodiging, maar toch een uitnodiging. Olifanten
in de porseleinkast als Cheney en Rumsfeld zullen de president zeker raden haar in
de prullenmand te deponeren. Een eerdere republikeinse president maakte in 1972
van even merkwaardige hints gebruik om tot een renversement des alliances met
China te komen. Dat zou ten slotte bijdragen tot het eind van de Koude Oorlog.
Er is een ander verschil met de Cubacrisis van 1962, die Chroesjtsjov bewoog tot
zijn ‘onsamenhangende’ boodschap. Chroesjtsjov schreef in een soort paniek, omdat
hij de mogelijkheid van oorlog als gevolg van zijn waagstuk plotseling inzag. Van
zo'n paniek geeft Ahmadinejads brief geen blijk. Hij staat dan ook sterker dan
Chroesjtsjov toen. Hij heeft te maken met een Amerikaanse regering die militair en
politiek vastgelopen is in het veel kleinere Irak en ook binnenlands nauwelijks meer
steun krijgt - en zeker niet voor een oorlog met Iran.
Oorlog met dat land behoort dus tot de minder geloofwaardige alternatieven. Voor
sancties krijgt Bush niet de nodige steun van Rusland en China, terwijl de Europeanen
ook niet staan te trappelen. Kortom, aan Iraanse kant is er geen reden voor paniek,
al zal ook Ahmadinejad liever geen Amerikaanse (atoom)bommen op zijn land zien
regenen. Reden voor paniek is er eerder in Washington, dat geen kant meer uit kan,
tenzij het Ahmadinejads brief - hoe merkwaardig die ook mag zijn - als een soort
opening gebruikt. Met Libië, dat geregeerd wordt door een man die jarenlang voor
gek werd verklaard - en dat, volgens onze normen, misschien ook wel is - is het ook
tot een akkoord gekomen.

‘De László in Holland’
In mijn artikel van 11 april over de tentoonstelling ‘De László in Holland’ in het
Amsterdamse museum Van Loon werd Tonko Greven genoemd als een van de
samenstellers van het gelijknamige boek. Dat had Tonko Grever moeten zijn. Mijn
excuses.
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Bedenkelijkheden
Zoals Harold Wilson, in de jaren '60 en '70 tweemaal Brits premier, eens opmerkte:
‘In de politiek is een week een lange tijd.’ Hoe lang duren twee weken dan wel niet?
Wat was twee weken geleden het gesprek van de dag? De kwestie Verdonk versus
Ayaan. Daar zijn we nog steeds - een eeuwigheid dus, in Wilsons tijdrekenkunde mee bezig.
Twee weken geleden stond de schrijver van deze rubriek, die altijd last heeft gehad
van wat de Fransen l'esprit d'escalier en de Duitsers Treppenwitz noemen, niet dadelijk
klaar met zijn mening. Hij kon niet beslissen wie hij bedenkelijker vond: Ayaan of
Rita.
Nu is toch wel de tijd gekomen om - zij het als spuit elf - voor de draad te komen
(vorige week verscheen deze rubriek niet, want om onverklaarbare redenen is
Hemelvaartsdag, anders dan Goede Vrijdag, een feestdag). Welnu, waarom vond ik
- en vind ik nog - beide dames bedenkelijk?
Eerst Ayaan. Ze is zeker een indrukwekkende persoonlijkheid: zowel uiterlijk als
intellectueel. Hierin is zij Verdonk ver de meerdere. Wat dat betreft is haar vertrek
een verlies voor het politieke discours in Nederland, waarvan de kwaliteit toch al
niet zo hoog is.
Dat zij op grond van leugentjes haar status als vluchteling en ten slotte haar
Nederlandse nationaliteit had verkregen, kan haar vergeven worden. Bedenkelijker
zijn haar politieke opvattingen. Zijn die eigenlijk wel liberaal? Ja, verraden die niet
een - in haar geval begrijpelijk, maar niettemin bedenkelijk - gebrek aan
vertrouwdheid met het Nederlandse politieke bestel (en zijn geschiedenis)? Die vraag
kwam bij mij voor het eerst op in het najaar van het vorige jaar, toen zij het beginsel
van gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, neergelegd in art. 23 van de
Grondwet, plotseling attaqueerde. Als zij haar zin zou krijgen, zou de Pacificatie van
1917, die ons land decennia van politieke stabiliteit heeft gebracht, weer ongedaan
gemaakt worden.
Daarmee kwalificeerde zij zich misschien niet dadelijk tot onliberaal, maar wél
tot iemand die moeilijk in de VVD past. En als zij liberaal mag heten, dan is zij,
zoals de historicus Henk te Velde, in de Groene Amsterdammer van 26 mei zei, ‘een
soort jakobijnse liberaal: iemand die wil sturen en opvoeden tot verlichte wezens.
De gedachte van het jakobijnse liberalisme is toch van: wij hebben de waarheid in
pacht, mensen zien het nog niet, maar dat moeten we alleen even duidelijk maken.’
In wezen intolerant dus.
Daarom past zij inderdaad misschien beter in die Amerikaanse denktank waar zij
nu gaat werken. Die is namelijk neoconservatief, dus allesbehalve liberaal. Blijkbaar
heeft de verlichtingsfundamentaliste die zij is, het bovendien op de koop toe genomen
dat die denktank ook over de plaats van de godsdienst in de politiek er heel andere
ideeën op na houdt dan zij tot nu toe heeft geëtaleerd. En Verdonk? Bedenkelijk is
niet dat zij in het geval-Ayaan de wet heeft gehandhaafd, maar dat zij zich nauwelijks
de tijd heeft gegund zich af te vragen: hoe pas ik de wet in dit geval toe? Zij gaf de
voorkeur aan de schijn van daadkracht boven zorgvuldigheid. Letterknechterij is
geen beleid. Zij diskwalificeerde zich daarmee als politicus, en helemaal als
beleidspersoon. Ook als liberaal? Te Velde, auteur van Stijlen van leiderschap:
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persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (2002), noemt haar een ‘volkstribuun’:
‘Ze slaat de volksvertegenwoordiging over, wat heel onliberaal is.’ Voor zover de
VVD nog recht heeft op het epitheton ‘liberaal’ - vaak was ze alleen maar conservatief
(met een kleine c) - zou ze dat onder haar leiding helemaal kwijtraken.
Maar anderen in de VVD zijn evenmin zonder blaam. In de eerste plaats Zalm,
die inderdaad Ayaan triomfantelijk de VVD binnenhaalde, denkend daarmee de
PvdA, in welks denktank, de Wiardi Beckman Stichting, zij een tijdlang had gewerkt,
een loer te draaien. Ook hem heeft het aan zorgvuldigheid ontbroken, in dit geval na
te gaan wat voor vlees er in de kuip zat.
Van Aartsen kan worden verweten dat hij, door na de voor zijn partij slecht
verlopen gemeenteraadsverkiezingen van 8 maart af te treden als fractieleider in de
Tweede Kamer, zijn partij stuurloos heeft achtergelaten. Goed, daarmee kwam hij
een belofte na die hij zichzelf had gedaan, maar er was geen enkele staatsrechtelijke
noodzaak toe: de Kamer heeft niets met gemeenteraadsverkiezingen te maken.
Balkenende is toen ook niet afgetreden na het verlies van het CDA.
Ook Bolkestein is van zijn voetstuk gevallen. In de race tussen Verdonk en Rutte
naar het leiderschap van de VVD heeft hij zich achter de eerste gesteld. Dat is tot
daaraan toe. Het argument dat hij gebruikte, was evenwel op z'n minst bedenkelijk:
Verdonk trekt meer stemmen dan Rutte. Tja, volgens dat criterium heeft de VVD
een grote kans laten lopen toen Pim Fortuyn partijloos was geworden na zijn breuk
met Leefbaar Nederland.
De enige VVD'er die de laatste maanden staatskwaliteiten heeft getoond, is - tot
mijn vwerrassing, moet ik erkennen - Wiegel geweest, die vaak voor populist wordt
versleten. In de discussie met Ayaan over de vrijheid van onderwijs verweet hij haar
dat zij met haar standpunt ‘wiggen drijft en kloven verbreedt’ - niet alleen in de VVD,
maar in de hele samenleving.
Wat kan dat een niet-VVD'er allemaal schelen? Voor de stabiliteit van het land is
het nooit goed wanneer een grote bevolkingsgroep - en bij de verkiezingen van 1998
behaalde de VVD bijna een kwart van de uitgebrachte stemmen (in 2003 toch nog
altijd bijna 19 procent) - in verwarring is.
Is er nu met Rutte's overwinning een eind aan die verwarring gekomen? In elk
geval mag ook een niet-VVD'er opgelucht zijn dat hij tot partijleider gekozen is. Hij
lijkt meer compromisbereid dan Verdonk, die zich op haar rechtlijnigheid liet
voorstaan. Een partij die die lijn volgt, schakelt zichzelf uit in ons coalitieland als
serieuze partner. Ondertussen heeft Verdonk wél nog 46 procent van de stemmen
van haar partijgenoten gekregen.
NRC Handelsblad van 01-06-2006, pagina 7

Zelfs als je niet gelooft...
‘Zelfs als je niet gelooft, kun je nog erkennen dat het geloof een belangrijke
maatschappelijke functie heeft’, zegt de Britse historicus Michael Burleigh in zijn
gesprek met Bas Heijne, waarvan deze verslag doet in het juninummer van M, het
maandblad van deze krant. Zelf is Burleigh gelovig katholiek, maar dat doet niets af
aan de juistheid van zijn observatie.
Zij lijkt zelfs na 11 september 2001 juister dan voorzien. Bas Heijne merkt althans
op dat sinds die datum religie weer een rol speelt in ieder debat. Daarom vermoedelijk
is hij met Burleigh gaan praten. Die is immers bezig een geschiedenis van Europa
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aan het schrijven ‘die (zoals hij zegt) zuiver over immateriële zaken handelt, over
ideeën en idealen en religieuze overtuigingen’. Het moet een soort contraboek worden
van de boeken die de marxist Eric Hobsbawm over de negentiende en twintigste
eeuw heeft geschreven, waarin deze (aldus Burleigh) al die immateriële zaken
‘achteloos als niet langer ter zake doende terzijde schuift’. Volgens Burleigh hebben
die zaken ‘de afgelopen twee eeuwen wel degelijk een bepalende rol gespeeld’.
Burleigh, die bekendheid heeft gekregen door zijn boeken over het Derde Rijk,
ziet geen tegenstelling met het thema dat hem nu bezighoudt. Immers, de ideologieën
van de negentiende en de twintigste eeuw zijn een soort ‘vervangende godsdiensten’
geweest (de Nederlandse zendingsman Hendrik Kraemer noemde ze in zijn The
Christian Message in a non-christian World (1932) pseudo-absolutes).
Het verschil is alleen dat die ‘vervangende godsdiensten’ het heil hier op aarde
beloven, terwijl de echte godsdiensten dit in het hiernamaals voorzeggen. Dat is
waarschijnlijk de reden waarom zij een taaier leven hebben dan de eerste, die op hun
succes of falen - meestal falen - afgerekend kunnen worden.
De Amerikaanse antropoloog Clifford Geertz, auteur o.a. van The religion of Java
(1960), blijkt het in zoverre met Burleigh eens te zijn dat de gedachte dat de godsdienst
een verdwijnende kracht in de geschiedenis is, steeds meer betwist wordt. Hij dateert
het begin van dit besef een halve eeuw eerder dan Bas Heijne doet, namelijk omstreeks
1950, toen bleek dat de golf van antikoloniale emancipatie in de ‘Derde Wereld’
allerminst gepaard ging met meer secularisatie. Integendeel eerder.
Dat deed bij Geertz, die zijn gedachte ontvouwde in een referaat dat hij begin mei
in Parijs hield (Le Monde van 4 mei gaf er een uittreksel van), de vraag rijzen hoe
godsdiensten ontstaan. Hij brengt in dit verband de beroemde these die Max Weber
in 1905 lanceerde in zijn Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus,
ter sprake.
Deze these wordt, volgens Geertz, algemeen zo geïnterpreteerd dat Weber het
protestantisme, en vooral het calvinisme, ziet als een oorzaak van het moderne
kapitalisme. Met die interpretatie wordt Weber, nog altijd volgens Geertz, onrecht
gedaan: Weber zag veeleer in het calvinisme een poging zin te geven aan een materieel
verschijnsel dat zich, geheel autonoom, aan het manifesteren was en de traditionele
samenleving in West-Europa bedreigde.
Het is een oud debat. Al in 1926 zei de Engelse historicus R.H. Tawney in zijn
Religion and the Rise of Capitalism dat Weber meer aandacht had besteed aan de
mate waarin een religie, in dit geval het calvinisme, 's mensen zienswijze op de
maatschappij beïnvloedde dan aan de invloed die maatschappelijke veranderingen
op de religie uitoefenden.
‘De religieuze revolutie van de zestiende eeuw’, zo schrijft Tawney (in de vertaling
van Wouter Gortzak, 1964), ‘brak uit in een wereld die de zwaarste crisis doormaakte
sinds de val van het Romeinse Rijk; een revolutie in de prijzen die alle gevestigde
betrekkingen vernietigde; de ineenstorting van de middeleeuwse landelijke
maatschappij in een nachtmerrie van boerenoorlog’ enzovoort.
Ook de ontdekkingsreizen van die tijd openden, ook in overdrachtelijke zin, hele
nieuwe werelden voor de mensen. Hun traditionele zienswijzen en wereldbeelden
werden erdoor geschokt. Aanpassingen, ook geestelijke, waren onvermijdelijk. Tijden
van grote beroeringen en onzekerheid dus. Het calvinisme, dat Tawney een ‘actieve,
radicale kracht’ noemde, die niet alleen de kerk maar ook de maatschappij wilde
hervormen, was er een antwoord op - eerder dan een veroorzaker.
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Het debat duurt nog voort. In mijn volstrekt onprofessioneel knipselarchief vond
ik een artikel uit 1964 van de Zwitser Herbert Luethy - wiens boek Frankreichs Uhren
gehen anders in de jaren '50 verplichte lectuur was voor iedereen die iets van dat
land wilde begrijpen - waarin hij Webers partij trekt, omdat hij juist ‘voorrang gaf
aan spirituele en culturele voorwaarden boven alle externe en economische vormen’,
maar ook Luethy ondervond heftige bestrijding.
Heel plat gezegd, komt het debat neer op: wat was er eerst: de kip of het ei? Het
calvinisme, dat het moderne kapitalisme schiep, of het kapitalisme, waarop het
calvinisme een specifiek antwoord gaf? Ik zal dit pleit niet beslechten, al neig ik tot
het laatste: religies komen niet uit de lucht vallen, maar zijn antwoorden op grote
beroeringen en onzekerheden. Dat geldt ook voor de pseudoreligies: ook Hitler,
Stalin en Mao waren voor miljoenen heilanden in tijden van beroering. En voor
Friezen was Domela Nieuwenhuis ‘Us verlosser’. Voor Abraham Kuyper gold
hetzelfde bij anderen.
Aangezien we weer in zo'n tijd van beroeringen en onzekerheden leven - of ze nu
door mondialisme of door moslimterrorisme veroorzaakt zijn - ligt het voor de hand
dat de mensen opnieuw naar antwoorden zoeken en dus religies en pseudoreligies
weer aftrek vinden. De behoefte aan, ook spirituele, zekerheid is onuitroeibaar.
Dat verklaart ook de tegenwoordige neiging naar renationalisatie. In tijden van
beroering en onzekerheden kruipen we graag terug naar het eigene, vertrouwde. Het
is een zucht naar behoud van eigen identiteit, en daar die slechts gedefinieerd kan
worden in contrast tot de (of het) andere, is het ‘wij-zij-denken’, dat Max Kohnstamm
en Geert Mak in de krant van 3 juni zo veroordelen, inderdaad een zorgwekkend
verschijnsel, dat echter niet verrassend is voor de toeschouwer van het menselijk
drama dat de geschiedenis is.
NRC Handelsblad van 08-06-2006, pagina 9

Zonder ‘wij-zijdenken’ gaat het niet
Zes dagen nadat Max Kohnstamm en Geert Mak in deze krant een noodkreet hadden
geuit over het ‘wij-zij-denken’, dat, nu de droom van maakbaarheid is vervlogen, de
grote verleiding van deze tijd is geworden, die ook aan de Europese Unie vreet - zes
dagen daarna, op donderdag 8 juni, barstte de grootste orgie van het wij-zijpatroon
(denken is hier te veel eer) uit die denkbaar is: het wereldkampioenschap voetbal.
Onschuldig volksvermaak? Ik ben daar niet zo zeker van, en dan heb ik het nog
niet over de walgelijke bijverschijnselen. Zeker, die kwetsen ons esthetisch gevoel,
maar zij zijn ook uiting van een tribalisering en totemisering. Voor miljoenen is de
eer of de vernedering van de natie in het geding. Zou dat niet ook politieke effecten
hebben in massademocratieën als de onze?
Maar terug naar het artikel van Kohnstamm en Mak in de krant van 3 juni. Een
korte samenvatting: in het wij-zijdenken wordt alles gepolitiseerd. Niets wordt nog
toevertrouwd aan de verzoenende macht van het simpel samenwerken, het samen
iets oplossen, het samen aanpakken van een voor beide partijen pijnlijke en lastige
kwestie. Altijd ligt het kwaad bij de ander.
Het wij-zijpatroon laat geen enkele ruimte meer voor nuance. Het betekent op den
duur de ondergang van onze toch al broze wereldorde, ook van de Europese Unie,
die eerste poging om internationale problemen via bovennationale structuren, zo niet
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op te lossen, dan toch te sublimeren. Die naoorlogse verworvenheid dreigen we nu
ook alsnog te verspelen.
Deze noodkreet is niet zonder persoonlijke tragiek. Max Kohnstamm immers heeft
het grootste deel van zijn leven gegeven aan ‘Europa’, te beginnen als rechterhand
van Jean Monnet, een van de founding fathers. Evenmin als deze is hij een utopische
dromer, maar een scherp analyticus van de problemen. Dat blijkt ook uit het artikel
dat hij met Mak schreef. Nu ziet, hij 92 jaar oud, zijn levenswerk in gevaar.
In een eerste reactie op dat artikel schreef ik hier op 8 juni dat voor de toeschouwer
van het menselijk drama dat de geschiedenis is, die terugval in het wij-zijdenken niet
verrassend is. In tijden van beroering en onzekerheid kruipen de mensen graag terug
naar het eigene, vertrouwde. De (of: het) andere wordt dan gauw gezien als een
bedreiging van eigen identiteit. ‘Identiteit komt van buitenaf en wordt op een
buitenwereld bevochten’, schrijft de historicus J. Leerssen in De bronnen van het
vaderland (2006).
Daar kan ik aan toevoegen dat we niet moeten vergeten dat ook de Europese
integratie begonnen is in een tijd van intens wij-zijdenken: begin jaren '50, dat tevens
het begin was van de Koude Oorlog tussen de westerse en de communistische wereld.
Zou het gevoel dat die laatste de eerste bedreigde, niet hebben bijgedragen tot het
besef in West-Europa dat er onderling niet langer geruzied, maar samengewerkt
moest worden?
Dat besef heeft zeker bijgedragen tot het ontstaan van de NAVO, die in 1949 een jaar vóór de geboorte van het eerste bovennationale Europese experiment - is
ontstaan. Het doel van de (niet-bovennationale) NAVO was duidelijk een eventuele
agressie van de Sovjet-Unie te voorkomen. In dit denken speelde de Sovjet-Unie de
rol van de zij, zo niet van de vijand.
Bij de totstandkoming van het bovennationale Europa speelde de Sovjet-Unie niet
die uitgesproken rol. Het was meer het algemene gevoel bedreigd te worden dat de
West-Europeanen bereid maakte om ook als Europeanen - dus los van Amerika,
maar daarin sterk door Amerika aangemoedigd - een blok te vormen. Maar zonder
wij-zijdenken lukte ook dat niet helemaal.
Immers, een motief van het Europese samengaan - en voor Frankrijk, dat de initiator
van dit samengaan was, was het zelfs het doorslaggevende motief - was Duitsland,
vijf jaar tevoren nog de vijand, op een of andere manier te beteugelen. De manier
waarop dat na 1918 was gebeurd, had kennelijk averechts gewerkt. Dus moest het
via inkapseling, samenwerking, integratie. Dat was de leidende gedachte van Robert
Schuman, een andere founding father.
Duitsland was dus in die beginjaren - en nog lange tijd daarna - in de ogen van de
generatie die de Tweede Oorlog en de Duitse bezetting had meegemaakt, wel degelijk
het gevaar dat bedwongen diende te worden - zij het op een andere manier dan na
de Eerste Wereldoorlog was geprobeerd. We kunnen hier dus spreken van een
gesublimeerd wij-zijdenken, waaraan het bovennationale Europa zijn ontstaan te
danken heeft.
Ja, kan het wij-zijdenken, gesublimeerd of niet, überhaupt uit de politiek
weggedacht worden? In het Jaarboek 2004 van het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen schreef de Leidse (toen nog Groninger) historicus H. te Velde een
bijdrage over ‘Het wij-gevoel van een morele gemeenschap’. Hierin gaat hij het
ontstaan van de politieke partijen als politiek-cultureel verschijnsel in de negentiende
eeuw na.
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Hij betoogt dat voor veel kiezers stemmen geen ‘keuze’ impliceerde, maar een
uitdrukking was van hun ‘sociale identiteit en bestemming’. Zij stemden op degenen
die zij beschouwden als lid van hun eigen wereld. Hun vertrouwen was gebaseerd
op wat de Britse Bernard Manin noemde ‘a feeling of belonging and a sense of
identification’.
Daar heb je weer het begrip ‘identiteit’, dat, zoals ik hier op 8 juni betoogde, alleen
maar gedefinieerd kan worden in contrast tot de (of: het) andere, dus al de kiem van
het wij-zijdenken inhoudt. In de partijendemocratie speelden, aldus Te Velde, naast
de religie ‘de groep en de grenzen van de groep een overheersende rol. Het ging om
“wij” tegenover “zij”.’
Ook ideologie speelde een belangrijke rol, ‘maar vooral als men die opvat als de
manier waarop men in de wereld staat, iets wat niet alleen met theorie te maken heeft,
maar ook met emoties, tradities en groepsgebruiken’. ‘Het nieuwe van de moderne
partij was de eenheid die ontstond door buitenparlementaire organisatie en
ideologische basis. Beide leidden tot een duidelijke scheiding tussen wij en zij’, maar
tenslotte hebben wij en zij met elkaar leren samenwerken.
Dit patroon kan niet zo maar op de internationale situatie gecalqueerd worden, al
was het slechts omdat er in de nationale situatie al een (nationale) gemeenschap
bestaat, die bovendien een monopolie heeft van de meeste machtsmiddelen. Daarvan
is in de internationale, zelfs in de Europese, situatie nog geen sprake. Dat maakt dáár
een terugval in wij-zijdenken zo gevaarlijk.
NRC Handelsblad van 15-06-2006, pagina 7

Leren nadenken
Lang geleden vertelde ik in deze rubriek eens over een Nederlands meisje dat, na de
middelbare school in haar eigen land te hebben afgelopen, nog een jaar de hoogste
klas van een Franse school bezocht. In haar brieven naar huis rapporteerde zij over
haar bevindingen op die school, die geheel verschillend waren van waaraan zij gewend
was.
Zo kreeg zij in Frankrijk het vak philosophie. Dat was geen inleiding in de
belangrijkste filosofieën - van Plato via Pascal tot Herman Philipse - maar een
oefening in nadenken. Als proefwerk kreeg ze enkele vragen voorgelegd, waaruit
zij een keus mocht maken. Die vragen luidden bijvoorbeeld: is het genie een
compensatie voor een minderwaardigheid?
De andere vragen waren navenant, en haar taak was één van die vragen te
beantwoorden in de vorm van een opstel. De reactie van dat meisje was: maar daar
weet ik niets van! Daarmee typeerde zij onbewust het verschil tussen het Nederlandse
en het Franse onderwijs: bij de eerste ging het om wetenswaardigheden, bij het tweede
om nadenken en het opzetten van een logisch betoog.
De zin van de aan de leerlingen voorgelegde vragen is daarbij irrelevant. Ook op
een onzinnige vraag valt een logisch antwoord te geven. Of dat antwoord ook de
waarheid bevat, is van minder belang. Inderdaad: een oefening in nadenken en
formuleren.
Aan dit voorval werd ik herinnerd toen ik in Le Monde van 14 juni een bijna
paginavullend artikel las over de vraag: A quoi sert l'épreuve de philo? (Waartoe
dient het proefwerk in filosofie?). Blijkbaar beginnen er ook in Frankrijk twijfels te
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ontstaan over het nut van dit vak, dat een erfenis is van de nog steeds heilige Revolutie
van 1789.
‘Toen ontstond er een groot debat over de hoedanigheden die vereist waren om
een goed burger te zijn en het kiesrecht uit te oefenen. De filosofie wordt dan
beschouwd als een middel om de jeugd voor te bereiden op het burgerschap. Vanaf
de Derde Republiek (dus na de val van Napoleon III in 1871) is de filosofie verheven
tot koninklijke rang: zij bekroont de studie. Deze republikeinse traditie duurt tot op
vandaag voort.’
Aldus verdedigt de voormalige minister van Onderwijs Luc Ferry, die zelf een
twintig filosofische werken op zijn naam heeft staan, filosofie als schoolvak. ‘Wat
men van de leerling verwacht is dat hij in staat is te argumenteren, na te denken
(exercer sa réflexion) en zijn kritische geest te gebruiken.’
Het artikel noemt enkele van de vragen die dit jaar aan de leerlingen werden
voorgelegd, en deze overtuigden mij dat er niet veel veranderd was sinds dat
Nederlandse meisje schreef: ik weet daar niets van! Bijvoorbeeld: moeten we geluk
boven waarheid verkiezen? En: heeft het zin aan de tijd te willen ontsnappen?
Ik kan mij voorstellen dat de commissie die die vragen bedenkt, het grootste plezier
heeft de meest onzinnige vragen te formuleren, want nogmaals: het gaat niet om de
zin van die vragen. Of zoals een leraar filosofie zegt: filosofieonderwijs ‘moet niet
een opstapeling van kennis zijn, maar integendeel een manier om beter te leren
argumenteren - wat het onderwerp ook zij.’
De reacties van de geïnterviewde leerlingen lopen uiteen. Er zijn er die vinden dat
het vak nergens toe dient en het niet normaal is dat Frankrijk het enige land in Europa
is waar het verplicht is. Een ander meisje dacht er eerst ook zo over, maar geeft toe
dat het nadenken over een vraag - die over het ontsnappen aan de tijd - meer klaarheid
bracht in een persoonlijke situatie waarin ze zich toen toevallig bevond.
Ondanks zijn pretentie in de voorhoede van de geschiedenis te zijn, is Frankrijk
het meest conservatieve land van Europa (links of rechts, maakt niets uit). Aan de
positie van filosofie in het onderwijs zal dus voorlopig ook wel niets veranderen.
Integendeel, het wordt zelfs in de kleuterscholen onderwezen, zoals het tweede artikel
in Le Monde aantoont.
Kindertjes van vijf jaar wordt daar bijvoorbeeld de vraag voorgelegd: geloven
jullie dat, als jullie groot zijn, jullie alles zullen kunnen doen wat jullie willen? Of:
waarom eten wij? Niemand hoeft te antwoorden, en er zijn geen ‘goede’ of ‘slechte’
antwoorden. Het gaat erom de kinderen te laten nadenken over de dingen die hen
bezighouden.
Is dit allemaal onzin? Scherpt het de geest al op een vroege leeftijd? Of dwingt
het de kinderen in een bepaald korset? Nederland is misschien naar de andere kant
doorgeslagen (‘Iedereen een tien voor taal’), terwijl het Franse systeem, eens
revolutionair, niet heeft verhinderd dat het land zijn voorrangspositie in de wereld,
en in Europa, zienderwijze aan het verliezen is.
Zeker, de producten van dit onderwijs weten in het debat hun partners nog vaak
te verblinden door de logica van hun vertogen. In hun verblinding verliezen dezen
dan vaak uit het oog dat het uitgangspunt waarop dit schitterend gebouw is opgericht,
soms zelf uiterst betwistbaar is.
Ondertussen hebben de Fransen dan een punt gewonnen - totdat het hele bouwwerk
onder de last van de werkelijkheid verbrijzelt. Dit proces is al 25 jaar, misschien
langer, aan de gang.
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Maar daarmee is het Franse voorbeeld nog niet tot geheel en al verwerpelijk
verklaard. Zo zouden we met het overnemen van iets van het Franse pre-universitaire
filosofieonderwijs ons voordeel kunnen doen, maar niet in de vorm van een overzicht
van wat de belangrijkste filosofen ons hebben geleerd, want dat zou dan weer
neerkomen op een opstapeling van kennis en niet dwingen tot nadenken.
NRC Handelsblad van 22-06-2006, pagina 9

Staatsbezoeken en hun rendement
Staatsbezoeken zijn voor staatshoofden een ideale gelegenheid om, in de toespraken
die zij dan geacht worden te houden, hun boodschap kwijt te kunnen - als ze die
tenminste hebben. De moeder van ons tegenwoordige staatshoofd, koningin Juliana,
had die zeker. Zij was een bevlogen vrouw. Maar haar boodschappen brachten haar
daardoor meermalen in conflict, niet met het land dat zij bezocht, maar met haar
eigen kabinet.
Vermaard is de aanvaring gebleven die zij in 1952 met het - overigens verdeelde
- kabinet-Drees had over de tekst van de redevoering die zij voor het Amerikaanse
Congres zou houden. Minister van Buitenlandse Zaken Stikker dreigde niet met haar
mee te gaan, omdat hij niet ‘in deze maelstroom van hoogdravende onzin mede
betrokken’ wenste te worden.
Harerzijds dreigde Juliana, als ze haar zin niet kreeg, niet te gaan of niet te spreken
of te gaan improviseren, wat misschien nog veel erger zou zijn. Kortom een
constitutionele crisis in optima forma. Ten slotte besloot het kabinet toe te geven.
De crisis zou een internationale zijn geworden als Juliana haar dreigementen had
waargemaakt. Zij hield dus haar redevoeringen grotendeels zoals zij die zelf had
geschreven.
En de door de ministers Stikker en Drees gevreesde effecten van die redevoeringen
in Amerika? Die bepaalden zich op z'n hoogst tot een verbaasd wenkbrauwoptrekken
van een ambtenaar van het State Department die de taak had de tekst van die
redevoeringen ook te lezen. De meeste toehoorders luisterden niet zo kritisch. Gezegd
kan dus worden dat de tekst van die redevoeringen helemaal geen effect had - noch
op de Amerikaanse regering noch op de Amerikaanse publieke opinie.
Koningin Beatrix staat meer met beide benen op de grond dan haar moeder, maar
ook zij heeft haar - minder ‘hoogdravende’ - boodschappen die zij kwijt wil. Daarbij
zal zij er wel voor zorgen niet met haar kabinet in conflict te komen. Dat behoort tot
haar meer realistische karakter. De vraag blijft echter: hebben de boodschappen die
zij in haar redevoeringen tracht over te brengen, wél effect?
Die vraag mag opnieuw gesteld worden na het staatsbezoek dat koningin Beatrix
vorige week aan België bracht. De boodschap die zij daar vooral bracht, was die van
Europa. Daarin toonde zij een groter ongeduld dan waarvan minister-president
Balkenende en minister Bot blijk geven - maar blijkbaar in bewoordingen waaraan
beide bewindslieden geen aanstoot namen.
Maar heeft die boodschap ook enig effect? In België sprak zij enigszins tot een
publiek dat reeds bekeerd was. Minister-president Verhofstadt althans is een van de
weinigen die nog geloven in een Europa dat ook politiek met één stem spreekt. Zijn
minister van Buitenlandse Zaken denkt daar iets nuchterder over. Dus ook België is
verdeeld wat de urgentie van eenwording betreft.
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De proef op de som is daar niet genomen, want anders dan in Nederland is er geen
referendum over de Europese ‘grondwet’ gehouden. Uit het referendum in Nederland
bleek dat hier bij een flinke meerderheid een grote mate van euroscepsis heerst. Zou
die nu door dekoninklijke boodschap enigszins zijn aangetast?
Eerste vereiste zou dan zijn dat die boodschap tot het Nederlandse publiek is
doorgedrongen. Te oordelen naar de weinige publiciteit die het staatsbezoek aan
België in de Nederlandse - overigens ook in de Belgische - media heeft gekregen, is
het gerechtvaardigd enige twijfel te koesteren omtrent het effect dat ook Beatrix'
redevoeringen hebben.
Aan haar ijver en toewijding zal het niet liggen. Zij bereidt haar bezoeken - in
binnen- of buitenland - altijd grondig voor, en haar deskundigheid dwingt ieders
bewondering af. De vraag is alleen: welk rendement leveren die ijver en toewijding
op, wanneer ze zo weinig publiciteit krijgen? En ronduit gezegd: veel nieuws - enig
criterium voor serieuze publiciteit - bevatten ze niet, ja kunnen ze, gezien de
constitutionele positie van het staatshoofd, niet bevatten.
Toch wordt er hoog opgegeven van het nut van zulke staatsbezoeken. Ze geven,
zo wordt gezegd, gelegenheid tot vertrouwelijke gesprekken tussen de vorstelijke
personages en tussen dezen en de politici. Waar dan? Op de officiële diners? Daar
is de plaats van degenen die aanzitten protocollair bepaald, wat niet altijd overeenkomt
met het politieke belang van de desbetreffenden. Andere ontmoetingen zijn meestal
te kort van duur voor ander dan vluchtig overleg. Bovendien: de koninklijke families
van België en Nederland zien elkaar sowieso heel vaak, zo wordt gezegd. Als dat zo
is, dan hebben ze al ruimschoots gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen
- zonder de dwang van het protocollair korset en buiten het licht van de publiciteit.
En wat de bewindslieden en andere politici betreft: die ontmoeten elkaar elk ogenblik
op talloze Europese en andere internationale evenementen die er zijn. Dáárvoor is
een staatsbezoek niet nodig.
Het zou dan ook een wonder mogen heten indien het staatsbezoek enige invloed
zou hebben op de verschillen tussen Nederland en België, die er altijd zijn geweest,
maar de laatste jaren eerder groter lijken te zijn geworden - met als meest spectaculaire
voorbeeld het radicale verschil in keuze tijdens de oorlog in Irak in 2003.
Of het Belgische beleid meer door Nederlands- dan door Franstaligen wordt
bepaald, maakt weinig uit. Ook voor de Vlaming Verhofstadt, wiens geboorteplaats
niet ver ligt van die van zijn Nederlandse collega, geldt, in zijn huidige functie, dat,
zolang de Belgische staat bestaat, het nationale belang vergt dat meer rekening wordt
gehouden met de wensen en inzichten van de grote zuiderbuur dan met die van
Nederland.
P.S. De lezer zal het misschien niet ontgaan zijn dat bij de evaluatie van
staatsbezoeken de vraag naar het financiële rendement ervan niet ter sprake is
gebracht. Dit aspect is weliswaar niet onbelangrijk, maar hier van secundaire orde en trouwens moeilijk te berekenen. Een Belg zal zich er misschien over verbazen dit
oordeel uit Ollandse mond te vernemen.
NRC Handelsblad van 29-06-2006, pagina 9

Amerika als verleider en uitzondering
In het juni-julinummer van De Gids schrijft A.H.G. Rinnooy Kan over de
‘deprimerende overdaad aan gegevens’ die over 250 jaar de historicus moet
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doorworstelen, als hij een beeld wil krijgen van de intellectuele prioriteiten van deze
tijd. Hij zal ‘een panische behoefte aan informatiereductie’ voelen.
Nu, die behoefte heeft menige lezer nu al. De laatste zeven dagen is hij - vaak in
een en dezelfde krant - doodgegooid met een overmaat aan nieuws, analyses en
commentaren over de kabinetscrisis en de oorzaken daarvan. Heeft dit tot grotere
duidelijkheid bij hem geleid?
In elk geval waag ik het als columnist, die ook verwacht wordt er zijn zegje over
te doen, te betwijfelen of wat ik erover te zeggen heb - wat sowieso niet veel en zeker
niet origineel zou zijn - zou bijdragen tot die grotere duidelijkheid bij de lezer; eerder
tot zijn grotere vermoeidheid. Daarom houd ik maar mijn mond.
Intussen ontstaat er voor de historicus van de toekomst een groot probleem door
die groeiende overdaad aan informatie. Hij moet kiezen. Dat doet hij nu al, maar dan
nog veel meer. En steeds verder raakt hij af van het ideaal van de grote Duitse
historicus Leopold Ranke geschiedenis te schrijven ‘wie es eigentlich gewesen’ is.
Iedere keuze die de historicus doet, is subjectief, dus voor betwisting vatbaar. De
Nederlandse historicus P. Geyl sprak dan ook van geschiedenis als ‘een debat zonder
einde’, zijn leerling H.W. von der Dunk zelfs als ‘een onwetenschappelijke
wetenschap’. Wat dat betreft heeft de historicus nog een oneindig terrein voor zich.
Hoe minder de feiten en bronnen, als gevolg van hun overdaad, te overmeesteren
zijn, des te meer komt het op de beelden aan waarin de historicus het verleden vervat.
Nu kunnen feiten niet kantelen, maar beelden wél. Het hangt van de - meestal
nationale of ideologische - standplaats van de kijker-historicus af. Twee boeken zijn
onlangs verschenen die zo'n kanteling teweeg lijken te brengen - althans volgens de
recensies die ik ervan gelezen heb. Beide boeken gaan over Amerika. Het eerste is
van Victoria de Grazia en heet Irresistible Empire: America's advance through
twentieth-century Europe (besproken in de Times Literary Supplement van 5 mei);
het tweede is A nation among Nations: America's Place in World History van Thomas
Bender (besproken in The Economist van 6 mei). De Grazia's these is dat we Amerika
niet moeten zien (zoals de Amerikanen en veel Europeanen het zien) als de
welwillende beschermer van vrede en vrijheid in Europa, maar eerder als een soort
veroveraar, maar met dit verschil met de eerdere veroveraars die de geschiedenis
heeft gekend, dat het Amerikaanse imperium niet bereikt is door militaire macht,
maar door verleiding.
Die verleiding heeft vele gedaanten gehad: films, muziek, auto's, Coca Cola, public
relations en reclame, Rotary Clubs, supermarkten. Deze zijn in de plaats gekomen
van de ideologische tegenstellingen van weleer. Ja, de ideologische tegenstander is
zelf ook aan de verleiding bezweken. Amerika heeft ze niet aan Europa opgedrongen.
Nee, Europa heeft ze zich gretig eigen gemaakt. Ze zijn niet meer weg te denken uit
de Europese cultuur en samenleving.
Het is niet juist hier van ‘amerikanisering’ van onze cultuur te spreken, noteer ik
hier in de marge. Deels zijn deze verschijnselen producten van eigen bodem, namelijk
van Europa's ongekend gegroeide welvaart, waarin Amerika het voorgegaan was.
Daarbij is Europa natuurlijk niet opnieuw het wiel gaan uitvinden, maar heeft het,
zodra het ertoe in staat was, veel van Amerika afgekeken. Dat is overigens een proces
dat niet van pas na 1945 dateert.
Ook heeft dit proces niet verhinderd dat er in Europa anti-Amerikaanse oprispingen
ontstonden. Wie zich iets eigen maakt, is zich niet bewust van de oorsprong ervan
en voelt zich niet tot dankbaarheid verplicht. Nu de ‘amerikanisering’ mondialisering
is geworden, waarin landen als China en India een steeds grotere rol spelen, is er nog
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minder reden om Amerika als de boeman te zien, ondanks alle fouten die het in Irak
en elders maakt.
Thomas Bender betoogt, in het tweede boek, dat de Amerikaanse geschiedenis
helemaal niet zo verschillend is van de Europese als veel Amerikanen wel denken.
De geschiedenis van landen is altijd een plaatselijk antwoord op veel omvattender
trends, en Amerika is hierop geen uitzondering.
Zo ziet Bender de Amerikaanse Revolutie van 1776 als een bijproduct van de grote
oorlog die Frankrijk en Engeland gedurende de achttiende eeuw, en tot de val van
Napoleon in 1815, uitvochten; en de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) als een
deel van de periode van nation-building die met de Europese revoluties van 1848
begon en, zo mag ik eraan toevoegen, in andere werelddelen nog voortduurt.
Maar ook toen al was er sprake van een proces van wederzijdse beïnvloeding. De
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, waarin Frankrijk aan de kant van de rebellen
stond, heeft invloed gehad op het ontstaan van de Franse Revolutie, en eerder op
onze patriotten, wier kortstondige opstand tegen het ancien régime voorafging aan
de val van de Bastille. Maar ook dit is een kanttekening van mij. Nóg een
kanttekening: bij alle overeenkomsten tussen Amerika en Europa is er, behalve de
geografische factor - en Napoleon zou gezegd hebben: l'histoire d'un pays est dans
géographie - dit grote verschil: in Amerika heeft het socialisme nooit een voet aan
de grond gekregen. Hoe komt dat?
Marx, Lenin en Trotski hebben zich er het hoofd over gebroken, want dat het
ongebreidelde kapitalisme in Amerika geen socialistische reactie heeft opgeroepen,
druist in tegen de logica van het marxisme. Ook de Duitse socioloog Werner Sombart
(geen marxist) heeft in 1906 aan die vraag een beroemd essay gewijd.
Sombart verklaart dit verschijnsel o.a. door de opwaartse mobiliteit die de
Amerikaanse samenleving kenmerkt (‘iedere krantenjongen kan miljonair worden’),
maar ook aan de horizontale mobiliteit: iedereen die ergens mislukt, kan zijn biezen
pakken en elders in het immense Amerika (met één taal) zijn geluk beproeven (Volk
in beweging noemde de socioloog P.J. Bouman zijn boek over Amerika dan ook).
Die mobiliteit bestaat niet in Europa, zelfs niet in het verenigde Europa, Napoleon
had dus niet helemaal ongelijk.
Maar ook hier slijten de verschillen. In de meeste Europese landen - Frankrijk is
hier de grote uitzondering - zijn de sociaal-democraten geen staatsaanbidders meer
en hebben zij het antikapitalisme afgezworen. Zij zien de Amerikaanse liberals als
hun bondgenoten en vaak als hun voorbeeld. Hier heeft de grote verleiding gewerkt.
NRC Handelsblad van 06-07-2006, pagina 9

Operatie geslaagd, toestand labiel
Wanneer de Tweede-Kamerfractie van de VVD met een staatsrechtelijk probleem
zit, gaat zij te rade bij Bas van der Vlies, de fractievoorzitter van de Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP), want die geldt als een kenner van het staatsrecht. Zo
vertelde onlangs een van de liberale voormannen. Hij moet om zijn eerlijkheid
geprezen worden, maar tegelijkertijd is het voor iemand die zich een erfgenaam van
Thorbecke noemt, een beschamend getuigenis van eigen onvermogen.
Overigens is dit onvermogen niet beperkt tot de liberale fractie. Het is algemeen
in de Tweede Kamer, waar de kleine christelijke partijen zowat de enige zijn die
waarde hechten aan (kennis van) het staatsrecht en om die reden door de Kamer
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gerespecteerd worden. Maar dat wil niet zeggen dat de SGP en haar zusterpartij, de
ChristenUnie, het op dit gebied altijd met elkaar eens zijn.
Dat is gebleken in het debat op 28/29 juni dat heeft geleid tot de val van het
kabinet-Balkenende II. De SGP stemde tegen de motie-Halsema, die het beleid van
minister Verdonk inzake Ayaan Hirsi Ali's nationaliteit afkeurde, de CU (bij monde
van haar fractievoorzitter, André Rouvoet) vóór. Gezien de staatsrechtelijke
deskundigheid van beide partijen, is het interessant beider redeneringen kort weer
te geven.
Daartoe kunnen we niet beter doen dan te citeren uit de samenvattingen die Rouvoet
en Van der Vlies zelf van hun interventies in het Kamerdebat hebben gegeven in de
pers. Rouvoet zegt in het Nederlands Dagblad van 30 juni:
‘Voor ons stond in het debat één vraag centraal: hebben wij nu het vertrouwen in
minister Verdonk gekregen dat wij (in het debat van) zes weken geleden niet hadden?
Anders gezegd: hebben wij de overtuiging dat zij zorgvuldig heeft gehandeld?
Daarvan was ons aan het eind van het debat op geen enkele manier gebleken.
Integendeel, de minister beweerde iets anders dan ze half mei deed. Eerst zei ze: ik
heb alles uitgezocht en kon niet anders. Nu verklaarde ze het Somalisch naamrecht
van toepassing.
En dan de verklaring van Ayaan Hirsi Ali, waarbij de ontboezeming van
Balkenende kwam dat Verdonk met die verklaring moest kunnen leven. Het heeft
er alles van weg dat er een politieke deal is gesloten. Dat hoor je niet te doen als
minister, maar van die verantwoordelijkheid liep Verdonk weg. Hadden we dus nog
vertrouwen in deze minister? De vraag stellen is haar beantwoorden.’
Ook Van der Vlies vond in het Kamerdebat dat ‘alles wel erg overhaast en dus
niet zorgvuldig genoeg was geschied’. Ook hij sprak van ‘de sfeer van een politieke
deal in plaats van, zoals het zou behoren, een beslissend feitenonderzoek, [...] Het
geheel overziend: moreel beschadigend, beschamend.’
Maar (en hier citeer ik wat Van der Vlies in het ND zegt) ‘er valt niet te ontkomen
aan de schijn van selectieve verontwaardiging. Want over andere asielzoekers die
logen over hun naam, wordt niet dagenlang gedebatteerd. Een politieke deal is niet
uit te sluiten. Maar dat wordt door betrokkenen (Verdonk en Balkenende) ontkend.
En dan moet je het doen met hun woorden.’
Maar: ‘Wat voor ons de doorslag gaf bij de stemming was de vraag: moeten wij
mevrouw Verdonk als enige zondebok de woestijn insturen? [...] Op de achtergrond
speelde nog een andere overweging om tegen de motie te stemmen mee. Dat was de
vraag tot welke gevolgen een stem voor de motie zou kunnen leiden.’
Ik moet bekennen dat deze laatste, niet zeer principiële, vraag ook bij mij de
doorslag heeft gegeven. Inhoudelijk was ik het eens met Rouvoets betoog, maar daar
stond de overweging tegenover dat het kabinet over minder dan één jaar toch al
gewogen zou worden (en misschien te licht bevonden), want in mei 2007 zouden er
verkiezingen zijn.
Daarbij kwam voor mij dat het kabinet op de goede weg was. Dat gaf zelfs Wouter
Bos in het debat van vorige week toe, en een andere vooraanstaande PvdA'er Jouke
de Vries, hoogleraar bestuurskunde (en in 2002 kandidaat voor het politieke
leiderschap van de partij), zegt in Vrij Nederland van 8 juli: ‘Wat je ook van
Balkenende vindt, zijn ministersploeg heeft wel veel voor elkaar gekregen. Er zijn
grote maatschappelijke hervormingen in gang gezet.’
Alles pleitte er dus voor Balkenende II zijn karwei te laten afmaken en niet, door
een crisis vlak vóór het einde van de rit, ernstig uitstel, zo niet afstel, te riskeren.
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Intussen zijn de tien maanden vóór de verkiezingen nog ingekrompen tot vier, want
we gaan nu op 22 november naar de stembus. Dat de oppositie er in het debat van 7
juli in feite ook zo over dacht, blijkt wel uit het feit dat zij geen tweede termijn nodig
vond.
Toegegeven: het is geen redenering om erg trots op te zijn, maar politiek is niet
alleen een kwestie van beginselen, maar ook de kunst van het mogelijke. Intussen
mag de operatie misschien geslaagd zijn, maar is het niet zeker of de patiënt zal
overleven. Daarbij denk ik niet zozeer aan de onzekere steun van kleine partijen
waarvan Balkenende III afhankelijk zal zijn, als wel aan het feit dat een van de twee
bestanddelen van dit kabinet, de VVD, zich in een ernstige crisis bevindt.
Als iemand als Van Aartsen, tot 8 mei jl. fractievoorzitter, zo uitvaart tegen een
minister-partijgenoot als hij in deze krant van 27 juni tegen Verdonk heeft gedaan,
tegelijkertijd minister-partijgenoot Zalm een veeg uit de pan gevend, dan valt het
niet te ontkennen dat die crisis bestaat, te minder wanneer we weten dat wat Van
Aartsen hardop zei gedeeld wordt door de meerderheid van de fractie en van de
partijtop.
Verdonk mag dan niet lijsttrekker zijn geworden, maar niettemin houdt zij de partij
in gijzeling, want zij is de populairste politicus in het land. De VVD kan het zich
dus niet veroorloven haar aan de kant te schuiven. En als zij op 22 november meer
(voorkeurs)stemmen dan Rutte zou halen, dan zijn de rapen helemaal gaar.
Je hoeft niet liberaal te zijn of zelfs niet van plan te zijn op de VVD te stemmen
om het zorgelijk te vinden dat een belangrijke pijler van het politieke bestel zo wankel
is geworden. Wanneer een pijler wankelt, is het hele bouwwerk labiel.
NRC Handelsblad van 13-07-2006, pagina 7

Wedloop der termijnen
‘De politici praten niet meer over belangrijke problemen, zij praten slechts over
urgente problemen.’ Die uitspraak heb ik eens genoteerd, zonder de bron ervan vast
te houden. Achteraf gezien terecht, want er valt wel het een en ander op aan te merken.
In de eerst plaats: is het ooit anders geweest? In de tweede (en belangrijkere)
plaats: zijn urgente problemen dan niet belangrijk? De tegenstelling urgent/belangrijk
is dus een verkeerde. Die bestaat eerder tussen kortetermijn- en
langetermijnproblemen. En dan nog kan het politici vaak niet kwalijk worden genomen
dat zij liever over de eerste praten.
We hebben dat een paar dagen geleden in St. Petersburg gezien. Daar kwamen de
regeringsleiders van de G8, de acht grootste industriële landen, bijeen. Belangrijkste
punt op de agenda was bespreking van de energiesituatie in de wereld. Maar dit punt
werd volledig overschaduwd door de oorlog tussen Israël en de Hezbollah, die
plotseling was uitgebroken.
Het zou vreemd zijn geweest als de regeringsleiders zich daar niet over zouden
hebben uitgesproken met het argument dat dit punt niet op de agenda stond. Maar
de energie - een niet onbelangrijke zaak, gezien de eindigheid van olie en gas -moest daarom op de lange baan geschoven worden of overgelaten aan de krachten
der natuur.
De krachten de natuur - daaronder kan ook verstaan worden het gebruik dat
eigenaars van hun energiebronnen maken teneinde politieke doelen te bereiken. Nog
vers in het geheugen ligt het dat Rusland begin van dit jaar plotseling de gaskraan
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voor de onwelgevallige Oekraïne dichtdraaide. Europa werd er in één klap aan
herinnerd dat het voor 40 procent voor zijn gas- en voor een kwart voor zijn
oliegebruik van Rusland afhankelijk is.
Van dat ogenblik af drong het tot de wereld door dat Rusland een machtige
mogendheid was. We waren dat enigszins vergeten na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie, de chaotische jaren van Boris Jeltsin en, nog onder zijn opvolger Poetin,
de ramp met de atoomonderzeeboot Koersk, de oorlogen in Tsjetsjenië, de oranje
revolutie in Oekraïne en andere tegenslagen, die eraan deden twijfelen of Rusland
ooit in staat zou zijn zijn onbetwistbare rijkdom aan grondstoffen in macht om te
zetten.
Ja, het leek daartoe in staat. Grotendeels dankzij de hoge prijzen van, vooral, zijn
olie stijgt zijn economie met een gemiddelde van 6,5 procent per jaar. De
levensstandaard is eveneens gestegen, hoewel nog 25 procent van de bevolking onder
het bestaansminimum leeft. Rusland heeft een reusachtig overschot op zijn lopende
rekening, het betaalt zijn laatste schulden af, en de roebel is zojuist vrij inwisselbaar
geworden.
Geen wonder dat Poetin, die het uiteenvallen van de Sovjet-Unie eens de grootste
geostrategische catastrofe van de twintigste eeuw noemde, trots is op dit resultaat en
van dit zelfgevoel ampel blijk gaf op de bijeenkomst in St. Petersburg, welks stichter,
tsaar Peter de Grote, hem tot voorbeeld dient.
Daarin wordt hij gesterkt door het besef dat 70 procent van de Russen zijn beleid
goedkeurt - een groter percentage dan waarop enige van zijn gespreksgenoten van
afgelopen weekeinde kan bogen. De zonnen van Bush, Chirac en Blair zijn aan het
neigen. Zelfs die van Merkel, nog geen jaar bondskanselier, taant. Maar die van
Poetin stijgt vooralsnog.
In die stemming is hij niet geneigd te luisteren naar preken uit het Westen over
mensenrechten en democratie. ‘Nu, we willen zeker niet het soort democratie als nu
in Irak heerst’, was zijn zelfbewuste antwoord toen Bush op een gezamenlijke
persconferentie weer eens begon over de deugden van de democratie. Het gelach dat
dit antwoord aan het gehoor ontlokte, kwam niet alleen van de aanwezige Russen.
We mogen aannemen dat de meerderheid van de Russische bevolking die gevoelens
deelt. Voor haar telt de ‘grootheid’ van hun land meer dan de democratie, die zij
sinds de jaren onder Jeltsin vereenzelvigt met chaos, diepe armoede, immense
verrijking van enkelen en corruptie.
Helaas geeft het Westen niet op al die punten het voorbeeld van het tegendeel. De
rol van zedenpreker past het daarom slecht.
Vanuit deze nieuwverworven machtspositie heeft Poetin de bijeenkomst van St.
Peterburg voorgezeten. In de onderlinge posities binnen de G8 heeft zich in korte
tijd wel een flinke verschuiving voorgedaan. De vraag is nu of dit proces van
Russische machtsgroei - met niet langer tanks, maar olie en gas als wapen - zich zal
voortzetten. Door de plotselinge crisis in het Midden-Oosten is die vraag weer tijdelijk
op de achtergrond geraakt, hoewel Europa's afhankelijkheid van Rusland als
energieleverancier nóg groter zou worden als de toevoer uit het Midden-Oosten, als
gevolg van die crisis, zou komen te haperen.
Vertoont de medaille dan helemaal geen keerzijde? Zeker wel: behalve grondstoffen
voert Rusland weinig aantrekkelijks uit. In technologie en productiviteit is het nog
lichtjaren verwijderd van de landen van het Westen, Amerika voorop. Maar het
bedenkelijkst is de demografische situatie. De levensverwachting van nieuwgeborenen
is de laatste veertig jaar met drie jaar gedaald (bij mannen vijf jaar). In dezelfde
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tijdsspanne is de sterfte bij vrouwen met 15 en bij mannen met 40 procent gestegen.
Jongeren sterven vroeger dan hun ouders.
De oorzaak moet vooral gezocht worden in de catastrofale gezondheidstoestand
van de bevolking. Bij de mannen is alcoholisme de grote boosdoener. Zolang hier
geen verbetering optreedt - en dat is niet een kwestie van jaren, maar van generaties
- kan Rusland geen gelijkwaardige medespeler of concurrent zijn, al beschikt het
wel op kortere termijn over troeven waarmee het zich kan laten gelden.
Het is dus, zoals zo vaak in het leven, een wedloop tussen de langere en de kortere
termijn. In hoeverre dwarsbomen dan wel versterken ze elkaar? Het is begrijpelijk
dat de tijdgenoot vooral oog heeft voor de allerkortste termijn, waarvan welvaart en
vrede kunnen afhangen, en niet de afloop van langere termijnen kan afwachten.
Vandaar dat de crisis in het Midden-Oosten de bijeenkomst in St. Petersburg spoedig
naar de binnenpagina's van de kranten verdrong.
Nu kunnen we, met John Maynard Keynes, cynisch zeggen: ‘Op de lange duur
zijn we allemaal dood’, maar gemeenschappen, die willen overleven, kunnen zich
deze houding niet veroorloven. Trouwens, de meeste individuen is het lot van hun
kinderen en kleinkinderen ook niet onverschillig. Keynes had er geen.
NRC Handelsblad van 20-07-2006, pagina 7

De reikwijdte van een Nederlandse stem
Stel dat Nederlandse steden voortdurend onder raketvuur lagen vanuit een buurland.
De regering van dat land had daar geen schuld aan, maar een gewapende militie, die
zij niet onder controle kon - of misschien: niet wilde - krijgen. Zou het dan een
overdreven reactie van Nederland zijn als het zelf militaire actie ondernam om een
einde te maken aan die aanvallen?
Gelukkig bevindt Nederland zich niet in zo'n situatie, maar dat mag geen reden
voor ons zijn niet te proberen ons in te leven in de situatie waarin Israël zich nu
bevindt. In de Tweede Kamer bleek vorige week aan linkerzijde heel weinig van
zo'n inlevingsvermogen (of -wil). Alleen al het feit dat minister Bot terzake ter
verantwoording werd geroepen, toont in wat voor dromenland links vaak nog leeft.
In dat dromenland geldt dat wie goed doet goed ontmoet; en wanneer dat eens een
keer niet opgaat, dan ligt dat niet aan de boosdoener, maar aan zijn sociale
omstandigheden of aan de goeddoener zelf (hun zondebesef maakt ook sommige
christenen gevoelig voor deze redenering). Het is het omgekeerde van de
borreltafelstrategie: erop los slaan, en alles komt in orde (de VVD dacht zo in de
jaren '40 de Indonesische kwestie te kunnen oplossen). Links denkt eerder: lief zijn,
en alles komt in orde. In beide gevallen ontbreekt de analyse. Zeker: er kunnen
vraagtekens gezet worden achter de manier waarop Israël de Hezbollah in Libanon
tot zwijgen probeert te brengen. Moet de hele infrastructuur van dat land - om niet
te spreken van zijn bevolking - daaraan werkelijk ten slachtoffer vallen? Maar aan
de rechtmatigheid van de actie zelf kan niet getwijfeld worden. Zij is een daad van
zelfverdediging, ja een kwestie van overleven.
Een andere vraag die gesteld kan worden is of de Israëlische actie enig gewenst
effect zal sorteren, ja misschien niet een averechts gevolg zal hebben. Per slot van
rekening heeft Israël vorige soortgelijke acties tegen Libanon vroeg of laat moeten
afblazen en hebben deze meer bijgedragen aan de aanwakkering dan de onderdrukking
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van het extremisme. Maar ook deze legitieme vraag tast de legitimiteit van de actie
zelf niet aan.
Dit te constateren betekent niet het gevaar van de situatie te onderschatten. Vroegere
Israëlische acties waren in zoverre vrij ongevaarlijk, omdat de tegenstander, grosso
modo de Arabische wereld, zwak en verdeeld was. Het conflict bleef plaatselijk
beperkt. Nu evenwel is een andere speler op het toneel verschenen: het niet-Arabische
Iran, rijk aan olie, een nucleaire mogendheid in de dop, met de ambitie de
supermogendheid tussen Nijl en Eufraat te worden. De Hezbollah, door Iran
geïnspireerd en bewapend, is zijn troef in dit grotere spel.
De toestand is dus alarmerend. In elk geval biedt hij heel weinig ruimte voor het
existentiële optimisme dat links aanleiding geeft Israël en degenen die begrip hebben
voor de situatie waarin het zich bevindt, te kapittelen. Deze rubriek zingt niet mee
in het koor. De schrijver ervan is überhaupt weinig geneigd tot bedillen. Hij wil wel
toegeven dat, zodra hij in een artikel - soms al in de kop erboven - leest: Israël moet
dit.., Amerika moet dat.., Europa moet nog iets anders... en soortgelijke vermaningen
aan andere mogendheden, hij subiet met lezen ophoudt. Niet dat hij het altijd met ze
oneens is, maar de pretentie die eruit spreekt!
Hoever reikt de invloed van de Nederlandse commentator? Toch nauwelijks verder
dan zijn schrijftafel? In elk geval niet over de grenzen heen. Zelfs minister Bots
invloed is daar beperkt (zoals hij de eerste is die dat zal toegeven). Vandaar dat het
van nationale zelfoverschatting - van Kamer of pers -- getuigt hem inzake Israël ter
verantwoording te roepen.
Laat de Nederlandse commentator daarom volstaan met pogingen tot uitleggen
of, om een gewichtiger woord te gebruiken, analyseren (hoe is de toestand in kwestie
ontstaan, wat zijn de kansen van eventuele alternatieven enz.?). Dit werk, dat meer
kennis vergt dan opiniëren, levert overigens nog genoeg stof tot tegenspraak.
Het is waar dat veel lezers in de krant liever de bevestiging van hun sym- of
antipathieën en van hun (voor)oordelen lezen dan met onaangename waarheden
geconfronteerd te worden. Maar draagt verontwaardiging of geestdrift bij tot
verheldering (om niet eens te spreken van oplossing) van een situatie? Zulke
gevoelens, menselijk ook, luchten het gemoed. Dat is alles.
Maar staat de commentator of analyticus dan zelf als een onbeschreven blad
tegenover de gebeurtenissen en personen die hij beschrijft. Is hij, met andere woorden,
helemaal objectief? Nee, natuurlijk niet. Zijn sociale of culturele achtergrond bepaalt
misschien niet zijn zienswijze, maar kleurt haar wel. Dat is onvermijdelijk. En ook
niet erg - zolang hij zich er zelf maar bewust van is en die zienswijze niet als de enig
juiste of enig mogelijke proclameert.
We lijken ver afgedwaald van het thema Israël. Toch niet. Ik beken graag dat ook
mijn zienswijze op Israël gekleurd is door mijn achtergrond. En dan denk ik niet
zozeer aan de jaren 1940-1945 alswel aan het feit dat ik, gevormd (zoals zovelen
onzer) door wat wel de joods-helleens-christelijke cultuur wordt genoemd, vanzelf
meer gemeen heb met joden of Israëliërs dan met Arabieren. Het is veel misbruikte
woord solidariteit wil ik daarvoor niet eens gebruiken.
Intussen lijkt Israël bereid te spreken over de mogelijkheid van een internationale
strijdmacht in Zuid-Libanon. Als deze bereidverklaring niet bedoeld is als
bliksemafleider, is zij een sprankje hoop dat verwelkomd moet worden. Maar
onmiddellijk rijzen vragen over de omvang van die strijdmacht, over haar
samenstelling, over het politieke gezag waaraan zij gehoorzamen moet, over het
commando.
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Als het haar taak is de Hezbollah te ontwapenen, zal Uruzgan, daarbij vergeleken,
een picknick zijn. Over Uruzgan gesproken: bedreigt de toestand in Libanon de
wereldvrede niet meer dan die in Uruzgan? Zo ja, kunnen de Nederlandse soldaten,
voor Uruzgan bestemd, niet beter naar Libanon verlegd worden? Hier naderen we
het terrein waarop de Nederlandse commentator nog wél de illusie mag koesteren
dat zijn mening enigszins relevant kan zijn.
Wie zegt dat deze beschouwing pessimistisch is, heeft gelijk. De conferentie in
Rome heeft dit pessimisme nog versterkt. ‘Deskundigen op het gebied van
internationale betrekkingen zijn van nature pessimisten’, las ik laatst ergens. Nee,
niet van nature. Het is hun deskundigheid die hen pessimistisch maakt.
NRC Handelsblad van 27-07-2006, pagina 7

Het zwart-witdenken van de verongelijkte
Waarom verschilt de Nederlandse verwerking van de Tweede Wereldoorlog zo van
die in andere landen? Waarom is in Nederland de oorlog zo veel sterker een ijkpunt
gebleven? Zulke vragen wil Marjan Schwegman, wanneer zij per 1 maart 2007
directeur van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) wordt,
op de agenda plaatsen.
Dat idee heeft zij ontvouwd in een gesprek met onze krant op 25 juli en later met
enkele andere kranten. Een goed idee, omdat de wijze waarop de Nederlanders de
jaren 1940-'45 verwerkt hebben - of nog steeds niet verwerkt hebben - veel zegt over
onszelf, en het antwoord op die vragen kan bijdragen tot onze zelfkennis.
Als betrekkelijke buitenstaander bij het Nederlandse discours over de Duitse
bezettingsjaren - zelf heeft zij zich eerder gespecialiseerd in de nieuwste Italiaanse
geschiedenis - is zij telkens verbaasd, zegt zij, ‘over het verlangen naar
zwart-witdenken’ telkens wanneer de discussie opspeelt. Nog altijd blijkbaar, want
haar voorganger, J.C.H. Blom, heeft toch een zekere nuancering proberen aan te
brengen in dat zwart-witdenken.
Dit is eerder toe te schrijven aan de enorme invloed die de eerste directeur van het
NIOD, L. de Jong, heeft gehad op het beeld dat hele generaties hebben van die
bezettingsjaren. In zijn standaardwerk over Nederland en de Tweede Wereldoorlog
domineert het goed-foutcriterium - een in wezen moralistisch criterium. Dat heeft
mede daarom zo'n ingang weten te vinden bij de Nederlandse bevolking omdat deze
sowieso al sterk geneigd was de politiek door een moralistische bril te bekijken. De
invloed die de confessionele partijen op dit denken hebben gehad, is hierbij niet te
onderschatten, maar ook vrijzinnigen waren daar niet vrij van, hoewel bij hen het
legalisme veelal de plaats van moralisme innam.
Dat was allemaal vóór de Tweede Wereldoorlog. Wat dat betreft, viel De Jongs
zwart-wit- of goed-foutschema niet op onvoorbereide bodem. Maar er waren natuurlijk
ook andere factoren die maakten dat Nederland langer dan andere West- Europese
landen die een Duitse bezetting hadden meegemaakt, bleven hangen aan dat
zwart-witschema dat Marjan Schwegman zo verbaast.
Laat mij één van die factoren suggereren, zonder mij overigens te beroepen op
historisch onderzoek of de pretentie te hebben origineel te zijn. Die factor is dat
Nederland sinds 1813 niet meer door een vijandelijke mogendheid bezet was geweest
en sindsdien een, zeker in eigen ogen voorbeeldige, neutraliteit had betracht. Het
had geen deel aan de boze wereld.
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Daarom kwam de Duitse inval van 10 mei 1940 als een grote schok - groter wellicht
dan bij andere Europese volken, die al eerder in gewelddadige aanraking waren
gekomen met dezelfde vijand. Voor Frankrijk was de Tweede Wereldoorlog de derde
keer, na 1870-1871 en 1914-1918, dat het door de Duitsers onder de voet werd
gelopen. De Fransen wisten dus wat hun te wachten stond.
Dat was zelfs min of meer het geval met de neutrale Belgen en Denen. De
neutraliteit van het eerste land was al een keer in de Eerste Wereldoorlog door de
Duitsers geschonden geweest, en Denemarken had in de negentiende eeuw tweemaal
oorlog gevoerd met de Duitsers - oorlogen waarvan de herinnering in de Deense
literatuur bleef voortleven.
Het was eigenlijk alleen Noorwegen dat zich in dezelfde staat van psychische
onvoorbereidheid bevond als Nederland, toen de Duitsers er in april 1940
binnenvielen. Zou daar de manier waarop de Noren na de oorlog de kinderen
behandelden die Noorse vrouwen van Duitse soldaten hadden gekregen - grotendeels
werden die in tehuizen voor geestelijk on-volwaardige kinderen opgesloten - iets
mee te maken hebben?
Hoe dit ook zij - de Fransen, Belgen en Denen waren in 1940 meer door de wol
geverfd dan de Nederlanders. Voor de laatsten was de schok van de inval dus
dienovereenkomstig groter. Ja, zij vonden dat zij speciaal, juist door hun voorbeeldige
neutraliteit, die inval - en al de gevolgen ervan - niet verdiend hadden. Dat bleven
de voorbeeldige leerlingen die we ons voelden, de Duitsers nog lang nahouden.
Door die houding van moreel verongelijkte zou Nederland na de oorlog nog voor
problemen komen staan. Immers, economisch gezien was het in belangrijke mate
afhankelijk van zijn Duitse achterland. Nederland had dus belang bij een spoedige
herleving van de Duitse economie, dus van zijn economische macht. Hoe dat te
verzoenen met de behoefte aan rechtsherstel, om niet te spreken van vergelding of
wraak?
Ambitieuze wensen grote delen van Duitsland te annexeren (zonder bevolking!)
verdwenen dan ook spoedig in een la, en Elten en Tudderen werden ten slotte in 1963
teruggegeven. Intussen was Nederland Duitslands partner (in de Europese
Gemeenschap) en zelfs bondgenoot (in de NAVO) geworden. Daarmee was natuurlijk
een blijvende wrok jegens Duitsland nog veel minder te verzoenen.
Frankrijk, dat driemaal in zeventig jaar slachtoffer van Duitse agressie was geweest,
was al in 1950, vijf jaar na de oorlog, voorgegaan in verzoening door het initiatief
te nemen voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, spoedig gevolgd door
een Europese Defensiegemeenschap, waarin Duitsland (althans West-Duitsland)
vrijwel op voet van gelijkheid opgenomen zou moeten worden.
Natuurlijk waren hier Franse belangen in het spel, maar dat doet aan het beginsel
van een verzoening niet af. In elk geval kon Nederland moeilijk mokkend aan de
zijlijn blijven staan, met het argument dat het in 1940-'45 zo veel slechter door de
Duitsers was behandeld dan de andere bezette landen. Dat zorgde lange tijd voor een
spagaat in het Nederlandse denken over Duitsland, want aan de andere kant wilde
het toch ook graag profiteren van Duitslands groeiende economische macht en van
de bufferpositie die de Duitse troepen ten opzichte van het nog meer gevreesde
Oostblok innamen.
Intussen is op regeringsniveau dit verleden allang verwerkt. Het is alleen op het
niveau van de openbare mening dat het zwart-witdenken van de verongelijkte nog
wel eens opspeelt - vaak uit de behoefte die de kleine man soms voelt om de grote
buurman te jennen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

NRC Handelsblad van 03-08-2006, pagina 7

Niet eens krassen op een rots
Niet meer dan ‘krassen op een rots’ noemde Hella Haasse in haar gelijknamige boek
de invloed die ruim drie eeuwen Nederlandse heerschappij op volk en cultuur van
Indonesië hadden gehad. Laten commentatoren zich dus geen illusies maken over
de invloed van hun mening op seculaire ontwikkelingen, die zich heel langzaam en
bijna onzichtbaar voltrekken.
De Franse historicus Fernand Braudel sprak van de longue durée in de geschiedenis,
meer bepaald door geo- en demografische ontwikkelingen en klimatologische
gegevens dan door de politieke gebeurtenissen van de dag (of zelfs van de eeuw),
die hij de courte durée noemde. Daartussenin plaatste hij de moyenne durée, die hij
grotendeels liet samenvallen met het economisch gebeuren. Waar moeten we de voor
ons wél zichtbare en snelle opkomst van China en India plaatsen? Ergens tussen de
longue en moyenne durée, dunkt me. In elk geval zal deze ontwikkeling, als zij
ongestoord doorgaat, grote invloed hebben op de relatieve macht van Amerika en
Europa in de wereld.
‘Door de opkomst van Azië gaat de politieke kaart er heel anders uitzien’, zegt
Rob de Wijk, verbonden aan het instituut Clingendael en hoogleraar strategische
studies in Utrecht, in een reeks interessante beschouwingen in Trouw over dit
verschijnsel. We waren gewend op die kaart de Atlantische Oceaan in het midden
te zien, met links Amerika en rechts Europa.
Dat is nu anders aan het worden. ‘De Stille Oceaan ligt nu in het midden, met
rechts de Verenigde Staten en links de opkomende supermachten China en India en
daaronder Australië, dat voor de Amerikanen steeds belangrijker wordt’, zegt De
Wijk.
Waar ligt Europa op deze nieuwe kaart? Volgens De Wijk is het ‘een vlek links
bovenin’. ‘Het verwijdert zich van het politieke zwaartepunt en kan door onderlinge
verdeeldheid moeilijk op de monumentale politieke veranderingen inspelen’. Het
wordt voor Amerika, dat een halve eeuw lang zijn beschermer en partner was, steeds
onbelangrijker, vergeleken met China en India.
Wat daaraan te doen? Hier verlaat De Wijk het terrein van de analyse en betreedt
hij dat van de aanbeveling. Hij noemt verscheidene opties. Eén ervan heeft zijn sterke
voorkeur: ‘versnelde Europese integratie’. Als een strenge schoolmeester zegt hij
wat de Europese lidstaten en politici moeten doen.
De lidstaten moeten, conform de Lissabonstrategie van 2000, zonder dralen althans
een poging doen van Europa de meest innovatieve en concurrerende economie in de
wereld te maken. Bovendien moet er eenheid komen in het buitenlands beleid. En
ten slotte moeten politici ervan doordrongen zijn dat er geen alternatief is voor
eenheid.
Moeten, moeten, moeten. Let wel: ik ben het met die geboden niet oneens, maar
constateer dat we die, in verschillende toonaarden en versies, al vijftig à zestig jaar
gehoord hebben. Blijkbaar hebben ze steeds minder effect gehad, dat ze nu nog met
een bijna desperate aandrang herhaald moeten worden. Betekent dit niet dat we ons
moeten afvragen waarom die geboden niet worden gevolgd?
Jarenlang luidde het standaardantwoord op die vraag: het ligt aan de politieke
onwil van de politici. Ik heb dit altijd een dooddoener gevonden, maar nu heeft vorig
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jaar de uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland over de Europese
‘grondwet’ aangetoond dat dit antwoord ook fout is: de politici waren in meerderheid
vóór, maar de meeste kiezers tegen.
Het ligt dus niet aan de onwil van de politici, maar aan hun onvermogen tegen de
wil (of liever: onwil) van hun kiezers in te gaan. En waarom kunnen ze dat niet?
Omdat ze van hen afhankelijk zijn. We moeten dus naar andere oorzaken van de
Europese stagnatie zoeken. Eerst de diagnose, dan de therapie.
Te denken valt dan aan de taaiheid van de gehechtheid aan de nationale staat
(althans gemeenschap), zeker aan de taaiheid van de nationale verzorgingsstaat, of
aan het ontbreken (na het einde van de Koude Oorlog) van een gemeenschappelijke
vijand of bedreiger, die bij vroegere pogingen tot eenheid (de Verenigde Staten,
Nederland, Zwitserland bijv.) een onmisbaar element was om staten, provincies of
kantons bijeen te brengen en te houden.
Al die en andere oorzaken werden in de hoogtijdagen van het Europese
integratieproces veronachtzaamd. Gelukkig maar, want anders zou dat proces nooit
van stapel zijn gelopen. Maar nu wreekt die veronachtzaming zich en weten we
nauwelijks wat de werkelijke oorzaken zijn. Het is de taak van politieke en andere
wetenschappers dat uit te vinden - meer dan om te roepen om actie.
Trouwens, is dat ook niet de taak van de media? Kan investigative journalism zich
niet ook uitstrekken over dat terrein, eventueel ten koste van een paar kolommen vol
opinie? ‘Twee columnisten per dag is misschien wel genoeg’, zeggen Warna
Oosterbaan en Hans Wansink in hun tot nadenken stemmende artikel over de krant
van vandaag in M van zaterdag. Twee per dag? Dat is nog veel, zeg ik (op gevaar af
hiermee mijn eigen doodvonnis te tekenen).
Dertig jaar geleden schreef ik: mij wordt wel verweten dat ik zelden een oplossing
aangeef, ja mijn eigen mening haast nooit blootgeef. Dit verwijt wijs ik niet helemaal
van de hand. Het weerwoord dat ik hierop kan geven is dit: dit gebrek hangt samen
met het analytische karakter van mijn stukken. Bovendien: we worden al links en
rechts met meningen om de oren geslagen. Moet er nog eentje bij komen? Trouwens,
de mensen worden eerder door vraagtekens dan door uitroeptekens tot nadenken
aangezet.
Blijkens de ontwikkeling van de laatste dertig jaar - een zeer courte durée - hebben
deze woorden weinig effect gehad. Over de invloed van de commentator gesproken...
Niet eens krassen op een rots.
NRC Handelsblad van 10-08-2006, pagina 7

Vrijheid door beschaving bedreigd?
Er zijn nog mensen die zich herinneren dat het gebrom van de geallieerde
bommenwerpers die, over het bezette Nederland vliegend, dood en verderf over de
Duitse steden gingen brengen, hun als muziek in de oren klonk. En er zijn nog mensen
die dankbaar zijn dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki de oorlog verkort
hebben en dat zij zo de Japanse kampen hebben kunnen overleven - om niet te spreken
van de talloze Japanners (burgers en militairen) en Amerikaanse soldaten die daardoor
ook aan de dood ontkomen zijn.
Zijn die mensen daarom cynisch of amoreel? In verreweg de meeste gevallen niet.
Er blijkt alleen maar uit dat iemands moraliteit niet alleen afhankelijk is van de plaats
en tijd waarin hij leeft, maar ook van de mate van zijn betrokkenheid bij het conflict
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dat om zijn keuze vraagt. Daarom denken Israëliërs en Arabieren anders over het
geweld dat in Libanon en Noord-Israël heeft gewoed, dan, over 't algemeen,
Nederlanders vanuit hun betrekkelijke veiligheid.
De laatsten zullen dan ook (weer: over 't algemeen) geschokt zijn door wat Martin
van Creveld, alom gerespecteerd Israëlisch schrijver over strategische zaken, op 5/6
augustus op de Opiniepagina van deze krant schreef: ‘Wat men in Brussel en in
andere EU-hoofdsteden ook mag zeggen, het probleem in Libanon is niet dat de
Israëliërs buitensporig geweld gebruiken. Integendeel, het probleem is de verregaande
onwil waarvan zij in de loop van de jaren telkens weer blijk hebben gegeven om
genoeg geweld te gebruiken om het probleem eens en voor al op te lossen - om te
doen wat er gedaan moet worden, zonder uitleg en zonder excuses.
Deze onwil is ten dele ingegeven door gegronde angst voor veroordeling door de
internationale gemeenschap. Ze berust echter grotendeels op het simpele feit dat het
Israëlische leger, dat bestaat uit gewone Israëlische burgers, domweg niet capabel
is om te doen wat koning Hoessein van Jordanië in 1970 jegens de Palestijnen heeft
gedaan, en president Hafez Assad van Syrië in 1982 jegens hun eigen onderdanen beide malen met groot succes.’ (Beide malen werden tienduizenden, militairen en
burgers, planmatig over de kling gejaagd.)
Niet dat Van Creveld bepleit dat Israël het voorbeeld van Hoessein en Assad zal
volgen. Israël is daar, als democratisch land, gewoon niet toe in staat. In de
International Herald Tribune van 3 augustus schreef hij dan ook: ‘Als de geschiedenis
ons iets leert, dan is het dat Israël niet in staat zal zijn een volledige overwinning te
behalen door de Hezbollah uit te schakelen; vrede wordt bereikt door onderhandeling,
niet door kracht van wapenen.’ Het feit dat Israël niet het doel van zijn actie tegen
Hezbollah heeft bereikt - in de eerste plaats vrijlating van twee ontvoerde Israëlische
soldaten - lijkt hem gelijk te geven. Dat brengt ons op de vraag: ‘Is the West too civil
in war?’, kop boven een artikel van Cathy Young in diezelfde krant (11 augustus).
Is het Westen te beschaafd om oorlog te voeren? Die vraag koppelt zij aan het
verschijnsel dat pas in de Vietnamoorlog een factor van soms beslissende betekenis
werd: de alomtegenwoordigheid van de media, die de oorlog direct in de huiskamer
brachten (en daardoor president Johnson in 1968 dwongen zich niet herkiesbaar te
stellen).
‘Hoe zouden de Amerikanen gereageerd hebben als zij tijdens de Tweede
Wereldoorlog dagelijks geconfronteerd waren geweest met lijsten van gesneuvelde
Amerikanen en met beelden van dode en gewonde Duitsers, incluis kinderen en oude
mensen? Hoe zou het publiek gereageerd hebben als het even geschokt zou zijn
geweest door zowel Amerikaanse als Duitse slachtoffers als we nu geschokt zijn
door Amerikaanse en Iraakse (of Libanese) slachtoffers? Zou er dan nog sprake zijn
van een vrije wereld?’
Met andere woorden: kan onze beschaving onze vrijheid in gevaar brengen? Bindt
onze beschaving niet onze eigen handen - vooral tegenover een meedogenloze vijand?
Cathy Young acht die vragen wel legitiem, maar vreest dat we ons met die discussie
op een hellend vlak bevinden. Die discussie dan maar stopzetten? De morele en
andere dilemma's dan maar niet onder ogen zien? Helpen we onze vrijheid daarmee?
Van Creveld ziet die dilemma's wél onder ogen. In een interview in de Groene
Amsterdammer van 31 maart 1999 noemt hij de liberale staat met liberale
burgerrechten ‘een luxe die alleen mogelijk is bij interne vrede en samenhang. Het
is een triest dilemma: ruil je vrijheid voor veiligheid? En het antwoord is: ja. Ik heb
in de Verenigde Staten en Israël gezien dat mensen dat uiteindelijk altijd doen. Ook
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in West-Europa lijken mensen daartoe bereid.’ Ja, maar mensen zijn alleen bereid
een andere keuze te doen als ze zich in hun eigen veiligheid bedreigd voelen. En dat
doen de mensen in West-Europa nog niet.
Wie zorgt voor die veiligheid? Dat is nog altijd de taak van de staat, maar die is
zich over de hele linie aan het terugtrekken uit het leven van de burger. Dat is de
these van Van Crevelds boek The Rise and Decline of the State (1999). In de meeste
westerse landen zijn de burgers ook ontslagen van de dienstplicht en is de staat
afhankelijk van beroepsmilitairen, met gevolgen die we o.a. in Irak hebben kunnen
zien.
In Israël is het nog een volksleger dat vecht, ook met de gevolgen van dien: voor
het echte vuile werk op de grond zijn gewone dienstplichtigen niet - of althans: niet
lang - geschikt. Daar maken minder scrupuleuze tegenstanders natuurlijk gebruik
van.
NRC Handelsblad van 17-08-2006, pagina 7

Gevallen idolen
Heeft Nederland in Willem Aantjes zijn Günter Grass gehad? De eerste, tussen 1973
en 1978 fractievoorzitter van de antirevolutionairen en daarna van het CDA in de
Tweede Kamer, verzweeg 33 jaar lang zijn lidmaatschap van de Germaansche SS;
de tweede, icoon van links Duitsland, onthult nu pas, na 66 jaar, dat hij bij de
Waffen-SS gediend heeft.
Er zijn echter niet onwezenlijke verschillen tussen beide gevallen. Grass trad niet
in vreemde krijgsdienst; Aantjes wél (hoewel de Germaansche SS geen
vechtorganisatie was).
Grass deed het vrijwillig; Aantjes, die in Duitsland tewerkgesteld was, om zo naar
Nederland terug te kunnen. Beiden namen hun beslissing toen zij nog nauwelijks
volwassen waren: Grass net zeventien, Aantjes ongeveer twintig.
In 1976 schreef Grass: ‘Ik was te jong om schuldig te worden.’ Dat belette hem
later niet om, toen bondskanselier Kohl, een paar jaar jonger dan hij, zich eveneens
beriep op zijn jeugd tijdens de oorlog - ‘de genade van de late geboorte’ - daar slechts
woorden van hoon voor over te hebben.
Grass kwam uit eigen beweging tot zijn bekentenis (slechts heel weinigen kenden
zijn geheim). Van Aantjes' verleden liepen in eigen kring vage geruchten (maar
genoeg om hem in 1967 een ministerschap te laten mislopen). Het was Loe de Jong
die, optredend als aanklager en rechter tegelijkertijd, het in 1978 onthulde (daarbij
overigens verzwijgend dat het niet de Waffen-SS was waarbij Aantjes zich had
aangesloten). Aantjes werd zwaar gestraft: politiek was hij voortaan dood.
Van Grass moeten we zo'n eind nog maar afwachten. Op 78-jarige leeftijd hoeft
hij geen anonimiteit te vrezen. Zijn boeken zullen niet minder goed verkocht worden.
Het icoonkarakter hadden beiden weer gemeen. Grass vertegenwoordigde tot ver
buiten de grenzen het ‘goede’ Duitsland. Talloze eerbewijzen vielen hem ten deel,
in de eerste plaats de Nobelprijs, maar ook in Polen en Tsjechoslowakije. Aantjes
had zich met zijn zogeheten Bergrede tot symbool gemaakt van christelijke
progressieve politiek, die ook vredespolitiek wilde zijn. Hij heeft trouwens nog
bewonderaars, die graag naar hem luisteren.
Het debat om Aantjes is verleden tijd. Dat om Grass zal nog geruime tijd woeden.
De eerste reacties tonen de geschoktheid van, vooral, intellectueel Duitsland - geschokt
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niet zozeer door zijn verleden als SS'er - korte tijd in de laatste oorlogsmaanden als wel door zijn lange zwijgen, terwijl hij wél bij vrijwel elke gelegenheid zijn mond
opendeed als ware hij Duitslands geweten.
Het onderscheid dat hier gemaakt wordt, is juist. Een Duitse jongen die elf jaar
was toen de oorlog uitbrak en thuis geen weerwerk kreeg tegen zijn
nationaal-socialistische opvoeding op school en in de Hitlerjugend, kun je het moeilijk
kwalijk nemen dat hij geen bezwaar maakte tegen inlijving bij de Waffen-SS, die
voor hem, naar eigen zeggen, toen ‘niet iets afschrikwekkends, maar een elite-eenheid’
was. De levensweg van talloze Duitse jongens.
Overigens was die aansluiting niet vrijwillig: hij had zich (vrijwillig) bij de marine
gemeld, maar daar namen ze eind 1944 geen mannen meer aan. Zo kwam hij, onder
nog niet helemaal opgehelderde omstandigheden, terecht bij de Waffen-SS. Die was
trouwens haar elitekarakter al kwijt: in die laatste oorlogsmaanden nam zij vrijwel
iedereen aan. Ze telde toen ongeveer 900.000 man. Die waren niet allemaal
oorlogsmisdadiger.
Dat hij tot de SS behoord heeft, ziet dus bijna niemand in Duitsland als een smet.
Anders is dat met zijn lange verzwijgen van dat verleden. Juist van hem, die, vooral
in de jaren dat de CDU aan het bewind was, de regering kastijdde omdat zij, volgens
hem, meedeed aan het verdringen van het verleden, had een grotere openhartigheid
mogen worden verwacht. Het zou zijn morele gezag slechts hebben vergroot. Nu
deed hij het voorkomen alsof hij als jongen slechts bij de luchtafweer had gediend,
waarover hij overtuigend wist te vertellen.
Hij liet kansen lopen om voor de draad te komen. Zo had hij, toen in 1985 Kohl
en president Reagan een oorlogsbegraafplaats bezochten waar, onder vele anderen,
49 SS'ers liggen - van wie er 32 jonger van 25 jaar waren toen zij sneuvelden - kunnen
zeggen: ‘Voor hetzelfde geld lag ook ik daar.’ Hij had zijn leeftijdgenoten die daar
lagen, kunnen bevrijden van de vloek oorlogsmisdadiger te zijn. Maar nee, hij noemde
dit bezoek een ‘geschiedvervalsing, waarvan de op publiciteit gerichte berekening
alle betrokkenen kwetst’.
Gevraagd naar de redenen van zijnlange zwijgen, zegt hij in een televisiegesprek
met Ulrich Wickert: ‘Ik kan de redenen nog niet precies noemen.’ Maar in hetzelfde
gesprek heeft hij het, net als in zijn zojuist verschenen memoires, over de ‘schuld
die blijft’ en de ‘schaamte achteraf’ daarover. En toch: ‘Ik was mij ook van geen
schuld bewust.’
Hoe klopten die verklaringen met elkaar? Zou hij er niet beter aan hebben gedaan
nog iets langer te zwijgen - tot hij tot volledige klaarheid zou zijn gekomen? Natuurlijk
zijn er die het eigenlijke antwoord al weten: als hij eerder zou hebben gesproken,
zou hij de Nobelprijs nooit hebben gekregen; en dan wordt verwezen naar Mitterrand
die nooit president van de socialistische partij en van Frankrijk zou zijn geworden
als bekend was geweest dat hij een hoge onderscheiding had gekregen van de
collaborerende maarschalk Pétain.
Ook wordt Grass ervan verdacht zijn onthulling precies getimed te hebben. Op
een goed ogenblik zou die tóch komen (misschien wel uit de Stasi-archieven). Daarom
zou hij de zaak zelf in de hand hebben willen houden om te voorkomen dat anderen,
vóór of na zijn dood, er zich meester van zouden maken. Zijn verklaring dat ‘ik het
laatste woord wil hebben’, is met deze verdenking op z'n minst niet in strijd.
Zijn eerste reactie op de verbazing over zijn lange zwijgen is in elk geval
onbevredigend: hij ziet er pogingen in hem tot ‘onpersoon’ te verklaren. Nu, hij heeft
eerder zichzélf jarenlang anders voorgedaan dan hij was. Hij moet niet klagen als
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hij met dezelfde maat gemeten wordt als hij anderen placht te meten. Overigens
waren de reacties over 't algemeen opmerkelijk mild. Van degenen die recht van
spreken hebben was de toneelschrijver Rolf Hochhuth (Der Stellvertreter) eigenlijk
de enige die zware woorden gebruikte: ekelhaft (walgelijk) noemde hij Grass' zwijgen.
Nu Grass in zijn memoires misschien wel zijn, maar niet het laatste woord heeft
gesproken, moet het voorlopige oordeel luiden dat het erge van de zaak niet is dat
Grass' morele gezag is aangetast -- de SPD zal hem zeker niet meer als spreker op
haar verkiezingsbetogingen uitnodigen - maar dat het cynisme zal toenemen: als
Grass niet meer te vertrouwen is, wie dan wel?
NRC Handelsblad van 24-08-2006, pagina 9

Grasssprietjes*
Van twee bekende Duitsers zijn ongeveer tegelijkertijd jeugdherinneringen
uitgekomen. De eerste is Günter Grass, wiens herinneringen nu al bijna twee weken
stof doen opwaaien, omdat hij erin onthult dat hij, 17 jaar oud, soldaat in de
Waffen-SS is geweest (tot nog toe had hij altijd gezegd bij de luchtafweer gediend
te hebben). De andere is Joachim Fest, met 79 één jaar ouder dan Grass. Hij komt
uit een heel ander milieu dan deze. Zijn vader was directeur van een school, tot hij
wegens antinazigezindheid in 1933 ontslagen werd. Bovendien was hij katholiek en
conservatief, terwijl Grass als jongen overtuigd nazi was en nog steeds fulmineert
tegen wat hij de katholieke ‘mufte’ noemt.
Het was niet gemakkelijk voor een verarmd gezin als dat van Fest zijn kinderen
te behoeden voor de verleidingen die onderworpenheid aan het regime bood. Toch
deed vader Fest het. Toen een zoon zich vrijwillig bij de Luftwaffe meldde om zo
aan de Waffen-SS te ontkomen, was hij woedend: ‘Je meldt je niet vrijwillig voor
Hitlers misdadige oorlog.’ Wat zoon Joachim betreft, spreekt de titel van zijn
herinneringen al voor zichzelf: Ich nicht.
Toch krijg je de indruk dat links Duitsland het verleden van de jonge Grass eerder
vergeeft (op zichzelf terecht overigens) dan het cultuurconservatisme van Fest, die
schrijver is van standaardbiografieën van Hitler en Albert Speer en als uitgever van
de Frankfurter Allgemeine de historicus Ernst Nolte gelegenheid gaf zijn omstreden
theorie over de oorzaken van de jodenmoord te lanceren, die aanleiding zou geven
tot de Historikerstreit.
Deze achtergrond diene als inleiding tot een vraag waarmee de historicus Johann
Chapoutot (mij verder onbekend) zijn dubbelbespreking van beide herinneringen in
Le Monde van 26 augustus eindigt: beide werken confronteren ons met de ‘kwellende
vraag, waardoor waanzin, het absolute kwaad of weet ik wat voor cultureel
determinisme dat Hitler met Luther verbindt, overbodig worden als uitleg: wat zouden
wij in zo'n geval gedaan hebben’?
Ik moet bekennen dat ik mijzelf ook telkens die vraag stel wanneer ik kennis neem
van (autobiografieën) van Duitse leeftijdgenoten of jongeren. Wat zou ik als Duitse
jongen, met een Duitse opvoeding, in 1933 en later gedaan hebben? Zou ik als tiener
(of zelfs ouder) verzet tegen Hitler hebben gepleegd? Ik hoop dat ik dan sterk genoeg
zou zijn geweest om althans weerstand te bieden aan de verleidingen van het regime,
maar het antwoord op die vraag is, vrees ik, minder stellig dan ik wel zou wensen.
Ik kan slechts het toeval zegenen dat ik in die tijd geen Duitse jongen was.
*

Met excuses aan Frederik van Eeden, alias Cornelis Paradijs.
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Maar de vraag naar een cultureel determinisme dat in Luther een soort voorloper
van Hitler ziet, vind ik niet minder ‘kwellend’. De historicus Pieter Geyl bestreed
dit determinisme en de these dat wij Hitlers ‘misdadige waanzin’ moeten zien als
‘de natuurlijke culminatie van een eeuwenlange Duitse geschiedenis’, maar zonder
die geschiedenis, de Romantiek bijvoorbeeld, is die waanzin toch ook niet helemaal
te verklaren?
Duitsers zelf maakten zich al vroeger zorgen over de duistere onderstromen in die
geschiedenis. Zo schreef Goethe in 1830 (hoogtij van de Romantiek) over het
‘ziekelijke enthousiasme van ons volk’, waarin - en nu laat ik het verder onvertaald
- ‘ein Geist sensueller Exaltation waltet, etwas überschwengliches, das mich
fremdartig anweht’.
Thomas Mann schreef ongeveer een eeuw later: ‘De Duitser denkt niet politiek,
maar tragisch, mythisch, heroïsch’ en onderscheidt zich daardoor van andere Europese
volken. Het verklaart zijn eenzaamheid, die door verscheidenen wordt opgemerkt,
o.a. door de jezuïet pater Alfred Delp, die het in zijn laatste aantekeningen vóór zijn
terechtstelling in 1944 heeft over ‘dieses Volk, im Grunde so einsam und ratlos trotz
all der marschierenden und deklamierenden Sicherheit’.
Ook de Zwitser Carl J. Burckhardt noemt Duitsland ‘die sonderbare und einsame
Nation, in der die höchsten und niedrigsten Eigenschaften in so heimlicher Mischung
beieinander wohnen, so dass gar oft die Mass des Hohen die Grenzen des Niedrigen
verwischen, und diese grenzenlose Urteilsschwäche ersteht, die Goethe lebenslang
in der Natur seines Volkes so überaus erschreckte’.
Vlak na de oorlog schreef de Nederlandse theoloog (later professor) H. Berkhof,
die in Duitsland had gewerkt: ‘In het snelle en brutale proces van achterstand-inhalen
werd Duitsland juist het gebied waar de afgronden en demonieën van Europa's weg
het meest onverhuld openbaar werden.’ Elders noemt hij ‘de gevaren en gevolgen
van de moderne autonome cultuur (die) pas in Duitsland voluit zichtbaar zijn
geworden’. Hij zag in de Duitse geschiedenis een aparte manifestatie van een Europese
ontwikkeling, dus niet iets zó verschillends. Wat daar ook van zij - zulke gedachten
kwamen op bij mij - zelf deel van een cultuur die allerminst tragisch, mythisch of
heroïsch, eerder gezapig is - bij het lezen van Grass' bekentenis: dat overdreven
(überschwenglich?) schuldgevoel over wat hij als jongen van 17, ja van 12, gedaan
of juist niet gedaan had; dat onvermogen om zelfs nu nog zijn lange zwijgen
bevredigend te verklaren. Net wanneer iedereen Duitsland een ‘normaal’ land is gaan
vinden, doemen de demonen van het verleden weer op.
In mijn artikel van 24 augustus trok ik een vergelijking tussen Grass en Willem
Aantjes, die, tewerkgesteld in Duitsland, in aansluiting bij de Germaansche SS een
middel zag om zo naar Nederland te kunnen terugkeren. Ook hij had daar jaren over
gezwegen. Een vergelijking met de Italiaanse schrijver en (evenals Grass)
Nobelprijswinnaar Dario Fo levert meer punten van overeenkomst op.
Na zijn bevrijding in 1943 door de Duitsers richtte Mussolini, onder Duitse
bescherming, in Noord-Italië zijn ‘Repubblica Italiana Sociale’ op, waarin hij zijn
totalitarisme dacht beter te kunnen verwerkelijken dan hij tussen 1922 en 1943 in
het koninkrijk Italië had kunnen doen. De 17-jarige Fo, woonachtig in Noord-Italië,
zag in aansluiting bij Mussolini's leger een mogelijkheid om aan tewerkstelling in
Duitsland te ontkomen. Na een paar weken deserteerde hij. Gevraagd naar het
geval-Grass zei hij: ‘De jonge Grass heeft zich zeker gemeld omdat hij door
romantische, heldhaftige wellingen werd gedreven. Bij ons (in Italië) overheersten
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opportunisme en overlevenswil. Aan het eind stonden wij er beter voor. Om het met
Brecht te zeggen: gelukkig het land dat geen helden nodig heeft.
NRC Handelsblad van 31-08-2006, pagina 7

De rustverstoorder
Ongetwijfeld hebben wij, deugdzame Nederlanders, die bovendien zestig jaar geleden
een rechtmatige oorlog tegen Indonesische ‘terroristen’ voerden - het recht te oordelen
over Israël, een land waarmee wij ons veertig jaar geleden als één man solidair
verklaarden - een solidariteit die zó ver ging dat wij zelfs op onze auto's stickers
plakten met de leus: ‘Ik sta achter Israël.’
Over dat recht is dus geen discussie mogelijk. Interessant blijft echter de vraag
hoe het komt dat onze sympathie met Israël in betrekkelijk korte tijd omgeslagen is
in kritiek en veroordeling. Zeker, ditzelfde proces is zichtbaar in andere Europese
landen, maar omdat in Nederland de solidariteit met Israël bijzonder groot was hetzij uit schuldgevoel dat wij in 1940-'45 de Duitsers een groter percentage joden
hebben laten vermoorden dan elders in West-Europa het geval was, hetzij omdat
veel Nederlanders die solidariteit al met de paplepel van het Oude Testament was
ingegoten - is die omslag bij ons bijzonder opmerkelijk.
Een paar weken geleden heeft het Britse weekblad The Economist een
poginggedaan de oorzaken van deze omslag - niet speciaal in Nederland, maar in
heel West-Europa - na te gaan. Immers in vele Europese steden waren er sinds Israëls
aanval op Libanon vele demonstraties onder de vlag van Hezbollah, waaraan niet
alleen islamieten meededen.
Niet iedereen deed daaraan mee, maar er waren toch meerderheden die vonden
dat Israëls antwoord op de oorspronkelijke aanval van Hezbollah buiten proportie
was: 63 procent in Engeland, 75 procent in Duitsland (Frankrijk is traditioneel al
meer anti-Israël). Trouwens, al in 2003 had een peiling uitgewezen dat 59 procent
van de Europeanen Israël als een groter gevaar voor de wereldvrede beschouwden
dan Iran, Noord-Korea en Pakistan.
Antisemitisme heeft met deze omslag weinig te maken, meent The Economist.
Immers, in Midden-Europa is het antisemitisme endemisch sterker, maar schijnt de
steun aan Israël groter te zijn. Dat is misschien waar, maar in West-Europa kan, bij
primair denkenden - en dat zijn er velen -, kritiek op Israël gemakkelijk overgaan in
kritiek op de joden.
Vroeger was links over 't algemeen meer pro-Israël dan rechts. (Nóg vroeger, in
de 19de eeuw, bestond er een links antisemitisme. De kapitalist werd vaak met joodse
trekken afgebeeld.) Tot en met de Zesdaagse oorlog van 1967 bleef de solidariteit
van links met Israël bestaan. Het waren linkse Franse regeringen die Israël hadden
voorzien van nucleaire capaciteit en een luchtmacht. Maar na Israëls klinkende
overwinning van 1967, waarbij het grote stukken Arabisch land onder zijn gezag
bracht, verloor het geleidelijk zijn positie van underdog, die mede had bijgedragen
tot zijn populariteit. Daarbij kwam dat de Arbeiderspartij, die sinds 1948 aan het
bewind was geweest, steeds meer terrein begon te verliezen aan rechtse partijen,
zoals de Likud.
Zo verschoof langzamerhand de sympathie voor Israël naar de Palestijnen, die nu
als de underdog werden gezien. Sympathie voor hen werd in sommige kringen zelfs
chic. In Nederland is vooral Gretta Duisenberg symbool voor dit soort sympathie.
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Dat was allemaal vóór de jongste oorlog in het Midden-Oosten, die Israël kennelijk
verloren - althans niet gewonnen - heeft, zonder dat dit in Europa tot uitbarstingen
van bezorgdheid om het lot van Israël heeft geleid. Eerder was de reactie: eigen
schuld.
Het groeiende anti-Amerikanisme - zeker sinds Bush jr. aan het bewind is en steeds
meer een ramp bleek - is ook debet aan het slinken van de sympathie voor Israël.
Amerika immers is Israëls enige bondgenoot en steunt het door dik en dun. Als
eerlijke makelaar in het conflict kan het zeker niet meer fungeren. Het paradoxale
gevolg is dat Israël zijn bondgenootschap met Amerika deels betaalt met verlies aan
steun bij Europa, dat overigens ook bondgenoot van Amerika is. Natuurlijk mogen
we als factor in deze geleidelijke vervreemding tussen Europa en Israël niet het
optreden van Israël zelf uitschakelen. Dat is op z'n minst weinig tactvol tegenover
de Palestijnen, soms zelfs uitgesproken koloniaal. Ook geen aanbeveling bij links.
Daarbij komt dat de niet altijd even subtiele herinneringen aan Europa's schuld jegens
Israël wegens de jodenmoord steeds meer als een soort chantage werden ondervonden
en zeker minder gehoor vonden bij generaties die zelf zich van geen enkele schuld
bewust waren.
Eén factor laat The Economist buiten beschouwing, en dat is de wrok bij veel
Europeanen - en zeker veel Nederlanders - jegens iedereen die, in hun ogen, de rust
verstoort en dus hun behaaglijke welvaart in gevaar brengt. Moeten ze, na een halve
eeuw onder de dreiging van de Koude Oorlog geleefd te hebben, weer bang voor
oorlog worden? De rustverstoorder is in hun ogen Israël, niet degenen die het in zijn
bestaan bedreigen.
NRC Handelsblad van 07-09-2006, pagina 9

Plotselinge fascinatie met religie
In haar maandelijkse, altijd lezenswaardige bijdrage aan het zaterdagse katern
Wetenschap & Onderwijs van deze krant schreef Marita Mathijsen, die docent
twintigste-eeuwse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam is, op 2 september
terloops even over de twintigste-eeuwse schrijvers, die ‘vanzelfsprekend atheïstisch’
waren. ‘Geloven’, zo ging zij door, ‘werd een taboe in intellectuele kringen. De hele
rimram van het geloof leek in de jaren tachtig opgedoekt te worden, langzaam maar
definitief. Alleen een enkele streekromanschrijver schreef nog christelijke boeken.’
Het waren overigens niet alleen christelijke schrijvers wie in die kringen hoon ten
deel viel. Iedereen die zich christen noemde - en zeker iedere christelijke politicus werd bij voorbaat als huichelaar bestempeld. Het merkwaardige was dat gelovige
joden en moslims gespaard werden. Waarom? Angst voor racist uitgemaakt te worden
is daarvan de verklaring. Tja, ook die verlichte - of zich verlicht wanende - kringen
zijn niet vrij van hypocrisie.
Maar... ‘de tijden zijn veranderd’, zegt Marita Mathijsen, ‘gelovig schrijven is niet
meer achterlijk’. Zie het reusachtige succes dat het laatste boek van Jan Siebelink,
Knielen op een bed violen, heeft. Het is niet langer bon ton te honen of, op z'n best,
meewarig te glimlachen over godsdienst. Het is weer een factor waar rekening mee
gehouden wordt, ook door niet-gelovigen. Dat geldt ook voor de politiek.
Die verandering is gauw gegaan. Nog geen vier jaar geleden hield Job Cohen,
burgemeester van Amsterdam, een lezing waarin hij betoogde dat de integratie van
migranten ‘nog wel het best via hun geloof zou kunnen verlopen’. Een jaar later
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voegde hij daaraan toe: ‘Wij zijn van God los en hebben geen andere bindingskaders
in de aanbieding.’
Nu, dit kwam Cohen, die zichzelf een seculiere sociaal-democraat noemt, op flinke
kritiek uit eigen partij, waar seculieren veruit in de meerderheid zijn, aldus Cohen,
te staan. Die meerderheid schijnt dan te zijn vergeten dat de PvdA wel degelijk
religieuze, vooral protestantse, wortels heeft. Het was een predikant, Willem Banning,
die na de oorlog de ideologische grondslag voor de partij legde. Ja, soms spraken
liberalen spottend over haar als ‘domineespartij’.
Maar dat die kentering in de houding tot religie snel is gegaan, blijkt alleen al
hieruit dat in juni van dit jaar de sociaaldemocratische denktank Wiardi Beckman
Stichting een conferentie hield over ‘Geloof en politiek’ en het maandblad vandie
stichting, Socialisme en Democratie, haar juli/augustus nummer aan hetzelfde thema
wijdde.
Cohen, die ook op die conferentie een lezing hield (waarvan de verkorte tekst in
dat nummer te lezen is), zei dan ook: ‘ook dat is een realiteit: de fascinatie met religie
binnen onze partij’. Thijs Wöltgens, oud-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede
Kamer, gaat verder en schrijft: ‘Geloof is iets heel natuurlijks.’
Neutraler is Jos de Beus, die weleens de ideoloog van de PvdA wordt genoemd:
volgens hem ‘zou de PvdA ook haar secularisme opnieuw moeten onderzoeken en
verwoorden door een verhouding te zoeken met de huidige beleving van christendom’.
Het meest ouderwets is nog het Eerste-Kamerlid Marijke Linthorst, die vindt dat de
democratische meerderheid maar moet uitmaken wat de ‘hogere waarheid’ is.
Godbewaarme voor zo'n uitspraak: die kan een jaar later volkomen anders luiden.
Democratie is heel mooi, maar niet als verkondiger van ‘hogere’ waarheden.
Wat is overigens de oorzaak van die plotselinge fascinatie met religie? Ongetwijfeld
is die te vinden in de snelle opkomst van de islam, niet alleen als externe, maar ook
als interne machtsfactor. Die dwingt ons die religie ernstig te nemen, en van die
plotselinge ernst profiteert ook het christendom. Als het om miljoenen gelovigen potentiële kiezers - gaat, kun je als politieke partij niet de ene religie ernstig nemen
en de andere niet.
Maar dat verklaart nog niet de snelheid waarmee de kentering in de houding
tegenover het verschijnsel godsdienst zich heeft voltrokken. De schok die 11
september 2001 heeft veroorzaakt, is geen voldoende verklaring. Dat toont de kritiek
wel aan die Cohen nog in 2002 en 2003 wekte. Nee, het is waarschijnlijker dat de
moord, drie jaar na 11 september, op Theo van Gogh in Amsterdam, het mekka van
het secularisme, dit heeft ontketend. Nu kwam de islam wel heel dicht bij het eigen
hachje van de spraakmakende gemeente, waartoe de filmmaker Van Gogh had
behoord.
Merkwaardig is dat de andere groteseculiere partij, de VVD, zich tot dusver
nauwelijks gedwongen heeft gevoeld tot reflectie over het verschijnsel godsdienst.
Bolkestein heeft daar een jaar of tien geleden wel een poging toe gewaagd, maar is
toen in eigen partij weggehoond. Hij zette niet door. Is die partij dan toch een
‘tennisclub die aan politiek doet’, waarvoor een VVD'er, aldus geciteerd in deze
krant van 30 augustus, haar uitmaakte?
‘In het huis van mijn krant wonen vrijdenkers’, zegt de scheidende hoofdredacteur
van deze krant in het nummer van 9 september. Vrijdenker - wat een prachtig
negentiende-eeuws woord voor wat we nu secularist noemen. Zelf heb ik ruim tien
jaar gediend onder een echte vrijdenker, die hoofdredacteur van een liberale krant
was. Op ochtendvergaderingen van de krant placht hij te spreken over
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‘christenhonden’. Schertsend natuurlijk, maar blijkbaar zonder te bedenken dat er
onder zijn redacteuren ook gelovigen waren, die zich door dit soort humor gekwetst
zouden kunnen voelen.
Maar hij was niet helemaal consequent: wanneer hij een nieuwe bureauredacteur
zocht, had hij een voorkeur voor sollicitanten van rechtzinnig-protestantsen huize.
Die waren, zei hij, doorgaans nauwgezet en consciëntieus (wat een bureauredacteur
vóór alles moet zijn) en niet geneigd zich met het beleid van de krant te bemoeien.
Wat dat betreft, leek hij op Voltaire, maar die verzocht tenminste nog zijn gasten
zich niet spottend over God uit te laten in aanwezigheid van zijn bedienden, want
die nuttige en betrouwbare lieden, die nog in God geloofden, zouden dan misschien
hun geloof verliezen en er met zijn tafelzilver vandoor gaan.
Voltaire geldt als een van de geestelijke vaders van de Franse Revolutie, die zege
van de vrijdenkerij. Zij eindigde echter in het schrikbewind van Robespierre (die
overigens niet zonder een cultus van het ‘Opperwezen’ kon), tot ten slotte Napoleon
met weinig vrijzinnige maatregelen weer orde op zaken stelde.
Daarmee is vrijzinnigheid of vrijdenkerij niet veroordeeld, maar zij heeft, zoals
alles hier op aarde (anders dan in de hemel), tegenwichten nodig.

Rectificatie / Gerectificeerd
In de rubriek Dezer dagen (14 september, pagina 7) schrijft J.L. Heldring dat Marita
Mathijsen docent twintigste-eeuwse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam’
is. Zij is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan die universiteit, met als
specialisatie de negentiende eeuw.
NRC Handelsblad van 14-09-2006, pagina 7

Breuklijnen en karrensporen
Zou Ben Knapen zijn Huizinga niet hebben meegenomen naar Jakarta, dat nu zijn
standplaats is? In zijn column van 6 september verwijst hij naar een bekende uitspraak
van die grote historicus, die daarin, aldus Knapen, Nederland plaatste ‘ergens tussen
Midden-Europa en de Angelsaksische wereld in’. Maar dat deed Huizinga niet.
Hoe immers luidt die passage in Nederland's geestesmerk (1934) werkelijk? ‘Over
Delfzijl en Vaals loopt de grens tussen West- en Midden-Europa’. Huizinga plaatste
Duitsland dus duidelijk in Midden-Europa. En Nederland? ‘In onze westelijkheid
ligt onze kracht en de reden van ons bestaan.’ Nederland behoorde dus, volgens
Huizinga, tot het Westen - anders dan Duitsland.
Hij preciseert die plaatsbepaling nog nader: ‘Wij horen aan de Atlantische kant.
Ons zwaartepunt ligt op en over zee. Ons gezelschap is dat der Westelijke volken,
van het grote volk in de eerste plaats dat de moderne staatsorde schiep en nog de
vrijheid handhaaft.’
Het is mij altijd onduidelijk gebleven of Huizinga met dat ‘grote volk’ Brittannië
dan wel de Verenigde Staten bedoelde, maar duidelijk is in elk geval dat hij Nederland
‘aan de Atlantische kant’ plaatste, dus niet, zoals Knapen schreef, ‘ergens tussen
Midden-Europa en de Angelsaksische wereld in’.
Knapens geheugen mag hem enigszins in de steek hebben gelaten, met zijn
conclusie ben ik het wél eens: ‘Tot de dag van vandaag delen we ons lot meer met
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Amerikanen, Britten, Australiërs dan bijvoorbeeld met Fransen, Belgen en Duitsers
- als we tenminste kijken naar onderwerpen waar het echt om leven en dood gaat,
zoals mogelijke vuurgevechten met de Talibaan in het zuiden van Afghanistan of,
enkele jaren geleden, in Irak.’
Let wel: dit is de constatering van een feit, niet een goedkeuring ervan. Zelf heb
ik hier twee maanden geleden geopperd dat de Nederlandse militairen in Uruzgan
misschien beter naar Libanon verlegd zouden kunnen worden, omdat daar de
wereldvrede meer bedreigd werd. Wat er van die suggestie ook zij - die militairen
blijven, met Amerikanen, Canadezen en Britten, in Uruzgan, Libanon overlatend
aan Fransen, Italianen en Duitsers (de laatsten, vrijwel risicoloos, voor de kust).
Wat dat betreft heeft Nederland dus weer de kant van de Angelsaksen gekozen en
lijkt de ‘eeuwenoude breuklijn’ die Knapen constateert ‘tussen hen die zich eerder
thuis voelen op het Europese vasteland en de atlantici’, weer bevestigd. Als er sprake
is van zo'n breuklijn, dan hebben de ‘atlantici’ opnieuw aan het langste eind getrokken.
Maar in de laatste halve eeuw is de wereldkaart een paar maal grondig veranderd.
De vraag kan dus gesteld worden of die breuklijn nog geldt. Ruim tien jaar nadat
Huizinga de grens tussen West- en Midden-Europa langs Delfzijl en Vaals had
getrokken, bestond Midden-Europa niet meer. De Sovjet-Unie had het (incluis
Oost-Duitsland) tot zich getrokken. Er bestonden alleen maar Oost- en West-Europa.
Tot West-Europa ging het grootste en rijkste deel van Duitsland behoren. Het werd
er zelfs politiek, militair en cultureel in geïntegreerd. Maar na 45 jaar verschoven de
grenzen opnieuw. Duitsland werd herenigd en deel van het Westen, evenals de
voormalige satellieten van de Sovjet-Unie. Rusland werd niet langer als een bedreiging
gezien; voor veel Duitsers (zoals ex-bondskanselier Schröder) werd het eerder een
verleiding.
Sommige zagen dat al eerder. Zo schreef de historicus M.C. Brands in 1983 - twee
jaar vóór Gorbatsjov en bijna zeven jaar vóór de val van de Muur - dat ‘daar waar
het moderne asfalt begint af te brokkelen, de oude karrensporen duidelijk zichtbaar
worden, en die karrensporen lopen (wat Duitsland betreft) van West naar Oost’
(terwijl de historicus Brands ‘oude karrensporen ontwaart, ontwaart de historicus
Knapen ‘eeuwenoude breuklijnen’).
En Nederland? Hoe lang laat zich hier Knapens ‘eeuwenoude breuklijnen’ nog
gelden? Het was vorig jaar al opmerkelijk dat minister Bot openlijk de vraag legitiem
had genoemd of, achteraf bezien, de Amerikaanse aanval op Irak in 2003 wel
verstandig was geweest. Deze aarzelende deviatie kwam hem toen in de Kamer op
een scherpe berisping van de VVD'er Van Baalen te staan, die toen nog pal achter
Amerika stond.
En nu spreekt Bot, naar aanleiding van de geheime Amerikaanse detentiecentra,
in welker bestaan hij (op gezag van zijn Amerikaanse collega Rice) niet had geloofd,
van een ‘deuk in de vertrouwensrelatie’ met Amerika, dat nu erkent dat ze wél bestaan.
‘Bondgenoten gaan niet op een dergelijke manier met elkaar om’, zegt Bot nu, die
ook spreekt van een ‘immense teleurstelling’: ‘Je voelt je dan toch bekocht als je
ineens moet ervaren dat wat je is toegezegd, niet waar blijkt te zijn.’
Krasse taal! Heeft een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zich ooit zo
scherp uitgelaten over de grote bondgenoot (als we even afzien van Luns' teleurstelling
over Amerika's ‘desertie’ inzake Nieuw-Guinea in 1962)? Is de ‘eeuwenoude
breuklijn’ doorkruist door een nieuwe breuk?
Overigens deed Bots kwalificatie ‘deuk in de vertrouwensrelatie’ bij mij een lichtje
branden. Had ik dit woord niet ook eens gebruikt? Inderdaad: op 5 juni 2003 - nog
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geen drie maanden na de aanval op Irak - schreef ik hier: ‘Het vertrouwen in de VS
heeft in elk geval door deze episode een deuk opgelopen.’
Waar doelde ik toen op? Op het feit (of eigenlijk non-feit) dat er in Irak geen
massavernietigingswapens waren gevonden. Mijn geloof in het bestaan daarvan overigens niet zozeer op gezag van Bush als wel op dat van Blair (trouwens Chirac
geloofde er ook in) - was voor mij de enige reden geweest die aanval gerechtvaardigd
te achten. Maar nu bleken ze er niet te zijn. Met andere woorden: ik voelde mij,
evenals Bot nu, bekocht.
Nu is er nogal een verschil tussen een stukjesschrijver en een minister van
Buitenlandse Zaken. Voor de laatste kan zo'n uitspraak politieke consequenties
hebben. De eerste consequentie trok Bot zelf: hij trachtte zijn Europese collega's
over te halen tot een verklaring dat die geheime gevangenissen niet conform de
EU-visie op de mensenrechten en het internationale recht zijn.
Zó ver wilden echter zelfs zijn Beneluxcollega's, die drie jaar geleden tot het
anti-Amerikaanse kamp hadden behoord, niet gaan. En een politieke verklaring werd
het niet, slechts een persverklaring, en die bindt niemand. Wie zelf machteloos is,
neemt liever niet het risico Amerika voor het hoofd te stoten.
NRC Handelsblad van 21-09-2006, pagina 7

Donner en de paus
Kwesties van eeuwigheidswaarde blijven altijd actueel. Dat is een excuus om terug
te komen op wat, ongeveer tegelijkertijd, de paus en (toen nog) minister Donner
hebben gezegd en wat hen in moeilijkheden heeft gebracht. Nee, ik heb het, wat de
tweede betreft, niet over de zaak die tot zijn - staatsrechtelijk onnodig, maar politiek
wel begrijpelijk - aftreden heeft geleid.
Kort daarvóór deed hij een uitspraak over de shari'a (islamitisch recht), die op
zichzelf niet onjuist, maar onverstandig was (zoals hij later zou toegeven).
Onverstandig, omdat zij, in een krantenkop gereduceerd tot ‘Shari'a moet kunnen’,
domme of kwaadwillige Kamerleden aanleiding gaf om Donner ter verantwoording
te roepen.
Nu was het merkwaardige aan dit debat dat niemand verwees naar een onlangs
verschenen studie die de Leidse hoogleraar J.M. Otto in opdracht van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) had geschreven over
Sharia en nationaal recht. Ook minister Donner niet, die nog wel voorzitter van de
WRR was geweest.
In die studie komt Otto tot de conclusie dat ‘de gedachte dat de mensen in
moslimlanden uitsluitend zijn onderworpen aan de klassieke sharia, een veel gemaakte
vergissing’ is. Onder de naam van de shari'a is ‘een veelvoud van verschillende
normen ontstaan en toegepast.’ Het debat dat Donner in zijn onschuld had uitgelokt,
was dus overbodig, zij het niet oninteressant.
Maar nu van de Haagse provincie naar de wereldkerk. Paus Benedictus XVI heeft
dit gemeen met de calvinist Donner dat hij beroering heeft gewekt door, in een rede
te Regensburg op 12 september, een obscuur citaat te gebruiken dat, zoals de Duitse
kardinaal Lehman later zou zeggen, in de context van die rede ‘zeker niet dwingend
noodzakelijk’ was.
Die rede van de paus ging immers slechts zijdelings over de islam, maar vooral
over de verhouding tussen geloof en rede. Hierin ontwikkelde de paus, die als
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studeerkamergeleerde een kind in de politiek is, enkele interessante (zij het niet voor
tegenspraak onvatbare) theses, die in het rumoer over dat ene onnodige citaat vrijwel
geheel onopgemerkt zijn gebleven.
Zo legt hij de nadruk op ‘de diepe overeenstemming tussen wat, in de beste zin
van het woord, Grieks is en het op de bijbel gegronde godsgeloof’. Het evangelie
van Johannes begint niet voor niets met de woorden: ‘In den beginne was het Woord
(vertaling van het Griekse logos = rede), en het Woord was bij God, en het Woord
was God.’
Met andere woorden: ‘niet “met de logos” handelen is strijdig met het wezen
Gods’. Voor de paus is deze verbinding tussen het Griekse en het bijbelse denken
zo belangrijk - ook historisch gezien - dat hij de ‘onthellenisering’ (ontgrieksing)
van het christendom betreurt.
Die onthellenisering ziet de paus met de Hervorming beginnen en via Pascal en
de liberale theologie van de 19de en 20ste eeuw steeds radicalere vormen krijgen,
totdat de synthese met het Griekse denken veelal als belemmering wordt gezien in
het contact met andere culturen. Die opvatting vindt de paus niet zozeer verkeerd
alswel ‘vergrovend en onnauwkeurig’. Immers: ‘het Nieuwe Testament is in het
Grieks geschreven’.
Tegenover zijn godsbeeld stelt de paus, zich beroepend op enkele islamologen,
de moslimleer, waarin God ‘absoluut transcendent’ - de absoluut Andere - is. Dat
wil zeggen dat, volgens die leer, Gods wil ‘aan geen van onze categorieën gebonden
is, zelfs niet die van de rede’. Hij citeert een theoloog die zelfs verklaart dat ‘God
ook niet aan zijn eigen woord gehouden is en dat niets hem ertoe verplicht ons de
waarheid te openbaren’.
Of die interpretatie van het moslimgeloof en die these van de onthellenisering (ja,
die van de nauwe verbinding tussen bijbels en Grieks denken überhaupt) juist zijn,
moeten de deskundigen maar uitmaken, maar misschien mag in een tijd waarin,
volgens een recent onderzoek, zes procent van de predikanten zegt niet te weten of
er een god of zelfs een hogere macht bestaat, een agnost ook een duit in het zakje
doen en deze vraag stellen:
Past het beeld van een ‘absoluut transcendente’ God, die aan gene zijde van goed
en kwaad staat, niet beter in de geschiedenis van het zogenaamd christelijk Europa,
die culmineerde in de moorddadige twintigste eeuw (die, op haar beurt, weer
culmineerde in Auschwitz), dan het beeld van de redelijke God, en zeker dat van de
barmhartige en goedertieren God, die ons nooit verlaten zal?
Voor dat eerste beeld zijn ook aanwijzingen in de bijbel te vinden (daterend uit
de tijd van vóór de Griekse invloed?), zoals: ‘hoe ondoorgrondelijk zijn Gods
beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!’ (Rom. 11:33); ‘Het dwaze Gods
is wijzer dan de mensen’ (1 Cor. 1:25); en ‘Vreselijk is het te vallen in de handen
van de levende God!’ (Hebr. 10: 31).
Hoe kloppen deze uitspraken van de apostel Paulus met de logos? Is de rede Gods
toch een andere dan die der mensen en doen we er misschien beter aan, ons te houden
aan Pascals uitroep: ‘God van Abraham, God van Izaak, God van Jacob - niet die
van de filosofen en geleerden’ (van wie deze paus er een is)?
Nota bene: de citaten uit de rede van de paus zijn ontleend aan de oorspronkelijke,
Duitse tekst. Er is wel een (ongeautoriseerde) Nederlandse vertaling van, maar die
is van de Engelse tekst, uitgegeven door de Libreria Editrice Vaticana. Ik gaf de
voorkeur aan een directe vertaling uit het Duits dan aan een vertaling van een
(Engelse) vertaling.
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Overigens is, volgens de uitgever, de paus van plan een ‘verdere volledige versie’
van deze tekst uit te geven, voorzien van voetnoten.
NRC Handelsblad van 28-09-2006, pagina 9

Twee uitspraken van Huizinga
Een historicus wiens geschriften ruim zestig jaar na zijn dood nog in staat zijn een
discussie te ontketenen, moet wel iemand van boven de middelmaat zijn. Dat was
Huizinga (1872-1945) dan ook, over wie Ben Knapen (zelf historicus) en ik op deze
plaats van mening verschilden.
Waar ging het over? Op 6 september schreef Knapen over de ‘plaatsbepaling die
Huizinga Nederland ooit gaf: ergens tussen Midden-Europa en de Angelsaksische
wereld in’, waarop ik vijftien dagen later antwoordde dat dit niet zo was, mij
beroepend op deze passage in zijn Nederland's geestesmerk (1934):
‘Over Delfzijl en Vaals loopt de grens tussen West- en Middel-Europa. In onze
westelijkheid ligt onze kracht en de reden van ons bestaan. We horen aan de
Atlantische kant. Ons zwaartepunt ligt op en over zee. Ons gezelschap is dat der
Westelijke volken...’
Daarbij beging ik echter de onvoorzichtigheid het vermoeden uit te spreken dat
Knapen, die thans in Jakarta woont, zijn Huizinga wel thuis gelaten zou hebben en
dus op zijn geheugen was afgegaan (wat ik overigens ook wel eens doe). Die conclusie
had geen grond, zoals hij mij per kerende post aantoonde. Mijn excuses daarvoor
dus.
Knapen beriep zich op een rede die Huizinga ruim een jaar eerder, namelijk op
27 januari 1933, in Berlijn had gehouden over Die Mittlerstellung der Niederlande
zwischen West- und Mitteleuropa, meer in 't bijzonder op de conclusie dat er ‘van
een Mittlerstellung van Nederland tussen West- en Midden-Europa gesproken mag
worden’.
Inderdaad, zo staat het er. Maar mag ik er mijnerzijds misschien op wijzen dat
Huizinga in het begin van zijn Berlijnse rede zegt ‘dat de Nederlanders zich in 't
algemeen zonder enige twijfel als West-Europeanen voelen. [...] En zulks terecht.’
Huizinga voegt daaraan toe dat de Nederlandse geschiedenis West-Europese
geschiedenis is. ‘Onze nationale blik is tot de zee en ver overzee gericht. [...] Slechts
als Westelijk georiënteerd gebied heeft Nederland zijn betekenis en zijn eigen functie.’
Dit is bijna woordelijk hetzelfde als wat hij in de hierboven geciteerde passage in
Nederland's geestesmerk zou schrijven: Nederland behoort (anders dan Duitsland)
tot West-Europa, is Huizinga's stelling in 1933 zowel als in 1934. Maar hoe klopt
die plaatsbepaling in het Westen met de door Huizinga eveneens geconstateerde
Mittlerstellung tussen West- en Midden-Europa?
Welnu, een Mittlerstellung is niet hetzelfde als een Mittelstellung. Een Mittler is
een middelaar (niet: bemiddelaar, dat is Vermittler), een tussenpersoon. Dat is
Nederland altijd geweest: een markt, een doorgangsgebied, of zoals W.E. Krul (een
bezorger van Huizinga's correspondentie) zegt, een trefpunt of doorgangsluik.
Dat was vanouds, krachtens Nederlands ligging aan zee en aan de mond van grote
Europese rivieren, zijn uitgelezen bestemming - in de eerste plaats economisch.
Daarvoor hoefde het niet tussen West- en Midden-Europa te liggen. Vergelijk deze
positie met die van de Russische republiek Novgorod in de Middeleeuwen. Deze
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ontleende haar betekenis aan haar uitgebreide handelsbetrekkingen - van de Hanze
tot de Oosterse wereld - maar lag stevig in Oost-Europa.
Maar Nederlands middelaarsfunctie zou niet tot het economische beperkt blijven.
Ook cultureel heeft het als markt en doorgangsgebied gefungeerd door bijvoorbeeld
Franse ideeën en zeden naar andere landen (ook in Midden-Europa) te transporteren
en door zijn universiteiten open te stellen voor studenten uit Brittannië, Duitsland,
Scandinavië, Polen, Hongarije en andere landen, Ook als toevluchtsoord voor
vervolgden bewees het zijn Mittlerstellung.
En Nederlands politieke positie? Al in de Middeleeuwen had Nederland ‘veel
levendigere politieke betrekkingen’ met Frankrijk en Engeland dan met het Heilige
Roomse Rijk, waartoe het tot 1648 formeel behoorde, maar intussen was het te zeer
zelf grote mogendheid geworden om politieke Mittler te kunnen zijn. En in de tijd
waarin Huizinga schreef? Of enig land nu nog echt Mittler kan zijn, betwijfelt hij.
Ja, hij wanhoopt er zelfs aan. De moderne communicatiemiddelen maken zo'n functie
overbodig. (En nóg zijn er mensen die spreken over Nederlands functie als
‘bruggenbouwer’!)
Als we Huizinga's teksten uit 1933 en 1934 met elkaar vergelijken - in zijn bijdrage
aan de brievenrubriek gaf L. Nieuwenhuyzen eergisteren andere relevante citaten uit
die rede van 1933 - moeten we natuurlijk wel bedenken dat de eerste zich tot een
Duits publiek richt en de tweede tot een Nederlands. Bovendien is er in die tussentijd
wel het een en ander gebeurd. In de eerste plaats is Hitler aan de macht gekomen drie dagen na Huizinga's Berlijnse rede! - een macht die hij in 1934 zou consolideren.
Dat op zichzelf al maakte dat Huizinga, in 1934 schrijvende, een iets andere toon
aansloeg dan hij in 1933 had gedaan. Ook in Nederland was het een en ander gebeurd:
de NSB was in opkomst en stevende af op haar hoogtepunt, dat zij in 1935, met 8
procent bij de verkiezingen, zou bereiken (daarna zou het bergafwaarts gaan).
Huizinga maakte zich daar kennelijk zorgen over.
Op de NSB, die het leidersbeginsel huldigt, doelt hij kennelijk wanneer hij in 1934
schrijft: ‘Leiding, gaarne, mits leider betekent gids, wegwijzer, en niet heerser.’ En
op het Duitsland van Hitler zinspeelt hij onmiskenbaar wanneer hij schrijft dat daar
de ‘overtuiging van de principiële immoraliteit van de staat diep en algemeen
doorgedrongen’ is. En met vooruitziende blik besluit hij: ‘Wat er, als allen het
aanvaarden, anders overblijft dan algehele wederzijdse uitroeiing, is niet te zien.’
Een interessante vraag doet zich voor: moeten we, wanneer we een historicus als
getuige aanroepen, een beroep doen op een eerdere uitspraak van hem over hetzelfde
onderwerp of op een latere, in casu op de Huizinga van 1933 of op die van 1934? In
dit geval maakt het niets uit, want de desbetreffende twee uitspraken verschillen niets
of nauwelijks van elkaar, zoals ik hoop te hebben aangetoond.
NRC Handelsblad van 05-10-2006, pagina 9

Nederland en de ‘Armeense kwestie’
Wie had tachtig jaar geleden gedacht dat de gruwelen die de Turken toen aan de
Armeniërs begingen, nog hun weerslag zouden hebben op de binnenlandse politiek
van Nederland? En toch is dit zo. Niet alleen steunde in 2004 een grote meerderheid
in de Tweede Kamer een motie waarin deze ‘genocide’ in Turkije als historisch feit
werd erkend, maar nu moeten vooral CDA en PvdA stemmenverlies duchten, omdat
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zij kandidaten die niet hierin geloven - kandidaten van Turkse afkomst - van hun
kieslijst hebben geschrapt.
En toch is het niet de eerste keer dat de Nederlandse politiek zich met de Armeense
kwestie bemoeit. Al in 1894 drongen berichten door over wreedheden door Turken
op Armeniërs begaan. Er werden in de Kamer zelfs vragen over gesteld, maar minister
van Buitenlandse Zaken Röell vond dat Nederland daar niet direct mee te maken
had.
Twintig jaar later werd Nederland zijdelings weer bij die kwestie betrokken. Onder
druk van de grote mogendheden werden Turkije twee inspecteurs-generaal
opgedrongen voor zes provincies waar veel Armeniërs woonden. Die zouden uit een
kleiner land moeten komen. Een ervan was de Nederlander L.C. Wes-tenenk,
assistent-resident in Nederlands-Indië, die toevallig met verlof in Nederland was.
Zijn missie heeft niet lang geduurd. De Turken werkten hem tegen, en spoedig
brak de Eerste Wereldoorlog trouwens uit. (Dit heeft Westenenks carrière niet
geschaad, want hij eindigde als gouverneur van Sumatra's Oostkust. Hij was daarnaast
een verdienstelijk schrijver. In mijn jongensjaren las ik zijn Waar mensch en tijger
buren zijn, waarvan ik mij nu slechts de uitstekende tekeningen waarmee het verlucht
was, nog herinner.)
Al was Nederland niet direct bij deze benoeming betrokken, minister van
Buitenlandse Zaken Loudon correspondeerde er wel druk over, met Westenenk zelf
en met de Nederlandse gezant in Konstantinopel, jhr. P.J.F.M. van der Does de
Willebois (zelf zoon van een vroegere minister van Buitenlandse Zaken).
Het jaar daarna, 1915, werd die correspondentie van de kant van de gezant nog
intenser, want inmiddels waren de massale moorden op de Armeniërs en hun
deportatie uit Oost-Turkije, die nog veel meer slachtoffers zou eisen, begonnen.
Hierover rapporteerde Willebois zeer uitvoerig, want hij was, hoewel ziekelijk, een
ijverig man.
Overigens moest Willebois veelal afgaan op wat de Duitse, Oostenrijkse en
Amerikaanse ambassadeurs hem over de gruwelen vertelden. Turkije was immers
in oorlog (aan de Duitse kant), en de Franse, en Britse en Italiaanse ambassadeurs
hadden het land verlaten. Die informatie hoefde daarom nog niet Turksgezind te zijn
- zeker niet die van de Amerikaanse ambassadeur Morgenthau, die zelfs bereid was
een deel van zijn vermogen te besteden voor hulp aan de Armeniërs. Maar ook de
informatie uit Duitse bron was niet noodzakelijkerwijs partijdig. Duitsland beschikte,
anders dan Nederland, over een netwerk van beroepsconsuls (dus Duitsers) en
zendelingen. Hun informatie was alarmerend. Vooral een Duitse predikant, Johannes
Lepsius, was zeer actief. Van zijn hand kwamen talloze brochures. De eerste al in
1897 (Nederlandse vertaling: Armenië en Europa, een schriftelijke aanklacht).
Interessant is wat Willebois rapporteert over wat de Duitse ambassadeur hem
verteld had over zijn gesprek met de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Talaat
Pasja (algemeen gezien als de eerstverantwoordelijke voor de gruwelen). Daarover
gevraagd, zou deze gezegd hebben dat er geen gruwelen konden zijn bedreven, omdat
er in Turkije geen massamoorden voorkwamen. Een bekend geluid.
Zou het ermee te maken hebben dat een Turk, net zoals een Japanner, schaamte
niet toelaat? Michel Kerres citeerde in het laatste nummer van het maandblad M een
Duits-Turkse politicus in Berlijn, die van de Duitsers niet begrijpt dat de holocaust
hen nog zo bezwaart: ‘Een Turk begrijpt niet dat je je kunt schamen voor je wortels.’
We hebben geleerd - vaak van diegenen die nu als gedachtepolitie optreden - dat we
andere culturen moeten respecteren.
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In de periode van de massale gruwelen was de berichtgeving in de Nederlandse
pers uitvoerig, zij het uit de tweede hand. Op grond daarvan schreef het Algemeen
Handelsblad in 1917 een hoofdartikel getiteld: ‘Het stervend Armenië’, waarin de
wereld opgeroepen werd te protesteren tegen een misdaad ‘waarvan de gelijkenis
nauwelijks zal worden gevonden’ (dat die misdaad nog door ‘Auschwitz’ overtroffen
zou worden, kon de schrijver zich dus niet voorstellen; wie wél?)
Welke invloed heeft al die berichtgeving op het Nederlandse publiek gehad?
Bedenk dat Nederland toen neutraal was - een neutraliteit die zeker in de oorlog van
1914-1918 zorgvuldig gehoed werd, ook door de pers. Daarbij komt dat, naar het
woord van de historicus H.T. Colenbrander uit 1920, de Nederlandse krantenlezer
weliswaar goed werd ingelicht, maar dat hij zich nooit de vraag stelde ‘welken invloed
buitenlandsche gebeurtenissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen
van het eigen land’.
In 2001 schreef mevrouw A. Melles-de Haas bij de Open Universiteit een scriptie
over ‘Nederlandse diplomaten en dagbladen over de vervolging van de Armeniërs
tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Daaraan heb ik veel feitelijke informatie ontleend.
In één voetnoot komt zij even vinnig uit de hoek, wanneer zij een gewaagde parallel
trekt tussen de missie-Westenenk en Srebrenica:
‘Een Nederlander krijgt op verzoek van de internationale gemeenschap een opdracht
van de regering om een etnische minderheid in een vreemd land te gaan beschermen
- zijn macht ter plaatse blijkt nihil, de feitelijke machthebber is alleraardigst (lunch
met Talaat voor Wes-tenenk, glaasje van Mladic voor Karremans), de Nederlander
druipt af, en de beoogde beschermelingen worden massaal vermoord. De Nederlander
krijgt vervolgens een job overzee.’
Niet helemaal billijk jegens Westenenk, drager van de Militaire Willemsorde, die
- zelden - op grond van betoonde dapperheid wordt uitgereikt.
NRC Handelsblad van 12-10-2006, pagina 7

Hoofden, harten en machtsverhoudingen
Dat ‘Europa’ geen prioriteit geniet bij onze politici, hebben ze vorige week zelf
aangetoond. Toen immers debatteerde de Tweede Kamer over de ‘staat van de
Europese Unie’, zoals het stuk heet dat haar jaarlijks van regeringswege voorgelegd
wordt. Maar geen van de fractieleiders was aanwezig. De verkiezingscampagne in
eigen land had voorrang. En dan nog verontwaardigd doen over de leus ‘Eigen volk
eerst!’.
Het was dan ook geen debat waar de stukken vanaf vlogen. Waar ikzelf even van
wakker werd was de uitspraak van minister-president Balkenende: ‘Wij moeten ons
afvragen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat Europa weer verankerd is in de
hoofden en harten van mensen.’ Enkele vragen kwamen toen onmiddellijk bij mij
op.
In de eerste plaats: van een minister-president die zich openlijk afvraagt wat er
nodig is om iets te bereiken, kunnen we moeilijk inspiratie verwachten. Van zo
iemand verwachten wij dat juist hij ons zegt wat er nodig is, in dit geval: om Europa
weer op de rails te krijgen, nadat Frankrijk en Nederland het grondwettelijk verdrag
per referendum verworpen hebben. En dáár ging het debat juist over.
In elk geval kunnen we constateren dat ook de minister-president van mening is
dat Europa niet meer in de hoofden en harten van mensen verankerd is. Die conclusie
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kunnen we trekken uit zijn gebruik van het woordje weer. Maar dan rijst - althans
bij mij - onmiddellijk de vraag: is Europa ooit in de hoofden en harten van mensen
verankerd geweest?
Zeker, de gedachte van een Europese eenheid heeft lange tijd in de Kamer kunnen
rekenen op instemming van een grote meerderheid, in vroeger jaren zelfs op een
geestdriftige en ongeduldige meerderheid. En nog bleek uit het debat van vorige
week dat een meerderheid ervoor geporteerd is en vindt dat het kabinet meer initiatief
moet ontplooien om de Europese kar uit de modder te trekken.
Maar hoe staat het met de mensen over wie Balkenende sprak? Let wel: hij sprak
van ‘mensen’ en niet van de mensen, dus in het midden latende bij hoeveel mensen
Europa ooit in hun hoofden en harten verankerd is geweest. En dat is nu de vraag
die mij interesseert. Is Europa ooit in de hoofden en harten van een meerderheid (niet
in de Kamer, maar in het land) verankerd geweest?
We moeten hier een onderscheid maken tussen hoofden en harten. Wat Nederland
betreft, is er alleen in de jaren '50 - die door de progressieven misprezen worden als
jaren van stagnatie - sprake geweest van hartelijke instemming met, ja geestdrift voor
de Europese gedachte. Daarvóór hielden de wederopbouw en de Indonesische kwestie
de gedachten bezig.
Maar de Europese gedachte ging pas leven toen in 1950 de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, een concreet plan op tafel legde: de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, waaruit later alle andere Europese initiatieven tot aan de Europese Unie toe - voortgekomen zijn. Dat is de tijd van het Europese
optimisme geweest, dat ook eurosceptici als minister-president Drees en minister
van Buitenlandse Zaken Stikker niet konden negeren, te minder omdat Amerika
vierkant achter het idee van een verenigd Europa stond.
Maar die tijd heeft niet lang geduurd. Al in 1952 verdween Schuman als minister
van Buitenlandse Zaken en veranderde het pro-Europese tij in Frankrijk, dat toen
het enige land in West-Europa was waar initiatieven van uit konden gaan. In 1954
aborteerde het zelfs zijn eigen plan voor een Europese defensie-, annex politieke
gemeenschap.
Toen was de fut eruit. Weliswaar kwam er in 1955, vooral op Nederlands initiatief
-hier moet de naam van minister van Buitenlandse Zaken Beyen met ere genoemd
worden- een relance, die zou leiden tot de Europese Economische Gemeenschap.
Deze zou een groot succes worden, maar vanaf dit ogenblik werd Europa meer een
kwestie van technocraten. Intussen kwam in 1958 in Frankrijk De Gaulle aan de
macht, en toen was het uit met dromen over een supranationaal Europa.
Kortom, Europa is toen meer een kwestie van hoofden dan van harten geworden.
Daar is op zichzelf niets mis mee, maar het betekent wel dat de vonk ontbrak die
nodig is om van een voornamelijk economische gemeenschap een politieke
gemeenschap te maken. De loyaliteiten van de verschillende Europese volken bleven
in de eerste plaats nationaal.
Ook in Nederland veranderde de adhesie aan het Europese ideaal allengs. Er bleef
een enthousiaste kern, maar bij de meeste mensen berustte de instemming meer op
de overweging dat Europa een goede, voor de hand liggende zaak was, vooral als
Nederland er profijt van zou hebben. In de loop van de jaren '60 evenwel rees in
(nieuw-) linkse hoek verzet tegen deze ‘kapitalistische onderneming’, en dat liet
vooral de PvdA niet onberoerd. Den Uyl, minister-president van 1973 tot 1977, was
bepaald geen bevlogen Europeaan.
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Na deze episode bleven in de volksvertegenwoordiging de rationele overwegingen
pro Europa overwegen, maar die kregen vorig jaar een ruwe schok te verwerken toen
een flinke meerderheid van de kiezers, meer uit algemene gemelijkheid dan uit
overtuiging, de voortgang van het Europese proces blokkeerde door haar tegenstem
(een paar dagen nadat in Frankrijk hetzelfde was gebeurd).
Sindsdien is de radeloosheid algemeen, en in die stemming weet de Kamer niet
veel beter te doen dan het kabinet gebrek aan initiatief te verwijten. Maar het kabinet
doet er wijs aan niet zijn kaarten - als het die tenminste heeft - op tafel te leggen
alvorens het weet uit welke hoek volgend jaar, na de presidentsverkiezingen in
Frankrijk, de wind gaat waaien. Want Europa is niet alleen een kwestie van hoofden
en harten, maar ook van interne -en soms externe- machtsverhoudingen.
NRC Handelsblad van 19-10-2006, pagina 9

Humor en de ernst van de politiek
President Poetin heeft onlangs enige verwondering gewekt door grappen te maken
over zijn Israëlische collega, die van verkrachting wordt beschuldigd. ‘Hij heeft zich
een echte man betoond. Tien vrouwen verkrachten! Ik zou het nooit van hem verwacht
hebben. We benijden hem.’ Om de schade te herstellen wordt meestal achteraf
verklaard dat de betrokkene verkeerd is geciteerd.
In dit geval echter zei Poetins woordvoerder: ‘Russisch is een moeilijke taal. Ik
denk niet dat het makkelijk is de bedoeling van een grap in vertaling weer te geven.’
Nee, dat is zo, maar dat geldt niet alleen voor grappen in vreemde talen. Ook tussen
taalgenoten vallen grappen weleens verkeerd - en niet alleen wanneer zij, zoals die
van Poetin, plat zijn.
Humor vergt, om begrepen te worden, gelijkgezindheid. Iedereen kent de
zogenaamde familiegrapjes, grapjes die alleen maar door de familie begrepen en
gewaardeerd worden, maar daarbuiten op onbegrip stuiten. Zo is het ook met grotere
verbanden: klassen, studentencorpora en andere sociale of beroepsgroepen. Grappen
fungeren daar als een soort knipogen.
Geldt dat ook in de politiek? Daar moet je heel voorzichtig zijn met grappen. Ironie
kan daar wel eens serieus worden genomen en zo tot misverstanden leiden of, nog
erger, tot de conclusie dat de betrokkene niet serieus is. Dat is bijvoorbeeld de
ministers van Buitenlandse Zaken Beyen en Luns overkomen, die ieder een heel
eigen humor hadden, maar ieder wel degelijk serieus waren in hun politieke streven.
Humor en politiek - ik kom op dit thema via een bijdrage van de Leidse historicus
prof. Henk te Velde in de laatste aflevering van het tijdschrift Bijdragen en
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, waarin het beroemde
geval van het Oera Lindaboek weer eens onderwerp van discussie is. Wat is het Oera
Lindaboek? Het is een zogenaamd middeleeuws oud-Fries handschrift dat in 1867
opdook en een verhaal bevat over de herkomst van de Friezen, lopende van 558 vóór
Christus tot 1256 na Christus. In 1872 uitgegeven door het Fries Genootschap, een
serieus gezelschap, vond het al dadelijk veel aftrek.
Maar spoedig rezen ook bedenkingen. Hoewel er nog steeds mensen zijn die in
de authenticiteit ervan geloven, wordt het nu algemeen als een vervalsing en
mystificatie beschouwd. De vraag is alleen lang geweest: wie waren de daders? Deze
vraag heeft G.Th. Jensma nu wel afdoende beantwoord in het proefschrift waarvoor
hij in 2004 in Groningen een cum laude kreeg: De gemaskerde god: François
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HaverSchmidt en het Oera Lindaboek. Hierin worden de bekende student-dichter
HaverSchmidt (alias Piet Paaltjens), toen predikant te Foudgum, en de archivaris
van de provincie Friesland, de neerlandicus Eelco Verwijs, als voornaamste daders
aangewezen.
Prof. Te Velde nu (om op hem terug te komen) is het volkomen eens met Jensma's
conclusie en cum laude, maar vindt toch dat deze een kans heeft laten lopen door
deze mystificatie te weinig te behandelen als typerend voor ‘een specifieke cultuur:
die van het nauw met het vrijzinnig protestantisme verbonden linkse liberalisme van
de jaren 1860 en 1870’.
‘Liberale jongeren vonden het liberalisme van Thorbecke te bedaagd en wilden
meer politiek, meer discussie, meer polemiek, meer vrijheid.’ Voor hen waren
‘polemiek, humor en practical jokes meer dan studentikoos tijdverdrijf; ze waren
een uiting van een cultuuropvatting’. Let wel: dit speelt allemaal vóór de tijd van
sociale wetgeving, waarvoor de toen nog links-liberaal Sam van Houten met zijn
kinderwetje uit 1874 tekent.
De links-liberalen die Te Velde bedoelt, hadden als belangrijkste woordvoerder
Kappeyne van de Coppello, die van 1877 tot 1879 het naar hem genoemde kabinet
leidde. Hij was ‘een politicus met een grote liefde voor spel en grap’ en had ‘van
politiek een open debat willen maken’. Maar binnen twee jaar vertrok hij als
kabinetsleider. ‘Het jongliberale spel was niet opgewassen tegen de ernst van de
politiek.’ (Net als, ruim een eeuw later, D66?)
Te Velde noemt links liberalisme ‘een politiek voor de goede verstaander.
Kappeyne ging uit van een maatschappij van zelfstandige, goed opgeleide burgers,
allen dus goede verstaanders. Hierin school duidelijk een zekere arrogantie, maar
die werd verzacht door de zelfspot en relativering van Kappeyne, die de
confessionelen niet wensten te zien.’
Maar niet alleen de confessionelen, later zouden de socialisten komen, en die
waren evenmin gevoelig voor humor in de politiek. Gingen de eersten daarvoor
wellicht te zeer gebukt door hun zonde-besef (bij de rooms-katholieken overigens
minder), voor de socialisten was humor te zeer het kenmerk van een klasse die zich
materieel geen zorgen hoefde te maken en zich daarom de luxe van humor kon
veroorloven.
Wat dat betreft, zetten de jongliberalen de cultuur van de studentencorpora, waarvan
de meesten hunner lid waren geweest, in de politiek voort. Ook daar is humor alleen
maar tot de goede verstaander gericht. De rest staat er buiten, voelt zich ook
buitenstaander. En dat wekt ergernis, te meer wanneer de humoristen mensen zijn
die een materieel onbezorgde jeugd hebben gehad. Ook hier wordt, niet altijd ten
onrechte, het verwijt van arrogantie gehoord.
Vandaar dat je in de politiek voorzichtig moet zijn met humor. Daar zitten niet
alleen maar goede verstaanders in. Ook HaverSchmidt en Verwijs hebben dat - buiten
de politiek - moeten merken. Zij dachten bij hun mystificatie alleen aan goede
verstaanders. Maar velen namen haar serieus. En zo liep de grap uit de hand. De
uitgever van het Oera Lindaboek maakte zelfs een eind aan zijn leven toen hem bleek
dat hij erin getrapt was. Zo kan humor, soms letterlijk, dodelijk zijn.
NRC Handelsblad van 26-10-2006, pagina 7

De Hongaarse opstand in perspectief
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Overmorgen is het vijftig jaar geleden dat de Hongaarse opstand door het Russische
leger werd neergeslagen. Velen herinneren zich nog levendig die opwindende tijd,
die eindigde in teleurstelling en neerslachtigheid. Maar was dit drama een novum?
Toonde die opstand de eerste barsten in Stalins imperium, zoals een paginabrede kop
in de Volkskrant van 21 oktober beweerde?
Met alle respect voor de Hongaren: dit is niet juist. De eerste barst, en geen geringe,
ontstond toen, in 1948, Tito's Joegoslavië, nog bij Stalins leven, uit het sovjetblok
werd gestoten. En drie maanden na Stalins dood, in juni 1953, kwamen de arbeiders
in Oost-Berlijn en andere Oost-Duitse steden in opstand.
Dat deden in juni 1956 de arbeiders in het Poolse Poznan ook. Maar die opstand
werd, evenals die in Oost-Berlijn, gemakkelijk gesmoord. Maar toen voltrok zich in
de herfst van dat jaar een machtswisseling in Warschau, waar de ‘stalinisten’ plaats
moesten maken voor Wladyslaw Gomulka, een communist die door hen eerder
kaltgestellt was geweest. Dat gebeurde tegen de zin van de Russen, maar die grepen
per slot van rekening niet in.
Dit gebeurde allemaal voordat de Hongaren in opstand kwamen. Wel werd het
Poolse voorbeeld in Hongarije, waar het al gistte, nagevolgd. In Boedapest begon
de opstand met een manifestatie voor het standbeeld van een Poolse generaal die
zich in 1848 bij de Hongaarse opstand tegen het Oostenrijkse bewind had aangesloten.
Die manifestatie, gevolgd door de echte opstand, was bedoeld als teken van solidariteit
met de Poolse omwenteling.
Deze omwentelingen in het najaar van 1956 kunnen echter niet los worden gezien
van wat er in maart van dat jaar in Moskou was gebeurd. Daar had Nikita Chroesjtsjov
zijn befaamde rede voor het 20ste congres van de communistische partij gehouden.
In die rede had hij Stalin van zijn voetstuk gestoten door zijn misdaden te onthullen.
Het onbedoelde effect was dat communisten in Polen en Hongarije gingen denken
dat zij nu vrij waren hun aan de nationale omstandigheden aangepaste gang te gaan.
Het kenmerkende van die Poolse en Hongaarse opstanden was dat het in de eerste
plaats opstanden binnen de communistische partij waren. Dat zou twaalf jaar later
met de ‘Praagse lente’ van 1968 weer zo zijn. In feite was dat ook het geval geweest
met Chroesjtsjovs aanval op het idool Stalin. De grote massa van de Poolse en
Hongaarse bevolking was te murw geslagen door tien jaar van stalinistisch
schrikbewind (dat overigens in Hongarije erger was geweest dan in Polen) om in
opstand te komen. Pas nadat de omwenteling zich binnen de partij had voltrokken,
sloot de bevolking zich daarbij aan.
In Polen wist Gomulka de zaak nog in de hand te houden. Zo voorkwam hij een
gewapende interventie van de Russen door hun te verzekeren dat Polen het
Warschaupact niet zou verlaten. In Hongarije echter groeide de ontwikkeling Imre
Nagy, die de plaats van de Hongaarse Stalin, Mátyás Rákosi, had ingenomen, boven
het hoofd. Hij kondigde een veelpartijendemocratie af en zegde Hongarijes
lidmaatschap van het Warschaupact op. Dit dwong de Russen, als 't ware, tot ingrijpen,
wilden zij niet hun hele strategische positie in Europa verloren zien gaan.
De les die ik indertijd uit die gebeurtenissen trok was deze: uitgaande van het feit
dat oorlog uitgesloten was als middel om veranderingen in het Oostblok te
bewerkstelligen - dat had president Eisenhower (ex-generaal) met Amerika's passiviteit
tijdens de Hongaarse opstand en met zijn woede over de gelijktijdige Frans-Britse
operatie tegen Egypte afdoende bewezen - zou het Westen zich voortaan moeten
concentreren op contacten met de (communistische) macht, teneinde dáárin de
gewenste veranderingen tot stand te brengen.
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De bedoeling van die contacten was, in mijn redenering, niet om zoete broodjes
te bakken, maar om binnen die Oost-Europese partijen geleidelijk de ogen te openen
voor alternatieven voor de daarin heersende gedachten, daarbij geholpen door het
onmiskenbare feit dat hun economische prestaties ver achterbleven bij die van het
Westen. Met andere woorden: langzaam en voorzichtig ondermijningswerk.
Voor die tactiek bestond toen in Nederland niet het minste begrip. Ik werd soms
voor een verkapte communist uitgemaakt. En die kritiek kwam niet alleen uit rechtse
hoek. Ook de PvdA van die dagen was onverzoenlijk jegens al wat communistisch
was. Zelfs met de afvallige Tito wilde zij geen contact. Die was weliswaar, na zijn
breuk met Moskou, ‘objectief’ bongenoot van het Westen geworden, maar hij bleef
communist, en daar praat je niet mee.
Hoe anders zou het enkele jaren later bij de PvdA worden! Toen werd het mode
om de regimes in Oost-Europa het hof te maken - maar om heel andere redenen: uit
half-antiamerikanisme - de oorlog in Vietnam was heel impopulair - half-neutralisme
en half-pacifisme. Tekenend was de uitspraak van een vooraanstaande PvdA'er dat
de Muur waarmee de DDR zich van het Westen afgeschermd had, historisch te
rechtvaardigen was.
Ten slotte is de ontwikkeling toch zo verlopen: het ene na het andere
communistische regime is aan interne verdeeldheid, ideologische twijfelmoedigheid
en eigen economisch falen bezweken, een handje geholpen door infiltratie van
westerse ideeën. Een van de laatste stootjes gaf Hongarije: in 1989 opende de (toen
nog communistische) regering de grenzen met Oostenrijk, zodat tienduizenden
Oost-Duitse vluchtelingen, via dat land, naar West-Duitsland konden ontkomen,
daarmee het regime in de DDR dodelijk destabiliserend. En toen was er geen houden
meer aan - tot en met het einde van (het communisme in) de Sovjet-Unie zelf.
Maar tussen 1956 en dit einde lagen ruim dertig lange jaren, jaren waarin de
Sovjet-Unie zelfs nog het toppunt van haar militaire macht en expansie zou bereiken,
hoewel intern al door een rottingsproces aangetast. Waaruit de conclusie kan worden
getrokken dat historische processen geen rechte lijn vertonen en daardoor meestal
langer duren dan de tijdgenoot hoopt of verwacht.
NRC Handelsblad van 02-11-2006, pagina 7

Een beginselvast man
Met dit stukje wil ik iets goedmaken. Wat is het geval? Een tiental jaren geleden
schreef ik hier - het desbetreffende artikel heb ik niet kunnen terugvinden - over dr.
H.M. Hirschfeld, de economische ‘tsaar’ tijdens de Duitse bezettingstijd. Deze was
na de oorlog bij een zuiveringscommissie er met een milde berisping vanaf gekomen.
Dit noemde ik des te opvallender omdat de ‘onverzoenlijke’ mr. J. le Poole lid van
die commissie was (in feite was hij secretaris). Hierop kreeg ik een brief van le Pooles
weduwe - zelf was hij in 1993, 79 jaar oud, overleden - waarvan de teneur was dat
hij helemaal niet zo onverzoenlijk was. Ik schreef terug dat ik die kwalificatie graag
zou willen corrigeren, maar daarvoor moest ik wel een goede gelegenheid afwachten
en, belangrijker, de feitelijke gegevens hebben.
Die heb ik nu, want onlangs is van de hand van dr. Hinke Piersma, onderzoeker
bij het Instituut voor Oorlogsdocumentatie, een boekje over le Poole verschenen: Op
oorlogspad. Jaap le Poole, verzetsman voor het leven (uitg. Boom, Amsterdam), en
daaruit blijkt dat le Poole, hoewel verzetsman van het eerste uur, inderdaad na de
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oorlog helemaal niet zo onverzoenlijk was. Het tegendeel is eerder waar. Wanneer
we spreken over ‘verzetsman van het eerste uur’, dan was dit voorle Poole letterlijk
zo: in december 1940 weigerde hij, ambtenaar bij de Octrooiraad, de zogenaamde
Ariërverklaring te tekenen - iets wat verreweg de meeste ambtenaren wél hebben
gedaan, in de mening dat die verklaring niet meer dan de bevestiging van een feit en
dus onschuldig was. In feite was het de eerste stap naar de ondergang van het
Nederlandse jodendom.
Daarna raakte hij steeds meer betrokken bij het verzet, niet alleen als organisator
van hulp aan onderduikers - vooral joden (het gezin le Poole nam ze ook in eigen
huis op) - en als afnemer van valse persoonsbewijzen, maar ook als belangrijke
verbindingsman en informatiebron voor Londen.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in augustus 1944 van Londen de
opdracht kreeg een college van Vertrouwensmannen op te richten. Dit college,
waarvan le Poole secretaris werd, zou in april en mei 1945 de bevrijding zo goed en
zo kwaad als het kon in ordelijke banen regelen. (De nu nog bekendste leden van het
college waren Drees en prof. Cleveringa.)
Na de oorlog werd hij lid van de Voorlopige Staten-Generaal en secretaris van tal
van commissies die zich bezighielden met de zuivering van Nederlanders wier
handelwijze tijdens de bezetting op z'n minst kwestieus was geweest. Een vastere
aanstelling was die als directeur van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten
(STPD). In die functie toonde hij vooral dat het hem niet om wraak te doen was.
‘Wie zou ooit gedacht hebben dat hij zich zo druk zou maken voor de heropvoeding,
huisvesting enz. van NSB'ers!’, schreef Drees. Ja, de le Pooles namen zelfs een zoon
van de ter dood veroordeelde NSB'er Van Genechten, die zich van kant had gemaakt,
in huis.
In zijn werk maakte le Poole een scherp onderscheid tussen ‘lichte’ en ‘zware’
gevallen van collaboratie. Daardoor kwam hij in conflict met, onder anderen,
procureur-generaal Sikkel, voor wie er geen lichte gevallen bestonden. Na zijn
aftreden als directeur van de STPD bleefle Poole zich bezighouden met reclassering.
Zo werd hij lid van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen. Hierbij
werd hij niet zozeer gedreven door een behoefte aan verzoening als wel door een
‘tomeloos rechtvaardigheidsgevoel’, zoals een van zijn vrienden dat beschreef, hoewel
dat ook wel gepaard ging met ‘bemoeizucht en geldingsdrang’. Het aantal conflicten
waarin hij verzeild raakte, was dan ook legio - evenals het aantal keren dat hij ontslag
nam (en dat soms weer introk).
Het bekendste geval was dat van het ontslag dat hij in december 1948 nam én als
lid van de PvdA én als Kamerlid uit protest tegen de militaire actie in Indonesië. Wél
werd hij in 1956 weer lid van de PvdA, maar dertig jaar later bedankte hij weer (naar
aanleiding van een lokaal conflict in Deventer, waarnaar hij intussen verhuisd was).
Opmerkelijk was ook zijn actie voor vrijlating van de Drie (oorspronkelijk: Vier)
van Breda, Duitse oorlogsmisdadigers die tot levenslange gevangenisstraf waren
veroordeeld. Met dat levenslang kwam volgens hem ‘een fundament van onze
rechtsorde in het geding’. Hij bezocht een hunner, Lages, zelfs maandelijks in zijn
cel - totdat deze werd vrijgelaten (overigens niet door le Pooles toedoen). Maar daarna
was, aldus zijn biografe, zijn rol ‘in wezen uitgespeeld’, in die zin dat hij niet meer
in een positie was invloed uit te oefenen. Wel verzweeg hij allerminst dat hij het niet
eens was met de actie om de weduwe van Rost van Tonningen, nog steeds een
bewonderaarster van Hitler, haar staatspensioen te ontnemen. Haar man was immers
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vóór de oorlog, volstrekt legaal, lid van de Tweede Kamer geweest. Ook hier weer
dat tomeloze rechtvaardigheidsgevoel.
Natuurlijk wekte le Poole met zijn eigenschappen ook veel irritatie. Het was een
man met wie moeilijk samen te werken viel (ook omdat hij een eeuwige telaatkomer
was). Hij heeft het dan ook ‘nooit ergens lang kunnen volhouden’ volgens zijn
biografe. Ja, hij brak gemakkelijk met vrienden met wie hij het niet eens was. Ook
met zijn enige broer - om politieke redenen, zoals die broer mij eens vertelde. Dus
toch iets onverzoenlijks?
‘De breuken die le Poole in zijn leven noodzakelijk achtte, verraden een
emotionaliteit die onmisbaar deel uitmaakte van zijn persoonlijkheid’, schrijft Hinke
Piersma. Dat zal zeker zo zijn, en daar zou ik iets meer over hebben willen weten,
liever dan de nauwelijks onmisbare informatie dat hij vriendinnen had - één wordt
zelfs bij name genoemd - of vier dagen vóór zijn dood gedineerd had met oesters en
wijn (in zijn studententijd had hij het beheer over keuken en wijnkelder van de
sociëteit gehad) - hoewel ook deze aspecten tot zijn persoonlijkheid behoorden.
Graag had ik ook gezien dat hij op de omslag van het boek niet in zijn nadagen
was geportretteerd, maar op het hoogtepunt van zijn activiteiten, dat ongeveer 25
jaar eerder viel. Deze punten van kritiek doen echter niet af aan de verdiensten van
het boek, dat de herinnering aan een principieel man levend houdt of liever: wakker
roept. Jammer alleen dat zijn weduwe, die kortgeleden overleed, er geen kennis van
heeft kunnen nemen, evenmin als van mijn poging tot goedmaking.
NRC Handelsblad van 09-11-2006, pagina 7

Bots basisfilosofie
In het laatste nummer van de Internationale Spectator - een jubileumnummer, omdat
dit maandblad dit jaar zijn zestigste verjaardag viert - schrijft hoofdredacteur J.W.
de Zwaan: ‘Opmerkelijk is dat in de campagne op weg naar de verkiezingen
nauwelijks of geen aandacht wordt besteed aan buitenlands beleid.’
Is dat zo opmerkelijk? Is dat ooit anders geweest? Hebben Nederlandse kiezers
ooit in electoraal relevante aantallen hun stem laten bepalen door kwesties van
buitenlands beleid? Ja, de Indonesische kwestie heeft in de eerste naoorlogse jaren
de politiek overheerst, maar kabinet en partijen zagen haar - ten onrechte overigens
- niet als een buitenlandse maar als een binnenlandse kwestie.
Misschien kunnen we de tuimeling die de communistische partij tussen 1946 en
1959 maakte - van 10,6 naar 2,4 (en in 1977 1,7) procent der stemmen - zien als
bewijs van groeiende afkeer jegens het beleid van de Sovjet-Unie, maar het is nog
zeer de vraag of niet juist binnenlandse factoren - groeiende welvaart, stijgende
sociale zekerheid - dit verval hebben veroorzaakt.
Dan heeft eerder de groeiende angst voor oorlog in de jaren '60, '70 en '80 invloed
gehad op het beleid van bepaalde partijen en, indirect, op dat van het kabinet. Denk
aan de crisis over de kruisraketten en de uitzonderingspositie die de kabinetten-Van
Agt en -Lubbers, als gevolg daarvan, in de NAVO moesten innemen.
De Zwaan betreurt dit gebrek aan aandacht voor het buitenlands beleid in het
bijzonder waar het de Europese integratie betreft, maar ook die heeft zich, zoalsE.P.
Wellenstein in hetzelfde nummer van de IS schrijft, ‘al jaren in de marge van de
vaderlandse politiek’ afgespeeld. Het was pas toen de burger direct, bij het referendum
van juni 2005, gevraagd werd zich erover uit te spreken dat hij zijn stem liet horen.
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Die stem werd toen, tot verrassing van vrijwel de hele politieke klasse, een tegenstem;
maar het is de vraag in hoeverre die tegenstem bepaald is geweest door tegenzin
jegens de Europese integratie en in hoeverre door onbehagen over de algemene
politiek van het kabinet of, sterker nog, over het politieke bestel van eigen land - een
onbehagen dat zich een paar jaar eerder had geuit in de pijlsnelle opkomst van Pim
Fortuyn en zijn erfgenamen.
Zolang de burger niet gevraagd wordt zich direct uit te spreken over zaken van
buitenlands beleid, blijft dit verborgen in plichtmatige passages van partij- en
verkiezingsprogramma's. Daarbij komt dat de oppositionele partijen - zelfs de SP te weinig bezwaren hebben tegen het buitenlandse beleid van het kabinet-Balkenende
om er een vote-catching punt van te maken. Zo blijft het bij gemopper in de marge.
Nu heeft minister van Buitenlandse Zaken Bot ook een artikel in dit nummer van
de IS geschreven, en daarin zou deoppositie, als zij daar brood in zou zien, wél haar
tanden kunnen zetten. In dit artikel zet minister Bot immers de ‘basisfilosofie’ van
zijn buitenlands beleid uiteen. Hij noemt die filosofie ‘realistisch multilateralisme’.
Nu, het woord ‘realistisch’ is al genoeg om alle idealisten op stang te jagen.
Kort gezegd, gaat Bot ervan uit dat Nederland ‘als open handelsland een groot
belang heeft bij een internationale orde’, maar te maken heeft met ‘de afnemende
dynamiek en handelingsvrijheid van de VN, de NAVO en de Europese Unie’. Immers,
het is onmiskenbaar dat ‘grotere lidstaten nauwer zijn gaan samenwerken buiten de
kleinere om’. Zo zijn de Verenigde Staten sceptisch over nut en noodzaak van
multilaterale samenwerking in VN of NAVO en zoeken ze het eerder bij ‘coalities
van de willenden’. In Europa achten vooral de drie grootste lidstaten samenwerking
- niet via Brussel, maar met elkaar - een betere methode dan verdere
soevereiniteitsoverdracht aan Brussel. Dat dwingt als 't ware de overige lidstaten,
waaronder Nederland, ‘zelf ook vast te houden aan de nationale stem’.
In dit licht is het ‘onwaarschijnlijk dat de Europese rangen zich snel zullen sluiten
en er metterdaad sprake zal zijn van één enkele, krachtig klinkende Europese stem
op het wereldtoneel’. Dit zo zijnde, is er voor een land als Nederland ‘eigenlijk geen
andere keuze dan hetbenadrukken van de nationale soevereiniteit en het mobiliseren
van de eigen machtsmiddelen’.
Ergo: ‘de uitdaging (voor Nederland)is twee dingen tegelijk na te streven: zowel
vergroting van het eigen internationale marktaandeel als versterking van de
internationale rechtsorde.’ Het is een weinig bevlogen filosofie, maar het is aan
tegenstanders te bewijzen dat, gegevende algemene onwil macht uit handen te geven
- en van de zegevierende Democraten in de VS mogen we ook niet al te veel
verwachten - een alternatief meer kansop succes zal hebben. Ook een uitdaging voor
de oppositionele partijen dus, maar tot dusver zijn ze er niet in geslaagd dat bewijs
te leveren.
Degenen die dit een troosteloos uitzicht vinden, biedt Bot één straaltje hoop: ‘Voor
Nederland ligt een aanvullende mogelijkheid wellicht besloten in verdere versterking
van de politieke Beneluxsamenwerking.’ Wellicht, maar in een ander artikel in dit
nummer helpt de Gentse hoogleraar R. Coolsaet ons op effectieve wijze ook uit die
droom.
NRC Handelsblad van 16-11-2006, pagina 7

Een grote vergissing
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Voor een verklaring van de betekenis van de verkiezingsuitslag van gisteren verwijs
ik naar andere artikelen in deze krant. Hier wil ik alleen maar zeggen dat het einde
van de verkiezingscampagne mij een diep gevoel van bevrijding gaf: ik hoefde niet
meer te kijken maar de fratsen van de lijsttrekkers en hun naaste medewerkers.
Ja, fratsen - want die campagne leek vaak op één groot lachfestijn. Politici die van
nature helemaal geen lachebekken zijn, voelden zich gedwongen altijd vrolijk, ja
brullend te lachen, terwijl politiek in wezen een ernstige zaak is. Ook Balkenende,
wiens naturel vier jaar geleden zijn grote sterkte was - de gereformeerde jongen uit
de provincie - liet deze keer de troef over aan Rouvoet.
Immers, hij deed lustig mee aan dat lachfestijn. Spindoctors hadden hem kennelijk
aangepraat dat dit de methode was om bij een in politiek ongeïnteresseerd publiek
stemmen te winnen. Zelfs op vragen over zijn voorhuwelijkse seksleven ging hij in.
Moesten we dat werkelijk weten? Verhoogt dat zijn verkiesbaarheid? Soms vroeg
ik mij af of zulke scènes mevrouw Balkenende niet vervulden van plaatsvervangende
schaamte. Het zou getuigen van goede smaak.
Bij Bos was de lach altijd al zijn grote charme geweest, het bevrijdend contrast
tot de zure Melkert, zijn nu vergeten voorganger en grote verliezer van de verkiezingen
van 2002. Maar die lach leek nu wel bevroren op zijn gezicht - ook in dagen van
tegenspoed. Terwijl de campagne tegen het eind feller en persoonlijker werd, bleef
Bos het zonnetje in huis.
Rutte verdiende alleen al om die reden de bijnaam ‘broertje van Bos', die zijn
partijgenoot Weisglas hem eens gegeven had (ja, onder het gelach worden dolkstoten
uitgedeeld). Lachen wanneer er niets te lachen viel. Ook zijn grote tegenstreefster,
Rita Verdonk, voelde zich zo nu en dan gedwongen daar, tegen haar boodschap in,
aan mee te doen. En nog was er een spindoctor die haar aanried vaker te lachen.
De enige lijsttrekker van een grote partij die zichzelf bleef, was Jan Marijnissen.
De Brabantse gemoedelijkheid die hij uitstraalt, heeft niets geforceerds, hoewel zijn
politieke verleden als maoïst ook een ander verhaal vertelt. De Socialistische Partij
regeert hij met ijzeren hand. Niettemin blijft staan dat hij, Rouvoet en Wilders de
grote overwinnaars van gisteren waren, terwijl ze zich niet krampachtig om hun
imago leken te hebben bekommerd.
De verliezers hadden hun beeld in belangrijke mate laten bepalen door de televisie.
En de televisie zoekt het, in de ban van de kijkcijfers, steeds meer in de richting van
entertainment. Het publiek wil geamuseerd worden. Dus gaat de politiek, zodra zij
zich den volke moet vertonen, ook steeds meer in de richting van amusement,
entertainment.
Dat is een grote vergissing. Want politiek is in wezen, zoals gezegd, een ernstige
zaak. Het gaat om het wel en wee van de natie. Hoe meer politici in de waan verkeren
dat zij dichter bij de mensen komen te staan door aan lolprogramma's mee te doen
of zelfs in serieuzere discussieprogramma's te proberen zoveel mogelijk lachers op
hun hand te krijgen, des te meer worden zij gedwongen om, wanneer het om
werkelijke beslissingen gaat, achterkamertjes op te zoeken. In zekere zin misleiden
zij het publiek dus.
Vanwaar die waan bij de politici? Zeker sinds Pim Fortuyn leven zij in de
veronderstelling dat er een kloof bestaat tussen politiek en kiezer, en dat die op alle
mogelijke manieren moet worden overbrugd, desnoods met lolbroekerij en
lachfestijnen. En dat terwijl het helemaal niet vaststaat dat de kiezers hun stem laten
afhangen van het optreden van politici in dit soort programma's.
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Bestaat die kloof werkelijk? In 2002, met Pim Fortuyn en de monsterzege van de
LPF, leek dat even zo, maar een jaarlater was die partij praktisch verdwenen en het
politieke stelsel vrijwel hersteld. In de marge is er altijd wel onvrede over het politieke
stelsel (wel te onderscheiden van onvrede over de regering), maar hoe groot is die?
Zelfs in de échte crisis van de jaren '30 kregen de on- of antidemocratische partijen
CPN en NSB samen nooit meer dan ongeveer tien procent van de stemmen - meestal
minder.
Een echte kloof openbaarde zich in 2005, toen een grote meerderheid van de
kiezers zich bij referendum uitsprak tegen de “Europese Grondwet”, terwijl kabinet
en Kamer zich daar juist met nog grotere meerderheid voor hadden uitgesproken.
Die kloof zal waarschijnlijk niet gedicht worden alvorens de Kamer de rechten
hernomen zal hebben die haar in een vertegenwoordigende democratie toekomen.
De les uit een en ander is dat de politici zich helemaal niet zo druk hoeven te
maken en zich anders hoeven voor te doen dan zij zijn. Laten ze zichzelf zijn. Dat
wordt gewaardeerd - hoewel het woord van de dominee-dichter De Génestet natuurlijk
geldig blijft: “Wees uzelf!”, zei ik tot iemand; maar hij kon niet: hij was niemand.’
NRC Handelsblad van 23-11-2006, pagina 7

Correcties op een zelfbeeld
In 1952 moest er ook een kabinet geformeerd worden. Kandidaat van de katholieken
voor Buitenlandse Zaken was de toen onbekende Joseph Luns. In het
kennismakingsgesprek vroeg formateur Drees hem waardoor hij zich in zijn beleid
zou laten leiden. Luns' antwoord luidde: ‘In de eerste plaats door het Nederlandse
belang, in de tweede plaats door het Nederlandse belang. Dan komt er een hele tijd
niets, en dan weer het Nederlandse belang.’
Het verhaal gaat dat dit antwoord bij Drees niet in slechte aarde viel. De twee de een 'n oude sociaal-democraat, de ander een conservatieve rooms-katholiek zouden dan ook de volgende zes jaar goed met elkaar kunnen opschieten. Dat deze
anekdote niet uit de een of andere Haagse duim is gezogen, blijkt wel hieruit dat
Luns vele jaren later hetzelfde ‘beginsel’ woordelijk in de Tweede Kamer herhaalde.
Het woord beginsel heb ik hier tussen aanhalingstekens gezet, omdat bij dit begrip
meestal gedacht wordt aan verheven doeleinden, zoals vrede, internationale rechtsorde,
mensenrechten. Daarmee zou dan zoiets plats als het ‘Nederlandse belang’ in strijd
zijn. Maar is dat zo? Zijn die verheven doeleinden dan niet in het Nederlandse belang?
Wat Luns zo cru onder woorden bracht, heeft zijn verre opvolger Bot onlangs in
een conceptueel kader proberen te plaatsen. Hij deed dit in een artikel in de
Internationale Spectator van november, waarin hij kwam tot een rehabilitatie van het
Nederlandse belang. (Op 16 november schonk ik al enige aandacht aan dit artikel,
waarschijnlijk een zwanenzang.)
Wanneer hij stelt dat vroeger ‘Nederlandse belangen automatisch samenvielen
met die van de organisaties waarvan wij lid waren’ (NAVO, EU, VN), dan betekent
dit niet dat vroeger de Nederlandse belangen niet op de eerste plaats kwamen, maar
dat zij als identiek werden beschouwd aan de belangen van die organisaties. ‘Wij
hebben geen buitenlandse politiek, wij hebben alleen de NAVO’, zei in de jaren '60
een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken eens tot een Amerikaanse bezoeker.
Die identificatie van het eigenbelang met een hoger beginsel, die het eigenbelang
als 't ware sublimeert, is een oude Nederlandse gewoonte. Thorbecke schreef al in

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

1830: ‘De Nederlandse staatkunde, zelf vrij van heerszucht, is de billijkste
oordelaarster over de heerszucht van anderen.’ De bekende rechtsgeleerde Van
Vollenhoven was in 1913 overtuigd van Nederlands ‘onverdachte belangeloosheid’,
die ons de meerdere maakt van anderen. En minister-president De Geer vergeleek
in 1939 (toen Engeland en Frankrijk al in oorlog waren met Hitler) Nederland met
een ‘lichttoren in een duistere wereld’.
Te denken dat deze (en andere) autoriteiten niet meenden wat zij zeiden en zij het
Nederlands belang niet hoog in het vaandel hadden, zou een misvatting zijn. Voor
hen wás vrede of internationale rechtsorde een Nederlands belang, zoals voor hun
nazaten de NAVO of de EU een Nederlands belang belichaamde (overigens liepen
de belangen van die twee organisaties niet altijd parallel, maar daar sloten zij hun
ogen voor).
Zo is geleidelijk een Nederlands zelfbeeld ontstaan van een natie die het nationaal
belang niet vooropstelt en daaraan het recht ontleent anderen de les te lezen of als
‘gidsland’ de weg te wijzen. Dit zelfbeeld ergert niet alleen anderen - die trouwens
niet geloven dat Nederland zijn belang niet vooropstelt, het dus schijnheilig vinden
- maar is ook in strijd met de werkelijkheid: ook zodoende behartigt Nederland een
nationaal belang. Ja, in feite behartigt een buitenlandse politiek - welke dan ook altijd het nationaal belang, zolang zij berust op een actieve of zelfs zwijgende
consensus.
Dit maakt dat nationaal belang eigenlijk een, althans wetenschappelijk,
onhanteerbaar begrip is. Het staat niet objectief vast, maar is een opvatting, een
overtuiging van iemand, een groep of een natie. Ook het opgaan van de Nederlandse
staat in een Europese federatie kan als Nederlands belang geconstrueerd worden,
mits de natie daarin blijft bestaan. Zo is het voortbestaan van de natie waarschijnlijk
het enige belang waar iedereen het over eens kan zijn.
Wanneer Bot zegt dat Nederland ‘eigenlijk geen andere keus’ heeft ‘dan het
benadrukken van de nationale soevereiniteit en met het mobiliseren van de eigen
machtsmiddelen’, dan kan eigenlijk alleen het benadrukken van de nationale
soevereiniteit als iets nieuws - zelfs spreekt hij van een ‘eventuele koerscorrectie’ worden beschouwd, want die soevereiniteit werd, ook indien als concept verworpen,
in de praktijk niet verwaarloosd.
Wat dat betreft, moet Bots artikel verwelkomd worden als een correctie, niet op
een beleid, maar op een dierbaar zelfbeeld, de schijngestalte die het beleid om
binnenlandse redenen vaak gedwongen is aan te nemen. Die correctie zal hem niet
door iedereen in dank worden afgenomen, maar dat zal hem, én als niet-politicus én
als bewindsman in zijn nadagen, waarschijnlijk weinig deren.
Te hopen valt dat hij straks gebruik zal maken van zijn volledige vrijheid om te
blijven reflecteren over de grenzen en mogelijkheden van de Nederlandse buitenlandse
politiek. Van mensen die met het bijltje gehakt hebben, zijn zulke reflecties zeldzaam.
NRC Handelsblad van 30-11-2006, pagina 7

Chaos: de Nederlandse variant
Een columnist wordt geacht een zekere, althans intellectuele, orde te scheppen in
wat voor de gewone lezer chaos lijkt te zijn, eventueel zelfs een uitweg eruit te wijzen.
‘Commentatoren blijven zoeken naar een begrijpelijk patroon’, schreef mijn collega
J.A.A. van Doorn zaterdag in zijn wekelijkse column in Trouw.
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Maar als die chaos nu eens niet schijnbaar, maar werkelijkheid is? Als er geen
begrijpelijk patroon te vinden is? Het lijkt er steeds meer op dat de wereld zich thans
- sinds het einde van de Koude Oorlog - in zo'n toestand bevindt. Dan blijft
decolumnist weinig anders over dan de functie te verrichten van een rei in een Griekse
tragedie.
Waar we om ons heen kijken: chaos. Iedereen vindt dat de Amerikanen uit Irak
moeten wegtrekken. Dat is zeker zo, maar als ze het doen, wordt de chaos nog groter,
evenals de kans dat anderen dan zullen proberen orde in die chaos te scheppen.
Afghanistan? Dat is nooit een land geweest, slechts een verzameling elkaar
beoorlogende volken en stammen. Onze soldaten zijn er voor de wederopbouw. Maar
wederopbouw van wat?
In Amerika zit de komende twee jaar - een lange tijd in de politiek - de president
te midden van de scherven van zijn eigen beleid. De Democraten, nu in de lift, weten
ook niet hoe uit die chaos te komen. Voorlopig is er geen leiding te verwachten van
het machtigste en rijkste land ter wereld.
En Europa, dat wel eens als alternatief voor de Amerikaanse hegemonie wordt
aangeprezen? Na de verwerping van het grondwettelijk verdrag is het het spoor
helemaal bijster. Nelleke Noordervliet trok in de krant van zaterdag een vergelijking
met de slag van Waterloo, in de ogen van de hoofdfiguur in Stendhals Chartreuse de
Parme: ‘Het front bestaat niet, je bevindt je midden in de mêlée zonder overzicht.’
In een Europese politieke eenheid gelooft niemand meer.
De neiging wordt dan groot om vastigheid te zoeken in eigen vertrouwde omgeving.
Die neiging ligt aan de wortel van de renationalisatie die zich overal merkbaar maakt.
Maar is die vastigheid daar te vinden? In ons land leek het doodverklaarde CDA
onder Balkenende de chaos die Pim Fortuyn had achtergelaten, te hebbenbedwongen,
maar de verkiezingen van 22 november zetten alles weer op losse schroeven.
Op wie moest je stemmen bij de verkiezingen? Op Marijnissens SP, die Nederland
uit iedere internationale orde - of wat er van over is - wil halen? Stalins ‘socialisme
in één land’? Het bleek voor velen een aantrekkelijke optie, wat op zichzelf al een
teken van renationalisatie is. Op Femke Halsema, de tot een liberalisme bekeerde
leidster van een ratjetoe communisten, pacifisten, evangelisten en andere idealisten?
Op de VVD? Wie stemt er nu op een partij die diep gespleten is, waarvan je dus niet
weet welke koers die varen gaat: die van Verdonk of die van Rutte (wiens koers
trouwens ook niet helemaal duidelijk is)? Die partij kreeg dan ook de kous op de kop
en lijkt voorlopig uitgeschakeld. We kunnen makkelijk zeggen: eigen schuld. Maar
wie moet nu het liberale geluid laten horen?
Op de PvdA? Voor een oppositiepartij was haar verlies bijzonder groot. Er werd
wel gezegd dat Bos niet kiezen kon tussen Den Uyl en Kok, tussen de bevlogen
drammer en de man die blij was de ideologische veren te hebben afgeschud. De
eerste is, twintig jaar na zijn dood, nog een icoon in de partij, de tweede is dat nooit
geweest (al was hij als stemmentrekker onmisbaar).
Zelf had ik het op geen enkele informatie berustende vermoeden dat Bos, een
intelligente man die meer van de wereld had gezien dan zijn meeste partijgenoten
en bovendien ruim twee jaar staatssecretaris was geweest onder de liberaal Zalm,
het heimelijk eens was met het economische beleid van de kabinetten-Balkenende,
maar dat niet kon zeggen. De titel van zijn boek Dit land kan zoveel beter was, wat
dit betreft, onthullend. Daar stond dus eigenlijk: dit land is onder Balkenende op de
goede weg. Niet overtuigend voor iemand die zich als alternatief presenteert. Zijn
oppositie had dan ook iets krampachtigs.
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Mijn vermoeden vind ik nu bevestigd in het oordeel van een vooraanstaande
PvdA'er, die zelfs wel eens gedoodverfd werd als ideoloog van de partij, de hoogleraar
politicologie J.W. de Beus. Die verwijt Bos eigenlijk niet te geloven in zijn eigen
‘schrille oppositietekst’, ja dat hij ‘in de campagne had moeten laten zien dat het
beleid van Balkenende lang niet zo slecht was’. Kortom: ‘halfslachtig’ en
‘ambivalent’.
Bovendien was Bos, anders dan Kok en Blair, niet ‘de pijnlijke confrontatie met
gevestigde hinderkrachten in eigen kring aangegaan’, alvorens de macht te veroveren.
Een aarzelaar was hij dus ook, en dat maakt iemand slechts bij anderhalve intellectueel
populair. Mijn vermoeden lag er dus niet zó ver naast. (Citaten uit de Volkskrant van
28 november en HP/ De Tijd van 1 december.)
De conclusie van de PvdA'er en vrijdenker De Beus was: stemmen op Balkenende.
Ik ben lid van geen enkele partij, hoefde dus niet te vrezen van overspel beticht te
worden; wél ben ik in beginsel secularist en dus tegen partijvorming op godsdienstige
basis. Niettemin heb ik, evenals De Beus, CDA gestemd - zij het niet op Balkenende,
maar iemand lager op de lijst, iemand met meer ervaring en kennis van het staatsrecht.
Waarom? Omdat ik een zekere vastigheid in de samenleving, zeker nu, nodig vind.
Zelf eerder een twijfelaar zijnde, vind ik het prettig geregeerd te worden door mensen
met vastere normen en waarden, al zijn ze niet altíjd de mijne. Weinig principieel,
zult u zeggen. Het zij zo. Politiek is een kwestie van plooien en schikken, zeker in
ons coalitieland.
Intussen ziet het ernaar uit dat na deze verkiezingen het plooien en schikken nog
moeilijker zal worden dan anders. Eerder doemt het beeld van onregeerbaarheid op
- een Nederlandse, dus minder dramatische, burgerlijke variant van de chaos. Vier
jaar geleden hebben we die, met de LPF, ook even gekend. Nu lijkt hij zich, met de
SP al dan niet in de oppositie, te gaan institutionaliseren.
NRC Handelsblad van 07-12-2006, pagina 9

Hoe democratisch is de demos?
Er is moed voor nodig om, na de op een catastrofe uitgelopen poging van de
Amerikanen democratie in Irak te introduceren - een staatsvorm die dan het hele
Midden-Oosten zou overspoelen - nog een pleidooi te houden voor
democratiebevordering als doel van buitenlands beleid. En toch doet de historicus
André Gerrits dit in een artikel in deze krant van 6 december.
Zeker, hij bepleit geen ongebreidelde interventie teneinde in een ander
landdemocratie in te voeren. Iedere inmenging moet, zegt hij, voldoen aan de vereisten
van proportionaliteit. Zo zijn ‘de binnenlandse ontwikkelingen in Rusland of China
nu eenmaal aanzienlijk minder gemakkelijk te beïnvloeden dan die van Moldavië of
El Salvador’, maar waarom afzien van inmenging in kleine landen, omdat zij in grote
landen onmogelijk of zelfs gevaarlijk is?
Gerrits moet niets hebben van deze logica. ‘Strikte consistentie in de buitenlandse
politiek is een gevaarlijke vorm van utopie. In praktische zin onmogelijk en in
politieke zin ongewenst. [...] Een buitenlandse politiek moet primair beoordeeld
worden op haar gevolgen, niet op haar intenties.’
Wijze woorden, maar daarmee is inmenging in andermans zaken ter bevordering
van de democratie nog niet gerechtvaardigd - of alleen maar gerechtvaardigd in
gevallen waar succes bij voorbaat verzekerd is. Anders raak je, voordat je het weet,
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in moerassen als Bosnië, Afghanistan en Irak verzeild. Erin vastraken is gemakkelijker
dan eruit komen.
Er zijn slechts enkele success stories. Een ervan is Zuid-Afrika, waar, in belangrijke
mate dankzij een boycot van de buitenwereld, een jarenlang onderdrukte meerderheid
ten slotte de macht kreeg. Eenander Portugal, dat in 1975 in communistisch vaarwater
dreigde te raken, toen de Duitse SPD (onder bondskanselier Helmut Schmidt) ingreep
met zware subsidies aan de Portugese sociaal-democraten, die ten slotte het pleit
wonnen.
De hulp van het buitenland aan de ‘oranje revolutie’ in de Oekraïne, nu twee jaar
geleden, is ook een voorbeeld, zij het minder gelukkig. Oekraïne is nu weer
grotendeels in Ruslands invloedssfeer. Dat buitenland zal zich dus wel tweemaal
bedenken alvorens hetzelfde te doen in het door Gerrits genoemde Moldavië, mocht
zich daar ook zo'n mogelijkheid voordoen. Complicaties met Rusland zijn dan
onvermijdelijk, en zoiets schrikt af.
Als het ‘pragmatisch idealisme’, dat Gerrits aanbeveelt als zinvol uitgangspunt
bij buitenlands beleid, in zo weinig gevallen werkt waar er geen democratie heerst,
dan pleit dit niet tegen dit ‘pragmatisch idealisme’, maar dan ligt het zó voor de hand,
dat het nauwelijks idealisme genoemd kan worden en geen theorie waard is.
Maar dit is niet mijn voornaamste bezwaar tegen Gerrits' betoog. Mijn voornaamste
bezwaar is dat hij de prealabele vraag niet beantwoordt of de mensen overal wel zo
geïnteresseerd zijn in democratie. Zijn er geen landen waar democratie een volmaakt
vreemd begrip is? En zijn er geen andere landen waar de mensen moe zijn geraakt
van democratische experimenten?
In zijn The Myth of the State (1945) gaat de Duitse filosoof Ernst Cassirer, die in
1933 zijn land ontvluchtte naar Amerika, zelfs verder: ‘Als de mens gewoon zijn
natuurlijke instincten zou volgen, zou hij niet streven naar vrijheid; hij zou eerder
afhankelijkheid kiezen. Het is veel gemakkelijker afhankelijk te zijn van anderen
dan zélf te denken, te oordelen en te beslissen.
In extreem moeilijke omstandigheden probeert de mens deze last van zich te
werpen. Hier is de kans voor de totalitaire staat en de politieke mythe.’ En Cassirer
citeert een Duitser die, in 1938 ondervraagd door een Amerikaanse socioloog,
antwoordde: ‘Vroeger (vóór Hitler) moesten we ons zorgen maken over verkiezingen
en partijen. Toen hadden we verantwoordelijkheden. Dat hebben we nu allemaal niet
meer. Nu zijn we vrij.’
Cassirers collega en lotgenoot Carl J. Friedrich, eveneens een Duitse vluchteling
voor Hitler, verfijnt dit argument en betoogt in zijn Man and his Government (1963)
dat ‘mensen een minimum aan vrijheid verlangen, eerder dan een maximum. Alle
mensen houden ervan enkele vrije keuzen te doen, maar niet vele, laat staan alle.
Velen lijken er de voorkeur aan te geven dat de meeste beslissingen voor hen
genomen worden, en bijna allen geven er de voorkeur aan dat enkele beslissingen
voor hen genomen worden.’ Als het waar is wat Cassirer en Friedrich stellen, dan
wordt het aantal gevallen waarin interventie ter wille van democratiebevordering
gerechtvaardigd, zo niet geboden, is nog kleiner.
In zijn artikel van vorige week behandelt André Gerrits deze, volgens mij
prealabele, vraag niet, maar in zijn zojuist verschenen boek Democratie door
interventie (Amsterdam University Press) doet hij dat wél: ‘Streven mensen naar
democratie en willen ze daarbij worden geholpen?’
Het antwoord dat hijzelf op die vraag geeft, is genuanceerd. Hij verwijst naar een
opiniepeiling in Oost-Europa uit 1993 waaruit blijkt dat 55 procent (niet veel!) wel
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een soort van democratie wil, maar slecht 39 procent daarbij door anderen geholpen
wil worden. Hoe zouden nu, na dertien jaar democratische experimenten, de cijfers
luiden?
Bovendien citeert hij de Amerikaanse filosoof Michael Walzer: ‘We gaan er altijd
vanuit dat de mensen die we helpen, ook inderdaad willen worden geholpen’, en:
‘Sommige zaken die wij als onderdrukkend zien, worden niet overal zo beoordeeld.’
Gerrits acht Walzers ‘redelijk universalisme’ overtuigend. Dit is (aldus Walzer zelf)
‘geen universalisme dat altijd en overal democratisch bestuur vergt, maar wel een
dat de weg naar democratie opent waar en wanneer er voldoende burgers zijn die dit
willen’.
Nu, daarover kunnen we het eens zijn - overigens pas nadat we het eerst eens zijn
geworden over hoeveel ‘voldoende’ is: 25 of 51 procent of daartussen in? En hoe
stel je dat vast in een ondemocratische staat? Een ondemocratisch regime moet wel
heel erg onderdrukkend zijn en mensenrechten wel flagrant schenden, wil een
meerderheid der burgers democratie boven stabiliteit verkiezen.
NRC Handelsblad van 14-12-2006, pagina 7

Denkend aan België
Het is tijd weer eens een oude anekdote uit de kast te halen. Ruim 25 jaar geleden
kreeg ik bezoek van de nieuwe Franse ambassaderaad. Ik dacht dat het een
beleefdheidsbezoek ter kennismaking was. Dat was het ook wel, maar na de eerste
plichtplegingen stak hij direct van wal: ‘Wordt er in Nederland wel eens gedacht
over de situatie die zou ontstaan als België uiteen zou vallen?’
Het was duidelijk dat die Franse diplomaat om die reden naar mij was gekomen.
Hij had kennelijk de opdracht van de Quai d' Orsay gekregen de gedachten van
Nederlanders over de toekomst van het gemeenschappelijke buurland te peilen. In
Nederland bestond die belangstelling niet. Ik kon hem dan ook naar eer en geweten
antwoorden: ‘In Nederland denkt niemand over België.’
Dat was een kwart eeuw geleden, maar de vraag is nog actueel. Hoe actueel, is
vorige week gebleken, toen de RTBF, de Franstalige televisie in België, in een extra
uitzending meldde dat het Vlaamse parlement de Vlaamse onafhankelijkheid had
uitgeroepen en de koning het land ontvlucht was. Een soort paniek brak uit. Duizenden
belden, hoogst ongerust, naar de omroep.
Het was een schertsuitzending, maar jarenlang voorbereid. Allerlei politici deden
eraan mee, onder wie zelfs de voorzitter van de Kamer, Herman de Croo, teneinde
de schijn van werkelijkheid zo lang mogelijk vol te houden. Geen wonder dus dat
bijna negentig procent van de Franstalige kijkers - op het hoogtepunt van het
programma waren dit er 600.000 - het aanvankelijk geloofde. Pas halverwege de
uitzending kwam de mededeling dat het om een grap ging.
Officieel België was hoogst verontwaardigd over het gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel dat de Waalse televisie had getoond. Ook van de
Vlaamse partijen kon eigenlijk alleen maar het Vlaams Belang - toch altijd nog 25
procent! - de grap waarderen. Natuurlijk was die grap onverantwoordelijk, maar met
die simpele constatering kan niet worden volstaan.
Het feit immers dat een grote meerderheid van de kijkers aanvankelijk geloofde
in de waarheid van de uitgezonden berichten en dat een deel ervan in paniek raakte,
toont dat vele Belgen de mogelijkheid van een uiteenvallen van België niet uit de
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lucht gegrepen achten, ja dat die hun zorgen baart. De uitzending moge dan nep zijn
geweest, zij heeft het geloof in die mogelijkheid - en dus die onzekerheid over 's
lands toekomst - ongetwijfeld versterkt.
Geen wonder ook dat de paniek juist in Franstalig België uitbrak. Waarschijnlijk
zullen niet veel Vlamingen naar de uitzending gekeken hebben - althans aanvankelijk
-, maar het gevoel van onzekerheid over eigen toekomst is juist in Wallonië bijzonder
groot: het is immers een achtergeraakt gebied, waarvan de doorstart maar niet wil
lukken.
De vergelijking met de Vlamingen maakt die onzekerheid extra pijnlijk. Immers,
niet zo heel lang geleden waren het de Vlamingen die - sociaal, economisch en
politiek - de underdogs waren, tweederangs burgers in eigen land.
De rollen zijn in korte tijd volkomen omgedraaid. Vlaanderen is een van de sterkste
regio's van Europa. Wallonië is daarentegen afhankelijk van Vlaamse subsidies - een
vernederende toestand, die dan ook wel niet lang zal duren.
Dan blijft het koningshuis eerst recht zowat de enige factor die een uiteenvallen
van de nationale staat verhindert. Maar ook daar zijn de rollen omgedraaid. Vijftig
jaar geleden - tijdens de zogenoemde koningskwestie - stond Vlaanderen in grote
meerderheid achter de koning; Wallonië was in meerderheid tegen. Nu is het
omgekeerd. Hoe is dat zo gekomen? Het koningshuis is zelf niet zonder schuld: het
spreekt, met uitzondering van de koning zelf, op z'n best moeizaam Nederlands. En
de Vlamingen zijn intussen te zelfbewust geworden om dat zo maar te accepteren.
Een negatieve factor die een uiteenvallen tegenhoudt, is het feit dat noch Frankrijk
noch Nederland happig is de Frans- respectievelijk Nederlandstalige gebieden in te
lijven: Frankrijk niet omdat het dan de taak van Vlaanderen als subsidiegever van
een achtergeraakt gebied zou moeten overnemen, en Nederland niet omdat het nooit
iets om Vlaanderen gegeven heeft.
Bovendien: Vlaanderen is, het is al eerder gezegd, intussen een zelfbewust gebied
geworden, dat een staatkundige onafhankelijkheid heel goed zou aankunnen. Als
Slowakije en Slovenië onafhankelijk kunnen zijn, waarom Vlaanderen niet? De tijd
is voorbij dat Vlamingen Nederland als het navolgenswaardig voorbeeld zagen. Zelfs
wat de taal betreft, is Vlaanderen bezig zich steeds meer van Nederland te emanciperen
- we mogen dat betreuren of niet.
Van een uiteenvallen van de Belgische staat zou dus noch Frankrijk noch Nederland
beter worden (ook niet slechter). Het kind van de rekening zou Wallonië zijn. Vandaar
die paniek. Dat wil niet zeggen dat zo'n desintegratie, als zij onvermijdelijk is, van
een leien dakje zou verlopen. Vooral over de toekomst van Brussel zal dan nog stevig
gevochten worden - misschien zelfs letterlijk.
Maar als Frans- en Nederlandstaligen iets gemeen hebben, dan is het dat ze
pragmatisch zijn (veel pragmatischer dan de Nederlanders). Zo is Vlaanderens
emancipatie, alles bijeengenomen, vreedzaam verlopen. Ook voor een splitsing van
België zal ongetwijfeld een oplossing gevonden worden, die wij Nederlanders dan
misprijzend ‘typisch Belgisch’ zullen noemen, maar nu vorige week beide
regeringspartijen, CDA en VVD, een in zonde - althans zeker niet in liefde - verwekt
staatsrechtelijk monstrum hebben gebaard, past ons die hooghartigheid nog minder
dan anders.
NRC Handelsblad van 21-12-2006, pagina 7

Een beetje ouderwets geworden?
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In een terugblik op het jaar 2006 noemde Gideon Rachman vorige vrijdag op deze
pagina vijf gebeurtenissen die de wereld hadden veranderd. Zij waren:
1. De stopzetting door Rusland van zijn gasleveranties aan Oekraïne, waarvan
West-Europa ook grotendeels afhankelijk is. Daarmee had Rusland getoond
bereid te zijn energie als politiek wapen te gebruiken.
2. De vernietiging van de ‘gouden moskee’ in Samarra, een heiligdom voor de
Iraakse sjiieten. Daarmee was de toestand in Irak definitief buiten controle
geraakt.
3. De film van Al Gore An Inconvenient Truth. Daarmee was het milieu ook in
Amerika een item op de politieke agenda geworden dat niet langer genegeerd
kon worden.
4. De oorlog in Libanon, die getoond had dat Israël niet langer onoverwinnelijk
was, ja zelfs, in veler ogen, zélf een bron van instabiliteit in het Midden-Oosten
was geworden.
5. De tussentijdse verkiezingen in Amerika, die president Bush voor de rest van
zijn ambtsperiode (nog ruim twee jaar) tot aangeschoten wild hadden gemaakt.
Zonder het oneens te zijn met deze keuze ben ik geneigd er, althans voor
Nederland, nog een zesde punt aan toe te voegen: de terugkeer van de religie
in het politieke en zelfs intellectuele discours. Je kan bijna geen krant opslaan
of er staat op z'n minst één artikel over de ‘de terugkeer van de religie’ in. Ook
de televisie wijdt er aandacht aan, laatstelijk nog in het programma Buitenhof
op zondag jl.
Nu moeten we twee opmerkingen vooraf maken. In de eerste plaats: religie is nooit
weg geweest. Van terugkeer is dus geen sprake. Maar zij is wél, in het politieke
discours, lange tijd verzwegen geweest, als een oninteressant, ten dode gedoemd
verschijnsel. In die zin is er wel degelijk sprake van een terugkeer.
In de tweede plaats: natuurlijk is religie niet pas in 2006 pats-boem teruggekeerd.
Zoals bij elke doorbraak of revolutie is er een lange geschiedenis aan voorafgegaan
en waren symptomen ervan al eerder zichtbaar, zelfs in de hoogtijdagen van het
seculiere triomfalisme, maar in 2006 lijken de seculieren pas wakker te zijn geworden.
Daarbij moeten we onmiddellijk weer een onderscheid maken: het gaat niet om
het inhoudelijke gelijk of ongelijk van gelovigen of ongelovigen. De laatsten mogen
alle gelijk van de wereld hebben met hun atheïsme - dat neemt niet weg dat religie
weer veld wint. Kijk maar naar de laatste verkiezingen.
Het CDA heeft weliswaar drie zetels verloren, maar is de grootste partij gebleven.
Bovendien is zijn verlies ruimschoots goedgemaakt door de winst van de CU. De
seculiere partijen PvdA, VVD en D66 hebben daarentegen zwaardere verliezen
geleden dan het CDA. En de SP dan? Is die grote winnaar wel zo seculier? Ze was
niet vies van de adhesie van de typisch roomse Huub Oosterhuis. En Thijs Wöltgens
(die er als Limburger over oordelen kan) spreekt in Socialisme en Democratie van
het ‘paapse relativisme van Marijnissen’.
De terugkeer van religie als sociaal en cultureel verschijnsel - dáár hebben we het
over. Daar kunnen allerlei verklaringen van gegeven worden, die voornamelijk
neerkomen op de onzekerheid der tijden - terrorisme, mondialisme en andere
verschijnselen - die mensen ertoe drijft houvast te zoeken in spirituele zekerheden
of schijnzekerheden.
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Die verklaringen zijn niet onjuist, maar minder vaak zijn de oorzaken van de vrij
plotselinge val van het seculiere triomfalisme onderzocht. Een schrijver in de
International Herald Tribune vat die als volgt samen:
‘Tot voor kort betoogden invloedrijke analytici dat religie, een overblijfsel van
een eerder stadium van menselijke ontwikkeling, zou verschrompelen naarmate de
mensen minder primitief en rationeler zouden worden. Kennelijk is het zo niet gegaan.
Ja, de 21ste eeuw zal eerder overheerst worden door religie op een wijze die nog
enkele jaren geleden ondenkbaar was.’
Dat is ook de seculiere intellectuelen, die nog kortgeleden inhoud en toon van het
discours aangaven, niet ontgaan. Vooral voor de opkomst van de radicale islam
konden zij de ogen niet sluiten. Nu staan ze met de mond vol tanden. Ja, zijn ze
eigenlijk niet een beetje ouderwets geworden?
Dat is een vraag die de interviewers van de Volkskrant stelden aan prof. W.B.H.J.
van de Donk en dr. Petra Jonkers, voorzitter en medewerkster van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), die zojuist de studie
Geloven in het publieke domein had afgescheiden (de Volkskrant, 23 december).
Direct beantwoordden zij die vraag niet, maar zij lieten wel doorschemeren dat
‘sommige politici of media’ gevangen worden door de ‘krampen van de publieke
opinie’ en dat ‘de media worden gedomineerd door hoogopgeleide groepen die zijn
opgegroeid in de jaren '60 en '70’.
Dat valt moeilijk te ontkennen, maar evenmin valt het biologisch feit te ontkennen
dat die generatie op weg naar de uitgang is. Bovendien: nieuws is nieuws, en alleen
al om die reden zullen de media aandacht moeten schenken aan nieuwe verschijnselen,
ook als ze daar zelf geen enkele affiniteit mee hebben. Dat beginnen ze trouwens nu
al te doen.
Hebben we het alleen over Nederland? Nee, de ‘terugkeer van de religie’ is een
algemeen verschijnsel, al zijn er verschillen. Zo blijkt uit een enquête van The
Guardian dat 63 procent van de Britten zich niet-religieus noemt (incluis de helft
van hen die zichzelf als christen beschrijven), terwijl volgens de studie van de WRR
de helft van de Nederlanders zich religieus noemt en een kwart kerkelijk is. Nederland
in de voorhoede - zij het, volgens de seculieren, achteruitlopend?
NRC Handelsblad van 28-12-2006, pagina 7

2007
Liberalisme anno 2007
‘Liberalisme dat het sociale karakter van de mens en zijn behoefte aan vrijwillige en
vanzelf ontstane verbanden erkent, heeft toekomst.’ Zo besluit het hoofdartikel in
de laatste nummer van deze krant, zaterdag 30 december 2006. Het is een uitspraak
die het karakter van een credo heeft.
Daar is niets mis mee - ook niet wat de inhoud betreft. Integendeel, het is een
uitspraak waarmee ook niet-liberalen kunnen instemmen. Zo heeft, om ons tot
Nederland te bepalen, Wouter Bos gezegd: ‘De echte liberalen zijn te vinden bij de
PvdA.’ Ruim een halve eeuw eerder had de historicus Geyl iets soortgelijks gezegd:
‘Ik stem PvdA omdat ik liberaal ben.’ (Of hij dat tot zijn dood, in 1966, heeft
volgehouden, is onbekend.)
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Maar ook verder links zijn zulke geluiden te horen. Femke Halsema, politiek leider
van GroenLinks, kwam niet lang geleden, na lang nadenken, tot de conclusie dat zij
zich aangetrokken voelde tot een progressief liberalisme - waarschijnlijk tot schrik
van haar heterogene partij, die niet in de eerste plaats om haar voorliefde voor diep
nadenken bekend is.
De kwestie is dat, na de teleurstellingen van socialistische experimenten - of die
nu van Labour, Den Uyl of Mitterrand waren - en zeker na het onloochenbare failliet
waarop het ‘reële socialisme’ in de Sovjet-Unie en elders was uitgelopen, vele
niet-liberalen zo niet de deugden, dan toch de voordelen van het liberalisme, waaraan
democratische echtheid niet ontzegd kon worden, zijn gaan inzien.
In zoverre, zij het niet verder, kan gezegd worden dat Francis Fukuyama's uitspraak
uit 1989, dat met de déconfiture van de Sovjet-Unie het liberalisme geen ideologische
tegenstander meer had en er in zoverre dus een eind was gekomen aan de geschiedenis
als politiek discours, bewaarheid is geworden (waarbij we niet moeten vergeten dat
het Amerikaans liberalism niet helemaal hetzelfde is als het Europees-continentale
liberalisme: in de ogen van het eerste is het tweede conservatief, maar beide staan
en vallen bij hun geloof in de vrijheid van het individu en de rechtsstaat).
Ja, in zoverre kan ook gezegd worden dat het succes van het liberalisme de liberalen
zelf in een crisis heeft gestort, zoals wel vaker in de geschiedenis het succes van een
onderneming of project geleid heeft tot een crisis erin, soms tot de ondergang ervan.
Ook het succes van de Europese integratie, blijkend uit het aantal staten dat er bij
betrokken wil worden, heeft tot zo'n crisis geleid, die de kiemen van een ondergang
in zich draagt.
In elk geval is de VVD - om weer tot Nederland terug te keren - in een crisis
geraakt. De populariteit van Rita Verdonk, door de historicus en kenner van het
Nederlandse liberalisme Henk te Velde een ‘volkstribuun’ genoemd - ‘ze slaat de
volksvertegenwoordiging over, wat heel onliberaal is’ -, heeft vele liberalen vervreemd
van de partij en sommigen zelfs in de armen van de ideologische tegenvoeter, het
CDA, gedreven.
Tot welke excessen die crisis kan leiden, werd aangetoond toen de liberalen onlangs
de thorbeckiaanse beginselen, waarop zij zich anders altijd beroepen, met de voeten
traden: blijven zitten hoewel de Kamer haar afkeuring had uitgesproken over het
beleid van een liberale minister en - nog sterker - hoewel zij het - als regeringspartij!
- niet eens zijn met een kabinetsbesluit en dus het beginsel van de eenheid van de
regering schenden. Thorbecke moest wijken voor gelegenheidsargumenten.
Nu zal de politieke filosoof Gerry van der List wel zeggen dat ook Thorbecke een
opportunist was. Dat is immers de teneur van een artikel dat hij in Elsevier van 7
oktober jl. schreef: Thorbecke ‘hing namelijk een conservatieve filosofie aan’, maar
hij onderkende (net als Tocqueville overigens) dat de ‘tijdgeest’ rond 1848 anders
wilde. Zo verdedigde hij het algemeen kiesrecht ‘niet op principiële gronden, maar
constateerde slechts dat het onmiskenbaar was dat “het beginsel van algemeen
stemregt in de Staatsgeschiedenis onzer eeuw ligt”’.
Soortgelijke redenering ontwikkelde een kwarteeuw eerder de liberale voorman
mr. H. van Riel in zijn postuum uitgegeven boek Geschiedenis van het Nederlandse
liberalisme in de 19de eeuw (1982): ‘Wie op zijn drieëndertigste of vierendertigste
in de grond een wijsgerig conservatief is’ - en dat was Thorbecke toen - ‘verandert
wat dat aangaat later niet meer van standpunt.’ En: ‘Thorbecke wist, in zijn binnenste,
eigenlijk rechts te zijn.’
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Na Thorbeckes dood hadden - aldus Van Riels these - de liberalen zich ontwikkeld
tot ‘kathedersocialisten’ - een term die hij niet nader definieert. Van Riel, die een
grote invloed had in de toenmalige VVD - hij was Wiegels mentor -, bekende hiermee
dus langs een omweg dat hijzelf geen liberaal, maar conservatief was.
Nu moeten we Van Riel niet al te serieus nemen - als iemand een opportunist was,
was hij dat wel -, maar tegen iemands conservatisme mag op zichzelf geen bezwaar
gemaakt worden, mits hij daar eerlijk en direct voor uitkomt. Bovendien: een goede
conservatief houdt zich aan de regels van het democratische en parlementaire spel.
Dat doet de huidige VVD, blijkens haar houding in de crisis van 13 december jl.,
niet. Het CDA trouwens ook niet, maar dat telt Thorbecke niet onder zijn geestelijke
voorvaderen. Aangezien ons staatsbestel nog altijd op Thorbeckes leest geschoeid
is, kon de VVD, als zijn erfgenaam, bij uitstek als de behoeder ervan beschouwd
worden. Daar is nu de klad in gekomen.
Kortom, het liberalisme mag, al of niet onder deze naam, nog een mooie toekomst
tegemoet gaan, voor de VVD geldt het woord van Mattheus 5:13: als het zout zijn
kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden?
NRC Handelsblad van 04-01-2007, pagina 7

Nietsdoen als optie
Tussen 1953 en 1959 was John Foster Dulles president Eisenhowers minister van
Buitenlandse Zaken. Het was een ambt waarop hij zich zijn hele leven had voorbereid,
maar onder de voorgaande presidenten, de Democraten Roosevelt en Truman, had
hij twintig jaar geen kans gehad. Maar nu hij eindelijk gekregen had wat hij steeds
had gewild, was zijn dadendrang onstuitbaar. Onvermoeibaar reisde hij de wereld
rond, ijverig coalities en bondgenootschappen sluitend langs de periferie van de
Sovjet-Unie. Het was hartje Koude Oorlog.
Zoals gebruikelijk nam hij een tros journalisten op zijn reizen mee. Onder hen
deed al gauw de verzuchting de ronde dat voor hem niet de aansporing: ‘Don't just
stand there: do something’ moest gelden, maar: ‘Just stand there: don't do anything.’
Aan die anekdote moest ik denken toen ik eergisteren op deze pagina een artikel
las waarin Angela Merkel, die per 1 januari het voorzitterschap van de Europese
Unie heeft overgenomen, de raad gegeven werd: doe niets! Nu barst de Duitse
bondskanselier van voornemens om de EU uit het slop te krijgen, dus die raad leek
meer een grap dan serieus te zijn.
Maar daar staat tegenover dat de auteurs van dit artikel serieuze mensen zijn.
Althans, dat mag je verwachten van een adviseur van het bankiershuis Goldman
Sachs (Vladimir Dlouhy) en een oud-hoofdredacteur van het Londense weekblad
The Economist (Bill Emmott), die het samen geschreven hadden.
De auteurs beseffen evenwel dat geen regering zo'n raad kan opvolgen. Daarom
zou, volgens hen, Merkel zich moeten bepalen tot enkele doeleinden: liberalisatie
van de diensten binnen Europa (zoals commissaris Bolkestein die gewild had), een
transatlantische vrijhandelsovereenkomst, invoering van het subsidiariteitsbeginsel
(wat op lokaal niveau geregeld kan worden moet niet naar Europa geheveld worden)
en - belangrijkst van alles - beginnen met het hervormingsproces in Duitsland zelf.
Bij elkaar is dat op zichzelf al een heel programma. Het is dus zeer de vraag of
deze voorstellen meer kans van slagen zouden hebben dan de ambitieuze voornemens
van Merkel. Per slot van rekening ligt in Europa sowieso alles stil zolang Frankrijk
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geen nieuwe president heeft. Wie dat wordt weten we pas tegen het einde van Merkels
voorzitterschap. En daarna komt Frankrijk zelf aan de beurt. In 't algemeen is de
raad: doe niets, dus niet zo gek - al is hij niet besteed aan Nederlandse politici die
altijd willen dat ons land het voortouw neemt. Ook wetenschappelijke onderzoekers
ontkomen niet altijd aan de neiging voorstellen te doen zonder zich af te vragen of
die enige kans van slagen hebben.
Geldt dat ook voor de vijf onderzoekers van het Haagse Instituut Clingendael van
wie binnenkort een boek verschijnt, Verboden toespraken getiteld: voorstellen die
nooit van de minister van Buitenlandse Zaken verwacht kunnen worden?
Aangezien dit boek nog moet verschijnen, kunnen we er geen uitspraken over
doen, maar nu de Volkskrant van zaterdag jl. twee van die ‘verboden toespraken’
heeft gepubliceerd, kunnen we dáár wel iets over zeggen. De ene bepleit een
Atlantische Unie, de ander een politiek en militair autonoom Europa.
Deze doeleinden sluiten elkaar vrijwel uit, zodat die twee uitspraken in elk geval
niet door één en dezelfde minister van Buitenlandse Zaken ooit uitgesproken zullen
worden. Dat maakt de relevantie van dit boek (anders dan als academisch product)
al dadelijk kwestieus, maar we moeten wachten op het boek zelf om te weten hoe
het collectief van onderzoekers de kwadratuur van deze cirkel vindt.
‘Voor de economische samenwerking blijft Europa onmisbaar, maar de EU moet
worden afgeschreven als het primaire ijkpunt voor onze buitenlandse politiek.
Nederland heeft meer baat bij een brede en slagvaardige Atlantische Unie.’ Zo luidt,
kort samengevat, de these van de eerste van de twee door de Volkskrant gepubliceerde
‘toespraken’.
Zij lijkt eerder uit de pen van het VVD-Kamerlid Van Baalen te zijn voortgevloeid
dan uit die van een wetenschappelijk onderzoeker. Die indruk wordt nog sterker
wanneer men aan het eind leest: ‘Binnen de Atlantische Unie hebben Amerika, Israël
en Nederland (...) een extra opdracht: die van de uitverkoren alliantie.’
Gaat het om een Amerikaans-Israëlisch-Nederlandse of om een
Amerikaans-Europese Unie? Het is niet duidelijk. Maar voor beide geldt: zijn er
enige aanwijzingen dat zulke unies enige kans maken ooit tot stand te komen? Zo
niet, dan zijn zulke ideeën - hoe sympathiek misschien ook in sommige ogen volstrekt irrelevant.
De ‘toespraak’ over Europa verdient nauwelijks minder scepsis. Europa moet zich
als politieke en militaire supermacht ontwikkelen (ook nucleair). Dit moet ‘beginnen
met het doorknippen van de navelstreng met onze Amerikaanse bondgenoten’.
Nederland ‘moet samen met Frankrijk het initiatief nemen tot het opzetten van een
autonoom Europees defensieapparaat’.
Zijn er enige aanwijzingen dat er onder de Nederlandse bevolking ooit consensus
zal zijn over de wenselijkheid van een Europese nucleaire supermacht? Hebben
eerdere initiatieven voor een Europese militaire samenwerking ooit succes gehad?
We horen nooit meer iets over het Frans-Duitse legerkorps, waar Spaanse en Belgische
eenheden zich bij aangesloten hadden. Waarom zou Frankrijk dan plotseling wél
samen met Nederland een nog veel verder strekkend initiatief willen nemen? Frankrijk
is trouwens alleen maar geïnteresseerd in samenwerking met Duitsland, of eventueel
andere grote Europese landen. De kleine landen doen er, volgens het klassieke woord
van president Chirac, goed aan hun mond te houden.
Misschien dat de andere ‘toespraken’ in het boek - over de zegeningen van het
kalifaat, de overbodigheid van ontwikkelingssamenwerking en de catastrofale
gevolgen van een vrije wereldmarkt - meer licht zullen doen schijnen op de
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mogelijkheden van een alternatieve buitenlandse politiek. Daarvoor zullen zij allereerst
tot een synthese gesmeed dienen te worden. Zo niet, dan blijft het - wellicht
interessante, wellicht stimulerende - Spielerei. Het eindoordeel blijft zolang uit.
NRC Handelsblad van 11-01-2007, pagina 7

Twee grafdelvers
Joop Wolff, die onlangs overleden is, was jarenlang ‘een van de machtigste mannen’
in de Communistische Partij van Nederland (CPN). Zo noemt Frits Abrahams hem
op 9 januari in zijn dagelijkse column op de Achterpagina. Inderdaad, hij was de
rechterhand van Paul de Groot, die de partij van 1945 tot 1978 met ijzeren hand
regeerde.
In zijn column vertelt Abrahams over een interview dat hij in 1991 met Wolff had,
een maand voordat de CPN zichzelf ophief. Ook ik heb - een jaar of twintig eerder
- Wolff eens ontmoet, maar over die ontmoeting kan ik niet zoveel interessants
mededelen als Abrahams over zijn gesprek.
Het was op een of andere ontvangst in Den Haag dat ik Wolff tegen het lijf liep.
Hij reageerde niet als door een adder gebeten, toen hij de klassevijand tegenkwam.
Integendeel, hij begon dadelijk zijn waardering uit te spreken voor de belangstelling
die ik voor de Nederlandse taal had. Die hadden we kennelijk gemeen. Ik zou jokken
als ik zei dat ik me niet gevleid voelde.
Het past in het beeld dat ook Frits Abrahams even laat zien, wanneer hij eraan
herinnert dat Wolff met prins Bernhard bevriend was. Trouwens, ook met andere soms aardig rechtse - mensen uit het verzet bleef hij in vriendschap verbonden. En
eens vertelde hij in een interview dat hij en zijn partijgenoot Marcus Bakker geweldig
met Wiegel konden lachen achter de gordijnen van de oude Tweede Kamer.
Maar dit menselijk beeld moet ons niet doen vergeten dat hij onverzoenlijk was
jegens dissidenten in de partij. Mensen als Henk Gortzak en Gerben Wagenaar - ook
oud-verzetslieden - hadden het niet aan hem, maar aan de verguisde Nederlandse
rechtsstaat te danken dat zij niet, zoals hun lotgenoten in Oost-Europa, ook fysiek
geliquideerd werden als verraders.
Geen wonder dus dat Wolff niet veel moest hebben van Chroesjtsjov, die van 1958
tot 1964 heer en meester over de Sovjet-Unie was. Die had ‘het communisme te
schande gemaakt’ door in 1956 Stalin openlijk van zijn voetstuk te stoten, was de
mening die hij Abrahams toevertrouwde. ‘Paul de Groot noemde hem de knoeichef,
daar heb ik smakelijk om gelachen.’
Helemaal ongelijk hadden De Groot en zijn trawanten niet, want terwijl
Chroesjtsjov hoopte met zijn ‘destalinisatie’ het Russische volk van een loden last
te bevrijden, die hun alle moed tot eigen initiatief had ontnomen, zette hij er eigenlijk
het proces van ontmanteling van het communisme en van de Sovjet-Unie mee aan
de gang, die in 1991 zou eindigen.
Nog in hetzelfde jaar, 1956, braken in Polen en Hongarije opstanden uit, de laatste
bloedig onderdrukt. En in het binnenland veroorzaakte Chroesjtsjov grote onzekerheid
door zijn impulsieve hervormingen, die zeker nodig waren, maar die hij, zelf van
hun effect geschrokken, voortdurend bijstelde. Ook op cultureel gebied volgde, na
een aanvankelijke ‘dooi’, spoedig weer repressie.
Na Chroesjtsjovs val, in 1964, volgden twintig jaar van stagnatie onder Brezjnev,
Andropov en Tsjernenko (van wie de laatsten meer dood dan levend waren). Pas
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onder Gorbatsjov kwam er een nieuwe poging tot hervorming van het communisme,
maar het bleek niet te hervormen. Ook Gorbatsjov faalde dus, wat niets afdoet aan
zijn grote verdiensten - vooral als beëindiger (met Ronald Reagan) van de Koude
Oorlog.
Maar dat echte communisten, als Joop Wolff, Chroesjtsjov en Gorbatsjov als
grafdelvers van het communisme zagen, is wel begrijpelijk. Het was in de eerste
plaats omdat Abrahams herinnerde aan Wolffs mening over Chroesjtsjov dat ik in
zijn column een aanleiding vond tot een eigen beschouwing. Het deed me bovendien
denken aan het contact dat ik in die tijd had met iemand anders die dezelfde opvatting
had over Chroesjtsjov als Wolff.
Dat was mr. Johan Huijts, met wie ik vele jaren een uitvoerige correspondentie
had over communisme en Sovjet-Unie. Hij was marxist (geen lid van de CPN) en
kenner van de Sovjet-Unie, waarover hij vóór de oorlog enige boeken had geschreven,
o.a. een Geschiedenis van de Russische revolutie 1905-1936 en Nieuwe mensen in
Moskou. Ik heb Huijts slechts één keer uitvoerig gesproken, maar dat ging over een
andere zaak.
Niet dat er in Nederland geen andere kenners van de Sovjet-Unie waren, maar in
Huijts vond ik iemand die de Sovjet-Unie als marxistische intellectueel beoordeelde,
en daarvan waren er maar weinig hier, ook in de CPN. Niet dat hij daarom altijd
gelijk had, maar hij gaf mij een andere kijk op de zaak dan je gewoonlijk kreeg. In
mijn rubriek liet ik hem vaak aan het woord, meestal als ‘mijn marxistische vriend’.
Huijts nu vond ook dat met Chroesjtsjov de klad in de Sovjet-Unie en het
communisme was gekomen. Vooral zijn experimenten met de landbouw achtte hij
fataal, want voor hem was het gemeenschappelijk eigendom van de grond een kernstuk
van het communisme. (Mijn correspondentie met Huijts ligt nu bij het Instituut voor
Sociale Geschiedenis.)
Sommige lezers zullen Huijts in een andere functie herkennen. Inderdaad, hij was
in de bezettingsjaren hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant en is na
de oorlog deswege gestraft. Als sympathisant met de Sovjet-Unie meende hij die
functie te kunnen uitoefenen, omdat hij - zeker ten onrechte - meende dat een
nationaal-socialistische bezetting, die tijdelijk zou zijn, Nederland alvast socialistisch
zou maken.
Verder wil ik over Huijts' regime en motieven niet oordelen (ik was toen nog niet
aan die krant verbonden), maar redacteuren die onder hem gewerkt hadden, waren
vol lof over de autonomie die hij hun binnen de bestaande beperkingen liet. Een
joodse redacteur werd bibliothecaris (terwijl er nauwelijks een bibliotheek was), en
vrouw en kinderen van redacteuren die opgepakt waren, liet hij niet zonder zorg.
Dit alles naar aanleiding van Frits Abrahams' column over Joop Wollf.

Thorbecke.
In de krant van 13 januari betreuren Hans Boschloo en Jan Drentje het dat ik in mijn
artikel van 4 januari Thorbecke conservatief heb genoemd of althans die indruk heb
gewekt. Het eerste heb ik niet gedaan. Ik heb alleen Gerry van der List en wijlen H.
van Riel in die zin geciteerd, waarbij ik van de laatste gezegd heb dat we hem niet
al te serieus moeten nemen. Misschien heb ik mij schuldig gemaakt aan het opdienen
van andermans ‘oudbakken oordelen’ (aldus Drentje), maar dat is iets anders dan
die mij eigen maken.
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Ruimte voor alternatieven?
Het was drie maanden na de val van de Muur, dus begin maart 1990. De Europese
Beweging hield haar jaarlijkse ‘Europese Beraad’, ergens in Gelderland. Voor dit
gezelschap hield de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken een verhaal over
Nederlands beleid. Het was een klassiek verhaal: Europa en de NAVO waren de
pijlers van dat beleid.
In de discussie vroeg een van de aanwezigen of de val van de Muur niet iets grondig
had veranderd: Duitslands hereniging was nu onvermijdelijk, dit land tot het grootste
van Europa makend, op dit punt niet langer afhankelijk van zijn partners. Een
machtsverschuiving binnen Europa dus.
Maar dat was niet alles. Het einde van de Koude Oorlog kondigde het uiteenvallen
van het sovjetrijk aan. West-Europa hoefde agressie uit het oosten niet langer te
vrezen, was dus, wat dit betreft, minder afhankelijk van de Verenigde Staten
geworden. De NAVO had, met andere woorden, haar ratio verloren. Ook hier dus
een interne machtsverschuiving, nu binnen de Europees-Atlantische verhouding.
Het antwoord van de minister kwam hierop neer: niets aan de hand, Europa en
NAVO bleven de pijlers van Nederlands buitenlandse politiek. Natuurlijk had de
vragensteller geen uittreding uit die pijlers bepleit - je gooit geen oude schoenen weg
voordat je nieuwe hebt - maar wél besef dat er iets grondig was veranderd, wat tot
nadenken over Nederlands positie noopte.
Ruim tien jaar later kwam 9/11, dat de wereld waar Nederland toe behoorde, met
een geheel nieuwe vijand confronteerde. Hierdoor werden de coördinaten van zijn
traditionele buitenlandse politiek opnieuw door elkaar gegooid. In die situatie bevindt
die politiek zich nog. Tijd dus om, al was het slechts bij wijze van gedachtenoefening,
over alternatieven na te denken.
Dat heeft een groep medewerkers van het Haagse Instituut Clingendael gedaan.
In een boekje Verboden toespraken getiteld, hebben zij vijf lezingen gepubliceerd
‘die de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken niet zal houden’ - lezingen
waarin alternatieven voor de huidige buitenlandse politiek worden geschetst. Over
twee van die lezingen schreef ik hier op 11 januari. De tekst daarvan had in de
Volkskrant gestaan, vóór verschijning van het boekje. Achteraf bleek dat die tekst
sterk bekort was, wat op dat ogenblik niet helemaal duidelijk was. Maar nu is dan
de onverkorte tekst van alle vijf lezingen beschikbaar.
De vijf schrijvers hebben één ding gemeen: ‘de wetenschap dat de “common sense”
van de beginjaren '80 nutteloos bleek na de val van de Muur (en) dat 9/11 het
strategische paradigma onherroepelijk heeft veranderd’ - een soortgelijk uitgangspunt
dus als de vragensteller in maart 1990 had ingenomen. Ze hadden ook de opkomst
van China en India kunnen noemen.
Verder gaan de vijf schrijvers ieder hun eigen weg, zodat in die lezingen weliswaar
vaak radicale voorstellen worden gedaan, die elkaar echter even vaak afsluiten. Zo
laat een ‘uitverkoren alliantie’ tussen Nederland, Amerika en Israël zich moeilijk
verzoenen met een ‘militair geëmancipeerd Europa, onafhankelijk van Washington’
- wat ook de verdiensten van elk afzonderlijk voorstel mogen zijn.
Zulke gedachtenoefeningen zijn natuurlijk aardig en ook wel nuttig, maar hier
spreekt toch te weinig het besef door dat ook een Nederland dat zich zou willen
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emanciperen van hetzij zijn Atlantische, hetzij zijn Europese banden, niet volkomen
vrij zou zijn de bakens te verzetten.
Slechts hier en daar komt dit besef om de hoek kijken: ‘De echt grote problemen
zijn alleen door de EU op te lossen, daar heeft Den Haag geen vat meer op. Wie
denkt dat Nederland nog iets te zeggen heeft over brandende kwesties als de zekerheid
van energietoevoer, de oorlog tegen het terrorisme of het stoppen van de verspreiding
van massavernietigingswapens, die heeft het faliekant mis.’
En dat staat in een lezing die radicale wijziging van het buitenlandse beleid bepleit!
Ook in de slotlezing, waarin de noodzaak wordt uitgesproken ‘dat markten worden
gebreideld op basis van waarden als rechtvaardigheid en gelijkheid’ - een
antimondialistisch standpunt dus - wordt er en passant even aan herinnerd dat ‘ons
land natuurlijk niet in zijn eentje de internationale wet kan verzetten’.
Zo blijft er eigenlijk slechts één alternatieve optie over waarin Nederland wél vrij
kan handelen: Nederland kan inderdaad, als het dit zou willen, de
ontwikkelingssamenwerking afschaffen, wat in lezing III op redelijke wijze bepleit
wordt. Hier is Nederland niet afhankelijk van andere landen of machten. (In lezing
I worden ‘de zegeningen van het kalifaat’ bezongen, maar dat is geen Nederlandse
optie, omdat dit afhangt van de moslims.)
De werkelijkheid van vandaag is dat, ook nu NAVO en EU grotendeels uitgehold
zijn of althans hun oorspronkelijke bestaansreden en idealen grotendeels kwijt zijn,
de marges voor een zelfstandige buitenlandse politiek buitengewoon smal zijn. Nog
steeds geldt: gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.
Hoe smal die marges zijn, heeft Nederland op ‘zwarte maandag’ (30 september)
1991 gemerkt, toen zijn Europese partners zijn plannen voor een hervorming van de
EU in meer federale richting unaniem (behalve België) van tafel veegden. Dit is toen
wel Nederlands grootste diplomatieke nederlaag sinds Nieuw-Guinea (1962) genoemd.
We moeten niet denken dat Nederlands diplomatieke positie sindsdien sterker is
geworden. Na het referendum van 1 juni 2005, waarbij Nederland de Europese
‘grondwet’ verwierp, zijn zijn partners die die ‘grondwet’ wél hebben aanvaard,
minder - als u wilt: nog minder - bereid naar Nederland te luisteren. En Frankrijk
dan? Dat heeft die ‘grondwet’ toch ook verworpen? Tja, ook in Europa zijn sommige
landen meer gelijk dan andere.
Ook dat heeft invloed op de relevantie van ‘radicale, maar goed gefundeerde
voorstellen’, zoals de schrijvers van het boekje Verboden toespraken hun eigen
voorstellen noemen. Een samenvatting of synthese ontbreekt dan ook. Hun enige nut
is dat zij a contrario - en ongewild? - aantonen dat de ruimte voor alternatieven voor
de huidige politiek buitengewoon gering is. Dat kan tot frustraties leiden die Nederland
rijp voor een soort neutralisme maken. Op 1 juni 2005 hebben we daar al een eerste
teken van gezien.
NRC Handelsblad van 25-01-2007, pagina 7

Nederlands zelfmarginalisering
In 2003 deed zich een splitsing voor in de Europese Unie. Een deel van haar leden
- Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg - sprak zich uit tegen de Amerikaanse
actie in Irak. De rest sloot zich daar niet bij aan of verklaarde zich zelfs solidair met
de Verenigde Staten. Dit leidde tot een woede-uitbarsting bij Chirac.
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Vorige week kwamen achttien leden van de EU in Madrid bij elkaar. Het waren
zij die het grondwettelijk verdrag hadden geratificeerd, aangevuld met Ierland en
Portugal. De anderen, zij die dit nog niet hadden gedaan, dan wel het hadden
verworpen (Nederland en Frankrijk), waren niet uitgenodigd. Kondigt zich een nieuwe
en andere splitsing aan?
In elk geval zullen alle 27 leden van de EU elkaar op 24 en 25 maart in Berlijn
ontmoeten, omdat het dan vijftig jaar geleden zal zijn dat in Rome het verdrag werd
getekend dat ten grondslag ligt aan de Europese Unie. Zal Nederland dan enige
duidelijkheid kunnen verschaffen over hoe het nu verder moet? Tot dusver heeft het
zich ertoe bepaald te zeggen dat het het verworpen verdrag in elk geval niet opnieuw
ter ratificering aan de bevoegde organen zal voorleggen. Maar daaraan vooraf gaat
de vraag: kan Nederland in Berlijn met een standpunt voor den dag komen?
Op dit ogenblik heeft Nederland immers nog geen kabinet, en het is kort dag. Stel
dat het nieuwe kabinet er in de loop van februari zal zijn, dan heeft dit op z'n hoogst
vier weken de tijd om tot zo'n standpunt te komen. Lukt dit niet, dan zal het ook in
Berlijn weer stommetje moeten spelen, althans geen woord kunnen uitbrengen dat
anderen tot luisteren dwingt. Het proces van zelfmarginalisatie zet zich dan voort.
Maar stel - tweede hypothese - dat de EU in Berlijn, of in de maanden daarna, erin
slaagt uit de impasse inzake het grondwettelijk verdrag te komen. Het resultaat zal
dan in Nederland ter ratificatie voorgelegd worden - hetzij aan de organen die er
krachtens de Nederlandse grondwet toe bevoegd zijn, hetzij bij referendum aan de
bevolking, zoals op 1 juni 2005.
Als in 2005 de eerste weg zou zijn bewandeld, dan zou het Europese verdrag zijn
geratificeerd. In de Kamer had immers een grote meerderheid zich ervoor
uitgesproken. Maar in een vlaag van zelftwijfel - om niet te zeggen: lafheid - deden
Kamer en kabinet afstand van hun verantwoordelijkheid en gaven zij aan de bevolking
het recht op het beslissende woord. Het resultaat was dat het verdrag verworpen
werd.
Daarmee werd een fatale stap gezet. Zeker van een kabinet onder Balkenende kan
niet verwacht worden dat het erkennen zal dat het voorgaande kabinet-Balkenende
een vergissing heeft begaan door toe te stemmen in een referendum. Nederland zit
dus aan het referendum vast. Dit zo zijnde, worden allerlei trucs bedacht om een
referendum deze keer wél de gewenste uitslag te laten krijgen.
Zo wordt gezegd dat de voorlichting beter moet zijn dan zij in 2005 was. Die
voorlichting was zeker voor verbetering vatbaar, maar te denken dat voorlichting welke voorlichting dan ook - als een deus ex machina kan oplappen wat een beleid
heeft verknald, is een ernstige misvatting en getuigt bovendien van een diepe
minachting voor de bevolking, die zich door een goede voorlichting wel zal laten
manipuleren.
Maar dit zoeken naar trucs getuigt nog van iets anders. Het gaat van de
veronderstelling uit dat een grote meerderheid van de kiezers op 1 juni 2005 het
grondwettelijk verdrag heeft verworpen omdat zij tegen dat verdrag of tegen ‘Europa’
überhaupt was. Dat is bijna zeker onjuist. Die meerderheid was niet tegen Europa,
zij was gewoon onverschillig. Europa zegt die meerderheid niets. Die
onverschilligheid is op zichzelf al niet bevorderlijk voor een kabinet dat actief wil
meespreken over de toekomst van de EU (en bovendien een vernietigend oordeel
over de Europese propaganda die bijna zestig jaar lang over ons uitgegoten is). Maar
op dit ogenblik is het genoeg te constateren dat het niet om Europa was dat een grote
meerderheid het grondwettelijk verdrag verwierp.
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Waarom dan wél? Het grondwettelijk verdrag werd verworpen uit algemene
gemelijkheid - niet zozeer over Europa, ook niet zozeer over het kabinet-Balkenende,
maar over het hele politieke bestel - regering en oppositie - kortom: ‘de politiek’. In
Duitsland hebben ze daar een naam voor: Verdrossenheit.
Welnu, die Verdrossenheit kent de Nederlandse politiek nu ook. Pim Fortuyn en
het reusachtige succes dat hij, vooral na zijn dood, boekte was daar een eerste teken
van. Nu zijn Jan Marijnissen, Geert Wilders en Rita Verdonk, die alle drie bij de
verkiezingen van 22 november grote overwinningen behaalden, de grote profiteurs
van die gemelijkheid.
De verwerping van het grondwettelijk verdrag op 5 juni 2005 past in dit rijtje, en
als het resultaat van een Europees compromis in Nederland aan een referendum
onderworpen zal worden - wat onvermijdelijk is - dan is de kans groot dat, tenzij
intussen de oorzaken van die algemene gemelijkheid zijn weggenomen, dit ook
verworpen zal worden. Ons land wordt dan een interessant onderzoeksterrein voor
sociologen, maar zijn politieke betekenis is dan gemarginaliseerd.
NRC Handelsblad van 01-02-2007, pagina 9

Schadeherstel - en de prijs ervan
Soms kan een blik van buiten op eigen land verhelderend zijn. Zo noemt Herman
De Croo, voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, in een
interview met Hugo Camps in Elsevier van 3 februari het ‘ongelofelijk’ dat de
Nederlandse Tweede Kamer ‘zich volledig heeft vergist in de politieke gesteldheid
van de eigen kiezers’.
Hij doelt daarmee op het feit dat, terwijl driekwart van de Kamer voor het Europese
grondwettelijke verdrag was, op 1 juni 2005 een grote meerderheid van de kiezers
bij referendum tegenstemde. Het is inderdaad ongelofelijk dat de
volksvertegenwoordigers er geen notie van hadden wat er in de kiezers omging - en
dat terwijl de tsunami van Pim Fortuyn, die hen in 2002 bijna weggevaagd had, toch
een les voor hen had moeten zijn.
Nu hebben ze spijt dat ze dat verdrag aan een referendum onderworpen hebben.
Daarom zijn de bekokstovers van Balkenende IV overeengekomen dat er over een
nieuwe verdragstekst geen referendum uitgeschreven zal worden (daarmee mijn
bewering van vorige week dat een nieuw referendum onvermijdelijk was,
logenstraffende).
Moeten we daarover juichen? Enerzijds wel, omdat terugkeer tot de normale
procedure aanneming van het nieuwe verdrag vrijwel zeker maakt en Nederland
daarmee uit zijn isolement zou bevrijden. Maar daarvoor betaalt het kabinet
binnenslands een zware prijs.
Immers, de indruk wordt bevestigd dat de politieke klasse, als het haar zo uitkomt,
een loopje neemt met de gevoelens van het volk zoals, in dit geval, uitgedrukt in een
referendum. De wrevel die leidde tot het postume succes van Pim Fortuyn in 2002
en dat van demagogen als Marijnissen, Wilders en Verdonk in 2006, zou dan eerder
groter dan kleiner worden. Eens zal dit zich wreken.
Dit wat het effect in eigen land betreft. En het effect naar buiten toe? Vooraf moet
gezegd worden dat Nederland in zoverre niet uniek is dat er in andere landen geen
sprake is van een kloof tussen politieke klasse en kiezers. Het is heel waarschijnlijk
dat in sommige landen die het grondwettelijk verdrag wél hebben geratificeerd, dat
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ook zou zijn afgestemd als daar een referendum zou zijn gehouden. Onvrede met het
heersende bestel uit zich overal anders.
In Frankrijk, bijvoorbeeld, bestaat die onvrede ook. Daar heeft die er al toe geleid
dat, wie er straks ook president zal worden: Sarkozy of Ségolène Royal, het in elk
geval een outsider zal zijn, iemand die, zoals onlangs in Le Monde stond, ‘de
navelstreng met zijn/haar partij doorgesneden heeft’.
Maar er zijn verschillen tussen beide landen. Van Frankrijk zijn de partners grillen
vanouds gewend, van Nederland niet. Het Franse nee tegen de ‘grondwet’ paste dus
in een patroon dat zij kenden. Van het brave Nederland verraste het hen, en daar
houden zij niet van. Bovendien houden zij sowieso meer rekening met Frankrijk dan
met het kleinere Nederland. Die verschillen zal Nederland de komende maanden
komen te voelen (als het ze niet al gevoeld heeft).
Zij werden goed onder woorden gebracht door de europarlementariër die Mark
Kranenburg in de krant van 27 januari aanhaalde: ‘Alles is erop gericht de Fransen
over de streep te trekken. Nederland speelt geen enkele rol. Dat zal in juni een
oplossing opgelegd krijgen.’ Door een referendum te vermijden, dat bijna zeker weer
op een ‘nee’ zou uitlopen, zijn de kraamvaders van Balkenende IV vooruitgelopen
op die situatie.
Maar daarmee is Nederland nog niet teruggekeerd tot zijn oude plaats in de
Europese orde. Immers, met zijn nee tegen de Europese ‘grondwet’ had Nederland,
dat de reputatie had een berekenbare partner te zijn en bovendien in Europa's
voorhoede te staan, zijn partners niet voor de eerste keer verrast. Dat had het al eerder
gedaan door de meteorieke opkomst van Pim Fortuyn, door de moord op hem en,
twee jaar later, door de moord op Theo van Gogh. Dit alles paste niet in het rustige,
weinig opwindende beeld dat de wereld van Nederland had. Dit tast natuurlijk ook
Nederlands internationale positie aan. Met zijn berekenbaarheid is het zijn invloed
kwijt.
Daarom is het niet helemaal onverschillig wie er in het nieuwe kabinet-Balkenende
de post van Buitenlandse Zaken krijgt. Van de huidige minister, Ben Bot, wordt
gezegd dat hij graag zou bijtekenen. Maar er zijn kapers op de kust, politici die door
hun partij met een post beloond moeten worden. Die zijn ongetwijfeld voortreffelijke
krachten, maar zij missen Bots ervaring.
Die was immers, vóór zijn ministerschap, zijn leven lang diplomaat, gespecialiseerd
in Europese zaken. Gedurende tien jaar verdedigde hij als permanent
vertegenwoordiger Nederlands belangen en inzichten in Brussel. Hij kent het Europese
circuit dus door en door. Ieder die er daar toe doet, waardeert hem om zijn
intelligentie, dossierkennis en hardnekkigheid.
Over die troeven beschikken zijn mededingers, hoe voortreffelijk ook, niet; althans
nog niet. Zijn opvolger zal zich eerst vertrouwd en gerespecteerd moeten maken bij
zijn collega's, en zoiets duurt enkele jaren. Die jaren kan Nederland goed gebruiken
om zijn aangetaste aanzien te herstellen, althans bij die collega's. Dat kan een geziene
insider beter dan een beginneling.
Zeker, de invloed van zelfs de beste minister van Buitenlandse Zaken van
Nederland op de gang van zaken in de wereld, of zelfs in Europa, is marginaal, maar
voor Nederland zelf kan die marge beslissend zijn. In laatste aanleg evenwel hangt
alles af van het besef, niet alleen in de politieke klasse, dat Nederland niet kan doen
alsof het een eiland is.
NRC Handelsblad van 08-02-2007, pagina 7
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Morele zelfbevrediging
Twee boeken waarin ik de laatste tijd heb zitten lezen, voerden mij terug naar het
jongste verleden: twintig à 25 jaar terug. Het eerste was een dagboek over het jaar
1983: Sirius: eine Art Tagebuch van Walter Kempowski. Hoe was ik daarop gekomen?
Ik had een ander boek van hem gelezen, en dat had mij nieuwsgierig gemaakt naar
verder werk van hem.
Dat was zijn roman Tadellöser & Wolff, eigenlijk herinneringen van een in 1929
geboren jongen aan de Hitlertijd in een kleine stad (Rostock). Ook daar ging het
leven (in dit geval van een burgerlijk, eerder Duitsnationaal dan nazigezind gezin)
zo goed en zo kwaad als het kon door, met alle hilariteit ervan (die wij in de
bezettingstijd ook hadden). Totdat de bombardementen en de Russen kwamen. Ik
vond het fascinerend.
In 1983 was Kempowski intussen een succesrijk schrijver geworden, maar niet
populair in academische en intellectuele kring. Daar bestond toen grote sympathie
voor de DDR (de schrijver-schilder Armando, die toen in Berlijn woonde, berichtte
daar wekelijks over in deze krant). Kempowski daarentegen had geen reden bijzonder
van de DDR te houden: van zijn 18de tot zijn 26ste jaar had hij in het beruchte
tuchthuis Bautzen gezeten.
Dat was voor velen voldoende om hem voor een rechtse rakker te houden (wat hij
niet was) en te boycotten. In zijn dagboek smaalt hij dus vaak terloops op dit
goedkope, want risicoloze geflirt met een communistisch regime en op de
goedgelovigheid van de Duitse vredesbeweging, die minder bezorgd was over de
Russische inval in Afghanistan dan over de Amerikaanse raketten.
Het deed mij terugdenken aan de sympathie voor de DDR die er toen in
Nederlandse linkse kring bestond: volgens Han Lammers, vooraanstaand PvdA'er,
was zij het ‘betere Duitsland’; een door de partijvoorzitter geleide delegatie van de
PvdA noemde, na een bezoek aan de DDR, de Muur ‘historisch juist’. Dat was zelfs
Den Uyl, die veel door de vingers zag, te gortig.
Het was ook in die tijd dat een gemengde delegatie Moskou eens bezocht. In een
gesprek waarin de Russen de NAVO hevig aanvielen, verraste een andere
vooraanstaande PvdA'er zijn delegatiegenoten door zijn felle verdediging van dit
bondgenootschap. Toen zij hem na afloop daarmee feliciteerden, bezwoer hij hun
daar geen ruchtbaarheid aan te geven in Nederland: hij zou er last mee kunnen krijgen
in eigen partij.
Dit klimaat van morele terreur bestond dus toen ook in ons land. De oorzaak ervan
was een op zichzelf legitieme angst voor oorlog, maar die angst deed vaak alle gevoel
voor proporties verdwijnen. De kerken waren de kluts helemaal kwijt. De voorzitter
van de Raad van Kerken noemde ‘de kernwapenwedloop net zo erg als nazisme’.
En nu spreek ik nog niet eens van de Christenen voor het Socialisme, die ronduit
communistisch waren. Na tien jaar was die hype verdwenen.
Het tweede boek dat mij aan die jaren deed terugdenken, was het proefschrift van
ds. R.J. Bakker: De boycot beoordeeld: een ethische studie over de internationale
dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika (Boekencentrum, Zoetermeer), een zeer
evenwichtige studie - zo evenwichtig dat het moeilijk is de conclusie in één zin samen
te vatten.
Misschien komt die nog het best tot uiting in een bij het proefschrift behorende
stelling: ‘De aantrekkingskracht van sancties op een beschaving die van sterke morele
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stellingnames houdt, doch oorlog haat, is verleidelijk, maar kan fataal zijn.’ Het is
duidelijk dat Nederland zo'n beschaving is.
Hier was dan ook de aandrang groot om Zuid-Afrika met sancties te straffen voor
zijn apartheidsbeleid. De vraag of sancties enig effect zouden hebben, was voor velen
minder belangrijk dan het gebaar, dat bovendien strekte tot verhoging van onze
morele eigendunk. Net zoals ontwikkelingshulp: daar wordt ook vaak de vraag naar
het effect niet gesteld; het gaat meer om het geven van hulp zelf, waarmee wij ons
op onze morele borst kunnen slaan.
Die Nederlandse samenleving haat ook oorlog en komt daardoor soms in morele
tegenstrijdigheid terecht. Zo moest de Sovjet-Unie met fluwelen handschoenen, ja
met begrip benaderd worden, want anders zou er wel eens oorlog kunnen komen.
Van Zuid-Afrika daarentegen was geen oorlog te duchten, dus dit kon met alle
gestrengheid aangepakt worden. Voor de morele twijfelachtigheid van deze houding
leken alweer linkse partijen en kerken geen enkel oog te hebben.
Zelf bezocht ik (schoon Ed van Thijn het verbood) Zuid-Afrika in 1984, dus in de
nadagen van de apartheid. Hier trof mij de inconsequentie van vooral de
cultureel-academische boycot, die nota bene de liberale minister van Buitenlandse
Zaken Van der Klaauw, een historicus, enkele jaren tevoren afgeroepen had. Ten
opzichte van de communistische landen was men juist tot de conclusie gekomen dat
culturele en academische contacten bevorderd dienden te worden, omdat cultuur
altijd het terrein voor politieke veranderingen heeft voorbereid. Maar ten aanzien
van Zuid-Afrika gold die stelregel blijkbaar niet. En wie waren de voornaamste
slachtoffers van zo'n culturele boycot? Niet zozeer de blanken als wel de kleurlingen,
de indo's van Zuid-Afrika, wier taal het Afrikaans was. Zij werden afgesneden van
alle culturele toevoer uit Nederland, zoals ik op hun universiteit kon merken. Waarom
dat moest, begrepen zij niet. Allemaal ter wille van onze morele zelfbevrediging.
Een kwart eeuw geleden, maar nog steeds actueel.
NRC Handelsblad van 15-02-2007, pagina 9

Jongensdromen
En? Wat wil jij worden wanneer je groot bent? Vroeger luidde het antwoord op zo'n
vraag: brandweerman of politieagent of, in vrome gezinnen, dominee of pastoor.
Maar de kleine Maxime Verhagen had andere dromen. Hij zei, toen hij zijn benoeming
tot minister van Buitenlandse Zaken in zijn zak had, dat een jongensdroom was
uitgekomen.
Het is bemoedigend te zien hoe iemand die door de politieke wol geverfd is, toch
nog met frisse moed en zonder cynisme, ja misschien zelfs illusies, aan een nieuwe
taak begint - en dat terwijl het succes waarmee hij die taak volbrengen zal, niet zozeer
afhangt van de steun die hij in eigen land als wel in het buitenland krijgt.
Dat is immers eigen aan buitenlandse politiek: daarin heb je vooral met
buitenlanders te maken. Die moet je zien te overreden, met argumenten of met druk.
De greep die minister van Buitenlandse Zaken Verhagen op het buitenland heeft, is
per definitie minder groot dan fractieleider Verhagen op de binnenlandse politiek
had. Dat heeft niets met de persoon te maken.
Daarbij komt dat hij aantreedt op een ogenblik dat in het buitenland alles in
voortdurende verandering is. De zwart-witzekerheden van de Koude Oorlog zijn
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allang voorbij, hoewel de Nederlandse buitenlandse politiek nog wel, bij gebrek aan
beter, vasthoudt aan de erfenis ervan.
Maar het is ontegenzeggelijk dat de kloof tussen de Verenigde Staten, het grote
plechtanker tijdens de Koude Oorlog, en Europa (dus ook Nederland) groter is
geworden en nog steeds groter wordt. Op zichzelf heeft dit niet veel met president
Bush te maken - ook onder Clinton werd die kloof al zichtbaar - maar Bush heeft er,
zacht gezegd, weinig aan gedaan haar te verdoezelen.
Welke invloed kan Nederland, in deze omstandigheden, op het Amerikaanse beleid
uitoefenen? Als we zien hoe weinig invloed Blair, Bush' trouwste bondgenoot, op
dat beleid heeft gehad, dan is het antwoord: geen enkele. Ook Bot, Verhagens
voorganger, voelde zich meermalen gefrustreerd. Ja, erger - toen hij openlijk zei zich
door Condoleezza Rice ‘bekocht’ te voelen.
Logisch is het dan het plechtanker in Europa te zoeken. Maar hier is alles ook
onzekerheid wat de klok slaat. Het Europa dat met één stem spreekt, is verder dan
ooit. De Frans-Duitse motor is stilgevallen en komt, gezien het etatisme van zowel
Sarkozy als Ségolène Royal - vergeleken bij wie Chirac modern lijkt, aldus Wolfgang
Munchau in de Financial Times - niet zo gauw meer aan de praat. Zelfs de toekomst
van de Europese muntunie is onzeker.
Kan Nederland iets aan herstel bijdragen? Ze zien ons aankomen! Nederland heeft
zich door zijn neen tegen het grondwettelijk verdrag ongeveer uitgeschakeld. De
partners die dit verdrag wél hebben goedgekeurd, zijn niet in de stemming om ter
wille van Nederland die procedure terug te draaien. In dit licht bezien, is de eis van
het coalitieakkoord dat een nieuw verdrag ‘zich in inhoud, omvang en benaming
overtuigend onderscheidt van het eerder verworpen verdrag’ een gotspe. Onder deze
hypotheek zal Verhagen moeite hebben zelfs überhaupt gehoor te vinden bij de
partners.
Kan Nederland dan misschien steun vinden bij individuele partners? Kort voordat
hij minister van Buitenlandse Zaken werd, gaf Bot de raad: ‘altijd bij de Duitsers
aanhaken’, maar het koppel Schröder-Fischer was, anders dan Kohl, niet
geïnteresseerd in de kleine buurlanden. Trouwens, al daarvóór had Duitsland ons
teleurgesteld: op ‘zwarte maandag’ 1991 had Nederland op Duitse steun voor zijn
plannen gerekend. Die bleef uit, en daardoor werd het een zwarte dag voor de
Nederlandse diplomatie.
Op het Verenigd Koninkrijk kan nog minder staat gemaakt worden. Thatchers
opvolgers, Major en Blair, verzekerden beiden dat Europa voortaan in het hart van
hun beleid zou komen te staan. Daar hebben we niet veel van gemerkt. Nog vorige
week moest Bot een teleurstelling incasseren: hij had Britse steun verwacht inzake
Servië, maar de Britten ‘hebben niets gezegd’, moest hij vaststellen.
Benelux dan? Dat wordt zo langzamerhand een mantra, waarin de zangers zelf
niet geloven. Ook hier is het geen kwestie van gelijk of niet gelijk. De belangen en
inzichten van de drie landen lopen gewoon, om culturele en historische redenen, te
vaak uiteen. Ook de binnenlandse politiek, vooral in het gespleten België, maakt
grotere eenheid onmogelijk. Trouwens, Nederland en Vlaanderen hebben ook niet
altijd eenzelfde kijk op de wereld.
Dit is de - nogal desolate - directe omgeving waar Verhagen mee te maken zal
krijgen. Maar die omgeving heeft zelf ook een omgeving, waarop Nederlands greep
nóg minder groot is. Wat is de toekomst van Rusland, van China, van India? Als we
eerlijk zijn, moeten we zeggen: we weten het niet. De opkomst van China en India
lijkt onstuitbaar, maar op langere termijn liggen er beren ook op hun weg. Rusland
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heeft, dankzij zijn energie, Europa al grotendeels in de houdgreep, maar zijn
demografische ontwikkeling is catastrofaal. Op korte termijn - en daartoe behoort
waarschijnlijk ook Verhagens termijn als minister van Buitenlandse Zaken - kunnen
we er echter last genoeg van krijgen.
Dat is de werkelijkheid die zal uitmaken of Verhagens jongensdroom al dan niet
bedrog zal blijken. Voorlopig vraagt dit meer om waakzaamheid, nuchterheid en
bescheidenheid dan om preken en vergezichten.
NRC Handelsblad van 22-02-2007, pagina 7

De zonden der vaderen
Een van de boeken die de laatste jaren de meeste indruk op mij hebben gemaakt, is
Der Vorleser van Bernhard Schlink (in 1996 in Nederland als De voorlezer
verschenen). Het gaat over een jongen die een verhouding krijgt met een oudere,
moederlijke vrouw, die, naar later zal blijken, bewaakster in een concentratiekamp
is geweest en deswege alsnog berecht wordt.
Tien jaar later verscheen van zijn hand Der Heimkehr, dat over een soortgelijk
probleem gaat: een jongen weet niet beter of zijn vader is in de oorlog gesneuveld,
totdat hij ontdekt dat hij nog leeft als professor in Amerika. Hij ontdekt ook dat zijn
vader nazimisdadiger is geweest. De zoon zoekt hem op, bewondert en vreest, ja
haat hem tegelijkertijd. (Ik heb dit boek niet gelezen; in de Frankfurter Allgemeine
verscheen een nogal vernietigende bespreking.)
Het Franse dagblad Le Monde heeft Schlink ook ontdekt en heeft, in zijn
boekenbijlage van 22 februari, behalve een bespreking van dit boek, ook een
vraaggesprek met hem. Schlink, die geboren is in 1944, als zoon van een tot de
belijdeniskerk behorende theoloog, is kennelijk gefascineerd door het verschijnsel
van een generatie (de zijne) die gevangen zit tussen liefde en schuldgevoel.
Het is een generatie die zelf geen schuld heeft aan de misdaden die haar vaders
hebben begaan, maar zich er toch niet van kan vrijmaken - te minder wanneer die
vaders ook nog eens sympathieke mannen blijken te zijn (geweest). ‘Als goed en
kwaad duidelijk van elkaar te onderscheiden zouden zijn, als alle nazi's monsters
zouden zijn geweest, zou er geen probleem zijn’, zegt Schlink. Maar dat is niet zo,
en daarom is er een probleem, en dat fascineert hem.
Zo vertelt hij dat hij in zijn studententijd, om bij te verdienen, 's nachts in een
fabriek werkte. De arbeiders met wie hij werkte, vond hij oprecht sympathiek, maar
in het pauze-uur kwamen de verhalen los: over wat zij in de oorlog hadden
meegemaakt, ja waaraan zijzelf hadden meegedaan. Kortom, sympathieke
oorlogsmisdadigers. Schlink, die zelf hoogleraar staatsrecht is, komt tot de conclusie:
‘Ik geloof in de gedachte van collectieve schuld.’
Toevallig was er dezelfde week op de Frans-Duitse zender Arte een documentaire
te zien die een soortgelijk dilemma behandelde. Zij ging over een in 1905 geboren
Duitser, een zekere Hanns Ludin, die in 1947 door een Tsjechoslowaakse rechtbank
als oorlogsmisdadiger ter dood veroordeeld was en vervolgens terechtgesteld. De
documentairemaker was zijn zoon.
Ludin was geen grote vis in de nazivijver. Hij kwam uit een welgesteld burgerlijk
gezin. De vader was een schwärmischer Schöngeist (woorden die niet te vertalen
zijn). Van dit idealisme had de jongen een tik meegekregen, zoals vele jongeren die,
na een verloren oorlog, zich door Hitler lieten meeslepen. (De socialist Jacques de
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Kadt schreef al in 1938 dat er ook een ‘eerlijk en idealistisich fascisme’ bestond,
althans bestaan had.)
Zo ook Ludin, die nog in de Weimarrepubliek het tot legerofficier bracht, maar
werd ontslagen toen bleek dat hij, tegen het verbod in, contact met Hitler had gezocht.
Hij maakte toen carrière in Hitlers leger, de SA. Volgens de film- en
geluidsbandopnames een niet bijzonder sympathieke man, eerder een schreeuwlelijk.
Maar hij moet toch charmes hebben gehad. Hij trouwde althans met een - ook
volgens foto- en filmbeelden - lieve, verstandige vrouw, die hem zes kinderen schonk.
Zij allen herinneren zich hem als een toegewijde, vrolijke man en vader. Tenslotte
beloonde de partij zijn verdiensten: hij werd gezant in de satellietstaat Slowakije,
die in 1939, na het uiteenvallen van Tsjechoslowakije, was ontstaan.
Wat hij daar precies uitgespookt heeft, blijft onduidelijk. Zijn zoon zegt dat zijn
vader volkomen ongeschikt was als diplomaat; hij had alleen maar geleerd bevelen
in ontvangst te nemen en door te geven. Dat heeft hem waarschijnlijk de das
omgedaan: veel van de instructies die hij uit Berlijn kreeg, hadden ten doel de
Slowaken aan te sporen tot haast maken met de deportatie van joden.
Zijn weduwe vertelt dat zij nog nooit van Auschwitz had gehoord, totdat de vrouw
van de Zwitserse (neutrale) gezant haar eens vertelde dat het een vernietigingskamp
was. Hoogst ontdaan vroeg zij haar man naar de waarheid. Het antwoord luidde dat
het een kamp was waar joden voor de wapenindustrie werkten. (Dat antwoord stelde
haar blijkbaar gerust.)
Of haar man wél de waarheid wist, komt niet uit de doeken. Of het vonnis van de
rechtbank - Tsjechoslowakije was in 1947 nog niet communistisch - gegrond was,
blijft dus ook duister. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de manier waarop de
weduwe en haar zes kinderen dit doodvonnis hebben verwerkt. Daarover ondervraagt
de zoon zijn moeder, zusters en hun kinderen vijftig jaar later.
Ook zij weten niet of hun man en vader werkelijk een misdadiger was - hijzelf
ontkent het in zijn afscheidsbrief -, maar zijn medeplichtigheid aan een misdadig
regime ontkennen zij niet, en dat weegt zwaar op hen - te meer omdat zij zich hem
herinneren als een liefhebbende vader. Een kleinzoon zegt dat dit verleden zijn
moeder onzeker heeft gemaakt en dat hij die onzekerheid van haar geërfd heeft. Zo
worden de zonden der vaderen aan de kinderen en kleinkinderen bezocht - tot in het
hoeveelste geslacht?
Dat het verschijnsel niet tot Duitsland beperkt is, blijkt uit een andere bespreking
in dezelfde boekenbijlage van Le Monde, nu van een Fransman die ontdekt dat zijn
vader lid is geweest van de Franse SS - dus nog een landverrader bovendien (Michel
Séonnet: La marque du père).
Zelf heb ik in mijn studententijd zes leeftijdgenoten gekend die, veelal tot mijn
verrassing, later SS'er zouden worden. De een was een gezellige dikke bierdrinker;
de tweede een elegante jongen, voor wie alle meisjes vielen; drie en vier waren beiden
theoloog, eerder zachtzinnig; nummer vijf, zeer intelligent, had iets gluiperigs. De
laatste was de enige die enigszins beantwoordde aan de sjablone, niet als monster,
maar als fanaticus in alles wat hij deed.
NRC Handelsblad van 01-03-2007, pagina 7

Een bij uitstek politiek project
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‘Regering en parlement hullen zich, wat Europa betreft, in een vorm van stilzwijgen
waaraan menig Trappistenklooster een voorbeeld zou kunnen nemen’, schrijft de
historicus prof. H.L. Wesseling in het maartnummer van M, het maandblad van deze
krant.
Inderdaad, de politieke klasse lijkt nog steeds radeloos wanneer het erom gaat de
impasse te doorbreken waarin zij zichzelf heeft gemanoeuvreerd door niet, zoals de
Grondwet voorschrijft, zelf te beslissen over het Europese grondwettelijk verdrag,
maar dit aan een referendum te onderwerpen. Tot haar ontsteltenis volgde daarop
een overweldigend neen.
Over die ontsteltenis is zij nog altijd niet heen. Vandaar dat even overweldigende
stilzwijgen. Niet dat er geen discussie is over wat Nederland nu te doen staat. Maar
die discussie bepaalt zich voornamelijk tot academische, in elk geval: niet-politieke
kring. Die discussie is te verwelkomen, maar we moeten niet vergeten dat ‘Europa’
in de eerste plaats een bij uitstek politiek project is.
Immers, de Europese eenheidsbeweging werd na de Tweede Wereldoorlog ‘eerst
en vooral bezield door één motief: nooit meer oorlog’ (aldus opnieuw Wesseling),
maar ook door het besef dat daartoe verdragen en bondgenootschappen niet voldoende
waren. Om de duurzaamheid van de Europese eenheid te waarborgen, waren
instellingen nodig. Dat was de leidende gedachte van Jean Monnet, vader van wat
nu de Europese Unie heet.
Daardoor is - overigens niet bij Monnet zelf - het politieke motief van het project
enigszins in vergetelheid geraakt. Vooral Nederland heeft zich geworpen op het
aspect van de instellingen. Want wie over politiek praat, praat over macht, en daar
is het kleine Nederland, tenminste wanneer het om internationale politiek gaat, afkerig
van. Een grotiaanse traditie getrouw, zoekt het zijn kracht en veiligheid in het recht,
dat instellingen behoeft.
Daar is niets mis mee, mits het politieke motief niet vergeten wordt. Grotere
Europese landen, die uit een andere traditie putten, vergeten dat niet. Bij hen primeert
de politiek. Zo legden Frankrijk en Duitsland het stabiliteitspact, dat bedoeld was de
euro te bewaken, soepeler uit dan Nederland.
Vandaar ook dat daar, in Frankrijk bijvoorbeeld (dat eveneens neen stemde), de
discussie over Europa niet slechts onder academici en niet slechts over de instellingen
wordt gevoerd. Ook politici hebben daar uitgesproken ideeën over - over de plaats
die een verenigd Europa ten opzichte van Amerika moet innemen bijvoorbeeld. Daar
hoor je in Nederland weinig over.
Eén belangrijke Nederlandse politicus, althans oud-politicus, heeft zich erover
uitgesproken: Ruud Lubbers. Hij heeft recht van spreken, want als minister-president
heeft hij twaalf jaar lang deelgenomen aan het Europese beraad. Hij is dus geen
theoreticus. In de Volkskrant van 22 februari schreef hij er een artikel over.
De EU ziet hij als een ‘samenwerking (van staten) met behoud van de soevereiniteit
van de lidstaten’, die echter op bepaalde terreinen, bijvoorbeeld de buitenlandse
handel, hun soevereiniteit hebben samengevoegd. Zo is de ene markt tot stand
gekomen. Van die gedachte uitgaande geeft hij verscheidene adviezen, daarbij
prioriteiten niet schuwende.
Maar wanneer hij op het terrein van een gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid - een eminent politiek terrein - komt, wordt hij onzekerder. Het
landschap hier is, zegt hij terecht, ‘mistroostig’. ‘Er is dringend behoefte aan een
Europese defensie-identiteit’, een ‘stevige, moderne, niet-nucleaire defensie’. ‘Na
de ene markt en de ene munt het ene uniform...’
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Prachtig! Maar hoe moet die tot stand komen? Zal, om te beginnen, Frankrijk zich
zomaar neerleggen bij het niet-nucleaire karakter van die defensie? Maar ook het
institutionele karakter verliest hij niet uit het oog: hier ligt ‘een belangrijke reden
voor een overtuigende roulerende Europese president of, beter gezegd, voorzitter
van de Europese Raad van Regeringsleiders, geassisteerd door een “European
Secretary of State”’.
Ocharm! Frankrijk en Engeland, die toch beide voor een overtuigende Europese
defensie onmisbaar zijn, zien ons al met zo'n figuur aankomen! Terecht schrijven
E.P. Wellenstein en P.J.G. Kapteyn, resp. gewezen Europees ambtenaar en rechter,
op 20 februari (dus nog vóór Lubbers' artikel) in deze krant: ‘Het is nogal naïef te
denken dat de opvolgers van Chirac en Blair zich ooit door zo'n voorzitter de kaas
van het brood zullen laten eten’ (dit ‘realisme’ staat overigens op enigszins gespannen
voet met hun eerdere uitspraak dat er ‘helemaal geen sprake’ is ‘van een dominant
overwicht van “grote” lidstaten’).
Maar terug naar Lubbers: als zelfs iemand die de Europese praktijk zo goed kent
als Lubbers, zulke ‘naïeve’, zo niet verwarde, ideeën over het politieke hart van de
Europese samenwerking koestert, moeten we ons niet te veel voorstellen van een
echte politieke discussie over Europa. Hoe kan er ooit gezag uitstralen van een
roulerend voorzitterschap, en kan een Europese minister van Buitenlandse Zaken
ooit meer dan een notulist zijn, wanneer de lidstaten, zoals Lubbers zelf aanvaardt,
soeverein blijven?
Geen wonder dat de nieuwe staatssecretaris voor Europese Zaken, Frans
Timmermans, op zijn eerste dienstreis naar het buitenland zich tegenover de
meereizende redacteur van deze krant (1 maart) laat ontvallen dat hij voor een
‘heidense klus’ staat en dat de openingen die hij ziet, ‘muizengaatjes’ zijn. ‘Er móet
iets veranderen, anders gaat het echt mis in Europa’ klinkt ook niet erg opwekkend.
Nee, van de politieke klasse in Nederland is het reddende woord voorlopig niet te
verwachten.
NRC Handelsblad van 08-03-2007, pagina 9

Europa als tovenaarsleerling
Vorige week heb ik met instemming geciteerd uit het artikel in M, het maandblad
van deze krant, van de historicus H.L. Wesseling over vijftig jaar Europa. Het was
een vrij genadeloze analyse: de verdieping, in de zin van een steeds verder gaande
integratie, is een mislukking geworden. Het Europa van nu is het Europa der staten.
De Gaulle en Thatcher hadden gelijk - allemaal opvattingen waarvoor je nog niet zo
lang geleden in de buitenste duisternis uitgeworpen werd.
Maar het akkoord van vrijdag dan, toen de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten
het eens zijn geworden over de aanpak van de klimaatverandering? Is dat geen
doorbraak? Het hangt allemaal van de uitvoering af. Tot dusver is het niet meer dan
een symbolische stap. Waarschuwend voorbeeld is Lissabon 2000, toen de EU zichzelf
beloofde binnen tien jaar de ‘meest concurrerende en dynamische kenniseconomie
van de wereld’ te worden. Wat is daarvan terechtgekomen? De kloof met Amerika
is alleen maar groter geworden.
Maar terug naar Wesseling. Hoezeer ik het ook eens was met zijn analyse (ook
wel omdat zij bevestigde wat ik altijd al beweerd had), achter zijn blik op de toekomst
zet ik een paar vraagtekens. Europa mag, zegt hij, een Europa der staten zijn, die
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staten zijn vrij nieuw, meestal in de negentiende eeuw geconstrueerd. Algemene
dienstplicht en onderwijs waren de middelen waarmee de huidige natiestaten werden
gesmeed.
Welnu, als de Europese naties producten zijn van wil en verbeelding, dan is het
volgens Wesseling ook niet onmogelijk om een andere gemeenschap te willen en te
bedenken, de Europese. En hij doet enkele interessante suggesties, uitgaande van het
feit dat de functie van de natiestaat sowieso afneemt, als gevolg van hetzij ‘Europa’
hetzij de mondialisering. Hij noemt dit proces ‘onomkeerbaar’.
Hier zette ik al mijn eerste vraagteken. Ik ben geen historicus. Daarom is het
misschien boud van mij de vraag te stellen of onomkeerbaarheid een historisch begrip
is. Nog klinken mij de zelfverzekerde betuigingen van de marxisten in de oren dat
het proces van socialisering dat zij in gang hadden gezet, onomkeerbaar was. En wat
is er van terechtgekomen? Een economisch en moreel bankroet - tenzij ze, als de
Chinezen, een wildwestkapitalisme omhelzen.
Het kan zijn dat, zoals Wesseling zegt, de nationalistische ideologie veel van haar
aantrekkingskracht heeft verloren, maar dat geldt dan voornamelijk voor enkele
landen - niet eens alle - van West-Europa. Elders tiert zij nog welig. Bovendien heeft
het nationalisme in West-Europa een andere vorm aangenomen. Zo is de nationale
mythe die in de negentiende eeuw geschapen is, grotendeels gebleven. In Nederland
en de Scandinavische landen wordt die mythe door het koningshuis belichaamd, en
dat is vrijwel onaantastbaar. In een land als Frankrijk is het de mythe van de Franse
Revolutie, door links en rechts eveneens onaantastbaar verklaard (dat de werkelijkheid
er nogal anders uitzag, is eigen aan de mythe).
Die mythe, die iedere natie koestert - het huidige Duitsland en België zijn misschien
uitzonderingen - is een geweldige barrière voor elke integratie. Maar zij is niet de
enige barrière. De negentiende-eeuwse natiestaat is namelijk in de twintigste eeuw
aanzienlijk sterker geworden naar binnen toe, want hij is, onder gejuich van sociaalen christen-democraten en gesputter van liberalen, verzorgingsstaat geworden.
De verzorgingsstaat nu heeft zich tot een geweldig bolwerk ontwikkeld. Kon de
natiestaat oorspronkelijk bij het volk loyaliteiten kweken door mythevorming - in
Nederland: God, vaderland en Oranje -, door verzorgingsstaat te worden, kweekte
hij daarbovenop materiële loyaliteiten, berustend op belangen. Het is de ironie van
de geschiedenis dat de socialisten, die het internationalisme in hun vaandel hadden
geschreven, zich, door hun steun aan de verzorgingsstaat, ontpopt hebben tot de grote
verdedigers van de natiestaat.
De belanghebbenden bij de verzorgingsstaat - en dat zijn wij allemaal - huiveren
daarvan iets in handen te geven aan een internationaal of supranationaal orgaan, dat
hun minder vertrouwd is en waarop zij minder greep hebben dan hun eigen, nationale
staat. Die belanghebbenden kunnen heel goed tegelijkertijd vurig voorstander zijn
van Europese integratie. In dat geval beseffen zij niet dat zij met zichzelf in
tegenspraak zijn.
In een recent essay wijst René Cuperus, verbonden aan de Wiardi Beckman
Stichting, op een andere paradox: door haar uitbreiding (27 leden!), de neoliberale
muntunie, de ‘grondwet’, haar technocratische centralisatie en regelgeving wekt de
EU ‘sterke nationale tegenkrachten op en produceert zij nu, als een tovenaarsleerling,
het nationalisme dat zij bestemd was te overstijgen’.
Ook de democratie zou ik kunnen noemen als struikelblok op weg naar Europese
integratie. Regeringen worden door een natie gekozen, voelen zich dus in de eerste
plaats verantwoording verplicht aan die natie. Krijgt die natie op een goed ogenblik,
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om welke reden dan ook, de kolder in de kop - denk aan Pim Fortuyn en zijn opvolgers
(van welke pluimage dan ook) - dan kan het kabinet dat niet simpelweg negeren.
Ook het Nederlandse neen van 1 juni 2005 was een democratische uitspraak - die de
Europese integratie blokkeerde.
Nee, eurosceptici - die niet noodzakelijkerwijs eurohaters zijn - hebben vooralsnog
helaas geen reden van hun analyse af te stappen en de Europese toekomst met
optimisme tegemoet te zien. Hebben zij met hun scepsis dit proces bevorderd? Een
gerechtigde vraag! Maar wie dat denkt, overschat toch hun politieke invloed.
NRC Handelsblad van 15-03-2007, pagina 9

Dichter bij de realiteit
Zelden sla ik de rubriek van Frits Abrahams over, die vijf keer in de week op de
Achterpagina verschijnt. Hij doet me een beetje denken aan de column ‘Achteraf’
die Karel van het Reve de laatste jaren van zijn leven voor Het Parool schreef. Met
Abrahams' smaak en oordeel ben ik het ook bijna altijd eens. Soms hebben die invloed
op mijn keuze.
Zo schreef hij op 13 maart dat hij een voorvertoning had gezien van De Wouter
Tapes, een televisiedocumentaire waarin Wouter Bos wordt gevolgd vanaf november
2005, toen hij zich voor de PvdA kandidaat stelde voor het premierschap, tot het
ogenblik dat hij op de trappen van het Huis ten Bosch stond - maar niet als premier.
Daarover schreef Abrahams onder meer dat in die documentaire, die in twee
afleveringen wordt vertoond, Bos en zijn medewerkers ‘zich eindeloos het hoofd
breken over hun missie en vooral over de vorm waarin die vervat moest worden. Te
vaak gaan de discussies over beeldvorming, te weinig over de essentie van de
boodschap.’
Nu, toen ik dat gelezen had, besloot ik mijn tijd niet te gaan verspillen aan het
kijken naar die documentaire. Overigens: als je onzeker bent over je eigen boodschap,
dan moet je wel vluchten in het beeld, want als politicus kun je natuurlijk niet zeggen
dat het je alleen maar om de macht te doen is - al is dat een heel natuurlijk streven.
Overigens waren de adviezen die Bos van zijn medewerkers kreeg, ook niet altijd
even concreet. Abrahams citeert de raad die het toenmalige Tweede Kamerlid Frans
Timmermans Bos gaf: ‘Solidariteit, daar gaat het ons toch om? Daar zijn we toch
voor opgericht? What makes him tick? Wat is jouw ultieme drijfveer? Dat is die
solidariteit!’
Solidariteit? Prachtig! Maar dan moet er wel bij gezegd worden met wie of met
wat we solidair zijn. Je kunt met zoveel zaken en mensen solidair zijn. Zo zal de
VVD eerder solidair zijn met de belastingbetaler, die altijd vindt dat hij te veel moet
dokken. Maar daar zal de solidariteit van de PvdA wel niet in de eerste plaats naar
uit gaan. Naar wie of wat dan wel? Zeg het alsjeblieft!
Met andere woorden: solidariteit sec is een hol begrip, inhoudsloos, zinledig. Wel
wekt het mooie gevoelens, maar dat maakt het nog niet substantieel. Ook Pavlovs
hond kreeg mooie gevoelens wanneer hij de bel hoorde luiden, maar voedsel gaf die
bel hem niet. Tot mijn verrassing vond Abrahams Timmermans' advies echter
‘nuchter’. Dat had ik niet van hem verwacht.
Het is niet de eerste keer dat ik in mijn rubriek het gebruik van het woord solidariteit
zonder object hekel (‘visie’ is ook zo'n mooi woord, maar hol zonder bepaling van
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de inhoud). Dat die woorden toch telkens weer terugkomen, duidt de mate van mijn
invloed aan. Ook een lesje in bescheidenheid dus.
Die Timmermans is overigens in het nieuwe kabinet staatssecretaris voor Europese
Zaken geworden. Blijkens de reacties had deze benoeming ieders instemming. Terecht
waarschijnlijk, want als oud-diplomaat betreedt hij geen maagdelijk terrein. Bovendien
schijnt hij een aardige man te zijn (maar ja, dat werd ook altijd gezegd van de
brekebeen Van der Klaauw, die van 1977 tot 1981 minister van Buitenlandse Zaken
was).
Die laatste eigenschap toonde Timmermans ook toen hij op 11 maart optrad in het
programma Buitenhof. Bovendien zei hij toen heel verstandige dingen. Alleen op
één punt begon ik even te twijfelen. Dat was toen hij vertelde over zijn eerste
dienstreis, die hij pas gemaakt had. Eerste bestemming was Luxemburg geweest,
welks premier, Jean-Claude Juncker, meer gezag in Europa geniet dan waarop de
premier van menig groter land kan bogen.
Nu had premier Juncker zich na het Nederlandse neen over de Europese ‘grondwet’
meermalen niet zo aardig over Nederland uitgelaten. Dat Nederlandse neen was er
mede schuld aan dat Europa in een ‘diepe crisis’ was geraakt. Timmermans en zijn
medewerkers hadden dus een koele ontvangst in Luxemburg verwacht.
Maar nee, hoor. Juncker was, zo vertelde Timmermans, allerhartelijkst geweest,
en van verwijten was niets gebleken. De Nederlandse gasten waren dus optimistisch
van hun reis teruggekeerd. Te vrezen valt dat Timmermans hier schijn en
werkelijkheid enigszins vermengde (tenzij hij er belang in zag voor de televisie een
eerder rooskleurig betoog te houden).
Natuurlijk had Juncker er geen belang bij om Nederland, met een boze preek, nog
meer van Europa te vervreemden dan het zichzelf al door zijn neen had gedaan.
Vriendelijkheid is een beter smeermiddel. Zo zullen de bewindslieden van de andere
landen die ja tegen de ‘grondwet’ hebben gezegd er ook wel over denken. Maar
intussen mag in Nederland niet de indruk ontstaan dat het neen vergeten is en dat
het er niet te eniger tijd een prijs voor zal moeten betalen.
Wat dat betreft, was het bezoek dat leden van de commissie voor Europese Zaken
uit de Tweede Kamer deze week aan Brussel brachten leerzaam. Vooral de ontmoeting
met de grondwetspecialisten uit het Europese Parlement bleek, zo was in de krant te
lezen, een ‘ontnuchterende ervaring’: er moest zo min mogelijk aan het door
Nederland verworpen verdrag gewijzigd worden.
Misschien maakt het kabinet zich hierover nog illusies. De brief aan de Tweede
Kamer die minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans maandag aan de
Tweede Kamer deden uitgaan, worden flinke uitspraken gedaan, maar dat kan nooit
kwaad als beginpunt bij onderhandelingen. Over 't algemeen toont de brief echter
aan dat Nederland een heel stuk dichter bij de realiteit van Europa is gekomen - zeker
vergeleken bij de voorstellen die het op ‘zwarte maandag’ 1991 bij zijn partners
indiende en die toen een vernietigend onthaal vonden.
Die ontwikkeling heeft zich overigens minder uit eigen vrije wil voltrokken dan
dat zij door die realiteit en door de gevoelens in eigen land (die ook tot die realiteit
behoren) afgedwongen is geweest.
NRC Handelsblad van 22-03-2007, pagina 7

Les in bescheidenheid
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Ruim honderd jaar geleden sprak de Utrechtse historicus G.W. Kernkamp over de
‘prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden’. Hij bedoelde daarmee
Nederland. Het was de tijd van de Boerenoorlog. Groot-Brittannië onderwierp in die
oorlog een ‘broedervolk’, zoals toen de blanke bevolking van Zuid-Afrika nog werd
gezien, en het eens machtige Nederland moest machteloos toekijken.
Het was ook de tijd waarin hele generaties van leerlingen, in geschiedenislessen
en door het zingen van vaderlandse liederen, werden opgevoed in bewondering voor
wat onze vaderen in de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw hadden gepresteerd
- een navolgenswaardig voorbeeld. Vandaar die frustraties toen bleek hoe onze macht
was gekrompen.
Sindsdien is veel veranderd. Ook de groten van toen hebben macht verloren aan
nieuwe, ditmaal buiten-Europese machten (sommige hunner hebben zich daar mentaal
nog niet aan aangepast). In Nederland is nationalisme taboe verklaard en daarom
werden geschiedenis en vaderlandse liederen afgeschaft. Bovendien zijn we onze
koloniën kwijt, die ons het gevoel hadden gegeven iets meer dan de ‘rang van
Denemarken’ in te nemen.
Maar heeft Nederland werkelijk dat grote verleden van zich afgeschud? Leeft dit
niet nog door in het streven ‘groot te zijn in de dingen waarin een klein land groot
kan zijn’, zoals koningin Emma dat eens uitdrukte? En in de eigenwaan een
middelgrote mogendheid te zijn, de grootste van de kleinen, zo niet de kleinste van
de groten?
Dat Nederland niet een kleine, maar een middelgrote mogendheid is, heeft vrijwel
iedere minister van Buitenlandse Zaken sinds 1945 beweerd (Verhagen heeft daar
de kans nog niet toe gehad). Maar als Nederland een middelgrote mogendheid is,
zijn Frankrijk, Duitsland en Engeland dan grote mogendheden? Nee, op wereldschaal
zijn juist zij op z'n hoogst middelgroot.
Om die eigenwaan glimlachen de anderen, zo zij zich er niet aan ergeren. Dat
laatste doen vooral de andere kleinere mogendheden, en daardoor, zo is de indruk,
verspeelt Nederland bij hen meer sympathie en kansen dan nodig is. Daarom is het
nuttig eens te luisteren naar wat een niet onwelwillende buitenlander van Nederlands
rol en pretenties in de wereld vindt.
Die buitenlander is deze keer de Belg Brice de Ruyver, veiligheidsadviseur van
premier Guy Verhofstadt. Met hem hadden twee redacteuren van de Volkskrant een
gesprek, waarvan zij in het nummer van 24 maart verslag deden. Wat zei hij? ‘Kleine
landen’ - De Ruyver gunt ons dus niet het predicaat ‘middelgroot’ - ‘moeten
bescheiden keuzen maken. Ze dienen rekening te houden met hun eigen
kwetsbaarheid.’ Hij vraagt zich af of het dan verstandig is actief te zijn in Afghanistan.
‘Welk verschil kunnen een paar honderd militairen daar maken? Misschien doet een
klein land er beter aan uit Afghanistan weg te blijven.’
Helemaal mee eens - echter met die, niet onbelangrijke, aantekening: de enige
rechtvaardiging om troepen naar Afghanistan te sturen lag niet in de missie daar de
‘hearts and minds’ van het volk te winnen door het graven van putjes - wat van het
begin af aan een onbegonnen werk was - maar in het onuitgesproken doel Nederland
schoon te wassen van de schande van Srebrenica.
Weliswaar had Nederland zichzelf, in verscheidene onderzoeken, al
schoongewassen, maar dat had de buitenwereld niet werkelijk overtuigd. Iets van
die schande is blijven hangen, al zullen anderen, als ze beleefd zijn, ons daar niet
voortdurend aan herinneren. Maar als het in het internationale verkeer hard tegen
hard gaat, blijft niet iedereen beleefd.
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Wil echter Nederlands deelneming in Afghanistan in dit opzicht overtuigend
werken, dan zal dat pas gebeuren als er Nederlands bloed vloeit, en als dat gebeurt,
dan zal niet iedereen in Nederland ach en wee moeten klagen en roepen dat de jongens
naar huis moeten. Met andere woorden: wil Nederland met de grote jongens meedoen
- een ander woord voor: de kleinste van de groten zijn - dan zal het bereid moeten
zijn daarvan alle consequenties te dragen. Het is de vraag of het weinig martiale
Nederland dat is.
Met die aantekening is de raad van onze Belgische vriend bescheiden te zijn op
z'n minst behartigenswaardig, maar bescheidenheid is niet Nederlands eerste deugd.
De drang om op de eerste rij te zitten (liefst voor een dubbeltje) en de drang om
althans iets te doen, zijn groot. Dat leidt tot zelfoverschatting en de neiging de
geschiedenis naar zijn hand te zetten.
Zo wist minister-president Balkenende vorige week in zijn lezing in de Ridderzaal
het Nederlandse ‘nee’ van 1 juni 2005, waar zijn toenmalige kabinet zich tegen had
verklaard, om te toveren in een deugd: het had Europa wakker geschud. Terecht
sprak de commentator Hans Goslinga in Trouw van 24 maart van zelfoverschatting.
Wanneer was Nederlands invloed na de oorlog het grootst? Dat was in de jaren
'50 en '60 van de vorige eeuw, toen ‘Europa’ nog slechts uit zes lidstaten bestond,
waarvan Duitsland, zo kort na de oorlog, nog niet eerste viool durfde spelen. Nu telt
‘Europa’ 27 leden. Alleen al rekenkundig gezien, is Nederlands invloed in dit grotere
gezelschap geslonken en heeft het dus bondgenoten nodig om iets te bereiken.
Er is nog iets wat die periode van veertig, vijftig jaar geleden zo uitzonderlijk
maakt: Nederland wist toen vrijwel in z'n eentje de Gaulles plan voor een politieke
unie tegen te houden, maar het slaagde daar pas definitief in toen de Gaulle zijn hand
overspeelde en ook de anderen zich tegen hem keerden. De Gaulles plan werd
afgeblazen.
Wat is de les die daaruit getrokken kan worden? Dat een klein land minder kans
heeft iets groots te verrichten dan iets onwelgevalligs te voorkomen, maar zelfs dat
kan het zonder bondgenoten niet ten eeuwigen dage volhouden. En bondgenoten
wint men eerder door bescheidenheid dan door hoog van de toren te blazen.
NRC Handelsblad van 29-03-2007, pagina 7

De bescheiden dictator
Sommige berichten stemmen tot lang nadenken. Zo het bericht van vorige week dat
van de ongeveer tweehonderdduizend Portugezen die hadden gereageerd op de vraag
van de televisie wie de grootste Portugees van alle tijden was geweest, 41 procent
hadden geantwoord: Antonio Salazar.
Eerst: wie was Salazar? Hij was de man die van 1928 to 1968 Portugal dictatoriaal
regeerde. Meestal wordt hij in één adem genoemd met generaal Franco, die hetzelfde
van 1936 tot 1975 in Spanje deed. Maar er zijn verschillen: Franco was een militair,
die een staatsgreep tegen de wettige regering pleegde. Salazar was een professor in
de economie, die - weliswaar ook na een militaire staatsgreep - minister van Financiën,
en later minister-president, werd.
Hij onderscheidde zich ook van zijn Spaanse collega hierin dat hij een
teruggetrokken leven leidde: hij was vrijgezel en woonde in een bescheiden
appartement, terwijl Franco en zijn familie een koninklijke staat voerden. Dat maakte
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Salazar tot een aantrekkelijke figuur voor velen in West-Europa, die zelf allesbehalve
fascist waren, maar wel voorstander van een ordelijk bestuur.
Zo verscheen in 1940 van de hand van E. Brongersma (die na de oorlog nog
Kamerlid voor de PvdA zou worden) een gedegen studie over De opbouw van een
corporatieven staat: het Portugal van Salazar. In het jaar van verschijnen voldeed dit
boek kennelijk aan een behoefte, want de Duitse inval van 10 mei 1940 had velen ten onrechte overigens - doen twijfelen aan de eigen democratie (de Nederlandse
Unie was een symptoom van die twijfel).
Kortom, Brongersma's boek had succes - in 1942 verscheen nog een derde druk
-, omdat Portugal een derde weg leek te bieden tussen democratie en het brute
nationaal-socialisme. Dat Salazars ‘estado novo’ een wassen neus was - zoals een
Nederlandse ambassadeur in Lissabon mij eens in de jaren '50 vertelde - was in het
verre Nederland niet bekend.
Wat dit betreft, deed deze sympathie voor Salazar denken aan de geestdrift die het
regime van Tito in Joegoslavië wist te wekken. Tito zou met zijn
‘arbeiderszelfbestuur’ een tussenweg tussen stalinisme en democratie hebben
gevonden. De onlangs overleden dr. M.J. Broekmeyer was lange tijd Tito's apostel
en ook het PvdA-Kamerlid Van der Doel was er gecharmeerd van. Maar ook dat
arbeiderszelfbestuur was een façade, die de ijzeren hand van de communistische
partij aan het gezicht onttrok. Hoe goedgelovig kunnen intelligente mensen soms
zijn!
Overigens was links verdeeld over Tito. Voor Moskou getrouwe communisten
was hij een verrader en voor de PvdA was hij lange tijd geen gesprekspartner, hoewel
hij met Moskou gebroken had. Reden: met communisten praat je niet. Onder Nieuw
Links kenterde het getij en in 1980 ging Den Uyl, hoewel in de oppositie, met een
regeringsvliegtuig naar Tito's begrafenis. Het ‘gedraai’ waarvan Wouter Bos in de
verkiezingscampagne beschuldigd werd, heeft een zekere traditie in die partij, al kun
je het ook aanpassingsvermogen noemen.
Maar terug naar Salazar, die zo verschillend was van de praalhazen Franco en
Tito: aan zijn regime kwam na 36 jaar een eind - een eind dat hijzelf niet meer
meemaakte, want in 1968 trad hij af na een attaque en twee jaar later overleed hij.
Zijn regime, nu onder Marcello Caetano, overleefde hem tot 1974, jaar van de
‘Anjerrevolutie’, die opnieuw tot onkritische geestdrift bij het linkse volkje leidde,
zoals de regimes van Castro in Cuba, Allende in Chili en de Sandinisten in Nicaragua
hadden gedaan.
Er was nóg iets wat Salazar van Franco onderscheidde: de eerste mag dan een
studieuze man zijn geweest, zijn economie was die van het huishoudboekje. Terwijl
Franco al in 1959 begon met de modernisering van de Spaanse economie, die tot
haar opbloei leidde, bleef Salazar ouderwets. Dit kan de achterstand verklaren die
Portugal nog steeds heeft op Spanje en de rest van Europa.
Maar nu komt de vraag: hoe komt het dat vele Portugezen nog steeds heimwee
hebben naar de dictator, die zo weinig met zijn tijd meeging? Is het zijn
teruggetrokkenheid, die hem nog steeds een aureool van wijsheid geeft? Is het
dankbaarheid voor het feit dat hij een einde maakte aan een tijd van beroeringen,
waarin het land tussen 1910 (val van de monarchie) en zijn komst 44 regeringen en
twintig staatsgrepen had geteld?
Sinds enkele jaren kent Portugal weer tijden van onzekerheid. Niet dat er zoveel
regeringswisselingen en staatsgrepen plaatsvinden, maar na een tijd van schijnbare
bloei moet de economie nu grondig gesaneerd worden en de achterstand ingehaald,
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en dat gaat niet zonder pijn. De rust die onder Salazar heerste, krijgt daardoor voor
velen een mythische aantrekkingskracht. De teruggetrokken professor steekt gunstig
af tegen de luidruchtige politici, die komen en gaan. Wat de verklaring ook mag zijn
- het is wel duidelijk dat democratie bij een groot deel van de Portugezen geen
prioriteit heeft. Maar is dit elders anders? Pas als democratie orde, rust en een
minimum aan welvaart kan waarborgen, wordt er voorkeur aan gegeven boven een
regime dat het volk ‘bevrijdt’ van de moeilijke keuzen waarvoor de democratie het
vaak stelt. Met andere woorden: is de demos wel zo democratisch?
Het antwoord op deze vraag dat de Duits-Amerikaanse politieke filosoof Carl J.
Friedrich eens gaf, komt waarschijnlijk dicht bij de waarheid: de ervaring leert ons
‘dat mensen een minimum aan vrijheid verlangen, eerder dan een maximum. Alle
mensen houden ervan enkele vrije keuzen te maken, maar niet vele, laat staan alle.
Velen lijken er de voorkeur aan te geven dat de meeste beslissingen voor hen worden
genomen, en bijna allen geven er de voorkeur aan dat enkele beslissingen voor hen
worden genomen.’
Wanneer ook nog de schijn van democratie wordt bewaard, bijvoorbeeld door
referenda of plebiscieten, kunnen autocratische heersers die voor rust, orde en een
minimum aan welvaart zorgen, het lang volhouden.
NRC Handelsblad van 05-04-2007, pagina 9

Bij u, over u en zonder u?
Van de Sleeswijk-Holsteinse kwestie, die in het midden van de negentiende eeuw
tweemaal tot oorlog tussen Denemarken en Pruisen leidde, zei de toenmalige Britse
premier Lord Palmerston: ‘Er zijn maar drie mensen die er iets van begrepen hebben:
de ene is prins Albert (gemaal van koningin Victoria), maar die is dood; de tweede
was een Duitse professor, maar die is gek geworden; ik ben de derde, en ik heb er
alles van vergeten.’
Soortgelijk gevoel overkomt mij ook wanneer ik artikelen lees over de
rakettenkwestie die nu Amerika scheidt van Rusland en van sommige bondgenoten
in de NAVO. Ik heb zorgvuldig kennis genomen van alle voors en tegens, en telkens
heb ik de neiging begrip te hebben voor het laatste standpunt. Daarbij komt natuurlijk
dat ik niet over de deskundigheid beschik die sommige schrijvers, ook op deze pagina,
wel lijken te hebben.
Waar gaat het over? Heel in het kort: Amerika wil in Europa enkele afweerraketten
en luisterapparatuur plaatsen, en heeft Polen en Tsjechië in beginsel bereid gevonden
die op hun grondgebied te stationeren. Dit heeft geleid tot protesten van Rusland,
dat zegt dat het nucleaire evenwicht bedreigd wordt, en ook in Duitsland, welks
regering hierover verdeeld is (SPD tegen, CDU aarzelend).
Amerika zegt dat die raketten en de daarbij behorende luisterapparatuur niet tegen
Rusland gericht zijn, maar tegen mogelijke aanvallen van ‘schurkenstaten’ als Iran
en Noord-Korea, die deels al beschikken over langeafstandsraketten met nucleaire
lading of hard daaraan werken.
Dat dit zo is, heeft althans de schijn van waarheid: om Ruslands rakettenmacht te
neutraliseren, zou Amerika een veelvoud van afweerraketten nodig hebben van de
tien systemen waarvan de stationering in Polen gepland is. Daarbij komt dat een
tegen Rusland gericht afweersysteem zeker niet op zo dichte afstand van Rusland
geplaatst zou worden als nu de bedoeling is.
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Politiek echter staat Amerika zwak, omdat de huidige regering haar
geloofwaardigheid heeft verloren door de valse argumentatie waarmee zij de oorlog
tegen Irak heeft proberen te rechtvaardigen en de onbekwaamheid waarmee deze is
gevoerd. Bovendien is technisch nog niet bewezen dat de geplande systemen
überhaupt zouden werken - dus ook niet tegen ‘schurkenstaten’.
Daar staat tegenover dat het kabaal dat Rusland erover maakt, evenmin erg
geloofwaardig is. Puur militair-strategisch gezien, hoeft het zich, om bovengenoemde
redenen, nauwelijks zorgen te maken over die in Polen en Tsjechië geplande systemen.
Maar het is natuurlijk wel zuur dat die bedoeld zijn geplaatst te worden in landen
die twintig jaar geleden nog tot zijn imperium behoorden. Zij zouden als 't ware de
‘geopolitieke catastrofe’ symboliseren die volgens Poetin het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie betekende.
Diplomatiek gezien is de hele kwestie voor Rusland een voordeel, omdat zij het
in zich heeft verdeeldheid onder de bondgenoten van Amerika te zaaien en dezen
nog verder van Amerika te vervreemden. Dat is al aardig gelukt. In Duitsland zijn,
zoals de Berlijnse correspondent van de Volkskrant het onlangs uitdrukte, de pacifisten
‘'s lands grootste meerderheid’, en die zijn natuurlijk tegen het Amerikaanse plan.
Van de Duitsers vindt 48 procent Amerika een groter gevaar voor de wereldvrede
dan Iran. In sommige andere Europese landen, Nederland bijvoorbeeld, zal dat niet
veel anders zijn.
Maar laten we bij Duitsland, Europa's belangrijkste land, blijven. De regeringspartij
SPD is openlijk tegen, maar minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier, die tot die
partij behoort, heeft ook een geloofwaardigheidsprobleem: hij was de adviseur voor
buitenlandse zaken van Gerhard Schröder, de vorige bondskanselier, en die heeft
vlak voor zijn aftreden in 2005 een akkoord met Rusland gesloten over een gasleiding
door de Oostzee (Polen en de Baltische staten vermijdend), waarvoor hij beloond
werd met een lucratieve positie in het Russische Gazprom.
Bondskanselier Merkel zit ook niet te springen om die nieuwe raketten, maar is
er meer dan haar coalitiegenoot in geïnteresseerd Amerika te vriend te houden. Zij
spreekt erover de hele kwestie onder de paraplu van de NAVO te brengen. Dat klinkt
heel mooi, maar een gezelschap van 26 leden kan niet à la minute tot een beslissing
komen, en dat is in geval van een raketaanval nodig.
Zo naderen wij de kern van de zaak: als Amerika het voor zijn eigen veiligheid
nodig vindt die raketten en die afluisterapparatuur ergens in Europa te plaatsen én
als het enkele Europese bondgenoten bereid vindt hun grondgebied daarvoor ter
beschikking te stellen, dan zal het zich daarvan niet laten weerhouden door de NAVO
of door een gespleten Duitse regering, laat staan door commentaren in de Europese
pers. (Van massademonstraties, zoals in de jaren '80 tegen de toenmalige raketten,
is nu nog geen sprake. Die hebben trouwens de Amerikanen toen ook niet op andere
gedachten gebracht.)
De enige uitweg uit deze crisis lijkt een Amerikaans-Russisch akkoord. Dat is niet
helemaal onmogelijk. Weliswaar heeft president Bush het verdrag van 1972 over de
beperking van rakettenafweer in 2002 opgezegd, maar het Amerikaanse aanbod aan
Moskou voor een gezamenlijk afweerproject is blijven bestaan, en Rusland heeft
zijn antwoord daarop nog steeds open laten staan.
Zou zo'n akkoord er komen, dan zou dat over het hoofd van Europa en de NAVO
gebeuren en hun verdere devaluatie betekenen. Bij u, over u en zonder u.
NRC Handelsblad van 12-04-2007, pagina 7
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In de ogen van anderen
Even terug in de geschiedenis. Het is 1961. Nederland is in conflict met Indonesië
over westelijk Nieuw-Guinea, een deel van het voormalige Nederlands-Indië, dat bij
de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië onder Nederlands bewind is gebleven.
Indonesië eist het op.
De crisis wordt steeds intenser, en de Nederlandse regering verliest steeds meer
internationale, en ook binnenlandse, steun voor haar standpunt dat de bevolking van
Nieuw-Guinea, de Papoea's, zelf moest beschikken over haar toekomst - een recht
dat Nederland haar had toegezegd. In die situatie verklaart minister Luns in september
1961 voor de Algemene Vergadering van de VN een beslissing te aanvaarden die
duidelijke waarborgen geeft voor het recht op zelfbeschikking. Voor Luns betekende
dit een concessie, want het jaar tevoren had hij zich nog verzet tegen
internationalisering van het probleem. Nu zag hij af van zijn illusie dat Nieuw-Guinea
kon dienen als basis voor blijvende Nederlandse invloed in Oost-Azië en hanteerde
hij internationalisering als middel om Nieuw-Guinea in elk geval aan Indonesië te
onthouden.
Het was omstreeks die tijd dat Romme, toentertijd als fractievoorzitter van de
grootste partij (de Katholieke Volkspartij, waartoe ook Luns behoorde) Nederlands
machtigste politicus - die tussen 1945 en 1949 ook al een rampzalige invloed op het
Indonesische beleid had gehad - eens tegen de Nederlandse ambassadeur in India
zei ervan overtuigd te zijn dat Nehroe, minister-president van dat land, onder de
indruk zou zijn van de redelijkheid van het Nederlandse standpunt.
Ach, wat een illusie! Die ambassadeur zei later eens tegen vrienden dit als een
teken van de wereldvreemdheid van Nederlandse politici te zien. Natuurlijk was
Nehroe in theorie voor zelfbeschikking, maar hij was er nog meer in geïnteresseerd
zelfs de laatste resten van het Europese kolonialisme in Azië kwijt te raken. Hij was
bovendien niet van plan India's invloed op het jonge Indonesië te verspelen ten gunste
van een nog zo redelijk plan van een, in zijn ogen, onbetekenend Europees landje ook niet ter wille van de zelfbeschikking van een paar duizend Papoea's.
Waarom haal ik deze anekdote uit de kast? In de eerste plaats is de vraag naar de
invloed van een klein land dat weinig machtsmiddelen heeft, natuurlijk altijd actueel
- of het nu om de Europese ‘grondwet’ dan wel om Uruzgan gaat. Hoe kan zo'n land
een standpunt dat het zelf onberispelijk vindt, volhouden? In 1962 heeft Nederland
Nieuw-Guinea aan Indonesië moeten afgeven.
Maar de directe aanleiding voor het oprakelen van deze oude geschiedenis was
een discussie die stond in de laatste aflevering van het historische kwartaaltijdschrift
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (BMGN).
De redactie had aan twee deskundigen gevraagd hun licht te doen schijnen over het
in 2005 verschenen boek van P.J. Drooglever Een daad van vrije keuze. De Papoea's
van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht.
Het was minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen die in 1999 het initiatief
voor zo'n wetenschappelijk onderzoek had genomen. Het was immers een publiek
geheim dat de volksraadpleging onder de Papoea's die Indonesië in 1962 had
georganiseerd, een wassen neus was geweest en dat de uitslag ervan, die de
bestuursoverdracht aan Indonesië moest rechtvaardigen, geenszins de ware gevoelens
van de bevolking had weerspiegeld.
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Nu zal ik geen oordeel uitspreken over Drooglevers studie (van achthonderd
bladzijden), om de simpele reden dat ik haar niet gelezen heb. Daarom kan ik evenmin
beoordelen of de kritiek die beide deskundigen - een Australiër en een Nederlander
- in de BMGN op die studie hebben, al dan niet juist is. Maar dat maakt lezing van
hun recensies nog niet oninteressant.
De Australische recensent is R.E. Elson, hoogleraar in de geschiedenis van
Zuidoost-Azië aan de Universiteit van Queensland en auteur van verscheidene boeken
over Indonesië, waaronder een politieke biografie van Soeharto (Nederlandse vertaling
in 2004). Op zijn recensie wil ik nader ingaan, omdat het altijd belangrijk is te weten
hoe Nederlands beleid op buitenlanders overkomt. Welnu, Elsons artikel is één
vernietigende kritiek, niet zozeer op Drooglevers boek alswel op Nederlands
Nieuw-Guineabeleid. Dit is ‘het verhaal van een mislukt imperiaal project: Nederlands
aftocht van de status van indrukwekkende imperiale mogendheid naar die van een
betrekkelijk onbetekenend klein land in West-Europa’; anderzijds is het de ‘droeve
gelijkenis van machteloosheid en marginaliteit’.
Maar zo droevig is het verhaal niet of Elson ergert zich kennelijk aan ‘de uitbundige
aanspraken en grootspraak, de morele op-de-borst-klopperij, de aanspraken op macht
waar geen macht is, de onmeedogende arrogantie, het gebrek aan logica en
samenhang’. Het besluit van 1949 Nieuw-Guinea uit te sluiten van de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië noemt hij ‘dom en rampzalig’. Kortom, een
verhaal van ‘dwaas optimisme en onvermijdelijke neergang’. Alleen het woord
‘zelfoverschatting’ ontbreekt.
Het is duidelijk dat Elson geen enkel geduld heeft met de morele component in
het Nederlandse beleid. Weliswaar woog die bij Luns niet zo zwaar (al maakte hij
daar handig gebruik van: ‘Nieuw-Guinea staat aan de rand van onze belangen, maar
in het hart van onze beginselen’), maar bij andere ministers en in de Kamer woog
die component wél zwaar. In buitenlandse ogen is dit echter vaak niet anders dan
schijnheiligheid en morele betweterij. Ook bij Elson blijkbaar.
Het is een oude klacht, daterend van lang vóór Nieuw-Guinea en ook daarna vaak
gehoord (overigens meer in memoires dan in het diplomatieke verkeer, waar men
altijd beleefd blijft). Natuurlijk wijzen wij die klacht verontwaardigd van de hand,
maar aangezien het in de buitenlandse politiek altijd gaat om invloed op anderen, is
het raadzaam ermee rekening te houden.
NRC Handelsblad van 19-04-2007, pagina 9

Grootvaders socialisme
In het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw was ik verbonden aan het Nederlands
Informatiebureau in New York. Dat hield zich bezig met voorlichting over Nederland
aan Amerikanen. Maar er kwamen ook veel Nederlanders langs die voor de eerste
maal Amerika bezochten (dat was toen nog vrij uitzonderlijk). Onder hen waren er
ook die van plan waren er te blijven.
Onder de laatsten was een jongeman die ik van naam kende: Hans Koningsberger.
Ik had zijn naam wel gezien onder artikelen in De Groene Amsterdammer, toen nog
een weekblad dat weliswaar niet communistisch was, maar wel, laten we zeggen,
meer begrip toonde voor de Sovjet-Unie dan voor de Verenigde Staten.
Zo herinner ik me een artikel van hoofdredacteur Sem Davids, waarin uitvoerig
uitgelegd werd dat de zuiveringen die op dat ogenblik in communistisch Oost-Europa
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aan de gang waren en waarvan vooral joodse communisten het - meestal dodelijke
- slachtoffer waren, niet een uiting waren van antisemitisme, maar van
antikosmopolitisme. Een schrale troost voor die slachtoffers.
Maar van Hans Koningsberger had ik ook langs andere weg al gehoord. Op het
Amsterdamse Barlaeus gymnasium had ik namelijk in de klas gezeten met Wim
Koningsberger, en die bleek een broer van hem te zijn. Van Wim wist ik dat hij,
samen met een broertje - dat moet dus Hans zijn geweest - bij zijn alleenstaande,
waarschijnlijk gescheiden moeder woonde, in een zijstraat van de Van Baerlestraat,
vlak bij het Roelof Hartplein (de Bronckhorststraat?). Ik fietste daar vaak langs met
hem, op weg naar huis.
Maar er is nog iets anders wat ik me van Wim herinnerde: hij memoreerde vaak
dat zijn moeder een dochter was van de dichter Abraham van Collem (1858-1933).
Het was waarschijnlijk dat ik toen voor het eerst van die dichter heb gehoord, want
in de lessen Nederlands op school werd hij niet behandeld. Omdat hij communist
was? Dat is niet waarschijnlijk, want zijn geestverwante Henriëtte Roland Holst
kwam wél aan de beurt. Misschien werd hij niet belangrijk genoeg gevonden.
Niettemin krijg Van Collem in mijn Winkler Prins Encyclopedie (van 1934) veel
aandacht: ruim een kolom. In een lyrisch artikel van een zekere D.Th. Jaarsma wordt
hij een ‘zuiver en krachtig dichter’ genoemd, ‘wiens werk een zeldzame reinheid en
innigheid kenmerkt. In dionysische scheppingsvreugde, met profetischen klem en
welhaast oudtestamentische vurigheid belijdt hij, communist geworden, zijn idealen
van broederschap en menschenmin - een apostel van de sociale liefde’. In de WP
van 1991 krijgt hij maar twaalf regels. En Adriaan Morriën noemt hem in een
bloemlezing uit 1955 al een ‘vergeten dichter’.
Aan dit alles moest ik denken toen ik in de krant van 17 april zag dat Hans
Koningsberger was overleden. In dit bericht wordt zijn verwantschap met Van Collem
niet vermeld, maar het is duidelijk dat hij, via zijn moeder, diens invloed heeft
ondergaan. Corinne Vloet sprak in een recensie van een van zijn romans in deze
krant, van ‘een eenzame buitenstaander die door de omstandigheden tot revolutionaire
actie wordt gedwongen en onmogelijke idealen koestert die ook wel eens
waanvoorstellingen zouden kunnen zijn’. Dat was Hans.
De ironie van het lot wil dat ik deze romantische revolutionair, toen hij in 1951
of 1952 op bezoek kwam, aan een tijdelijke baan heb kunnen helpen. Mijn bureau
was toen druk bezig aan de publicistische voorbereiding van het officiële bezoek dat
koningin Juliana en prins Bernhard aan de VS zouden komen brengen. Ik kon extra
hulp goed gebruiken, en daarvoor kon ik Hans charteren. Ik heb daar geen spijt van
gehad.
Sindsdien bleven we elkaar van tijd tot tijd zien, ook nadat ik naar Nederland was
teruggekeerd. Met tussenpozen van vele jaren bezocht hij mij, hoewel onze politieke
opvattingen wijd uiteenliepen. Hij was de romanticus, die telkens weer vuur vatte
voor revolutionaire zaken en bijna zichtbaar leed onder de politiek van zijn nieuwe
vaderland (niet pas onder Bush!); ik bleef de scepticus.
Hij was intussen, onder de naam Hans Koning, een bekende schrijver geworden
- niet zozeer in Nederland, waar (zoals hij mij vorig jaar nog schreef), ‘niemand of
bijna niemand weet wie ik ben’, als wel in Amerika, waar boeken van hem verfilmd
werden. De International Herald Tribune herdacht hem in een artikel dat ook zijn
verzetsactiviteiten tegen de Vietnamoorlog, samen met Noam Chomsky, vermeldt.
Hij week daarvoor zelfs tijdelijk naar Engeland uit. Zijn ouderdom belette hem
waarschijnlijk zoiets weer onder Bush jr. te doen.
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Zijn ouderdom - ik kan mij Hans moeilijk als oud man voorstellen, ook niet toen
ik hem drie jaar geleden voor 't laatst zag. Ook voor Geert Mak, die hem in De Groene
van 20 april herdacht, was hij altijd de jongen van 25 gebleven. Ja, iets onvolwassens
was hij blijven houden, maar met een vlaag van melancholie. Omdat de mens toch
telkens weer kortzichtiger en baatzuchtiger blijkt te zijn dan hij zich in zijn dromen
voorstelde?
Geert Mak vertelt ook dat Hans ‘tot het laatst een ijzeren socialist’ was gebleven.
‘Ik heb het socialisme met de moedermelk ingedronken’, had hij tegen Geert Mak
gezegd. Een stilzwijgende hommage aan zijn moeder en grootvader. Maar wat zijn
socialisme inhield, blijft duister. Toch wel iets anders dan dat van Wim Kok en
Wouter Bos, vermoedelijk. Meer het socialisme van de jaren '20.
Het is het romantische, bijna religieuze socialisme waaraan grootvader Van Collem
uitdrukking gaf in zijn gedicht ‘Kom Socialisme’ uit 1919, waarvan de laatste strofe
luidt: ‘Kom, stralend Socialisme, kom weldra, /Bind mij met uwe machtige accoorden,
/Raak mij met uw gouden adem aan, mijn woorden, /Opdat ik zingende tot u inga.’
Maar hoe is het Wim, Hans' broer en mijn klasgenoot, vergaan? De laatste keer
dat ik hem zag was in New York, in gezelschap van Hans. Hij was toen
vertegenwoordiger in Genève van een Amerikaans (farmaceutisch?) bedrijf, doing
very well kennelijk. Deze appel was blijkbaar verder van de stam geraakt. Beide
broers zijn dan ook met elkaar gebrouilleerd geraakt, heb ik later van Hans gehoord.
NRC Handelsblad van 26-04-2007, pagina 7

In de schaduw van de moederbank
Opgegroeid in de schaduw van de moederbank, heb ik, niet gehinderd door kennis
(laat staan voorkennis), het drama van de ondergang van ABN Amro als zelfstandige
bank met een aparte belangstelling gevolgd. Deze uitspraak behoeft nadere toelichting.
De moederbank is de Nederlandsche Handel-Maatschappij, door koning Willem
I in 1824 opgericht. Deze bank ging in 1964 een fusie aan met de Twentsche Bank,
waaruit de Algemene Bank Nederland (ABN) ontstond, die in 1990 fusioneerde met
de Amro-bank, zelf het resultaat van een fusie, eveneens in 1964, van Amsterdamsche
Bank en Rotterdamsche Bank. Eindresultaat: ABN Amro.
Dit verklaart nog niet waarom ik in de schaduw van de moederbank van ABN
Amro ben opgegroeid. Welnu, mijn geboortehuis stond (staat nog) een paar huizen
af van dat deel van de Amsterdamse Vijzelstraat dat de Nederlandsche
Handel-Maatschappij in beslag zou nemen voor de bouw van haar nieuwe
hoofdkantoor (architect K.P.C. de Bazel).
Van die bouw herinner ik me niets. Wel bestaat er nog een foto waarop je mij als
heel klein kind ziet in de tuin van ons huis tegen een blanke hemel: de oude huizen
aan de Vijzelstraat tussen Heren- en Keizersgracht zijn al gesloopt, maar het nieuwe
gebouw, dat veel hoger zou worden dan die oude huizen, staat er nog niet.
Eenmaal klaar, zou dat gebouw de ochtendzon uit onze tuin halen. Ook zou de
bouw van de nieuwe NHM nogal veel wateroverlast veroorzaken in de kelders van
de aanpalende woningen, waaronder de onze. Kortom, ik ben, in de meest letterlijke
zin van het woord, opgegroeid in de schaduw van de moederbank. Pas toen ik
ongeveer 16 was verliet ik die schaduw, want toen gingen wij verhuizen.
De geschiedenis van de NHM is in die periode niet altijd rimpelloos verlopen. In
1939 werd zij bijna meegesleept in de val van het huis Mendelssohn & Co. Maar nu
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lijkt toch het einde te zijn gekomen. Hoe het zo gekomen is, is de laatste weken
uitvoerig in de pers uit de doeken gedaan. Ik kan daar niets aan toevoegen. Behalve
dit: in 1939 moest de toenmalige president van de NHM, D. Crena de Iongh, aftreden,
hoewel de verantwoordelijkheid voor de bijna-déconfiture eigenlijk lag bij zijn
voorganger, de legendarische C.J.K. van Aalst, die in 1934 was afgetreden en
trouwens twee maanden na die crisis zou overlijden.
Een vergelijking met de huidige president, Rijkman Groenink, gaat niet op, want
de oorzaken van beide crises zijn verschillend. Maar ook in de huidige crisis zal de
oorzaak wel mede dieper te zoeken zijn. Misschien is die oorzaak deel van een ruimer
verschijnsel, dat niet eigen is aan de bank: Nederlandse zelfoverschatting, waar ook
de politiek last van heeft. Terecht schrijft Het Financieele Dagblad op 24 april dat
‘ons economisch zelfbeeld overdenking verdient’. Niet alleen het economische.
Bij verscheidene beoordelingen van Groeninks beleid is mij opgevallen dat hem
een gebrek aan empathie werd verweten. Ook een typisch Nederlands verschijnsel?
Dat kandidaten voor de rechterlijke macht mede worden beoordeeld op hun vermogen
zich in te leven in de belevingswereld van anderen, is bekend; maar nu ook bankiers?
Amerikaanse en Britse bankiers, van wie Groenink graag de gelijke had willen
zijn, zullen er raar van opkijken. Nederlands reputatie als een ‘soft’ land, die het toch
al had verworven met Srebrenica en nu met Uruzgan, zal er slechts versterkt door
worden. Nederland wil graag meespelen met de grote jongens, maar kan het niet.
Het is waar dat Groenink, die toen overigens nog niet president was, een gebrek
aan empathie heeft vertoond bij de mislukte poging van ABN Amro om, in 1998, de
Belgische Generale Bank - ook een schepping van Willem I - over te nemen. De
Belgen werden benaderd alsof zij Nederlanders waren. Blijkbaar ontbrak elk besef
dat hun cultuur, ook in de zakenwereld, een heel andere is dan de onze.
De moeilijkheden waarin ABN Amro zich nu bevindt zullen Maurice Lippens, de
grote man van de Generale, ‘ongetwijfeld binnenpretjes bezorgen’, schrijft De
Standaard. Voor zijn reddingsoperatie in 1998 beloonde koning Albert hem door
hem graaf te maken. Dit op zichzelf tekent al het verschil tussen de Nederlandse en
Belgische cultuur. Het zij de koning overigens graag gegund, na de moeilijkheden
die zijn - officiële en onofficiële - kinderen Philip, Laurent en Delphine hem baren.
Maar Lippens zal zijn ‘binnenpretjes’ wel nauwelijks binnen kunnen houden als
Fortis, waarbij de Generale Bank uiteindelijk is beland, erin zou slagen om, samen
met de Banco Santander en de Royal Bank of Scotland, Barclays' bod op ABN Amro
te overtroeven. Dan zou er van de Nederlandse bank helemaal niets overblijven. Kent
de Belgische adel nog hogere titels dan die van graaf?
Waar zou overigens het portret van Willem I blijven dat achter het bureau van alle
presidenten van NHM, ABN en ABN Amro prijkte? De Engelsen, Schotten en
Spanjaarden zullen er wel geen belangstelling voor hebben. Misschien de Belgen
van Fortis? Ze hebben per slot van rekening wel iets aan Willem I te danken.
Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Tien jaar geleden verscheen in de kranten
een personeelsadvertentie van ABN Amro, waarop je een meisje in minirok zag staan
met op de achtergrond het portret van een lang overleden president van de bank, dat
een zoon in bruikleen had gegeven. Een frivoliteit die in elk geval niet het karakter
van die president weerspiegelde.
Maar dit is allemaal geschiedenis. Moeten wij erom treuren dat die nu voorbij is
of, zoals ik een aandeelhoudster voor de televisie zag zeggen, dat het tafelzilver
verdwijnt? Treuren niet, een beetje weemoedig zijn misschien wel, maar het zou
vreemd zijn als Nederland, dat zich er altijd op heeft laten voorstaan dat het, om met
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Huizinga te spreken, ‘al de vensters van ons huis heeft openstaan’, die plotseling zou
gaan sluiten.
NRC Handelsblad van 03-05-2007, pagina 7

De drie stambomen van la droite
Van de bijna vijftig jaar dat de Vijfde Republiek bestaat, heeft Frankrijk veertien
jaar onder een linkse president gestaan: François Mitterrand (1981-1995). De andere
vijf presidenten, te beginnen met Charles de Gaulle, werden tot la droite gerekend;
de laatste, Nicolas Sarkozy, eveneens.
Nu zegt dit op zichzelf niet erg veel, want rechts in Frankrijk kent vele families
of stambomen, zelfs binnen één partij. De onlangs overleden historicus René Rémond
noemde zijn klassieke boek dan ook Les droites en France. Hij onderscheidde drie
hoofdstromingen of tradities; orleanisme, bonapartisme en legitisme.
In feite zijn er meer. Pétainisme of fascisme en populisme moeten er ook toe
gerekend worden. Maar laten we ons tot democratisch rechts bepalen. Tot welke
stromingen behoorden de Gaulle en diegenen van zijn opvolgers die zich nog steeds
op hem beroepen? Dat is niet gemakkelijk te zeggen, want vaak belichaamden ze
verschillende stromingen in één persoon.
Dat was al vroeg zo. Napoleon III zou eens gezegd hebben dat in zijn naaste
omgeving die drie stromingen vertegenwoordigd waren: zijn vrouw, een bigotte
Spaanse gravin, was legitimist; Morny (zijn halfbroer, want natuurlijke zoon van
koningin Hortense van Holland) orleanist; hijzelf republikein; alleen Persigny, zijn
trouwe paladijn, was bonapartist, maar, zo zei de keizer: ‘die is gek’. Maar door
welke politieke filosofieën worden die verschillende stromingen gekenmerkt?
Legitimisten waren de aanhangers van het huis van Bourbon, dat regeerde van 1589
tot 1792 en van 1814 tot 1830. Zij verdedigen traditionele, vooral rooms-katholieke,
waarden, ook als ze niet langer roepen om herstel van de monarchie. De
presidentskandidaat Philippe de Villiers kan tot die school gerekend worden; hij
kreeg in de eerste ronde slechts 2,24 procent van de stemmen (toch nog altijd meer
dan de communisten en de diverse groenen).
Het orleanisme voert zijn ideeën terug op het koningschap van Louis-Philippe
(1830-1848), die uit het huis Orléans (een aftakking van de Bourbons) stamde. Hij
werd niet voor niets de burgerkoning genoemd, want onder zijn regering floreerden
burgerdom en kapitalisme en dus ook een zekere mate van vrijheid. Onder zijn
opvolger keizer Napoleon III (1852-1870), die tot het huis Bonaparte behoorde, zette
de bloei van de bourgeoisie zich voort, maar nu onder een aanvankelijk veel
autocratischer regime, dat evenwel sterk sociale trekken vertoonde. Napoleon III
wordt dan ook wel eens een protofascist genoemd.
Echte legitimisten, orleanisten en bonapartisten - in die zin dat zij herstel van de
respectieve monarchieën bepleiten - bestaan niet meer of zijn verwaarloosbaar klein
in getal. Maar hun geest bestaat nog wel in allerlei mengvormen, die zich er overigens
wel voor wachten die namen te gebruiken. Die behoren tot een puur historische, maar
daarom nog niet nutteloze classificatie. Als we nu, de rij van de presidenten nagaande,
vragen tot welke van de drie stromingen ieder van hen behoorde, dan stuiten we al
dadelijk bij generaal de Gaulle (1958-1969) op de moeilijkheid dat hij zozeer een
figuur sui generis was dat hij niet in één categorie te vangen is. Dat neemt echter niet
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weg dat hij in zijn jeugd de invloed heeft ondergaan van de denker Maurras, die zelf
royalist was.
De Gaulle was ook in zoverre legitimist dat hij zei vanaf 1940, toen hij Frankrijks
capitulatie weigerde te aanvaarden en hoofd werd van de Vrije Fransen, Frankrijks
legitimiteit te belichamen (dus ook tussen 1946 en 1958, toen hij zich in de politieke
woestenij bevond). Daarnaast echter stond hij sociale ideeën voor en probeerde hij
Frankrijk te decentraliseren (wat hem in 1969 de kop zou kosten).
Zijn opvolger, Georges Pompidou (1969-1974), oud-firmant van het bankiershuis
Rothschild, kan duidelijk als orleanist geclassificeerd worden. Dat is ook het geval
met Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), Pompidou opende ‘Europa’ ook voor
Engeland, wat uitgelegd kan worden als een bewijs van een liberalere instelling dan
die van zijn voorganger.
Wat de filosofie van nummer 4, Jacques Chirac (1995-2007), was is weer moeilijk
te zeggen - niet omdat hij net zo'n uitzonderlijke figuur was als de Gaulle, maar
eerder omgekeerd: omdat hij zelden op enig principe te betrappen was. Het moet
nog blijken of Sarkozy niet ook tot deze categorie behoort. Tot dusver heeft hij zich
vooral doen kennen als iemand die alleen in de macht geïnteresseerd is.
Eén president van de Vijfde Republiek is nog niet ter sprake gekomen: François
Mitterrand. Maar die behoorde dan ook niet la droite. Hij behoorde tot de Parti
Socialiste, die hij zelfs opgericht had. Maar was hij wel socialist? In zijn jeugd
behoorde hij tot een semifascistische beweging, en in de oorlogsjaren was hij een
tijdlang dienaar van maarschalk Pétains collaborerend regime, tot hij in het verzet
ging (hij vloog zelfs clandestien heen en weer naar Londen).
Ook als president bleef hij vriendschappen met oud-collaborateurs koesteren en
had hij een voorliefde voor schrijvers van ‘rechtse’ reputatie (zoals Jacques
Chardonne). In Duitsland ging hij, tot ontsteltenis van zijn partijgenoot Den Uyl, op
bezoek bij Ernst Jünger, weliswaar geen nazi, maar ook geen loepzuivere democraat.
In het gaullistisch staatsbestel, dat hij eens als een ‘permanente staatsgreep’ had
veroordeeld, schikte hij zich, eenmaal president geworden, wonderwel.
Kortom, in de Vijfde Republiek kunnen vogels van zeer diverse pluimage de
hoogste top bereiken. Lang niet allen zijn ongeschikt gebleken als president. Bij de
meesten is zelfs het omgekeerde waar. Laten we hopen dat Sarkozy tot dezen zal
blijken te behoren.
Maar, zo konden we in de krant van maandag lezen, Sarkozy ‘is wél Fransman en
zal dus een scherp oog hebben voor het Franse nationale belang’. Is daar iets mis
mee? Balkenende zou geen knip voor de neus waard zijn, als hij geen scherp oog
had voor het Nederlandse belang - wat dit ook moge zijn.
NRC Handelsblad van 10-05-2007, pagina 9

Verveelt Nederland zich?
Achtentwintig jaar geleden was Zwitserland onze vakantiebestemming. Maar we
hadden geen zin om langs de Autobahn te gaan. Dus nam ik een liniaal en trok op
de kaart een rechte lijn van Holland naar Lindau aan het Bodenmeer, vanwaar we
Zwitserland wilden binnenrijden. Die lijn zouden we zo precies mogelijk volgen.
Dus langs secundaire wegen en langs dorpen en stadjes.
Die reis was gedeeltelijk een openbaring voor ons. Ik deed er verslag van in deze
rubriek. ‘Alle hotels waar we sliepen (in kleine steden per definitie eenvoudig,

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

herbergen soms) waren kraakhelder en van de modernste gemakken voorzien; alle
restaurants waar we aten idem dito. De bediening was altijd prompt en vriendelijk.
Kom daar eens in Nederland om! Bovendien was het er over 't algemeen goedkoper.
En dan de steden zelf. Geen spoor van enige verloedering, die bijna alle oude
Nederlandse steden vertonen. De grote Duitse steden mogen hun problemen hebben,
in de kleine zag je nergens de half gesloopte huizen, de dichtgespijkerde ramen, de
rommel op straat die de Nederlandse binnensteden - niet alleen de grote - kenmerken.
Kortom, één groot Zwitserland.’
Het contrast met het Nederland van toen was ons te meer opgevallen omdat wij
in de weekends vóór onze reis verscheidene oude middelgrote steden in Nederland
hadden bezocht, en daar trof ons die verloedering waarover ik schreef, plus de muffe
hotels en de gemelijke bediening. Ik probeerde voor die verschillen een verklaring
te geven, die een discussie uitlokte. Zo liep het ene artikel uit in een kleine
cultuurhistorische serie.
In de eerste week van mei van dit jaar zijn we weer in Nederland op stap geweest,
deze keer met de boot door Gelderse, Friese en Hollandse wateren. Weer deden we
allerlei middelgrote steden aan. Maar wat een verschil met 1979! Wat zagen die
middelgrote steden er nu opgepoetst uit! En wat een welvaart! Zo voeren we, voordat
we de binnenstad van Sneek bereikten, eerst zeker een half uur lang door een soort
van Wassenaar.
En in Alkmaar waren er winkels - winkeltjes eigenlijk - die ik eerder in de
Amsterdamse P.C. Hooftstraat had verwacht. Wie in Alkmaar koopt er bijvoorbeeld
zulke mooie en dure schoenen als daar te koop waren? Zulke mensen kom ik zelfs
in Den Haag nauwelijks tegen. Ik stel me voor dat iemand als Rijkman Groenink
ermee rondloopt. Maar in Alkmaar?
De grote winkelstraten toonden evenwel overal één patroon. De ene Blokker reide
zich aan de andere Zeeman, en het ene Kruidvat aan de andere Trekpleister - om niet
te spreken van de Hema's, Albert Heyns e tutti quanti. Allemaal voortreffelijke, ja
onmisbare winkels, maar dat ze bijdragen aan het stadsschoon, kan ik nu ook weer
niet zeggen. Ook was de rommel op straat nog niet verdwenen.
Een vergelijking met het Duitsland van vandaag kan ik niet maken. Ik ben daar
enige tijd al niet geweest, en bovendien sliepen we deze keer niet in hotels, noch
aten we in restaurants. Dat deden we allemaal aan boord, waar het kraakhelder was
en de bediening (deels Nederlands, deels Oost-Europees) vriendelijk en voortreffelijk.
Het contrast was deze keer dus niet tussen Nederland en Duitsland, maar tussen
het Nederland van nu en dat van 1979. Wat is de oorzaak van dat laatste contrast?
Ook in 1979 was Nederland geen arm land. We zouden misschien kunnen zeggen
dat de jaren van welvaart die eraan vooraf waren gegaan, de mensen eerder
onverschillig hadden gemaakt. Dienstverlening? De boel schoon houden? Allemaal
elitaire begrippen. Het waren nog de nadagen van de lange, meestal vieze haren. Wel
was het kabinet van Joop den Uyl al ruim twee jaar weg en was nu het centrum-rechtse
kabinet-Van Agt-Wiegel aan het bewind, maar van het puinruimen dat Wiegel had
beloofd, was er in de zomer van 1979 in de steden die wij bezochten, nog niet veel
te merken (en anderszins ook niet). Daar moet onder latere kabinetten mee zijn
begonnen, ongetwijfeld geholpen door een andere tijdgeest. Van een verrechtsing te
spreken, zou een versimpeling zijn.
Maar hoe verklaar je anders verandering in de tijdgeest? In Freiburg vroeg een
Duitse student eens aan de bekende historicus Friedrich Meinecke (1862-1952): ‘Wat
is die tijdgeest precies, waar u het altijd over heeft?’ Waarop Meinecke hem
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antwoordde: ‘Dat weet ik niet, maar zij die hem niet aanvoelen, zijn niet geschikt
mijn onderwijs en onderzoek te volgen.’
Waarom zou ik dan een poging wagen een verklaring te geven van de uiterlijke
verschillen tussen het Nederland van toen en dat van nu - uiterlijke verschillen die
ongetwijfeld ook iets met een innerlijke ontwikkeling te maken hebben? Zij verbazen
te meer omdat het onderwijs, waar al die aardige jongens en meisjes van nu het
product van zijn, nog lang niet over de verloedering van de laatste vijftig jaar heen
is.
Ook kan ik andere verschijnselen niet verklaren. Waarom groeit in zo'n welvarend
land een partij als de SP zo? Creëert overvloed toch een soort van ontevredenheid,
waarop de traditionele partijen geen antwoord weten? In het voorjaar van 1968 schreef
Le Monde een hoofdartikel, getiteld ‘La France s'ennuie’ (Frankrijk verveelt zich).
Een paar weken later barstte de studentenopstand van mei '68 uit, die de Gaulle
dwong het land even te verlaten (waarna hij met versterkte meerderheid de
verkiezingen won).
Is het het socialisme dat de SP zo aantrekkelijk maakt? Dat is nauwelijks te geloven.
Achtereenvolgens heeft Jan Marijnissen het maoïsme en het leninisme-marxisme
laten vallen, en het woord ‘socialisme’ kwam al in het hele verkiezingsprogramma
van 1998 niet meer voor. De SP heeft zelfs een man als Huub Oosterhuis omarmd
en is dus een catch-all partij geworden, net zoals de partij van Pim Fortuyn. Dat
maakt haar zo groot.
Een ander moeilijk verklaarbaar verschijnsel is de groeiende emigratie uit
Nederland. Waren de motieven in de jaren '40 en '50 armoede, overbevolking en
Russenangst, wat zijn ze nu? Ook verveling? De Duitsers (om toch met hen te
eindigen) hebben daar een woord voor: Überdruss.
NRC Handelsblad van 24-05-2007, pagina 7

Licht aan het eind van de tunnel?
Ogenschijnlijk staat links er slecht voor in Europa. In Frankrijk hebben de socialisten,
na twaalf jaar van rechts bewind, de verkiezingen opnieuw verloren en gaan zij nu
ruziënd de parlementsverkiezingen in. In Duitsland staat volgens peilingen de CDU
op 36 en de SPD op 30 procent van de stemmen, terwijl het in Engeland de vraag is
of Labour onder een nieuwe premier de zegetocht van tien jaar zal voortzetten. In
Schotland heeft het al verloren.
En in Nederland? Na de verloren Tweede-Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen
ziet het er niet goed uit voor de PvdA. Wouter Bos' leiderschap is niet onbetwist, de
coalitie met CDA en CU impopulair bij de leden, de zuigkracht van de SP groot.
Naar de oorzaken van deze depressie wordt druk gegist, niet het minst in het
sociaal-democratische kamp zelf. Ze verschillen trouwens van land tot land.
Arbeiderisme, zoals een Wouter Bos zonder das, helpt niet. Heeft geen spindoctor
hem er ooit op gewezen dat de dandy Pim Fortuyn, met zijn maatpakken en dure
dassen, zware inbraken pleegde in het kiezersvolk van de PvdA? Troelstra, Den Uyl
en Kok verlaagden zich niet tot zulke kunstgrepen.
Maar is er geen licht aan het eind van de tunnel? In de Financial Times, een krant
die niet verdacht kan worden van overdreven sympathieën voor links, ziet de altijd
lezenswaardige columnist Walter Münchau, ondanks de schijn van het tegendeel,
een ‘grote structurele meerderheid voor links’ in het verschiet.
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Het is de moeite waard zijn redenering te volgen. Zij is grotendeels gebaseerd op
een analyse van de uitslag van de Franse presidentiële verkiezingen, maar ook op
die van de verkiezingen in de Duitse stad-staat Bremen, waar, een week later, de
linkse meerderheid groeide van 56,8 tot 61,6 procent, ondanks een nederlaag van de
SPD, die terugviel van 42,3 naar 36,8 procent. Wat Frankrijk betreft schrijft hij:
‘Een nadere analyse van de uitslag toont aan dat de socialistische kandidate,
Ségolène Royal, een overweldigende meerderheid van de stemmen kreeg bij de 18tot 59-jarige kiezers - dat wil zeggen: bij hen die werken en de meeste belasting
betalen -, terwijl Nicolas Sarkozy zijn overwinning dankt aan een ongewone mate
van homogene voorkeur bij gepensioneerden.
Bij de 70-plussers won hij het ongelooflijke percentage van 70 procent der
stemmen, en 61 procent bij de 60- tot 69-jarigen. Terwijl “terug aan het werk” zijn
verkiezingsleus was, dankte hij zijn eigen zege aan kiezers die niet langer werken.
Met andere woorden: in Europa's verouderende samenleving is de politieke macht
van de oudere generatie groot en soms beslissend.’
Op de lange termijn evenwel, zo luidt Münchaus verrassende conclusie, werkt de
leeftijdstrend in het nadeel van centrum-rechts. ‘De socialisten mogen drie
presidentiële verkiezingen achtereen (1995, 2002, 2007) verloren hebben en nu druk
bezig zijn met het plegen van broedermoord, links is in Frankrijk nog vol van leven’
en kan, gezien zijn grote meerderheid bij de lagere leeftijdsgroepen, de toekomst vol
vertrouwen tegemoet zien.
In Duitsland mag de SPD, die nu een regeringscoalitie vormt met de CDU, zich
in een spagaat bevinden tussen een pragmatische, realistische politiek enerzijds en
een sociale romantiek anderzijds, een hypothetische coalitie tussen SPD, Groenen
en de Linkspartei (een coalitie tussen de Oost-Duitse ex-communisten en de ex-SPD'er
Oskar Lafontaine) heeft kansen: tussen 1994 en nu steeg zo'n coalitie van landelijk
van 48 tot 52 (en in Bremen zelfs tot 61,6).
Voorlopig is zo'n coalitie illusoir, want de SPD weigert vooralsnog met de
ex-communisten, en zeker met de deserteur Lafontaine, in zee te gaan, maar naarmate
de onvrede in de SPD over de voor haar weinig profijtelijke coalitie met de CDU
voortduurt, wordt de verleiding groter het toch met de Linkspartei te proberen.
Hetzelfde doet zich voor in de PvdA tegenover de SP, waarmee ze al een halfslachtige
poging tot samenwerking heeft gedaan.
Op grond van de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van november
2006 kan een linkse coalitie in Nederland van PvdA, SP, Groenen, D66 en Partij
voor de Dieren op 50,2 procent rekenen, maar ook die coalitie is voorlopig een illusie.
Maar wat niet is kan komen.
Ook in Nederland is de aanhang van centrum-rechts, in dit geval het CDA, bij
65-plussers groot (45 procent), maar in de lagere leeftijdsklassen veel minder, onder
de 18- tot 24-jarigen zelfs niet meer dan 15 procent. In die categorie is de PvdA, met
34 procent, het populairst. Zij is trouwens in elke leeftijdsgroep, behalve die van de
65-plussers, de grootste.
Moeten wij dus, met Münchau, tot de slotsom komen dat, ondanks het succes van
de ‘uitzonderlijke en getalenteerde’ politici Merkel en Sarkozy (Balkenende noemt
hij niet), het waarschijnlijk is dat zij slechts overgangsfiguren zijn, die het op den
duur zullen moeten afleggen tegen de ‘tektonische verschuiving naar links in hun
landen’?
Dat hangt er helemaal van af of die trend zich voortzet. Want met één factor houdt
Münchau, merkwaardig genoeg, geen rekening: jeugd blijft niet jeugd. Ook de 18-

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

tot 24-jarigen worden eens 25- tot 34-, 35- tot 49-, 50- tot 64-jarigen en ten slotte
65-plussers. Van velen hunner verschuiven de inzichten, idealen en belangen naarmate
zij ouder worden.
Zolang de lagere leeftijdsgroepen niet meer kinderen produceren en de hoogste
leeftijdsgroep dus relatief groeit, lijkt de trend eerder naar rechts te gaan. Of dat heel
veel uitmaakt is nog de vraag, want ook de Franse SP, de Duitse SPD en onze PvdA
zijn steeds meer risicomijdende, dus in wezen conservatieve partijen geworden.
NRC Handelsblad van 31-05-2007, pagina 9

Haantje-de-voorste of zwart schaap
Met zijn analyse in de krant van 2 juni van Nederlands diplomatieke positie na het
‘neen’ van 1 juni 2005 heeft Raymond van den Boogaard mijn ergste vrezen bevestigd.
Maar terwijl ik tot mijn sombere conclusies was gekomen op grond van wat ik in de
binnen- en buitenlandse pers las, haalt de diplomatieke redacteur die Van den
Boogaard is, zijn informatie uit de eerste hand. Zijn analyse heeft dus meer gezag.
Wat was zijn conclusie? Een samenvatting. In hun volle omvang worden de
Nederlandse wensen door geen enkel ander EU-land gedeeld. Nederland moet niet
zoveel praatjes hebben (zeggen de Duitsers). Het Nederlandse isolement is steeds
groter geworden. Het wordt echt slikken of stikken voor Nederland.
Kortom, van premier Balkenendes grootspraak dat het Nederlandse ‘neen’ Europa
had wakker geschud - een des te merkwaardiger uitspraak omdat Balkenende zich
tegen dat ‘neen’ had verzet - is niet veel uitgekomen. Het is tijd dat Nederland tot
een juiste taxatie van zijn mogelijkheden komt. Of moet het weer, na Indonesië
(1949), Nieuw-Guinea (1962), ‘zwarte maandag’ (1991), beleven dat het, zoals een
minister van Buitenlandse Zaken het eens formuleerde, ‘als een gieter afgaat’?
Staatssecretaris Timmermans heeft er vorige week voor gewaarschuwd: een tweede
afwijzing van een Europees verdrag zou Nederlands positie op het spel zetten. De
Kamer viel over hem heen: die uitspraak was ‘dom’, ‘heel slecht’, ja kwam op
‘chantage’ neer. Misschien was Timmermans' waarschuwing in zoverre tactisch een
beetje onverstandig dat zij het risico inhield dat, bij een nieuw referendum, velen
dan toch - of: nu juist - lekker nee zullen zeggen. In de balorige stemming waarin
Nederland sinds Pim Fortuyn verkeert, is dat geen gering risico. Maar wat de taxatie
van Nederlands internationale positie betreft, had hij gelijk.
Dat wil niet zeggen dat het Nederlandse kabinet het diplomatieke spel na het ‘neen’
van 1 juni 2005 altijd behendig heeft gespeeld. Het heeft, na een stilzwijgen van ruim
een jaar, te hoog van de toren geblazen. Zijn eisen moeten door de Europese partners
die ‘ja’ hadden gestemd, als een gotspe zijn ondervonden. Nederland heeft nog steeds
niet door dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen.
Nederlands lamentabele positie is niet zonder ironische trekken (Van den Boogaard
wijst daar ook op). In feite is Frankrijk, dat ook ‘neen’ heeft gestemd, Nederlands
‘objectieve’ bondgenoot. Wat president Sarkozy vindt dat met de Europese ‘grondwet’
moet gebeuren, is ook niet zó verschillend van het Nederlandse standpunt.
Ironisch is die samenloop van inzichten en belangen omdat Nederland in Europa
altijd Frankrijks tegenpool is geweest. Het wantrouwen jegens Frankrijks politiek
ligt diep en dateert al van, op z'n minst, de dagen van Lodewijk XIV en
koning-stadhouder Willem III. Is dat de reden waarom het ‘objectieve’
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bondgenootschap na het gemeenschappelijke ‘neen’ niet een echt bondgenootschap
is geworden?
Dat ligt zeker niet alleen aan Nederland. Sarkozy streeft openlijk naar een Europa
dat door de grote Zes (Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Polen) wordt
geregeerd. Zijn reizen naar die landen wijzen daar ook op; alleen Polen moet hij nog
aandoen. De rest (Nederland incluis) kan wachten. Weliswaar is hij ook in België
geweest, maar dat bezoek gold de Europese Commissie, hoewel Verhofstadt ook een
handje mocht geven.
Zeker, het staat nog allerminst vast dat Sarkozy's overrompelende strategie meer
succes bij de Europese partners zal hebben dan Nederlands laat ingezette campagne.
Maar zeker is wel dat die partners meer reden hebben om tegemoet te komen aan
Frankrijks dan aan Nederlands wensen. Met de (on)redelijkheid van die wensen heeft
dat weinig te maken. Ook tussen de Europese landen onderling zijn er nog
machtsverschillen.
Overigens zijn de opeenvolgende Nederlandse kabinetten niet de enige
zondebokken in het verhaal over 's lands afgang naar marginalisatie, zo niet isolement.
Hier is eerder sprake van een collectief falen, waarbij de Kamer, hierin de al dan niet
vermeende volkswil vertolkend, zich eerder nog meer aan illusies overgaf dan het
kabinet.
Nog altijd speelt het verleden mee, hoewel de spelers van vandaag zich daar niet
bewust van zijn. Dat Nederland eens een grote mogendheid was - tot 1942 derde
koloniale wereldrijk - behoort tot het zelfbeeld. Dat het, als koopmans- én als
domineesland, afkeer had van machtspolitiek per se, onderscheidt ons ook van
anderen. Neutraliteit lag dus voor de hand - ook in die zin dat we beslissingen liever
aan anderen (Amerika bijvoorbeeld of een denkbeeldig Europa) overlieten. Een echte
discussie over Nederlands positie in de wereld of in Europa heeft dus zelden
plaatsgevonden. Als die er was, was het een discussie tussen bekeerden, over details
of zedelijke doelstellingen. Toen het volk zelf, waarvan altijd aangenomen was
geweest dat het, dociel, even ‘Europees’ was als zijn vertegenwoordigers, om zijn
mening werd gevraagd, stemde het op 1 juni 2005, deels om redenen die niet met de
zaak zelf te maken hadden, anders dan was verwacht.
Dat behoort allemaal tot de voorgeschiedenis, die ons nu dwarszit. Hoe komt het
dat Nederland van Europa's haantje-de-voorste in 1991 - toen de partners een
Nederlands ontwerpverdragstekst voor een Europese politieke unie als te Europees
van tafel veegden - Europa's zwarte schaap van 2007 is geworden?
Dat verhaal moet nog geschreven worden, maar de politici zullen wel geen tijd of
zin hebben er lering uit te trekken. ‘In de Tweede Kamer word je zo opgegeten door
het werk, dat je intellectueel afstompt’, zegt het oud-Kamerlid Erik Jurgens in een
interview met het Reformatorisch Dagblad (1 juni jl.).
Naar aanleiding van de toekenning van de Anne Vondelingprijs is een korte
videoreportage over J.L. Heldring te zien op www.nrc.nl/opinie
NRC Handelsblad van 07-06-2007, pagina 9

Nationale trots (en andere zaken)
Nationale trots is, zo vond Schopenhauer, ‘de goedkoopste soort van trots, want hij
verraadt in degeen die ermee behept is, het gebrek aan individuele eigenschappen
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waarop hij trots zou kunnen zijn’. Carry van Bruggen zou in 1916 iets soortgelijks
schrijven: ‘Wie persoonlijk volstrekt niemendal is, is dan toch altijd nog “Amerikaans
burger”, “inwoner van het grote Duitse rijk” of “Engels onderdaan”.’
Aan deze uitspraken moest ik denken toen ik in Elsevier van 9 juni een artikel van
Syp Wynia las waarin stond dat, volgens peilingen, ‘er in Europa geen volk is dat
zo weinig trots is op het eigen land [...]. Dat opmerkelijke gebrek aan vaderlandsliefde
staat dan weer haaks op het ostentatieve gezwaai met oranje als het nationale
voetbalelftal mogelijk wat te vieren zal hebben.’
Daar valt wel het een en ander bij aan te tekenen. In de eerste plaats: naar de
maatstaf van Schopenhauer en Carry van Bruggen zouden we het zogenaamde gebrek
aan nationale trots van de Nederlanders juist moeten toejuichen, maar ik vraag mij
af of er werkelijk zo weinig nationale trots in ons land is. De door Wynia
gesignaleerde oranjehysterie bij voetbalwedstrijden wijst al in een andere richting al is dit dan ook nationale trots van de platste soort, maar wel massaal.
In de tweede plaats: Wynia stelt nationale trots gelijk met vaderlandsliefde, maar
is dat juist? Je kunt je land liefhebben, er je althans sterk mee verbonden voelen,
zonder er meteen trots op te zijn. Het is als met je kinderen: ook de minder geslaagden
kun je liefhebben. Maar dan rijst een andere vraag: is vaderlandsliefde, ja zelfs
kinderliefde wel zo onbaatzuchtig als we geneigd zijn te denken?
Carry van Bruggen geeft daar dit antwoord op: ‘Het beste bestanddeel in de
vaderlandsliefde is eigenliefde, het is gegrondvest op de verheffing, de verhoging,
de morele instandhouding van het “Ik”. Vaderlandsliefde is eigenliefde. Veel van
wat men het “familiegevoel” noemt is op dezelfde wijze eigenliefde.’
Deze ‘debunking’ van nationale trots en vaderlandsliefde neemt niet weg dat de
meesten onzer zich op de een of andere manier verbonden voelen met de gemeenschap
waarin zij zijn opgegroeid - soms in negatieve wijze ermee verbonden, wat
bijvoorbeeld blijkt wanneer wij ons ertegen afzetten, of sterker nog, ervoor schamen.
Voor het falen van anderen schamen we ons niet, wél voor dat van landgenoten.
Denk aan Srebrenica.
Intussen ben ik het eens met Wynia wanneer hij zegt de Nederlanders wél ‘een
eigen hooghartig nationalisme geschapen’ hebben: het idee ‘dat Nederlanders betere
mensen zijn, wereldburger dan wel Europeaan, moreel superieur omdat ze niet zo
hechten aan hun vaderland en zich niet in nationale benepenheid begraven’.
Wynia meent dat dit soort nationalisme van de laatste veertig jaar dateert. Ik geloof
dat het ouder is. Het is al bij de jonge Thorbecke te vinden: ‘De Nederlandse
staatkunde, zelf vrij van heerszucht, is de billijkste oordeelaarster van de heerszucht
van anderen’. Later bij Van Vollenhoven (de Leidse rechtsgeleerde die Nederland
de rol van Jeanne d'Arc toedacht), koningin Emma, de geestdrift voor Europa in de
jaren '50 en '60. Tenslotte in de gidslandgedachte van de progressieve combinatie
die in 1973 aan de macht kwam. Dit soort nationalisme heeft sterk te maken met het
besef een klein land te zijn. Dit compenseren we door prat te gaan op andere,
denkbeeldige of werkelijke, deugden: klein maar fijn, klein maar dapper. Graag wordt
herinnerd aan het woord van koningin Emma waarin ze ons volk opriep groot te zijn
‘waarin een klein land groot kan zijn’.
De historicus Boogman heeft eens gezegd dat Nederlands nationalisme zijn
internationalisme was. Dit soort nationalisme had het paradoxale gevolg dat opkomen
voor nationale belangen in kwade reuk kwam te staan. Deze heel natuurlijke plicht
moest liefst in een zedelijk jasje gestoken worden - waar niemand buiten Nederland
in gelooft.
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In een ander artikel in Elsevier neemt Bart Tromp de rede op de korrel waarmee
minister Verhagen op 31 mei zijn beleid ontvouwde. Wat is het onderscheidend
karakter van zijn beleid?, vraagt Tromp. ‘Waarin verschilt het van de politieke koers
van zijn voorgangers? Of is er helemaal geen verschil en herhaalt Verhagen in
algemene bewoordingen wat al heel lang de vanzelfsprekende basis is van het
Nederlandse buitenlandse beleid?’
Anders dan Tromp, ben ik eerder geneigd Verhagen erom te prijzen dat hij het
beleid van zijn voorgangers voortzet. Een land dat zijn buitenlands beleid met elke
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wijzigt, is in de ogen van zijn partners een
onberekenbare factor en mist daardoor iedere kans op invloed die het nog zou kunnen
hebben. Een groot land kan het zich nog veroorloven zijn nuisance value uit te buiten,
een land als Nederland veel minder.
Vandaar dat redevoeringen van ministers van Buitenlandse Zaken zo op elkaar
lijken en het peil van ‘zondagse praat’ (zoals Tromp dat noemt) nauwelijks
overstijgen. Daarbij komt dat Verhagen niet sprak tot intellectuelen (al sprak hij dan
voor de Universiteit van Maastricht), maar een wijder publiek als doel had. Hij bleef
de politicus die hij is en heeft als zodanig geen belang bij het onnodig aansteken van
controverses, wat het voorrecht is van de freischwebende Intelligenz.
Zo zou een intellectueel de vraag kunnen stellen: wat bedoelt Verhagen precies
wanneer hij zegt: ‘ik voel mij Europeaan en atlanticus ineen’ (moet dat overigens
niet ‘in één’ zijn?)? We moeten er niet aan denken in welke tweestrijd Verhagen zou
komen te verkeren, telkens wanneer Nederlands Europese en Atlantische belangen
in conflict met elkaar komen!
Maar dat is een academische vraag, waar een politicus als Verhagen niet
geïnteresseerd in is. Geen zorgen vóór de dag van morgen.
NRC Handelsblad van 14-06-2007, pagina 9

Bij de Oranjes was het niet anders
Veertien dagen geleden schreef ik hier over de polariteit die sinds de dagen van
koning-stadhouder Willem III en Lodewijk XIV altijd tussen Nederland en Frankrijk
had bestaan. Naar aanleiding daarvan maakte een lezer mij opmerkzaam op een
passage in de Memoires van Saint-Simon (1675-1753) die te mooi is om aan andere
geïnteresseerde lezers onthouden te worden.
Saint-Simon verhaalt hoe Lodewijk, die verscheidene onwettige kinderen had,
bedacht had een ervan uit te huwelijken aan de prins van Oranje, die, daarvan was
hij overtuigd, dit als ‘de grootste eer en het grootste voordeel’ zou aanvaarden. In
zijn ogen immers was een stadhouder van een republiek niet meer dan een parvenu.
Maar ‘hij vergiste zich’.
Willem was de zoon van een dochter van de koning van Engeland, en een
grootmoeder was dochter van de keurvorst van Brandenburg. Hij antwoordde de
koning dat de prinsen van Oranje gewend waren wettige dochters van grote koningen
te huwen en niet hun bastaarden. Dit antwoord trof de koning zo diep in het hart dat
hij het nooit zou vergeten en zich tot taak stelde om, vaak tegen zijn eigen belang,
zijn verontwaardiging te tonen.
Nu zal men zeggen: ja, maar toen stelden vorsten hun dynastieke belangen boven
de nationale belangen van hun land (als er al zoiets als een ‘nationaal belang’ bestond).
Bij de Oranjes was het niet anders. Inderdaad, en het zou nog lang duren voordat het
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wél anders zou worden. Nog in 1802 accepteerde de toekomstige koning Willem I
van Napoleon het bisdom Fulda en nog enkele andere bezittingen in Duitsland in
ruil voor afstand van het stadhouderschap en de daarbij behorende domeinen in
Nederland.
In de orangistische geschiedschrijving was het geen traditie al te zeer te herinneren
aan het gemak waarmee een Oranje met zijn Nederlandse erfenis omsprong, en toen
de historicus Geyl betoogde dat het Huis van Oranje vroeger de belangen van de
dynastie altijd voorop had gesteld, was koningin Wilhelmina ‘not amused’ en weigerde
zij in 1935 lange tijd het benoemingsbesluit van Geyl tot hoogleraar in Utrecht te
tekenen.
Maar Geyl had in Thorbecke een voorganger die niet de eerste de beste was. In
zijn ‘losse optekeningen’ die hij naliet aan zijn zoon, schreef hij in 1856: ‘Hebben
onze Prinsen van Oranje ooit regel weten te geven? Wat hebben zij tot de wetgeving
bijgedragen? Waren zij niet bovenal op eigen gezag en belang bedacht?’ (Een
bloemlezing uit die ‘optekeningen’ is onlangs, gekozen en ingeleid door Erik Swart,
onder de titel De scheppende kracht van de natie verschenen bij uitgeverij Van
Gennep te Amsterdam).
Alweer kan het weerwoord luiden: ja, maar in 1856 had Thorbecke net de
Aprilbeweging van 1853 achter de rug, waarin koning Willem III zich zo
onconstitutioneel had gedragen dat hij (Thorbecke) zich gedwongen had gezien af
te treden. Bovendien had hij überhaupt met een nauwelijks toerekeningsvatbare
koning te maken (die hem achttien jaar zou overleven). Zijn bitterheid is dus
begrijpelijk.
Dat is waar, maar in een toespraak ter gelegenheid van het twaalf-en-een-half-jarig
regeringsjubileum van koningin Beatrix (1992) zei de historicus E.H. Kossmann (die
minder polemisch was dan Geyl) dat Thorbecke ‘royalist noch orangist (was), hij
was monarchist in strikt constitutionele zin’. Hij ‘hechtte aan het boven het partijschap
verheven koningschap fundamentele betekenis omdat het als het ware de hendel was
waarmee het staatkundig mechanisme getart moest worden’.
Thorbecke ‘verheugde zich niet wanneer zijn vorst [...] door het volk werd
toegejuicht: een vorstelijk appèl op de volksmassa immers bracht het risico mee dat
de koning [...] het evenwicht in de liberale constitutie [...] zou kunnen verstoren’. Ja,
zelfs ‘de gedachte dat het koningschap de eenheid, de eensgezindheid, de door de
emotie van het hele volk gedragen samenhang van de natie moest steunen, was
Thorbecke vreemd’.
(De volledige tekst is te vinden in Naoogst, een zojuist bij Bert Bakker te
Amsterdam verschenen verzameling teksten, tussen 1985 en 2000 door de in 2003
overleden Kossmann geschreven, samengesteld en ingeleid door H.L. Wesseling,
die Kossmann ‘Nederlands belangrijkste historicus van de tweede helft van de
twintigste eeuw’ noemt.)
Maar terug naar Thorbecke. Na zijn dood in 1872 hebben de liberalen zijn strikt
mechanische opvatting van het koningschap niet lang volgehouden. In zijn boek over
‘liberalisme en nationalisme in Nederland’, verschenen onder de titel
Gemeenschapszin en plichtsbesef (1992) toont Henk te Velde (thans hoogleraar te
Leiden) aan dat ‘veel meer dan men zich soms realiseert het moderne orangisme een
schepping van liberale makelij’ is.
Het waren de liberalen die ‘na 1870 de samenhang van de natie als probleem
begonnen te zien en de gevreesde desintegratie trachtten te keren met een ethiek van
plichtsbesef, weerbaarheid en wilskracht’. De instelling van Koninginnedag is aan
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hun initiatief ontsproten. Maar toen was Thorbecke al lang dood en zou koning
Willem III, die moeilijk als zinnebeeld van de eenheid der natie kon gelden, spoedig
volgen. Het zou een Duitse, zijn weduwe Emma, zijn die de Nederlandse monarchie
zou redden.
Overigens was het nieuw uitgevonden orangisme van de liberalen niet helemaal
onbaatzuchtig. De opkomst van antirevolutionairen, rooms-katholieken en
sociaal-democraten bedreigde hun vanzelfsprekende dominantie. Zo zochten zij in
een zich aankondigende massasamenleving, naar een politiek houvast buiten eigen
kring, buiten eigen ideologie. Een les voor de huidige liberalen, die ook in onzekerheid
omtrent hun toekomst verkeren?
NRC Handelsblad van 21-06-2007, pagina 9

Dit is Europa
Wij bouwen verder, maar op welke grondslag? Zo luidt de titel van een veel gelezen
brochure die de predikant J. Eijkman in de zomer van 1940, kort na de Duitse inval,
het licht deed zien. Deze titel is toepasselijk op het resultaat dat de regeringsleiders
van de Europese Unie in de vroege ochtend van zaterdag in Brussel hebben bereikt.
Zeker, deze keer is er geen capitulatie aan voorafgegaan, maar de grondslag waarop
Europa, na een impasse van ruim twee jaar, nu voortgaat, is een andere dan die van
het Verdrag van Rome van 1957. Het Europa van nu is dan ook een ander Europa
dat de founding fathers voor ogen hadden en velen toen als het eigenlijke Europa
beschouwden.
Maar dat oude instincten nog steeds niet dood zijn, bleek uit het gedrag van Polen,
dat lange tijd de conferentie dreigde te doen mislukken. Dat gedrag was, zoals Mia
Doornaert in De Standaard van 20 juni schreef, ‘zeker irrationeel en contraproductief,
maar het weerspiegelt de obsessies van een natie die driemaal door haar buren is
opgedeeld en zich door de rest van Europa in de steek gelaten voelde’. Dit is het
eigenlijke Europa.
De grondslag waarover per slot van rekening in Brussel overeenstemming is
bereikt, voldoet dus zeker niet aan de idealen van de jaren '50 en schiet dus, wat dat
betreft, tekort. Maar het is tenminste een grondslag waarop verder gebouwd kan
worden. Het vraagteken waarmee de titel van Eijkmans brochure van 1940 eindigt
- de auteur zou zelf de oorlog overigens niet overleven - blijft evenwel staan.
Het taaie verzet van Polen heeft de bezwaren die andere landen, waaronder
Nederland, tegen de ‘grondwet’ van 2003 hadden, grotendeels in de schaduw gesteld.
Ze waren dan ook minder ‘heroïsch’ dan de geluiden die, een nationale traditie
getrouw, uit Warschau opstegen. Wie zou ooit in Nederland de dood als alternatief
voor inwilliging van ingediende eisen hebben gesteld? Hij zou uitgelachen zijn, ook
in eigen land.
Duitsland is niet helemaal zonder schuld aan het Poolse verzet. De vorige
bondskanselier, Gerhard Schröder, koesterde zijn geprivilegieerde betrekkingen met
de ‘loepzuivere democraat’ (aldus Schröder) Poetin. Dit moest oude angsten in Polen
wekken. De in zijn nadagen overeengekomen pijplijn onder de Oostzee, met
voorbijgaan van Polen en de Baltische landen, moest de Polen aan het voor die landen
fatale Ribbentrop-Moltovpact uit 1939 herinneren. Schröder hield daar een lucratieve
baan bij Gazprom aan over, en zijn rechterhand Steinmeier werd onder Merkel
minister van Buitenlandse Zaken.
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Intussen was ook Nederland met noten op zijn zang naar Brussel gegaan, zij het
heel andere noten dan die waarmee het in 1991 dezelfde gang was gegaan. Toen
waren Nederlands voorstellen zijn partners veel te Europees en kreeg het van hen
(behalve België) dan ook de kous op de kop. Die dag is als ‘zwarte maandag’ de
geschiedenis van de Nederlandse diplomatie ingegaan.
Hoe komt het dat Nederland in betrekkelijk korte tijd ‘van naïef euro-idealisme
is getuimeld in zelfgenoegzame euroscepsis’? Dat is de vraag die Luuk van Middelaar
in de Volkskrant van 30 mei stelde en waarop het antwoord nog steeds duister is.
Deze ommezwaai heeft in elk geval de partners verbijsterd en hun geloof in
Nederlands berekenbaarheid - eens sterke troef in Nederlands hand - ondermijnd.
Die ommezwaai schijnt zich ook bij minister-president Balkenende te hebben
voorgedaan. Balkenendes Europese gezindheid van vóór het referendum van 1 juni
2005 was in elk geval een andere dan die van daarna. De ene viel eigenlijk niet met
de andere te rijmen. Volgens de Belgische ex-premier Dehaene heeft Balkenende
een kapitale fout gemaakt door zijn persoonlijke afkeer van referenda niet tot inzet
van kabinetsbeleid te maken.
Hoe dit ook zij - een vaste hand heeft hij niet getoond. Eerder leek hij zich de leus
van de Franse politicus uit de negentiende eeuw Ledru-Rollin eigen te hebben
gemaakt: ‘Ik ben hun leider; ik moet hen dus volgen.’ De beslissing over het in
Brussel bereikte resultaat mede te laten afhangen van wat de Raad van State ervan
denkt, getuigt ook niet van een vaste overtuiging. Het ligt overigens in de lijn van
de neiging bij kabinet en Kamer, merkbaar sinds de zgn. grote maatschappelijke
discussie over de kernenergie in de jaren '80, om moeilijke besluiten van zich af te
schuiven. Het referendum was ook zo'n voorbeeld.
Deze keer is Nederland niet, zoals in 1991, in Brussel als een gieter afgegaan,
maar wat het vorige week heeft binnengehaald, lijkt minder aan eigen directe invloed
te danken te zijn geweest dan bereikt via de bagagedrager van grotere partners, zoals
Frankrijk, Engeland en - wie weet? - Polen, die min of meer hetzelfde wilden. Daar
staat tegenover dat Nederland het bij zijn Beneluxpartners verkorven heeft. Een
mooie wederdienst voor Belgiës trouw in 1991! Zeker, die partners hangen misschien
nog te veel een verouderd ideaal aan. Dat is zeker het geval met de Belg Verhofstadt,
die nog droomt van een Verenigde Staten van Europa, maar die is demissionair en
komt voorlopig niet terug. De Luxemburger Juncker daarentegen is, dankzij het
gezag dat hij in Europa geniet, een geduchte bondgenoot of tegenstander - al naar
gelang. Op zijn voorspraak zal Nederland voorlopig niet kunnen rekenen.
Bij gebrek aan andere vrienden is verzaking van de Beneluxpartners een zware
prijs die Nederland betaalt. Maar Nederland waant zich nog steeds een middelgrote
mogendheid en meent 't zonder steun van de kleinen te kunnen stellen. En nu heeft
de fractie van de PvdA zich ervoor uitgesproken dat ook dit resultaat van Brussel
aan een referendum wordt onderworpen. Als dat doorgaat, loopt Nederland het
reusachtige risico van een tweede ‘neen’ en daarmee van totale isolatie in Europa.
Waarom is dit risico reusachtig? Omdat velen (opnieuw) ‘neen’ zullen stemmen,
niet zozeer omdat zij tegen Europa zijn, maar om lucht te geven aan hun algemeen
onbehagen over het reilen en zeilen van de politieke klasse in eigen land.
NRC Handelsblad van 28-06-2007, pagina 7

Het lachen zal hun vergaan
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Lachen is gezond, zeggen ze. Zou het zo zijn? Misschien voor de lacher, maar ook
altijd voor de omstander? Die wordt er soms eerder misselijk van. In Mare, Leids
universitair weekblad, las ik laatst een stukje van Christiaan Weijts, waarmee ik het
hartgrondig eens was en waaruit ik hier iets overneem:
‘De lach is het universele gebaar van de gemeenschapsmens. Wie lacht, geeft
daarmee aan: ik ben oké, ik hoor bij de gemeenschap. Blader je door kranten en
bladen, dan trekt een stoet lachende gezichten aan je voorbij, die doet vermoeden
dat we in een bijzonder blije wereld leven. Ook politici presenteren zich met een
glimlach.
Toch heeft dat iets vreemds. Stel je een standbeeld van Julius Caesar of Marcus
Aurelius voor met een lachende tronie erop. Of een breed lachende Willem van
Oranje aan het Plein in Den Haag. Volslagen potsierlijk zou dat zijn. Onze
democratisch gekozen leiders staan tussen de mensen en glimlachen, honderd dagen
lang en daarna nog langer.’
Misschien was ik het daarom zo met dat stukje eens omdat ongeveer tezelfder tijd
er een grote foto in de krant had gestaan waarop je Mark Rutte met een brede lach
gearmd met Rita Verdonk zag lopen, kort nadat de laatste weer eens een dolk in de
rug van haar fractieleider had gestoken. De indruk moest ontstaan: het is alles weer
koek en ei tussen ons.
Wie trapt daarin? Abraham Lincoln heeft eens gezegd: ‘Je kunt alle mensen een
tijdje lang voor de gek houden, en sommige mensen de hele tijd, maar je kunt niet
alle mensen de hele tijd voor de gek houden.’ (Hij zei dit in 1858 in Clinton. Het
lijkt meer toepasselijk op de man van die naam dan op de plaats.)
Maar Ruttes brede glimlach, die overigens op zijn gezicht gespijkerd lijkt te zijn,
bleek des te valser - vals in de zin van onecht - toen hij daags daarna een felle aanval
op Verdonk deed (zonder haar te noemen): ze kon ophoepelen als ze hem weer eens
zo'n streek zou leveren. Die brede lach was dus nep geweest, volksmisleiding.
Maar de lach hoort blijkbaar bij onze cultuur. Wouter Bos is vrijwel onherkenbaar
als hij eens een keer niet lacht. Je krijgt de behoefte net zoals in Amerikaanse films
te roepen: ‘Wipe that grin off your face!’ Balkenende heeft die truc ook al aardig
onder de knie. Geef mij maar Donner, met zijn zure gezicht. Hij schijnt niet zonder
humor te zijn, maar lachen is dan ook niet synoniem met humor.
Ook leden van de koninklijke familie, die de waardigheid van de natie geacht
worden te verzinnebeelden, lachen tot ze erbij neervallen - met als toppunt de jaarlijkse
parade op 30 april, wanneer sommigen van hen op versies van Ron Brandsteder,
Katja Schuurman en, op z'n best, Linda de Mol lijken, toegejuicht door een menigte
die gekomen is om te lachen. Inderdaad: de illusie moet worden geschapen dat we
in een bijzonder blije wereld leven.
Hoe is de lachcultuur over ons gekomen? Drees, Den Uyl en Kok - het moet tot
hun eer gezegd worden - waren geen bijzondere lachers en toch populair (om van
onze vooroorlogse politici maar te zwijgen). Is zij uit Amerika over komen waaien?
Ik geloof niet in die directe invloed. Ze is eerder een verschijnsel van ons
consumentisme, mogelijk gemaakt door de welvaart. Je verkoopt geen product met
een zuur gezicht.
Ook de televisie speelt haar rol hierin. Die is in de eerste plaats uit op entertainment.
De kijkcijfers dalen wanneer de kijker niet geamuseerd is. Dus moet er, tegen de
klippen op, gelachen worden. Wat zal de weeromstuit zijn wanneer er eens niet
gelachen kan worden? Vele doden in Uruzgan verdragen zich niet daarmee. Dus die
troepen dan maar terugtrekken? We moeten immers kunnen blijven lachen?
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Amerika is die symbiose tussen dood en lachen blijkbaar gelukt, want het aantal
Amerikaanse gesneuvelden is, ook verhoudingsgewijs, vele malen groter dan de paar
Nederlanders wier dood op het slagveld hier al zo'n schrik verwekt. Dat komt doordat
de Amerikaanse cultuur in wezen optimistisch is. De lach is minder een entstof,
minder kunstmatig in die cultuur dan in Europa, met zijn tragische geschiedenis.
Maar de verschillen worden kleiner. Ik herinner me hoe in het begin van de jaren
'50 Eisenhower, toen nog geen president maar militaire opperbaas van de NAVO,
Nederland bezocht en daar, zoals toen elke buitenlander, naar de Keukenhof gesleept
werd. Hier werd hij ontvangen door een stoet van als Jacoba van Beieren verklede
gastvrouwen. Op de foto stond een breed smilende Ike geflankeerd door verlegen
meisjes, de ogen terneergeslagen.
Het contrast met Amerika was toen groot. En nu? Nu zouden die meisjes even
onbevangen, ja uitbundig lachen als toen van Amerikaanse meisjes verwacht werd.
‘Say cheese’, riep de Amerikaanse fotograaf zijn objecten toe, want het uitspreken
van dat woord verandert de mond in een grijns. Tegenwoordig wedijveren Rutte en
Bos in het zeggen van ‘cheese’.
Even Huizinga's Homo ludens (1938) er op naslaan. Of deze ‘proeve eener bepaling
van het spel-element der cultuur’ iets over het lachen als cultuurelement zegt. ‘De
lach staat in zekere tegenstelling tot ernst, maar is geenszins direct aan het spel
verbonden. Kinderen, voetballers, schakers spelen in de diepste ernst, zonder enige
neiging tot lachen. Het spel is op zichzelf niet komisch, noch voor de spelers noch
voor de toeschouwers.’ Spel - ook het politieke spel - is dus een ernstige zaak. Daar
wordt niet bij gelachen.
Met andere woorden: wie het spel als ‘maar’ een spel, als een spelletje beschouwt,
is een spelbreker. Welnu, onze politici, wie de lach niet van hun gezicht te branden
schijnt, wekken de indruk dat het in de politiek maar om een spelletje te doen is.
Eens zal de wraak zó zijn dat hun het lachen vergaat.
NRC Handelsblad van 05-07-2007, pagina 7

Wat niemand wil is toch mogelijk
Elke dag kijk ik, over de Schelde heen, naar het silhouet van Antwerpen. Niet echt,
maar op een schilderij dat bij mij in de huiskamer hangt en dat ik, voor zover mij
heugt, nooit niet gekend heb. Sommige bezoekers vragen of het een Turner is. Daar
heeft het inderdaad iets van, maar het is van de Antwerpse schilder Richard Baseleer
(1867-1951).
Het zal niet dáárom zijn dat de Antwerpse uitgever Manteau mij een exemplaar
stuurde van het pas verschenen boek Waar België voor staat: een toekomstvisie. Het
zal eerder zijn omdat ik in deze rubriek wel eens belangstelling heb getoond voor de
toekomst van dit buurland, aan welks levensvatbaarheid als staat soms getwijfeld
wordt.
Die belangstelling schijnt in Nederland vrij uitzonderlijk te zijn. Onlangs werd als
bijzonderheid geregistreerd dat ik zelfs een Belgische krant lees. Dat doe ik omdat
ik vind dat ik iets moet weten van wat er in dit buurland omgaat. Als Zwitserland
ons buurland zou zijn, zou het mij ook niet onverschillig zijn wat de toekomst van
dat land zou zijn. Noem het, voor mijn part, micro-geopolitieke belangstelling.
Dit boek nu dat op mijn schrijftafel terechtkwam, is een bundel beschouwingen
van een twintigtal Vlaamse intellectuelen over de toekomst van hun land - nee, niet
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Vlaanderen, maar België, welks voortbestaan, in enigerlei vorm, zij willen en
vooronderstellen. Nederland is afwezig in hun beschouwingen. Dat is opmerkelijk,
maar tevens een stilzwijgend bewijs van Vlaanderens emancipatie.
Het is niet gemakkelijk van zo'n verzameling aparte bijdragen een bespreking te
geven - te minder omdat ze elkaar soms tegenspreken. Zo zegt het Voorwoord dat
de ‘communautaire spanningen de afgelopen jaren alleen maar toegenomen’ zijn,
terwijl de Epiloog het tegenovergestelde beweert: ‘Anders dan velen denken, zijn
de communautaire spanningen vandaag kleiner dan twintig jaar geleden.’
De titel van die Epiloog luidt: ‘We blijven buren in België tot het einde der tijden’.
Dat is zo, maar tussen buren kunnen zich toch ook wel spanningen voordoen? Tussen
Nederland en België zijn die er ook. Die kwamen zelfs op de Brusselse top van eind
juni tot een uitbarsting - niet onopgemerkt gebleven door president Sarkozy, die dit
in zijn persconferentie de moeite waard vond te vermelden.
Over de directe toekomst van België zijn de bijdragers aan die bundel het dus
onderling niet helemaal eens, wat niet zal bijdragen tot verlichting van de Walen,
voor wie het boek, blijkens het Voorwoord, vooral bedoeld is. Als signaal: ‘kijk, ze
bestaan - Vlaamse intellectuelen die bekommerd zijn om de toekomst van het land’
en ‘proberen zonder vooroordelen het debat aan te gaan’.
Een nobel doel, maar zal het bereikt worden? De historica Sophie De Schaepdrijver,
niet onbekend in Nederland, heeft het over de ‘Nederlandsonkundigheid van de grote
meerderheid francofonen in dit land’. Als kijker naar het Vlaamse Canvas (beter dan
menige Nederlandse zender, maar dat kan makkelijk) valt het mij op dat een Waalse
politicus als Didier Reynders, demissionair minister van Financiën, het Nederlands
al aardig onder de knie heeft. Zelfs zijn tegenspeler Elio di Rupio doet zijn best. Nu
prinses Mathilde, toekomstige koningin, nog.
Zo komen we op Wallonië, dat het eigenlijke probleem van België vormt - en niet
Vlaanderen. Een ‘nieuwe ronde van de staatshervorming’ lijkt na de verkiezingen
van juni onvermijdelijk, maar ‘de verlammende Waalse angst voor het einde van
België’, ‘hun staatkundig immobilisme’, staat die in de weg.
Weliswaar is ‘een definitieve splitsing van het land simpelweg niet aan de orde’,
omdat een ‘overdonderende meerderheid van de Belgen’ ertegen is - ook het
‘maatschappelijk draagvlak voor een onafhankelijk Vlaanderen is gering’ -, maar
Wallonië is, anders dan Vlaanderen, ‘te zwak om als een autonome of quasi-autonome
staat door het leven te gaan’. Het is daarom als de dood voor een nieuwe
staatshervorming, die het grotere autonomie zou opdringen.
Zo zou, dit is althans de conclusie van een buitenstaander, de splitsing van België
toch kunnen ontstaan, zonder dat beide partijen die willen (want ook de beweging
die wil dat Wallonië deel van Frankrijk wordt - het zogenaamde ‘rattachisme’ - kan
bij verkiezingen op ‘niet meer dan een paar procenten’ rekenen). Zo'n door niemand
gewilde ontwikkeling zou geen novum in de geschiedenis zijn. Het maakt juist haar
tragiek uit - al klinkt het misschien vreemd dit woord op België toe te passen.
Zou het koningshuis deze ontwikkeling kunnen tegengaan? Er wordt wel gezegd
dat dit het enige is wat de Belgen nog bindt. Maar ook hier is een kentering
bespeurbaar. In 1950 was een meerderheid der Vlamingen voor de koning, een
meerderheid der Walen tegen. Nu is het omgekeerd en zien de Walen in de koning
juist een waarborg voor het behoud van België, lees: tegen hun autonomie. Dit drijft
het koningshuis vanzelf - dus alweer: los van zijn eigenlijke wil - de francofone kant
op.
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Overigens wordt Albert II ‘de beste koning die België ooit gehad heeft’ genoemd,
omdat hij, anders dan zijn voorganger Boudewijn (en zijn opvolger Filip?), ‘niet de
minste politieke ambitie kent’. Ambitie misschien niet, maar invloed wel. En daar
maakt hij ook zo nu en dan gebruik van, bijvoorbeeld in de zaak-Dutroux en, twee
jaar later, in pogingen de grootste Belgische bank te behoeden voor overname door
ABN Amro.
Over Vlaamse solidariteit met Nederland, het is al gezegd, zwijgt het boek. Terecht.
In de eerste plaats zou een verklaring of pleidooi van die strekking op de Walen,
voor wie dit boek bestemd is, als een rode lap op de stier hebben gewerkt. In de
tweede plaats bestaat zo'n solidariteit niet, noch aan Nederlandse noch aan Vlaamse
kant.
Het is mede daarom verstandig dat het kabinet-Balkenende afwijzend staat
tegenover suggesties om de politieke samenwerking tussen de Beneluxlanden in een
verdrag of een ‘politieke bijlage’ bij het verdrag over de economische samenwerking
(welks verlenging wél gewenst wordt) vast te leggen.
Solidariteit - met Vlaanderen, België of welke andere staatkundige eenheid ook kan niet per verdrag vastgelegd worden. Daarbij is de vraag irrelevant of de botsing
tussen Balkenende en Verhofstadt - beiden Nederlandstaligen - op de Brusselse top
en de smalende opmerkingen over Balkenende van de eveneens Nederlandstalige
bewindslieden De Gucht (nog wel minister van Buitenlandse Zaken!) en Freya van
den Bossche bijgedragen hebben tot dit geringe animo aan Nederlandse kant.
NRC Handelsblad van 12-07-2007, pagina 7

Moralist versus politicus
Een ‘verzameling van ideologische ruïnes’ - dat is wat, volgens een recensent in de
Times Literary Supplement (13 juli), Tony Blair heeft achtergelaten. Het is aan zijn
opvolger, Gordon Brown, ‘een nieuwe beleidsfilosofie te ontdekken die even
vruchtbaar is als de sociaal-democratie in het verleden was’.
Als je in Vrij Nederland (14 juli) het vraaggesprek leest dat Marcel ten Hooven
met Wouter Bos had, zit deze met hetzelfde probleem. Volgens hem is solidariteit
‘de onderscheidende waarde van de sociaal-democratie.’ ‘Wat wij hebben, en niemand
anders, is de solidariteit.’
Heel mooi, maar solidariteit met wie of wat? Daar komt de lezer pas indirect achter,
bijvoorbeeld wanneer Bos spreekt over de ‘groeiende groep hardnekkige
achterblijvers’ of, ergens anders, over de ‘mensen in de verpleeghuizen of de oude
wijken’ of, weer ergens anders, over de allochtonen: als niets aan hun achterstand
gedaan wordt, ‘zal uiteindelijk de solidariteit op het spel staan’. Maar Bos ziet
onmiddellijk het probleem: naast die ‘hardnekkige achterblijvers’ is er de ‘grote
groep geëmancipeerden’, die ook hun eisen stellen. ‘Waarom zou-ie nog betalen
voor iets wat hij in toenemende mate ook voor zichzelf kan regelen?’ Maar is er dan
geen morele plicht die mensen te helpen? ‘De les van de geschiedenis van de
solidariteit is dat de moraal een te smal draagvlak vormt om blijvend te zijn.’
Daarbij komt dat ‘we ons eerder solidair voelen met mensen als wijzelf, met wie
we ons verwant voelen’ dan met anderen. Kortom, het draagvlak voor solidariteit
‘wordt allengs brozer, door het uiteenvallen van gedeelde belangen en waarden’.
Bos spreekt van een ‘gigantisch probleem’ - niet alleen overigens voor de PvdA. Een
somber verhaal, dat er niet vrolijker op wordt wanneer we bedenken dat er een
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‘enorme diversiteit aan belangen’ in de samenleving is ontstaan. Daar past de
‘simpelheid van diagnose en recept’ van de SP niet op. De PvdA heeft een
‘gecompliceerder verhaal’. ‘Dat is een van de grootste complicaties voor de PvdA,
ook in ideologische zin.’
Inderdaad, als het draagvlak voor de onderscheidende waarde van de
sociaal-democratie - solidariteit - steeds brozer wordt en als haar verhaal
gecompliceerder wordt, dan heeft ze electoraal een gigantisch probleem. In de
massa-samenleving zal ze het dan altijd afleggen tegen de ‘terribles simplificateurs’
die Jacob Burckhardt voorzag. (Het liberalisme, ook uit de negentiende eeuw
stammend, zit met hetzelfde probleem.)
Is er dan geen hoop? In Bos' verhaal is die, eerlijk gezegd, niet te vinden. Maar in
de geschiedenis misschien wel. In de jaren '30 heeft de voorganger van de PvdA, de
SDAP, gebroken met haar verleden en aansluiting gezocht bij de nationale consensus:
dus weg met het antimilitarisme en met de afkeer van het koningshuis. Zo maakte
zij zich geschikt voor deelneming aan de regering, waartoe zij voor het eerst in 1939
toetrad. De dreiging van Hitler hielp haar daarbij die ommezwaai te maken.
Natuurlijk: de tijden zijn sindsdien onherkenbaar veranderd. De recepten van toen
helpen niet automatisch tegen de kwalen van nu. Maar de geschiedenis van zeventig
jaar geleden toont aan dat een partij, als zij wil, zich kan vernieuwen, al garandeert
dat nog niet dat zij de grootste partij wordt (dat is de PvdA alleen maar bij zes van
de negentien naoorlogse verkiezingen gelukt).
De Duitse SPD heeft tot 1959 gewacht met het uitwerpen van haar ideologische
ballast, maar werd dan ook sinds 1966 geregeld regeringspartner. Dat lange wachten
schiep een vacuüm, waarin Hitler stapte. Hij stal de kleren van de SPD door
collectieve statusverbetering van arbeiders, individuele stijging op de maatschappelijke
ladder - lees: de verzorgingsstaat - mogelijk te maken en hun daarbij in te schakelen
in een nationale consensus.
Het hoeft geen betoog dat dit geen onbaatzuchtigheid van Hitler was. Niet
verheffing van de arbeider was zijn doel. Zij was middel om hem te mobiliseren voor
zijn oorlogsplannen, en daarin is hij geslaagd. Dit is de these van het zojuist
verschenen boek Duits socialisme: het falen van de sociaal-democratie en de triomf
van het nationaal-socialisme van J.A.A. van Doorn (Mets & Schilt, Amsterdam).
Het is niet mijn bedoeling om, na de recensie van H.W. von der Dunk in de krant
van 6 juli, dit ‘indrukwekkende boek’ - het woord is van wijlen Bart Tromp, wiens
recensie in Vrij Nederland van 23 juni postuum verscheen - nog eens te bespreken.
Laat mij volstaan met te zeggen dat afkeer van een regime ons niet de ogen mag
doen sluiten voor zijn - niet alleen militaire - successen.
Dat deed de Nederlandse socialist Jacques de Kadt al niet toen hij in 1939 zijn
klassieke boek Het fascisme en de nieuwe vrijheid publiceerde, dat Van Doorn terecht
roemt, hoewel het toen ‘zonder veel politieke weerklank’ bleef en trouwens nog vaak
ongemakkelijk gevonden wordt. Voor de verleiding die van het fascisme uitgaat,
worden vaak de ogen gesloten.
Socialisten als de jeugdleider Koos Vorrink, later voorzitter van de SDAP, en de
religieus-socialist ds. W. Banning, geestelijk vader van de naoorlogse PvdA, deden
dat niet (en zouden daar in de bezettingsjaren voor moeten boeten), maar hun
‘gezindheidssocialisme’ had toch trekken (en vooral taal) gemeen met het
nationaal-socialisme. Democraten - en dat waren Vorrink en Banning - en
anti-democraten hadden blijkbaar deel aan dezelfde tijdgeest.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Grijpt Wouter Bos terug op dit gezindheidssocialisme wanneer hij zegt dat ‘we
moeten durven moraliseren, juist omdat wij met wet- en regelgeving niet verder
komen met een heleboel wezenlijke problemen in Nederland, de integratie in de
eerste plaats’? Hier heeft het CDA een ‘grote voorsprong’, zegt hij.
Bos' moralisme zal hem bij alle nepprogressieven in de media en de grachtengordel
hoon bezorgen. Belangrijker is echter dat hij zelf zegt dat de moraal een te smal
draagvlak vormt. Hier spant het dus tussen de moralist Bos en de politicus Bos, die
zoveel mogelijk stemmen wil trekken. Trouwens: is Bos' moraal die van de
allochtonen, wier integratie hij wil?
NRC Handelsblad van 19-07-2007, pagina 7

Het beestje moet een naam hebben
In Europa, met zijn 24 talen, heerst een babylonische spraakverwarring. Hoe vertaal
je bijvoorbeeld het Engelse woord empire,waarmee onlangs de voorzitter van de
Europese Commissie, José Manuel Barroso, Europa vergeleek? In deze krant werd
het vertaald met keizerrijk, maar er zijn ook imperia zonder keizer (geweest).
Imperium lijkt mij de juiste vertaling, maar ook dat levert de nodige verwarring.
Zou gewoon rijk niet 't beste zijn? Per slot van rekening heeft Nederland, dat toen
als zodanig nog niet bestond, eeuwenlang deel uitgemaakt van het Heilige Roomse
Rijk. Pas bij de vrede van Münster (1648) werd zijn soevereiniteit erkend.
Ja, een graaf van Holland, Willem II (1228-1256), is zelfs bijna keizer van dat rijk
geworden. In 1248 werd hij in Aken gekroond tot Rooms koning, opvolger van de
keizer. Maar keizer werd hij nooit, want acht jaar later sneuvelde hij tegen de Friezen.
(Deze niet per se noodzakelijke kennis heb ik nog van de lagere school overgehouden.)
Toen had overigens dat Heilige Roomse Rijk al het hoogtepunt van zijn macht
overschreden. Tot 1806, toen het officieel aan zijn eind kwam, was het niet meer
dan een verzameling van, elkaar vaak beoorlogende, Duitse vorsten, vorstjes en
bisschoppen. Maar in Duitsland bleef het Rijk als mythe nog lang bestaan,
verzinnebeeld in het monument in de Kyffhäuser (Thüringen) dat de slapende keizer
Frederik Barbarossa (1155-1190) voorstelt, van wie de sage wilde dat hij, ontwaakt,
het Rijk in zijn vroegere heerlijkheid zou herstellen.
Van die romantische poespas zijn wij in Nederland verschoond gebleven, zodat
het woord rijk bij ons voornamelijk geassocieerd bleef met ons grote koloniale bezit,
dat nu ook verdwenen is. Bij weinig Nederlanders wekt het gevoelens van heimwee
op, en de tijden zijn nu ook voorbij dat het, overgedragen op Europa, illusies van
toekomstige grandeur wakker riep.
Het Portugese koloniale imperium, dat trouwens ouder was dan het Nederlandse,
heeft ook 25 jaar langer geduurd. Het is misschien daarom dat de Portugees Barroso
onbevangen over Europa als empire sprak, daarmee onmiddellijk in de anti-Europese
Engelse pers een storm van verontwaardiging ontketenend: zie je wel, we hebben
het altijd al gezegd...
Overigens bleek Barroso zijn geschiedenis niet zo goed te kennen toen hij zei dat
Europa ‘het eerste anti-imperialistische imperium’ was. Nee, dat zijn de Verenigde
Staten, die, zelf ontstaan uit een opstand tegen het Britse imperium, zich met een
anti-imperialistische ideologie tooiden. Intussen zijn ze zelf imperium geworden,
maar nog zonder daarbij passende ideologie. Misschien de diepste oorzaak van de
ellende in Vietnam, Afghanistan en Irak.
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Barroso's ongelukkige uitlating deed me overigens onmiddellijk denken aan het
boek The European Anarchy: Europe's Hard Road into High Politics van de Deen
Erik Holm, dat in 2001 verscheen. De voornaamste stelling ervan is dat zolang er in
de Europese Unie niet één enkel politiek gezag bestaat, Europa een anarchie zal
blijven (letterlijk: zonder regering).
De conclusies die Holm daaruit trekt, is dat het Europese project - dus de Europese
Unie - alleen houdbaar is als de EU ‘can enter into high politics’, dat wil zeggen: als
volwaardige medespeler op het politieke wereldtoneel kan optreden, en dat is nog
lang niet het geval - ook niet mocht de Europese ‘grondwet’ in herziene versie door
alle 27 lidstaten aangenomen worden.
‘We staan voor de taak’, zegt Holm, ‘een nieuwe politieke eenheid te scheppen,
die echter nog geen naam heeft. Laat mij, bij gebrek aan een betere term, het woord
empire voorstellen, omdat het de suggestie wekt te focussen op high politics’ (in
tegenstelling tot puur economische integratie, die niet automatisch tot politieke
integratie zal leiden).
Met andere woorden: het beestje moet een naam hebben, en dan is empire misschien
beter dan (Europese) unie, omdat die naam een politieke eenheid suggereert die er
niet is. Wat dat betreft, ligt het huidige Europa ergens tussen de Duitse Zollverein
van 1834 (maar daaruit zou Duitslands politieke eenheid niet vanzelf voortkomen daar waren nog een paar oorlogen voor nodig) en het Heilige Roomse Rijk (maar
dat was de langste tijd meer in schijn dan in werkelijkheid een politieke eenheid).
De Oostenrijkse staatsman Metternich (1773-1859) pleitte daarom - en ook wel
om andere redenen - niet voor Einheit tussen de Duitse staten (waarvan Oostenrijk
er een was), maar voor Einigkeit.
De Duitsers en tenslotte ook de Oostenrijkers zouden anders beslissen: in 1938
werd, met Oostenrijks Anschluss aan Duitsland, de droom van het Duitse Rijk vervuld,
maar tot heil van Europa en van de Duitsers zelf? In elk geval: een weinig
navolgenswaardig precedent voor Europa.
De grote vraag blijft echter: zal de economische integratie die in vijftig jaar bereikt
is, op den duur in stand kunnen blijven zonder een politieke overkapping die voor
de samenstellende delen, de nog soevereine staten en hun volken, ook aanvaardbaar
is? Zolang zelfs over de naam voor zo'n overkapping geen overeenstemming bestaat,
zal er weinig werfkracht van die idee uitgaan.
NRC Handelsblad van 26-07-2007, pagina 7

Einde van het idealisme?
Wat we ook mogen denken over de politieke idealen van de sociaal-democratie, haar
intellectuele gehalte is over 't algemeen hoger (geweest) dan dat van andere politieke
stromingen. Of dit haar altijd electoraal tot voordeel heeft gestrekt, is een andere
vraag. Maar ook voor de geïnteresseerde andersdenkende is het discours met - en
ook binnen - de sociaal-democratie vaak interessanter dan dat met gelijkgezinden.
Een laatste voorbeeld van dat intellectuele gehalte was de onlangs te jong overleden
Bart Tromp, wiens dood niet alleen een verlies betekende voor zijn partij, de PvdA.
Hij was niet slechts een denker, maar wat de Duitsers noemen: een Vordenker. Het
toeval wil dat zijn dood samenviel met de uitgave van brieven van een vooroorlogse,
nóg jonger overleden voorganger: H.B. Wiardi Beckman. Beckman, in 1904 geboren,
was de drijvende kracht achter de vernieuwing waartoe de SDAP, de voorgangster
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van de PvdA in de jaren '30, besloot. Zij schudde toen wat haar restte aan marxistische
veren af en verzoende zich met de nationale gedachte. Van arbeiderspartij werd zij
brede volkspartij, geschikt voor deelneming aan de regering. In 1939, vlak vóór de
Tweede Wereldoorlog, zou dan ook voor 't eerst de SDAP tot de regering toetreden.
Die oorlog zou Beckman niet overleven. Bij een poging naar Engeland over te
steken werd hij door de Duitsers opgepakt. Na een lange reis door concentratiekampen
stierf hij, 41 jaar oud, vlak vóór de bevrijding. Was hij in leven gebleven, hij zou
ongetwijfeld zijn stempel hebben gedrukt op het naoorlogse Nederland. Niet voor
niets heeft de PvdA haar wetenschappelijk bureau naar hem genoemd: de Wiardi
Beckman Stichting.
Deze stichting heeft nu, in samenwerking met uitgeverij Mets & Schilt, de brieven
uitgegeven die Beckman in 1919 tot 1934 aan zijn boezemvriend, M. van der Goes
van Naters, schreef. Deze, drie jaar ouder en onstuimiger van karakter dan Beckman,
behoorde vóór de oorlog ook tot de vernieuwers in de SDAP. Na de oorlog werd hij
de eerste fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, maar hij zou weldra, juist
als gevolg van zijn onstuimigheid, zijn politieke nek breken. Hij zou tot 2005 leven.
Mij hebben die brieven van de jonge Beckman - Van der Goes' aandeel in die
correspondentie is blijkbaar niet bewaard gebleven - vooral geïnteresseerd als jongere
tijdgenoot en - mag ik het zeggen? - min of meer standgenoot (min of meer, want
Van der Goes was van adel en verontschuldigde zich daar, ondanks zijn socialisme,
niet voor).
Beide families behoorden tot de Nijmeegse maatschappelijke elite: vader Van der
Goes was advocaat, vader Beckman psychiater. Maar terwijl weinig blijkt van enige
intellectuele invloed van de eerste, was die invloed die Beckman thuis - vooral van
zijn moeder (uit de bekende Leidse professorenfamilie Kuenen) - onderging groot.
Beide ouders sympathiseerden met de Engelse Fabians en de ideeën van Frederik
van Eeden. Religieus-socialist zou je ze kunnen noemen.
Beckmans weg naar het socialisme was natuurlijker dan die van Van der Goes,
maar de jongens vonden elkaar al in hun gymnasiumtijd, ondanks het leeftijdsverschil
van drie jaar. Hun vriendschap had in het begin iets dweperigs. Zo schreef Beckman
aan zijn vriend: ‘Je bent voor mij de verpersoonlijking van alles wat mooi is, ja je
bent voor mij de verpersoonlijking van God...’ Beckman was toen zestien.
Zijn brieven waren altijd geadresseerd aan ‘Lieve (soms: liefste) Dup (of Dupje)’,
zoals intimi Van der Goes blijkbaar noemden. De lezer krijgt daardoor de indruk dat
het hier gaat om een homo-erotische relatie. Maar beiden zouden vroeg trouwen en
kinderen krijgen, zonder dat dit de innigheid van hun vriendschap zou aantasten (al
had Van der Goes wel de neiging te dicteren hoe de jongere Beckman zich als
echtgenoot en vader moest gedragen).
Was zo'n innige vriendschap een uitzondering of behoorde zij tot het beeld van
die jaren? In elk geval heb ik als jongere tijdgenoot nooit deel gehad aan die tijdgeest,
al hoorde ik als jongetje wel in de jaren '20 praten over verenigingen als de
Woodbrookers in Barchem of de theosofen in Ommen en was Henriette Roland Holst
een (vaag) begrip voor mij. Van de Praktische Idealisten Associatie, waarvan beide
jongens lid waren, had ik nooit gehoord.
Toch zou ik iets gemeen met hen krijgen. Ze gingen allebei in Leiden studeren,
waar ze lid van het corps werden. Ik volgde hen respectievelijk zeventien en veertien
jaar later. Welnu, ik kan verzekeren dat in mijn tijd, die niet zo heel veel later kwam,
zo'n innige verstandhouding tussen twee mannelijke studenten ongekend was, en dat
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er geen actieve socialisten in het volslagen apolitieke en niet zo fijnbesnaarde corps
van mijn tijd rondliepen.
Toch waren ze geen obscure leden van dat corps. Beckman zou in 1927 op verzoek
van het collegium, samen met zijn clubvriend Leo Frank, een officiële geschiedenis
van het corps schrijven. En Van der Goes zou op ouderwetse wijze zijn academische
promotie vieren - zij het niet met een lunch in de ‘kroeg’, zoals de studentensociëteit
toen blijkbaar nog genoemd werd (zes jaar later was die uitdrukking voor ons taboe).
Allemaal onbelangrijke zaken? Misschien wel, maar in zulke kleine verschuivingen
- ook in taalgebruik - kunnen we de veranderingen bespeuren in wat, bij gebrek aan
beter, de tijdgeest genoemd wordt. Ik denk dat ze de socioloog Norbert Elias zouden
hebben geïnteresseerd. In elk geval maakte dit voor mij lezing van dit boek
fascinerend.
Meer bevoegden dan ik zullen hun licht moeten laten schijnen over de politieke
betekenis van dit boek, maar toch wil ik één vraag wagen: zou het kunnen zijn dat
het midden van de jaren '30 het einde markeerde van een periode waarin het idealisme
- al dan niet belichaamd in een religie, maar zeker, zoals in de SDAP, beleefd als
religie - een dominante factor was?
Zo ja, dan zou het korte leven van Beckman - de idealist die de Nederlandse
sociaal-democratie met haar voeten op de grond bracht - welhaast symbolisch
genoemd kunnen worden - tot en met zijn tragische dood. Van der Goes' idealisme
vond na de oorlog een uitlaatklep in de Europese beweging. Hij heeft lang genoeg
geleefd om ook die een pragmatische onderneming te zien worden. Ook in zekere
zin tragisch.
Rest mij te vermelden dat een dochter van Beckman, mevrouw Halbertsma-Wiardi
Beckman, het boek, dat de titel draagt En die twee jongens waren wij, heeft helpen
inleiden en bezorgen.
NRC Handelsblad van 02-08-2007, pagina 7

Het idealisme schoof naar rechts
Een vraagteken vraagt om een antwoord. De kop boven mijn artikel van 2 augustus
eindigde met een vraagteken: Einde van het idealisme? In dat artikel wierp ik
vragenderwijs de stelling op of het midden van de jaren '30 wellicht het einde
markeerde van een periode waarin het idealisme - al dan niet belichaamd in een
religie, maar zeker, zoals in de SDAP (de voorgangster van de PvdA), beleefd als
religie - een dominante factor was.
Deze stelling illustreerde ik met het voorbeeld van H.B. Wiardi Beckman
(1904-1945), de idealist die de SDAP omturnde van een op het proletariaat gerichte
partij in een brede volkspartij, die zowel het leger als het koningshuis zou aanvaarden
en zich daardoor geschikt maakte voor deelneming aan de regering, waarvan zij
decennialang uitgesloten was geweest.
Nu was de SDAP allerminst de enige expressie van het idealisme dat zich vanaf
ongeveer 1890 in de samenleving had gemanifesteerd. We kunnen denken aan de
rooms-katholieke Graalbeweging, wier optochten door de straten van Amsterdam vrouwen met breedgerande hoeden, wapperende capes en kleurrijke vaandels - ik
me nog levendig herinner. Bij de viering van koningin Wilhelmina's 35-jarig jubileum
in 1933 waren zij nadrukkelijk aanwezig.
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De Volkshogeschool in Bakkeveen en de Woodbrookers in Barchem waren andere
exponenten van dit idealisme. Misschien kunnen we er ook de Oxfordgroep (later
Morele Herbewapening genoemd), het slechte geweten van de bezittende klasse,
onder rangschikken als laatste opflakkering. Haar hoogtepunt viel in 1937.
Een vroege manifestatie van het idealisme was de theosofie (mme Blavatsky,
Annie Besant, Krishnamurti). Marty Bax toont in haar vorig jaar verschenen boek
Het web der schepping (uitg. Sun) aan welke invloed de theosofische theorieën
hebben gehad op de kunst, niet alleen architectuur en kunstnijverheid, maar ook
schilderkunst. De Bazel en Mondriaan zijn de bekendste namen, maar ook Berlage
was er schatplichtig aan. Er waren veel dwarsverbanden met het (salon)socialisme
en overgangen naar het antroposofisme van Rudolf Steiner.
Als er medio jaren '30 een einde is gekomen aan die idealistische periode - of dat
zo is, zal ik later beantwoorden - is er dan na de oorlog geen herleving geweest?
Pogingen daartoe zijn er zeker gedaan, maar Bannings Nederlandse Volksbeweging,
en de PvdA zelf, die hernieuwd uit de bezettingsjaren was opgestaan, kon niet op
tegen de realiteit van de Nederlandse samenleving. De ‘doorbraak’ mislukte al in
1946.
Zeker, in ‘Europa’ en de ontwikkelingssamenwerking vond het idealisme nieuwe
uitlaatkleppen. Maar in de eerste plaats bleven de massa's, anders dan in de jaren '20
en '30, er vrij koud onder. En in de tweede plaats liep ook dit idealisme te pletter
tegen de harde, ditmaal Europese en internationale, realiteit. Nu moet de geestdrift
opgewekt worden door popconcerten, die minister Koenders voor
Ontwikkelingssamenwerking door partijvriendjes à raison van 750.000 euro laat
organiseren.
Het idealisme van de halve eeuw vóór 1940, dat niet alleen een politiek, maar
vooral een cultureel verschijnsel was, is dus niet herleefd, maar dat wil niet zeggen
dat het, toen het medio jaren '30 in Nederland uitpieterde, niet elders een voortzetting
vond, ja zijn hoogtepunt nog moest bereiken. Het idealisme schoof namelijk, grofweg
gezegd, van links naar rechts. Het succes van het fascisme (als verzamelterm gebruikt)
is niet denkbaar zonder het idealisme van miljoenen.
Het is voor democraten, en zeker sociaal-democraten, altijd moeilijk geweest dit
te accepteren - zeker nadat het fascisme in de jaren '40 zijn ware gezicht had getoond.
Maar de werkelijkheid blijft dat het het potentieel aan idealisme bij miljoenen - zeker
bij de jeugd - heeft weten te mobiliseren, op een schaal die de sociaal-democratie
nooit heeft weten te bereiken. Hitler en zijn bende mogen nihilisten zijn geweest,
zijn miljoenen aanhangers (van wie velen niet nazi's waren) waren dat zeker niet
allemaal.
Er waren slechts enkelen die dit doorzagen. De reeds genoemde Banning, predikant
en SDAP'er, gaf al in 1932 - een jaar vóór Hitler aan de macht kwam - een
voortreffelijke analyse van het nationaal-socialisme, waarin hij erkende dat Hitler
een ‘betekenende aanhang onder arbeiders’ had.
Ook erkende hij de ‘geweldige zuigkracht’ die het nationaal-socialisme op de
jeugd uitoefende. ‘Eenmaal spraken de leiders van de sociaal-democratie precies zo’,
verzucht hij ergens.
Een ander die de verleiding van het fascisme doorzag, was Jacques de Kadt, toen
nog partijloos socialist. In 1938 schreef hij zijn boek Het fascisme en de nieuwe
vrijheid, waarin hij beschrijft ‘hoe, als protest tegen de maatschappelijke vervlakking
en vervuiling, een eerlijk en idealistisch fascisme kon ontstaan’, dat daaraan ‘zijn
buitengewone aantrekkings- en werkkracht dankt’.
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Met andere woorden: het midden van de jaren dertig markeerde niet het einde van
het idealisme. Het fascisme is ermee weggelopen, ja heeft het misbruikt ten bate van
doelen die niets met idealisme te maken hebben, maar alleen met macht en moord.
Banning in 1932: ‘Niet voor niets heeft Hitler de propaganda met grote leuzen en
felle woorden van het socialisme overgenomen.’
In Nederland heeft het fascisme nooit die voet aan de grond gekregen die het in
Duitsland en Italië had. De NSB haalde nooit 8 procent van de stemmen. De oorzaak
daarvan moet waarschijnlijk gevonden worden in het feit dat het geen verloren oorlog
achter zich had en in de greep die de kerken nog op de samenleving hadden. De
zuilenmaatschappij - en Colijn als haar politieke exponent - heeft Nederland dus
gered van een Nederlands fascisme.
Logischerwijs betekent dit dat, naarmate Nederland minder verzuild raakt - het
ideaal van liberalen en sociaal-democraten - het kwetsbaarder wordt voor bewegingen
als het historische fascisme, bewegingen die zich echter nooit met de naam fascisme
zullen tooien. Misschien beweren zij - en geloven zij zelfs - links te zijn.
Bij wijze van toevoeging: In mijn artikel van 2 augustus vermeldde ik aan het eind
dat een van de bezorgsters en inleidsters van de brieven van H.B. Wiardi Beckman
aan zijn vriend M. van der Goes van Naters (waar dit artikel over ging) een dochter
van Beckman was. Van bevriende zijde verneem ik nu dat de andere
inleidster/bezorgster, Mireille Berman, een kleindochter van Van der Goes is.
NRC Handelsblad van 09-08-2007, pagina 7

De helden worden moe
Zelden heb ik zo snel bevestiging gekregen van een hypothese die ik had gelanceerd.
Twee weken geleden stelde ik hier de vraag of het midden van de jaren '30 niet het
einde had gemarkeerd van het idealisme, niet alleen als politieke, maar ook als
culturele kracht (politiek is trouwens een manifestatie van een cultuur). En nu maakt
een lezer mij opmerkzaam op een lezing die de dichter Martinus Nijhoff (1894-1953)
in 1935 gehouden heeft, die die vraag bevestigend schijnt te beantwoorden.
Ik had die vraag gesteld naar aanleiding van een recent boek dat brieven bevat van
H.B. Wiardi Beckman, de idealist die medio jaren '30 de SDAP (voorgangster van
de PvdA) hielp aansluiting te vinden bij de nationale consensus en daardoor een
einde te maken aan een jarenlang politiek isolement van die partij. Dat boek zou ik
niet gelezen hebben als het mij niet van bevriende zijde was toegestuurd. Nu komt
een andere lezer - wat zou ik moeten doen zonder lezers die mij iets sturen of mij
anderszins attent maken op een en ander? - met die lezing van Nijhoff, een lezing
die hij op 27 november 1935 voor de Volksuniversiteit Enschede heeft gehouden.
Het is de moeite waard er iets uit aan te halen.
Nijhoff constateert dat de wereldoorlog van 1914-1918 ‘een enorme teleurstelling
had gebracht’: ‘de idealen zijn niet meer nodig en worden omvergestoten, en nu staat
de mens voor de moeilijke taak zweet en smart van hun somberheid te ontdoen zonder
naar de onherroepelijk verloren idealen terug te grijpen.’
Daar is de economische crisis van de jaren '30 bovenop gekomen. Die is een
‘bewustwording van ons idealenfailliet’. Dat wil zeggen: ‘de verbinding tussen
abstractie en menigte werd wel tot stand gebracht, maar begripsmatig, met politiek
overleg’. De ‘ingekeerde enkeling’ heeft nog wel idealen, maar ‘de mens als massa
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kent deze begrippen geen leidraadgevende functie meer toe en zal daar niet op
terugkomen’.
Hoe idealen met de massa te verbinden - dat is Nijhoffs probleem (‘ik zat met de
handen in het haar...’). Ook in zijn eigen werk: ‘Hoe staat het met de poëzie in
crisistijd? Wat voor belangstelling kon poëzie nog vergen in een tijd dat de
goederenproductie niet meer rendeert?’ Terwijl de poëzie van oudere generaties hij noemt Kloos en Henriette Roland Holst - ‘bevestigde en antwoord gaf’, kon de
moderne poëzie niet veel meer doen dan ‘vragen stellen’.
Curieus is dat Nijhoff nergens in zijn lezing zelfs maar een toespeling maakt op
wat er een paar kilometer ten oosten van Enschede, in Duitsland, al een paar jaar aan
de gang is. Daar zijn bij miljoenen idealen nog springlevend, maar worden zij
misbruikt voor een misdadig doel (zoals ik in mijn artikel van 9 augustus heb
betoogd).
Wel kan zijn verwijzing naar ‘leuzen als volk, stam en vaderland’, die ‘als
geestdriftige begrippen in zwang kwamen’, mogelijk uitgelegd worden als een
toespeling op de winst die de NSB bij de verkiezingen van dat jaar had gemaakt,
maar daar laat hij het dan bij. Was Nijhoff zelf een ‘ingekeerde enkeling’ of
weerspiegelde hij hier een algemene stemming?
Maar is het idealisme in en na de oorlog dan niet herleefd? Een andere lezer maakt
mij opmerkzaam op een episode, niet lang na het eind van de oorlog. Het betreft een
protest van tien leden van de PvdA, de meesten hoge ambtenaar, tegen het
onvermogen van hun partij ‘vruchtbare politieke denkbeelden te ontwikkelen en door
te zetten’. Ze kritiseren vooral het schoorvoetend beleid ten aanzien van de Europese
integratie, de weinig bevlogen houding tegenover het juist onafhankelijk geworden
Indonesië.
Dat protest vond zijn formulering in een brief van 11 oktober 1951 aan het
partijbestuur. W. Wansink wijdde daar in 1988 zijn Utrechtse doctoraalscriptie aan.
Zonder een tip van die lezer zou ik die scriptie nooit gelezen hebben en - sterker nooit van die episode geweten hebben.
Nu was dit protest op zichzelf niet veel meer dan een storm in een glas water. De
invloed van de tien op ‘de weinig flexibele partijtop was nihil’, is Wansinks conclusie.
Voor die top was ‘voortzetting van de (rooms-rode) coalitie belangrijker dan politieke
principes’. ‘De PvdA was een gevestigde partij geworden. Van politieke vernieuwing
en verrassende oplossingen was geen sprake meer. Het nieuwe elan bleef uit. Politiek
pragmatisme had het idealisme voor de eerstkomende tijd naar de tweede plaats
verdrongen.’
Zo bleek dit protest, dat mijn lezer zag als bewijs dat het idealisme nog niet dood
was, eigenlijk een bewijs te zijn dat het niet meer dan een protest van enkelingen
was, dat bovendien stukliep op het pragmatisme en kortetermijndenken van de partij,
die het jaar daarna haar gelijk haalde door voor 't eerst de grootste partij te worden
(maar dat kwam meer door de populariteit van de pragmatische Drees dan door haar
idealisme).
Het zijn niet alleen verschijnselen als een wereldoorlog of een economische crisis
die smorend werken op het idealisme; het is ook de regeringsverantwoordelijkheid,
die dwingt tot het maken van vuile handen. Meer in 't algemeen nog: is niet elk
idealisme gedoemd na verloop van tijd in te dutten? De helden worden moe - of fat
cats.
Misschien heeft het idealisme nog één keer een kans gehad: in de jaren '70 onder
Den Uyl. Maar dat duurde ook maar vier jaar. Daarna bleef de PvdA twaalf jaar in
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de oppositie (behalve acht maanden in 1981/2). En onder Kok schudde zij haar
ideologische veren af. Er zijn geen nieuwe voor in de plaats gekomen.
Interessant is overigens dat van de tien ‘idealisten’ van 1951 (van wie er vier nog
in leven zijn), er op z'n minst vier ‘doorbraak’-socialisten waren, dat wil zeggen
oorspronkelijk uit andere dan sociaal-democratische hoek kwamen, en dat er weer
vier later, in de jaren '60 en '70, hun lidmaatschap van de partij zouden opzeggen.
(Het waren niet telkens dezelfde vier.)
NRC Handelsblad van 16-08-2007, pagina 7

Wie vergist zich in welk Europa?
‘Nederland vergist zich in Europa.’ Dit stond onlangs in grote letters boven een
artikel in de Vlaamse krant De Standaard. Het artikel bevatte een interview met Jan
De Bock, de diplomaat die vijf jaar lang de Belgische permanente vertegenwoordiging
bij de Europese Unie had geleid - dezelfde functie die Ben Bot namens Nederland
had vervuld voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd.
Het is altijd interessant te weten hoe het buitenland naar Nederland kijkt. Dat is
vaak heel verschillend van het beeld dat wijzelf van ons hebben. Dat is ook het geval
met onze naaste buren. Laten we daarom eens nader bezien wat De Bock, niet de
eerste de beste, precies zegt.
Hij begint met een herinnering: een ontbijt tussen de toenmalige premiers, Kok
en Dehaene - ‘die mekaar vertrouwden en respecteerden’ - aan de vooravond van de
Europese topconferentie in Amsterdam. Dat was in 1997. De Nederlanders
overrompelden daar de Belgen door te stellen dat, op grond van het bevolkingstal,
Nederland een groter stemmengewicht in de Europese ministerraad moest hebben
dan België.
‘In een uitstekende sfeer ontstond er plotseling een malaise.’ De Nederlanders
begrepen niet dat de Belgen dit niet zouden aanvaarden ‘indien er ook tussen Frankrijk
en Duitsland geen verschillend stemmengewicht zou komen’. Maar ja, ‘we kijken
in Nederland en België nu eenmaal anders op ons eigenbelang’.
‘Nederland is meer bezig met de korte termijn. Dat maakt het moeilijker. En een
Belg antwoordt op elke Europese vraag bijna instinctief ja. Een Nederlander bijna
altijd instinctief neen. Daarna groeien we naar elkaar toe. De Nederlanders hebben
een veel sterkere soevereinistische traditie dan wij. Wij menen dat wij ons eigenbelang
best nastreven door ons op het Europese belang te richten.’
En dan spreekt De Bock de woorden waarvan de kop boven het interview een
samenvatting is: ‘...ik denk dat ze (de Nederlanders) zich echt vergissen als ze denken
hun eigenbelang het best te dienen door zich als soevereinisten op te stellen.’ Als
deze kijk op de Nederlandse politiek juist is, dan is er inderdaad de laatste decennia
veel in veranderd - meer misschien dan in Nederland beseft wordt.
De laatste echt Europese minister van Buitenlandse Zaken die Nederland gehad
heeft, was Norbert Schmelzer (1971-1973), maar die heeft te kort gediend om blijvend
zijn stempel op het beleid te kunnen drukken. Daarna kwam het kabinet-Den Uyl,
met Max van der Stoel als minister van Buitenlandse Zaken. Noch Den Uyl noch
Van der Stoel was fervent Europeaan. De eerste was zelfs, volgens zijn partijgenoot
Vredeling, nationalist.
Maar was Hans van Mierlo, die van 1994 tot 1998 minister van Buitenlandse
Zaken was, geen overtuigd Europeaan? Ja, maar als De Bocks verslag van het ontbijt
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in Amsterdam juist is - en daar valt nauwelijks aan te twijfelen - dan was hij, althans
in de ogen van de Belgen, niet Europees genoeg. Of moest hij wijken voor de sterkere
persoonlijkheid van Kok? In een interview na Amsterdam zei Van Mierlo: ‘Wij
beginnen allemaal een beetje anders te worden...’ Ontnuchterd dus.
De Bock noemt dit de ‘soevereinistische traditie’, die de kijk op het Nederlandse
eigenbelang bepaalt. Zo ziet een buitenlander het, en dat terwijl veertig jaar geleden
de woorden ‘nationaal eigenbelang’ en ‘soevereiniteit’ in het Nederlandse politieke
discours vrijwel als vloekwoorden golden! Er is dus inderdaad iets veranderd. Of is
Nederlands Europees engagement alleen maar een zelfbedrog geweest, dat de anderen
altijd hebben doorzien?
En de Belgen? ‘Wij menen dat wij ons eigen belang best nastreven door ons op
het Europese belang te richten’, zegt De Bock. Ja, zo luidde het argument voor
Nederlands Europese beleid vroeger ook, en misschien wordt het nog wel gehanteerd.
Bij de Belgen is het echter iets geloofwaardiger: zij hopen dat hun communautaire
problemen in een verenigd Europa opgelost - in de zin van: gesublimeerd - zullen
worden. Nederland heeft zulke problemen niet.
Overigens: wat is het Europese belang, waar De Bock zich op beroept? Hij
constateert dat, na de oostwaartse uitbreiding van de EU de invloed van de
nieuwelingen groter en ‘assertiever’ is geworden en dat de Britten, geen geestdriftige
Europeanen, ‘sterk op hun aanwezigheid - die van Oost-Europeanen dus - ingespeeld’
hebben. Dit bondgenootschap tussen Engeland en de Oost-Europeanen is niet
verrassend: de laatsten zijn niet van plan hun soevereiniteit, die ze net op Moskou
heroverd hebben, zomaar aan Brussel af te geven. Dat was te voorzien, evenals dat
de Britten daarop zouden inspelen. Dat is ook Europa - misschien niet zoals het zou
moeten zijn, maar wél zoals het is. Vandaar de heimwee van sommigen naar de tijd
dat Europa nog maar zes leden had. Maar ook toen was niet alles botertje tot de boom.
Denk aan Frankrijks weigering in 1954 om het verdrag voor een Europese
defensiegemeenschap te ratificeren. Denk aan de komst in 1958 van de Gaulle in
Frankrijk - als er één soevereinist was, dan hij!
Wat is dus Europa? En wat is zijn eigenbelang? En hoe verhoudt het eigenbelang
van ieder van de 26 lidstaten zich daartoe? We hoeven het Nederlandse antwoord
op die vragen - wat is dat trouwens? - niet van harte te onderschrijven om ons af te
vragen of België zich niet eveneens in Europa, zoals het is, vergist. Wanneer De
Bock gevraagd wordt naar zijn kijk op de toekomst van de EU, zegt hij: ‘De nieuwe
landen hebben nu een economisch groeiritme van 5 tot 12, 13 procent per jaar. Over
tien, vijftien jaar staan ze op ons welvaartsniveau. Dat zal gemeenschappelijke
inzichten veel makkelijker maken.’ Zou het? Nederland en België hebben hetzelfde
welvaartsniveau, maar denken kennelijk verschillend over Europa. ‘Ook het impact
van de loodzware bagage die ze meedragen uit de Koude Oorlog zal geleidelijk
afnemen.’ Dat hangt er voornamelijk van af of Rusland zijn neo-imperialistische
politiek al dan niet voortzet. Maar De Bock is optimistisch en denkt dat op den duur
‘de gemeenschappelijke Europese bestemming duidelijk zal zijn’. Met dit voorbehoud
evenwel: ‘Maar vraag me niet hoe lang dat zal duren.’ In die tussentijd kan nog van
alles gebeuren.
NRC Handelsblad van 23-08-2007, pagina 7

Partij van de heimwee?
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Wat maakt Jan Pronk zo aantrekkelijk voor vele leden van de PvdA, dat ze hem zien
als de Mozes die het partijvolk door de geestelijke woestijn waarin het zich nu bevindt,
zal voeren naar het beloofde land? Is het zijn onmiskenbare intelligentie? Dat is niet
waarschijnlijk. Intelligentie scoort niet hoog in de politiek.
Zijn het dan zijn prestaties? Het is waar: hij is, bij elkaar, zo'n zeventien jaar
minister geweest, waarvan dertien jaar van ontwikkelingssamenwerking. Maar wat
heeft hij daar eigenlijk gepresteerd? Is daar ooit een kosten-batenanalyse van gemaakt
- niet van de kosten en baten voor Nederland (hoewel dat ook een legitieme vraag
is), maar voor de ontvangers van de Nederlandse hulp?
Dat die er op korte termijn baat bij hadden, is duidelijk. Miljarden gingen ernaar
toe. Maar wat was het blijvend effect? Hulp heeft ‘een kleine groep armen en
ontheemden slechts even een beetje geholpen’, is het facit van Pronks geestverwant
J. Breman in een vernietigend artikel in Socialisme & Democratie (november 1994).
Ook niet zo aardig voor hem was de, eveneens deskundige, journalist Louis
Metzemaekers, die ontwikkelingshulp eens ‘deze late twijg van zowel het kapitalisme
als het vooruitgangsgeloof’ noemde.
Neem een land als Tanzania. Jarenlang was zijn leider, de zo zachtmoedig ogende
Nyerere, de lieveling van de koninklijke familie - prins Claus had er een deel van
zijn jeugd doorgebracht - en van Pronk. Zijn collectivisme, zwaar door Pronk
gesubsidieerd, is een ramp gebleken. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.
Waarom moesten landen als India en China nog ontwikkelingshulp krijgen, terwijl
ze bezig waren aan het bouwen van een kernmacht, elders zo verafschuwd door de
PvdA? Bewezen die landen daarmee niet dat ze heel goed in staat waren voor hun
eigen ontwikkeling te zorgen? En maakte Nederland het hun zo niet indirect mogelijk
die kernmacht te bouwen?
Ja, maar - zo luidde het tegenargument, dat in het geval van China een schijn van
juistheid had - zo kon Nederland pressie blijven uitoefenen op het
mensenrechtenbeleid in dat land. Is er ooit iets van een effect van die pressie
gebleken? Hetzelfde werd betoogd in gevallen als Cuba, Nicaragua en Noord-Vietnam.
Nu, de twee laatste landen nemen het nog steeds niet zo nauw met de mensenrechten,
en de Nicaraguanen bevrijdden zichzelf van de sandinisten.
Het punt is dat Pronks beleid, in de loop der jaren, veel gedaantewisselingen of,
zoals hijzelf het noemde, filosofieën heeft gekend. Eerst was het begrotingshulp,
toen projecthulp (met een voorkeur voor collectivistische projecten), later gevolgd
door criteria als vrouwenemancipatie en milieuvriendelijkheid. Pronk is soepeler dan
hij lijkt. Dat hij in zijn kapsel de grillen van de mode volgde - eerst kort, toen lang,
nu weer kort - duidt er ook op dat hij een goede neus heeft voor de wereld om hem
heen.
Dit wat de baten van zijn beleid betreft - voor de betrokken landen welteverstaan.
En de kosten voor hen? Hulp heeft vaak geleid tot desintegratie van traditionele
gemeenschappen, en door gratis voedselhulp verdienden plaatselijke landbouwers
geen geld en konden zij geen plantgoed kopen voor een volgende oogst. Zijn deze
gevolgen weleens berekend? Zouden de pogingen van ontelbare Afrikanen om de
stranden van Spanje, Italië en de Canarische eilenden te bereiken, tot die gevolgen
gerekend mogen worden?
Over zijn beleid als minister van VROM (1994-1998) meldden Cees Banning en
Petra de Koning in het Zaterdags Bijvoegsel van 25 augustus het een en ander. Bij
Milieudefensie kon het kennelijk weinig bijval oogsten. Zo kondigde hij het einde
van binnenlandse vluchten aan, ‘maar we hebben er nooit iets meer van gehoord’.
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En door de verpakkingsindustrie zou hij zich volgens dezelfde bron hebben laten
inpakken.
Maar het is vooral als minister van Ontwikkelingssamenwerking dat Pronk een
soort onaantastbaarheid heeft weten te verwerven. Waarom? Omdat
ontwikkelingssamenwerking een heilige koe is, bij christenen nog meer dan bij
socialisten. Niemand wil voor harteloos uitgemaakt worden. Zoiets maakt de
hogepriester van die cultus vrijwel onschendbaar, sacrosanct. Het is de intentie die
telt, niet het resultaat. ‘Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet’ (Matth.
6:3).
Zo iemand is extra aantrekkelijk voor de dolenden in de partij wanneer hij ook
nog ongeveer de enig overlevende is uit een periode die, naarmate de tijd verstrijkt,
steeds magischer trekken lijkt te krijgen: de jaren van het meest linkse kabinet dat
Nederland ooit heeft gehad: het kabinet-Den Uyl, dat van 1973 tot 1977 duurde.
Verdiende dat kabinet die reputatie? Heeft het op sociaal gebied zoveel meer
gepresteerd dan zijn voorganger, het kabinet van de oud-onderzeebootcommandant
Piet de Jong? Nee - hoewel zijn opvolger, het kabinet van de ‘puinruimers’ Van Agt
en Wiegel, zijn beloften evenmin waar maakte. Daarvoor moest Nederland wachten
tot 1992, toen Lubbers het ‘Akkoord van Wassenaar’ uitvoerde, waaraan Kok, toen
voorzitter van de FNV en de toekomstige opvolger van Den Uyl, had meegewerkt.
Maar zij die heimwee hebben naar een magisch tijdperk, zijn niet geïnteresseerd
in de feiten. En zo kan Pronks aantrekkingskracht verklaard worden. Of voor die
aantrekkingskracht ook anderen dan PvdA'ers - en dan nog lang niet alle PvdA'ers zullen bezwijken, is nog de vraag. Socialisme en maakbaarheid van de samenleving
zijn leuzen die nog slechts beperkte weerklank vinden.
Maar nu komt in het interview dat Petra de Koning met Pronk in de krant van 20
augustus had, de ‘onderklasse’ ter sprake: illegalen en vreemdelingen. Heel mooi,
maar hoeveel Nederlanders lopen voor die onderklasse warm? Het is niet uit deernis
voor die klasse dat hordes traditionele PvdA-stemmers in 2002 naar Pim Fortuyn
overliepen en daarmee de PvdA de grootste nederlaag uit haar geschiedenis bezorgden.
Kortom, Pronk kan misschien wel de PvdA winnen, maar ook de verkiezingen die
dan onvermijdelijk zullen volgen?
NRC Handelsblad van 30-08-2007, pagina 7

‘Een onaanzienlijk joodje’
Van F. Bordewijk (1884-1965), de schrijver van Bint, Karakter, Rood paleis en
Apollyon - boeken die nog gelezen worden (van Karakter is in 1997 zelfs een film
gemaakt, die een Oscar kreeg) - nam ik onlangs als vakantielectuur Fantastische
vertellingen mee, die hij tussen 1919 en 1924 schreef, kennelijk vingeroefeningen
voor zijn later en bekender werk.
Sommige van die vertellingen spelen in Leiden, waar Bordewijk niet lang tevoren,
van 1905 tot 1912, gestudeerd had. Eén ervan heet ‘Wat ik vond bij Baruch Blazer’.
Blazer is een antiquaar, die de verteller ‘mijn boekenjood’ noemt, ‘een geelbleek
Joodje, klein, vet en vuil’. Bordewijk laat hem een soort bargoens spreken, duidelijk
om de verschillen met de niet-joden nog te accentueren.
Antisemitisme? Bordewijk zelf zou dit waarschijnlijk ontkennen, onwetend als
hij toen was omtrent wat de joden later te wachten stond. Wij, die dit wél weten,
kijken daarom met gemengde gevoelens tegen dit soort beschrijvingen aan. Maar in
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die tijd zelf werden zij als normaal beschouwd. Niet alleen in de ‘betere standen’.
Ook de sociaal-democratie heeft haar afkeer van de jood, maar dan als symbool van
het kapitalisme, gekend.
Toen ik dit las, moest ik denken aan een bespreking die Frits Bolkestein in de
Boekenbijlage van 15 juni had gewijd aan het boek van M. Fennema en J. Rhijnburger
over Hans Max Hirschfeld, de man die in de oorlog de Nederlandse economie draaiend
had gehouden en na de oorlog de machtigste ambtenaar werd die Nederland ooit
heeft gehad, belast onder meer met de verdeling van de Marshallhulp die Nederland
van Amerika kreeg.
Bolkestein begon zijn bespreking met eraan te herinneren dat een volgens hem
‘invloedrijke’ Nederlander in 1931 in zijn dagboek noteert dat ‘een zekere Hirschfeld,
een onaanzienlijk joodje’, directeur-generaal handel en nijverheid van het ministerie
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (later: Economische Zaken) wordt. Inderdaad,
zo staat het in dat dagboek, en ook dat is voor de nazaat die weet wat er komen zou,
minder prettig te lezen. Ongetwijfeld is die kwalificering een uiting van een soort
antisemitisme dat in die tijd bij overigens weldenkende mensen bestond, mensen die
ervan zouden gruwen als zij hadden vermoed tot welke destructieve gevolgen het
antisemitisme kon leiden, mensen die meestal zelfs geen enkele politieke consequentie
aan hun sociaal antisemitisme verbonden.
Iemand die dit na de shoah onaanvaardbare onderscheid maakte, was ook dr. J.A.
Nederbragt, als directeur Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse
Zaken, spoedig overvleugeld door Hirschfeld. Hij schreef in 1932 een recensie van
Mein Kampf in het tijdschrift Anti-revolutionaire staatkunde, waarin hij het
antisemitisme principieel onaanvaardbaar verklaarde, maar: ‘in rein-menselijke
beoordeling van de joden kan ik eventueel heel ver met Hitler accoord gaan’.
(Nederbragt werd na de oorlog Nederlands eerste, zeer pro-zionistische, gezant in
Israël.)
Het oordeel van de dagboekschrijver over het ‘onaanzienlijke joodje’ Hirschfeld,
die hij, toen hij die kwalificatie opschreef, nog niet kende, zou spoedig veranderen.
In de zes volgende jaren, waarin hij veel met hem te maken zou krijgen, werd dit
oordeel steeds gunstiger. In 1934 noemde hij Hirschfeld al ‘bekwaam’, in 1936 zelfs
‘uiterst bekwaam’. En in 1937, wanneer hij afscheid van Hirschfeld neemt, schrijft
hij dat deze ‘is gebleken een uitnemende keus van Verschuur (de toenmalige minister
van Economische Zaken) te zijn. Hij heeft het meesterlijk gedaan. Daarbij is hij een
prettige en eerlijke man. Hij zal een grote carrière maken’. Voorwaar, wanneer er
nog sprake was van antisemitisme, dan heeft dat zijn oordeel niet beïnvloed.
Natuurlijk kan van Bolkestein, die zijn wijsheid waarschijnlijk niet uit het dagboek
van die ‘invloedrijke’ Nederlander, maar uit het besproken boek heeft, niet verwacht
worden dat hij dit allemaal in die bespreking ook zou vermelden, maar als aanvulling
en precisering van het historische beeld zijn deze bijzonderheden misschien niet
helemaal zonder belang.
In een andere ‘fantastische vertelling’, die eveneens het Leidse studentenleven in
het begin van de vorige eeuw als decor heeft, schetst Bordewijk (een dertien jaar
jongere tijdgenoot van de dagboekschrijver overigens) een ander tafereel, dat wij
vandaag eveneens met andere ogen bezien dan hijzelf deed:
‘Toen, op een avond terwijl we op de kroeg waren, kwam een onzer op het
denkbeeld een bond te stichten op Mohammedaans-godsdienstige grondslag, een
bond die zich ten doel zou stellen de leer der Muzelmannen in ons vaderland te
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verbreiden. Wij zouden ons noemen: de ware volgelingen van Mohammed. Onze
Kaäba was een buitengewoon grote kei in de Breestraat, schuin tegenover de kroeg.
Onmiddellijk besloten wij tot een gelovige demonstratie. Met de gekste dingen
uit zaal en buffet toegetakeld, jassen binnenstebuiten aangetrokkenen en vesten
binnenstebuiten weer over de jassen, daalden wij in een lange colonne plechtig de
stoep der kroeg af. Toen plaatsten we ons voor de Kaäba, bogen driemaal ter aarde,
het gelaat naar het Oosten, prevelden onze gebeden en begonnen vervolgens onze
heilige steen uit de grond te wrikken...’ Enzovoort.
Het moet gezegd worden dat noch de grap noch de beschrijving ervan bijzonder
geestig is, eerder een beetje gênant. Maar humor verandert in de loop der tijden.
Opmerkelijk is evenwel dat, hoewel Nederland toentertijd miljoenen mohammedaanse
onderdanen had (van wie sommige toen al in Leiden studeerden), die grap blijkbaar
niet als kwetsend of ongepast werd ervaren. Een kleine eeuw later zou zij niet
uitgehaald worden en zou Bordewijk haar niet beschreven hebben.
Enkele curiosa: die grote kei ligt nog steeds in de Breestraat, namelijk op de
kruising met Pieterskerkkoorsteeg en Maarsmansteeg, dichterbij het stadhuis dan bij
de studentensociëteit. Er werden, geloof ik, vroeger veroordeelde misdadigers
tentoongesteld.
Bordewijk kreeg bij zijn geboorte zes voornamen (waarvan twee Duitse). Daar
moet op zichzelf een heel verhaal achter zitten. In 1919 liet hij vijf van zijn voornamen
uit het bevolkingsregister schrappen. F. vond hij voldoende.
NRC Handelsblad van 06-09-2007, pagina 7

Dat gaat wringen
Nog nooit, zo lijkt het wel, is er zo serieus gesproken over de mogelijkheid van een
splitsing van België in twee delen: Vlaanderen en Wallonië. Alleen de status van
Brussel in de structuur die dan zou ontstaan, lijkt zo'n splitsing nog tegen te houden.
Maar na elke nieuwe verkiezing komt de staatshervorming weer op het tapijt, met
steeds grotere klem geëist door de Vlamingen en met steeds grotere hardnekkigheid
geweigerd door de Walen.
Zo lijkt de splitsing op den duur onvermijdelijk - hoezeer ook ontraden door
bezonnener geesten als Rik Coolsaet in deze krant (8 september) en Mark Eyskens
in Elsevier van dezelfde datum. Een fatum lijkt zich te voltrekken, ook al is een
meerderheid van de bevolking in beide landsdelen - om niet te spreken van de
omringende landen - er desgevraagd niet voor.
Dit proces doet mij herinneren aan wat een lezer mij onlangs schreef (overigens
niet naar aanleiding van wat er in België gebeurt): ‘Het is gemakkelijker een natie
(volk) in kleinere eenheden te verdelen dan twee of meer naties te doen samensmelten.
Twee eeuwen (de 17de en de 18de) waren voldoende om de Nederlanden voorgoed
op te splitsen; veertig jaren waren (bijna) voldoende om Duitsland op te splitsen.
‘Engeland en Schotland zijn na drie eeuwen samengaan nog steeds twee naties.
Voorwaarde voor zo'n splitsing is dan wel dat één deel in vrijheid leeft en een ander
zich onderdrukt voelt. Na een aantal delingen is Polen nog steeds Polen.’ Maar, zo
voeg ik hieraan toe, Joegoslavië, dat in 1918 ontstond uit een samengaan van
Zuid-Slaven, die eveneens eeuwenlang onder vreemde heerschappij hadden geleefd
(de Oostenrijks-Hongaarse en de Turkse), viel na ruim zeventig jaar uiteen.
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Ongetwijfeld is er het een en ander op die stelling, aldus geformuleerd, aan te
merken; maar zij is in elk geval de antithese van die andere stelling die jarenlang
opgeld deed, namelijk dat de groei van steeds grotere eenheden onvermijdelijk was:
de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China, India en natuurlijk ook Europa.
Na het uiteenvallen van het sovjetrijk (en van de Sovjet-Unie zelf) is die stelling
ook niet langer onaantastbaar. In plaats van het sovjetrijk en de Sovjet-Unie zelf zijn
er talloze onafhankelijke staten en staatjes ontstaan. Hetzelfde verschijnsel deed zich
voor in het voormalige Joegoslavië. En in Europa menen nog maar weinigen dat het
ontstaan van een Verenigde Staten van Europa onvermijdelijk is.
Afrika, vroeger opgedeeld tussen vier, vijf Europese landen (Engeland, Frankrijk,
België, Portugal en Spanje), telt nu tientallen onafhankelijke staten. Latijns-Amerika,
dat het voordeel heeft slechts twee talen (Spaans en het verwante Portugees) te
spreken, blijft niettemin verdeeld. Van een onvermijdelijke groei van grotere eenheden
is dus geen sprake.
Zo bezien, is het een wonder te noemen dat landen als India en Indonesië, bestaande
uit talloze volken, talloze talen sprekend en, in het Indonesische geval, ook nog over
talloze eilanden verdeeld, één zijn gebleven. Die eenheid hebben zij dan niet zozeer
aan zichzelf als wel aan hun voormalige koloniale overheersers, Engeland en
Nederland, te danken.
Dit doet de vraag rijzen: hoe zijn de bestaande Europese staten aan hun nationale
eenheid gekomen? Nederland was tot 1795 een confederatie van autonome provincies,
bijeengehouden door de macht en het geld van Holland. Een staatkundige eenheid
werd het pas onder Franse heerschappij.
Maar toen moest het gevoel een eenheid te zijn nog ontstaan bij de zeer gevarieerde
en verschillende dialecten sprekende bevolking. Hier heeft de door het centrale gezag
ingevoerde leer- en dienstplicht nationaliserend - in de zin van natievormend gewerkt. Het is de staat die de natie heeft gevormd, niet omgekeerd (zoals vaak
geloofd en gepredikt werd).
Dit proces heeft zich ook in andere landen voorgedaan. Ten tijde van de Franse
Revolutie sprak nog slechts 11 procent van de Fransen Frans. De overgrote
meerderheid sprak ongeveer 55 dialecten en en honderden subdialecten. Ook hier
werkte leer- en dienstplicht natievormend, benevens - een factor die in het Nederlandse
geval ontbrak - de napoleontische en latere oorlogen.
Ook Duitsland, waar een centraal gezag ontbrak, waren oorlogen - deels
intern-Duitse oorlogen - nodig om de nationale eenheid tussen Pruisen, Beieren,
Saksen en anderen te smeden. Maar die werd pas werkelijk bereikt onder Hitler, die,
zelf Oostenrijker van Boheemse afkomst, zich niets aantrok van die regionale
particulariteiten.
Dat zou erop kunnen wijzen dat een sterk centraal gezag nodig is om, eventueel
geholpen door een centraal leger, de onderdelen werkelijk tot eenheid en onderlinge
solidariteit te smeden. Op Europa overgebracht, zou dat betekenen dat er eerst een
centraal politiek gezag, met als werktuig een centraal leger, nodig zou zijn om Europa
werkelijk één te maken.
Rusland zal het misschien lukken om, nu niet zozeer gesteund door zijn militaire
overmacht als wel door zijn rijkdom aan grondstoffen, de vroegere republieken van
de Sovjet-Unie weer op enigerlei wijze in zijn macht krijgen, maar in de Europese
Unie is zo'n proces ondenkbaar. Daar is eerder sprake van desintegratie dan van
integratie.
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Zo staan we aan het begin van de 21ste eeuw voor het verschijnsel dat de Franse
politieke filosoof Pierre Hassner in het interessante zomernummer van
Christen-democratische verkenningen noemt de ‘mengeling van fragmentarisering
en globalisering’: de economische en technologische ontwikkelingen zijn steeds
meer wereldomvattend en transnationaal van karakter, terwijl de politiek juist de
andere kant opgaat en, gebruikmakend van het democratisch recht op zelfbeschikking,
steeds meer nieuwe staten en staatjes vormt.
Dat gaat op den duur wringen, ja, het wringt al. Wat Nederland betreft, hoeft
slechts verwezen te worden naar de verwerping van de Europese ‘grondwet’ op 1
juni 2005.
NRC Handelsblad van 13-09-2007, pagina 7

De korte en de lange termijn
Is het toeval dat de twee grote seculiere partijen, de PvdA en de VVD, ongeveer
tezelfder tijd een crisis doormaken? Of is er ergens, los van personen en incidenten,
eenzelfde oorzaak aan te wijzen? Het is de vraag naar de invloed van de korte en de
lange termijn in de geschiedenis.
Het ligt voor de hand dat dagbladen en televisie zich voornamelijk bezighouden
met de korte termijn. Dat is immers de reden van hun bestaan. Een dagblad is een
dagblad. In het nummer van gisteren wordt, zo luidt een oud gezegde, de vis van
vandaag ingepakt. De televisie is nog vluchtiger, en die vluchtigheid beheerst het
hele politieke leven.
Dat was het thema van Marc Chavannes' column in de krant van zaterdag jl.
‘Parlement tussen vluchtigheid en verwarring’, luidde de kop erboven. Aanleiding
vormden de crises in VVD en PvdA, maar die zijn slechts symptomen van een diepere
kwaal, waarvan het korte parlementaire leven van de meeste Kamerleden een ander
is. Dit allemaal becommentarieerd door een rei van ‘eendagsfilosofen’. Maar in
dezelfde krant stonden ook twee artikelen die zich met de lange, zelfs zeer lange
termijn bezighielden. Het ene (eigenlijk zijn het er twee) gaat over de Duitse
demograaf Gunnar Heinsohn, auteur van Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg
und Fall der Nationen, dat in Duitsland al een zevende druk beleeft. Hierin betoogt
hij dat Europa aan ‘demografische zelfmoord’ ten onder gaat.
Het andere is van de Amerikaan Benjamin Barber, waarvan de inhoud eveneens
goed door de kop wordt samengevat: ‘De infantilisering van de consument is een
bedreiging voor de democratie’ - een verre naklank van het ‘puerilisme’, dat Huizinga
zeventig jaar geleden als een van de kenmerken van de hedendaagse cultuur
brandmerkte.
Als de door de Duitser en de Amerikaan gesignaleerde langetermijntrends geen
hersenspinsels zijn, maar werkelijkheid, dan is het een werkelijkheid die door de
meesten van ons nauwelijks als zodanig wordt waargenomen. Het zijn eerder de
gebeurtenissen van de dag waarvoor zij gevoelig zijn en waarop zij reageren. Waarom
zou de lange termijn hun interesseren? Dan zijn we immers, volgens het woord van
lord Keynes, allemaal dood.
Maar laten wij toch eens een langetermijnperspectief construeren waarin de crises
waarin de VVD en PvdA zich vandaag bevinden, beide passen. Zou het niet kunnen
zijn dat de twee partijen, beide afstammelingen van de Verlichting, eigenlijk hun
doelen hebben bereikt, uitgediend hebben? We leven immers in een liberale
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verzorgingsstaat. Welke grote doelen blijven hun nog over? Is dat misschien de
gemeenschappelijke noemer waaronder beide crises gerangschikt kunnen worden?
Zoals met alle crises het geval is, smeulden die beide crises al lang. In 2002
incasseerde de PvdA, als gevolg van de Fortuynrevolutie, haar grootste nederlaag
(zij viel van 29 op 15 procent van de stemmen terug). Sindsdien is zij, volgens haar
oud-voorzitter Rottenberg, ‘totaal de koers kwijt’. Dat dit ook voor de VVD geldt,
hoeven we na vorige week toch zeker niet meer te zeggen?
Maar welke partij bleek het best bestand tegen die tsunami? Het was de partij wier
ondergang acht jaar tevoren was voorspeld: het CDA. In 1994 was dit immers
teruggevallen van 35 op 22 procent, maar in 2002 behaalde het weer 28 procent. Het
CDA bleek de enige stabiele factor in het politieke spectrum.
Hiermee werd aangetoond dat we op z'n minst voorzichtig moeten zijn met politieke
voorspellingen. Maar belangrijker is dat PvdA en VVD, ondanks gedeeltelijk herstel,
gevoeliger zijn gebleken voor existentiële crises dan het CDA. Wat is de verklaring
daarvan? Die alleen maar te zoeken in ongelukkige lijsttrekkers of knullige
verkiezingscampagnes is onbevredigend.
Zo'n eendagsverklaring is te onbevredigender, omdat in de omringende landen
sociaal-democraten en liberalen er niet veel beter voor staan. In Duitsland bevinden
de eersten zich, als coalitiegenoten van een de show stelende christen-democrate, in
een malaise. Bovendien worden zij, evenals de PvdA, op hun linkerflank bedreigd
- in het Duitse geval de Linkspartei. En de liberalen? De FDP is altijd procentueel
kleiner gebleven dan de VVD.
In Frankrijk is de socialistische partij, na de overwinning van Sarkozy, volstrekt
verdeeld. Vooraanstaande socialisten zijn bezweken voor aanbiedingen die de nieuwe
president deed. En het liberalisme heeft in het colbertistische Frankrijk nooit echt
grond onder de voeten gekregen.
De neer waarin de Nederlandse sociaal-democraten en liberalen zich bevinden, is
dus geen uitzondering in Europa. Dat maakt het des te plausibeler om naar oorzaken
te zoeken die de beperkingen van plaats en tijd overstijgen. Meer dan suggesties en
veronderstellingen kan zo'n zoektocht niet opleveren, maar die kunnen op zichzelf
al versoberend werken.
Wat Nederland betreft: de verklaring is nog niet gegeven waarom het CDA zo'n
stabiele factor is gebleven - en dat terwijl de kerken leeg blijven lopen - terwijl PvdA
en VVD, die eens de toekomst met zich leken te hebben, in verwarring zijn. Is het
nostalgie? Is het omdat zijn pretenties moeilijker gefalsifieerd worden dan die van
seculiere partijen? Straalt er rust vanuit te midden van de woelige baren? Maar
indirect, en op korte termijn, krijgt ook het CDA de instabiliteit van de andere te
voelen. Door de crisis in de VVD is die partij voorlopig geen geloofwaardig alternatief
waarmee het CDA zijn coalitiegenoot kan dreigen. Dat maakt, paradoxalerwijs, de
positie van de PvdA sterker. De stabiliteit van het hele land is in het geding. Voor
leedvermaak is geen plaats.
NRC Handelsblad van 20-09-2007, pagina 7

Een keuze tussen twee kwaden
Als het aan het kabinet ligt, zal er geen referendum gehouden worden over het
Europese hervormingsverdrag, dat in de plaats moet komen van het in 2005 door
Nederland en Frankrijk afgewezen grondwettelijk verdrag. Aldus heeft het kabinet
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vorige week vrijdag besloten. ‘Een nieuw referendum is niet nodig en niet wenselijk’,
zei minister-president Balkenende.
Dit besluit heeft bij mij gemengde gevoelens - tegenwoordig heet dat een dubbel
gevoel - gewekt: enerzijds een gevoel van opluchting, anderzijds heeft het me ook
een vieze smaak in de mond gegeven.
Eerst het gevoel van opluchting. Anders dan sommige politici ben ik helemaal
niet zo optimistisch over de uitslag die een nieuw referendum te zien zou geven. Wie
denkt dat de kiezers nu wél ja zouden stemmen, denkt dat ze kennis zouden hebben
genomen van de tekst van het nieuwe verdrag. Maar dat is helemaal niet zo. De
meerderheid van de nee-stemmers had op 1 juni 2005 ook geen kennis genomen van
de tekst van het grondwettelijk verdrag. Het is grotendeels om andere redenen
afgestemd dan ‘Europa’.
In een boekje over de nederlaag van de PvdA bij de verkiezingen van november
jl. (Verloren slag) zeggen Frans Becker en René Cuperus het aldus:
‘Uit focusonderzoek is gebleken dat het nee van 1 juni (2005) veel verder reikt
dan alleen Europa. “Europa” is het slagveld gebleken van een veel bredere
vertrouwenscrisis tussen “de politiek” en de Nederlandse bevolking.’ De vraag is of
die vertrouwenscrisis na ruim twee jaar verdwenen is. Zo niet, dan is de kans groot
dat een tweede referendum eveneens een nee zou produceren.
Als dat zo zou zijn, dan moet Nederland heus niet denken dat het in z'n eentje door
onderhandelingen met de 26 partners van de Europese Unie zou krijgen wat het wil.
Het zou waarschijnlijk niet eens tot heronderhandeling komen, en Nederland zou
zonder enige invloed op het verdere beleid van de EU achterblijven.
De toestand zou anders zijn dan na het nee van 1 juni 2005. Toen had namelijk
Frankrijk ook nee gestemd. Nu is Frankrijks gewicht in de EU groter dan dat van
Nederland. De EU houdt daarom meer rekening met Franse dan met Nederlandse
wensen. Na 1 juni 2005 kon Nederland dus min of meer in de luwte van Frankrijk
de ontwikkeling afwachten.
Nu heeft president Sarkozy echter beslist dat er in Frankrijk geen nieuw referendum
zal worden gehouden over het hervormingsverdrag. Zou Nederland daarentegen wél
weer een referendum houden en zou de uitslag daarvan opnieuw een nee zijn - waarop
de kans groot is - dan zou Nederland niet meer van die luwte kunnen profiteren en
helemaal alleen staan.
Een tweede nee mag dus niet geriskeerd worden. Bolkestein blijkt dit risico wél
te willen aangaan, want in de Volkskrant fulmineerde hij onlangs tegen diegenen die
‘het electoraat voor een stel kleuters houden die niet in staat zijn op nuchtere wijze
voors en tegens af te wegen’. Hij is dus voor een tweede referendum.
Nu, het gaat er niet om of het electoraat niet in staat is de voors en tegens van een
verdrag af te wegen. Het gaat erom of het daar zin in heeft, en daar zet ik een flink
vraagteken achter. In een opwelling van balorigheid of onvrede heeft in 2002 het
electoraat meer stemmen aan de Lijst Pim Fortuyn (17 procent) gegeven dan aan de
PvdA en de VVD. Zoiets kan weer gebeuren.
Nogmaals: dat risico moet niet genomen worden. Daarom ben ik opgelucht dat
het kabinet het niet op een nieuw referendum wil laten aankomen. En, naar sindsdien
bleek, de fractie van de PvdA ook niet. Daarmee is het gevaar voorlopig bezworen.
De geest is weer in de fles gestopt. Maar voor hoelang?
Nu het andere ingrediënt van mijn gemengde gevoelens: de vieze smaak die het
kabinetsbesluit van vrijdag bij mij heeft achtergelaten. Hier ben ik het wél eens met
wat Bolkestein in de Volkskrant schreef:
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‘[...] er is wel een referendum over het eerste ontwerpverdrag gehouden. Dan is
het consequent nu ook een referendum te houden, want de veranderingen zijn gering.
Doet de regering dat niet, zullen de mensen allicht denken: wat de dames en heren
politici door de voordeur niet gelukt, doen zij nu door de achterdeur. Dit zal het
eurocynisme vergroten.’
En niet alleen het eurocynisme. Ook de algemene weerzin tegen ‘de politiek’,
waarvan in 2002 twee grote partijen, die, hoe men ook verder over ze mag denken,
in elk geval pijlers van onze democratie zijn, al bijna te gronde zijn gegaan. Ook dat
is een groot risico.
Het kabinet heeft dus, door met zijn besluit een risico (voor Nederlands
internationale positie) weg te nemen, een ander risico (voor binnenlandse stabiliteit)
vergroot. Welk risico weegt het zwaarst? Bij mij, per slot van rekening, het eerste.
Waarom? Omdat ik referenda sowieso - dus los van het onderwerp - afwijs als een
eerste stap naar een soort volksdemocratie, die de deur opent naar nog ergere
staatsinrichtingen.
Daarom is het beter dat de weg naar het referendum (dat toch al een Fremdkörper
is in ons stelsel van vertegenwoordigende democratie) geblokkeerd wordt. Beter laat
dan nooit. En het is al laat, misschien zelfs te laat.
NRC Handelsblad van 27-09-2007, pagina 7

Een wij veronderstelt een zij
Merkwaardig hoe snel er in de pers en elders gereageerd is op het rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Identificatie met Nederland, dat
onlangs aan het kabinet werd aangeboden. Weldra verschenen uitvoerige besprekingen
ervan, meestal kritische.
Zelf heb ik ongeveer een week nodig om zo'n boekwerk van ruim 200 bladzijden
te lezen en te digereren, en dan moet ik daar nog tijd vrij voor maken. Welnu, dat
heb ik niet gedaan. Ik heb niet meer gedaan dan er afgelopen weekeinde in zitten
lezen, maar wél gericht. Ik heb namelijk gezocht naar wat het rapport zegt over taal,
volgens mij een van de voornaamste herkenningssignalen van een identiteit. Welnu,
dat is niet veel. In één alinea wordt vermeld hoe belangrijk in het negentiende-eeuwse
Europa het taalonderwijs was voor de schepping van nationale identiteiten bij volken
die toen nog nauwelijks een nationaal bewustzijn hadden en vaak vele, onderling
amper verstaanbare dialecten spraken.
Dat is juist en al eerder gezegd. Bovendien: nog altijd is de grote diversiteit aan
talen een groot beletsel voor de vorming van een Europese identiteit. De Nederlander
herkent nog onmiddellijk de Duitser, hoe goed hij overigens ook Nederlands mag
spreken - om van andere volken niet te spreken.
Trouwens, ook in één en hetzelfde land bestaan de regionale dialecten en tongvallen
nog, hoewel zij, voornamelijk als gevolg van de homogeniserende televisie, snel
minder worden. Maar ‘van veel ministers en staatssecretarissen kun je nog steeds
vrij nauwkeurig vaststellen waar ze vandaan komen’, schrijft Marc van Oostendorp
in het laatste nummer van Onze Taal. Daarmee identificeren zij zichzelf.
In een nationale identiteit, waarmee een natie zich onderscheidt van andere naties,
bestaan dus vele subidentiteiten, herkenbaar aan hun taal (of liever: taalgebruik) en
tongval. En waar die regionale herkenningssignalen verdwijnen, komen er andere
voor in de plaats. Het Poldernederlands bijvoorbeeld, dat voor niet ingewijden moeilijk
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te begrijpen is, of het Gooise Nederlands van de televisie. En dan heb ik het nog niet
eens over de vele vormen van Nederlands die allochtonen spreken.
Maar het zijn niet alleen die subidentiteiten die Nederland (en ongetwijfeld ook
andere landen) maken tot een labyrint van identiteiten. Klassen bestaan ook nog,
hoezeer ook ontkend. Ja, er komen er steeds nieuwe bij. En iedere klasse heeft haar
eigen taalgebruik, waarmee zij zich onderscheidt (en ook wenst te onderscheiden)
van andere. Carry van Bruggen sprak al in haar Hedendaagsch fetischisme (1925),
dat zij eerst de titel De taal had willen geven, van de ‘dubbele functie’ van de taal:
‘als grensbepaling en bindmiddel’.
Onlangs wees ik er hier op dat medio jaren dertig het woord ‘kroeg’ voor
studentensociëteit bij Leidse corpsleden taboe was, terwijl het tien jaar tevoren nog
gebruikelijk was. De oorzaak van deze verandering in taalgebruik was volgens mij
deze: er kwamen steeds meer studenten die geen lid van het corps werden, maar wél
hun eigen sociëteit hadden, die zij dan ‘kroeg’ noemden. Om zich van hen te
onderscheiden, grepen de corpsleden weer terug op het officiële ‘sociëteit’. Maar ze
bleven spreken over ‘kroegcommissie’. Logica had er dus niets mee te maken.
Ander voorbeeld. Onlangs vroeg ik aan iemand wat haar indruk was van een derde,
die ik nog niet ontmoet had. Haar antwoord was: ‘O, heel geschikt. Hij zegt alleen
“smakelijk eten”.’ Daarmee typeerde zij hem als niet te behoren tot ‘ons soort
mensen’, bij wie die uitdrukking, zacht gezegd, niet gebruikelijk is. Alweer het
taalgebruik als herkenningssignaal van een identiteit.
Om Carry van Bruggen nog eens te citeren: ‘Wie een wezenlijk geestelijk contact
zoekt, zal zich met grote angstvalligheid aan het geldende taalgebruik houden, daar
hij immers weet hoe de geringste afwijking lachwekkend werkt - ook als zij de
voorkeur zou verdienen boven de gangbare vorm. Het kennen van de code is de enige
weg tot begrip.’ Maar hoe leer je de code van een bepaalde groep kennen?
Zo blijkt dat regionale identiteiten doorkruist worden door sociale identiteiten, en
wanneer er wegvallen komen er andere voor in de plaats. De zucht van groepen zich
te onderscheiden van andere - het wij-zijdenken - is onuitroeibaar, en het taalgebruik
is een van de instrumenten ervan. Er is trouwens nóg een identiteit die erdoorheen
loopt: de godsdienstige, hoewel haar herkenbaarheid steeds meer verwatert.
Ik kan mij voorstellen dat de WRR het niet als zijn taak zag tot deze details af te
dalen. Zijn rapport was voor mij dan ook slechts een aanleiding om aandacht te
vragen voor deze verschijnselen, waarvoor, omdat zij eigenlijk niet mogen bestaan,
vaak de ogen gesloten worden. Zo sloten vurige voorstanders van een verenigd
Europa ook vaak de ogen voor de wezenlijke verschillen tussen Europeanen.
Maar laat ik tot het rapport terugkeren. In het begin zegt het: ‘Het benadrukken
van (nationale) identiteit markeert niet alleen wie erbij horen, maar ook wie er niet
bij horen. Het gaat bij identiteit gelijktijdig om insluiting en uitsluiting en de grens
daartussen. Spreken over een “wij” veronderstelt een “zij” en omgekeerd.’ Zeer juist.
Wij-zijdenken is dus onvermijdelijk. Een identiteit in een luchtledig bestaat niet.
Altijd moet de ander erbij betrokken worden.
Joep Leerssen vat het goed samen in zijn boek De bronnen van het vaderland: taal,
literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890 (2006) (niet genoemd in de
toch zeer uitvoerige literatuurlijst van het rapport): ‘Identiteit is een historisch product.
Identiteit wordt gecultiveerd om houvast te verschaffen in politieke onzekerheid.
Identiteit is een silhouet dat vorm krijgt aan zijn buitenrand. Identiteit komt van
buitenaf en wordt op een buitenwereld veroverd. Identiteit is, kortom, iets wat men
zich toe-eigent.’
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Anders dan prinses Máxima wil, heeft Nederland wel degelijk een identiteit, maar
die kan slechts negatief gedefinieerd worden: anders dan anderen - zoals de anderen
ook anders dan anderen zijn.
NRC Handelsblad van 04-10-2007, pagina 9

Een oorlogsheld
‘Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Mr. Siebren Erik
Hazelhoff Roelfzema, in leven lid van de Leidse Studenten Vereniging. Ons
medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Namens de L.S.V. Minerva: het Collegium
en de Commissie. Leiden, 1 oktober 2007.’
Deze overlijdensannonce stond zaterdag jl. in deze krant (en op 2 oktober in de
Volkskrant). Er staat één foutje in: Hazelhoff Roelfzema is nooit lid geweest van de
Leidse Studenten Vereniging Minerva, wél van haar voorganger, het Leidsche
Studenten Corps.
Maar die annonce is om een andere reden interessant: er staat niet bij waaróm Erik
Hazelhoff aldus geëerd wordt. Daar zou de argeloze lezer de conclusie uit kunnen
trekken dat iedereen die ooit lid is geweest van die club (of van haar voorganger),
bij overlijden door het bestuur wordt herdacht. Ik bijvoorbeeld te zijner tijd, want ik
ben ook lid van die club geweest, en wel tegelijkertijd met Hazelhoff.
Maar dat zal niet gebeuren. Hazelhoff was ‘de perfecte oorlogsheld’ (zoals Elsevier
hem in een In Memoriam noemt) en ik niet. Daarom heb ik er vrede mee dat de LSV
Minerva mij niet zal gedenken. Maar het corps heeft wel meer oorlogs- of
verzetshelden gekend, en ik kan mij niet herinneren dat zij bij hun overlijden aldus
geëerd zijn geweest. Een gebrek aan logica dus?
Daarmee wil ik niets afdoen aan Hazelhoffs verdiensten, want die zijn, in de jaren
1940-1945 althans, buitengewoon groot geweest. Hij was inderdaad de oorlogsheld
zoals die anders bijna alleen in romans voorkomt en zoals hij in de film Soldaat van
Oranje werd geportretteerd.
Maar was hij ook een groot ‘Leienaar’, zoals hij daarin eveneens wordt
weergegeven? Als tijdgenoot (in hetzelfde jaar geboren, maar een jaar ouder in
studiejaren) kan ik mij dat niet herinneren. Zelf was hij daar heel eerlijk over: die
‘mythe is pas later ontstaan’, zei hij in een interview met het Leidse studentenblad
Mare. Een mythe dus, gecreëerd door die film.
Ook dat komt niet in mindering op zijn verdiensten. Een avonturier als hij moet
het corpsleven maar een pueriel aftreksel van het werkelijke leven gevonden hebben.
Al in zijn eerste jaar als student was hij, met één dollar op zak, naar Amerika gegaan,
waarover hij een boek schreef, Rendez-vous in San Francisco. Niet veel Leienaars
zouden hem dit nagedaan hebben. In Leiden wekte het boek dan ook nogal wat
kinnesinne.
Zelf heb ik hem in Leiden nauwelijks gekend. Wél was hij, al vóór dat boek,
bekend; en wel omdat in zijn groentijd niemand minder dan de corpspraeses een
bierglas vanuit de verte naar een menigte groenen had gegooid, welk glas Hazelhoff
toevallig trof. Sindsdien liep hij met een groot verband om zijn hoofd rond. Ook
vervulde hij een memorabele travestierol in het groenentoneel.
Deze herinneringen geven mij aanleiding tot een paar excursies. De praeses van
dat glas heette Ernst de Jonge, een man van grote kwaliteiten - hij studeerde af tijdens
zijn praesidiaat (wat op z'n minst van grote zelfdiscipline getuigde) - maar ook een
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wildeman. De ironie van het lot heeft gewild dat ook hij een held zou worden: hij
werd vanuit Engeland boven Nederland gedropt en kwam, verraden, in een
concentratiekamp om.
Of was er, behalve van verraad (het Englandspiel), ook van amateurisme sprake?
Iemand die in de oorlogsjaren ook in Londen verbleef (en later eveneens op een
gevaarlijke missie zou worden uitgestuurd), vertelde mij eens dat hij, in de zomer
van 1941 langs de Nederlandse Club in Sackville Street lopend, daaruit een luid
geroezemoes hoorde. Wat is hier aan de gang? vroeg hij. Antwoord: Ernst de Jonge
geeft een afscheidspartij, omdat hij morgen boven Nederland gedropt wordt. Mijn
andere excursie heeft met de groentijd als zodanig te maken. Ik heb nooit geloofd in
de opvoedkundige waarde ervan, waarvan andere reünisten hoog opgeven. Het enige
wat je er leerde was: je drukken, niet opvallen, niet de aandacht trekken - wat
misschien een bruikbare, maar niet bepaald edele eigenschap is. Hazelhoffs moed
kan moeilijk een erfstuk van zijn groentijd zijn geweest.
Overigens heb ik de indruk dat de groentijd - nu met een eufemisme
kennismakingstijd genoemd - tegenwoordig meer excessen voortbrengt dan ik in
mijn tijd heb meegemaakt. Uitspattingen zoals die onlangs uit Delft tot de
buitenwereld doordrongen, kwamen niet voor (op dat bierglasincident na misschien).
‘De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind’, dichtte Henriëtte Roland Holst.
Helaas is haar voorspelling nog niet bewaarheid (ook buiten het studentenleven niet).
Misschien was mijn groentijd vrij tam omdat in Leiden toen nog de herinnering
vrij vers was aan een groentijdsschandaal dat zich in 1911 had voorgedaan. Deze
keer geen gewelddadigheden, maar obscene teksten in het groenentoneel. Het
collegium (bestuur) zag daarin aanleiding af te treden, hoewel het niet schuldig (maar
wel verantwoordelijk) was. Het Delftse bestuur heeft dit voorbeeld kennelijk niet
gevolgd.
Terug naar Hazelhoff Roelfzema. Zoals ik zei, heb ik hem nauwelijks gekend. Ik
heb, geloof ik, zelfs nooit een woord met hem gewisseld. Toch staan we naast elkaar
op een foto die nog wel eens gereproduceerd wordt. Die werd genomen op een
kroegjool die uitbarstte toen, op 29 september 1938, het nieuws was doorgekomen
van het akkoord van München. De vrede was gered (althans, naar blijken zou, voor
slechts een klein jaar), maar wél ten koste van Tsjechoslowakije, dat aan Hitler
overgeleverd werd. Geen reden om daar nu met trots op terug te kijken.
Maar daar bekommerden we ons toen niet om, ook Hazelhoff kennelijk niet. Het
is toeval dat ons op die foto samenbracht. Tekenender voor die tijd is dat zijn andere
buurman iemand is die wél een vriend van hem was; die zou enkele jaren later als
SS'er aan het Oostfront sneuvelen. Fata van een generatie, die bijna uitgestorven is.
NRC Handelsblad van 11-10-2007, pagina 7

Een gefrustreerde nationalist
‘Amper tien jaar geleden was de Nederlandse identiteit een anachronisme, dat je
alleen kon aantreffen in verstofte schoolboekjes [...]. Voor het overige
vertegenwoordigde de Nederlandse identiteit iets waar je zo min mogelijk mee te
maken wilde hebben.’
Dit schreef Willem Breedveld in Trouw van 10 oktober, en ik kan dit uit eigen
ervaring beamen. Zelfs ruim veertig jaar geleden, nog vóór de revolutie van de jaren
'60, werd je al raar aangekeken wanneer je het over de nationale identiteit had. Ik
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deed dat in deze rubriek nogal eens, en dat bezorgde mij van een collega het etiket
‘gefrustreerde nationalist’.
Gefrustreerd misschien wel, maar nationalist? Ben je nationalist wanneer je je
interesseert voor het wel en wee van de groep waar je toevallig toe behoort, in dit
geval de Nederlandse natie? En wanneer je probeert uit te vinden wat haar, met al
haar onderlinge verschillen, verschillend maakt van andere naties?
Maar ja, deze belangstelling voor de eigen natie was toen verdacht. Niet alleen
moesten we toen allemaal Europees, dus juist niet nationaal, denken; maar ook deden
de woorden natie en nationaal denken aan het nationaal-socialisme, dat we net beleefd
hadden (misschien zelfs aan nazi). Ze waren taboe. Zo bleef de Duitse bezetting
nawerken - tot op de dag van vandaag.
Het verschil is echter dat sinds kort de identiteit niet meer taboe is als topic van
discussie. Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of ze hebben het erover - tot
vervelens toe. Het laatste boek erover belandde deze dagen op mijn tafel: Nederland
tussen nut en naastenliefde. Op zoek naar onze cultuur van Arnold Enklaar (uitg.
Scriptum).
Zelfs het koninklijk huis doet eraan mee. Ja, prinses Máxima gooide olie op het
vuur met haar toespraak van 24 september. Het moet nog nodig gezegd worden dat
het koninklijk huis geen invloed uitoefent! Al is die invloed misschien niet altijd die
welke het verwacht had.
In die toespraak zei ze dat ze ‘de’ Nederlandse identiteit niet had gevonden. Dat
was misschien meer onverstandig dan onjuist. Die identiteit kun je alleen maar vinden
als je haar vergelijkt met die van anderen, en wanneer je dat doet, loop je het risico
- zeker als lid van het koninklijk huis - op heel wat meer tenen dan alleen Nederlandse
te trappen.
Of haar toespraak intussen ook in haar geboorteland, Argentinië, stof heeft doen
opwaaien, weet ik niet. Het zou kunnen, want ze zei ook dat ‘de’ Argentijn niet
bestaat. Ook daarin heeft ze waarschijnlijk gelijk, maar dan rijst wel de vraag: wat
maakt Argentinië dan verschillend van andere landen, te beginnen zijn buurlanden?
In Europa hebben de meeste landen nog hun eigen talen. Daardoor onderscheiden
ze zich van elkaar. Maar in Latijns-Amerika? Daar spreken ze allemaal Spaans
(behalve de Brazilianen). Wat onderscheidt Argentinië van zijn eveneens
Spaanssprekende buurlanden, Chili, Uruguay en Paraguay?
Zelfs de Latijns-Amerikaanse solidariteit houdt niet over. In de jaren '30 bevochten
Paraguay en Bolivia elkaar over de Gran Chaco (150.000 doden). In de jaren '40 was
er oorlog tussen Peru en Ecuador. In 1969 voerden Honduras en Salvador de
‘voetbaloorlog’ tegen elkaar (20.000 doden). Maar was er dan tenminste iets van
solidariteit tegen buitenstaanders te bekennen? In de Falklandoorlog (1982) hielp
Chili Engeland tegen Argentinië. Mevrouw Thatcher was daar generaal Pinochet
eeuwig dankbaar voor.
Er moeten dus andere verklaringen dan de taal zijn waarom die landen van elkaar
verschillen, met andere woorden: ieder zijn eigen identiteit heeft. Anders zouden ze
allang één zijn in plaats van oorlog tegen elkaar te voeren. Misschien kan Máxima
ons dat bij gelegenheid uitleggen.
Een lezer verwijst mij naar wat meer dan honderd jaar geleden Cd. Busken Huet
in zijn Het land van Rembrand (1882-1884) over de Nederlandse identiteit schreef:
of liever: naar wat daarover te vinden is in de dit jaar verschenen biografie van Huet
door Olf Praamstra. Dus beide boeken daarover eens nageslagen (wat niet gemakkelijk
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was, omdat mijn exemplaar van Het land... een andere editie is dan die waarnaar
Praamstra verwijst).
Het blijkt dat Huet de taal niet als wezenlijk element van een identiteit beschouwt.
Integendeel: ‘Nederland zou het Belgische voorbeeld moeten volgen door het Frans
als “hoogere moedertaal” aan te nemen. Dan zou het niet langer [...] van de beschaafde
wereld als afgesneden blijven.’ En toch was Huet een nationalist, zij het een
gefrustreerde. Overigens heeft zijn pleidooi het niet gewonnen - zelfs niet in België.
Meer waarde hecht Huet aan de godsdienst als identiteitsbepalende factor. ‘In de
zeventiende eeuw’, zo betoogde hij in Het land van Rembrand, ‘had de godsdienst
in de vorming en de bloei van de natie een cruciale rol gespeeld: daarvan ging een
enorme stimulans uit op de daadkracht van de bevolking.’ (Hier volg ik Praamstra,
omdat ik de desbetreffende passage niet in Het land... heb kunnen vinden.) Wél een
direct citaat: ‘Het glansrijkst tijdperk der Nederlandsche geschiedenis [...] is met de
wittebroodsweken der theokratie samengevallen.’ Maar: ‘Naarmate het calvinistische
hart der Nederlanders flauwer is gaan kloppen [...] is Nederland allengs een
mogendheid van de tweede rang geworden.’ En dit zegt een man die zelf, hoewel
als Waals predikant begonnen, zijn geloof heeft afgezworen!
Maar het is waar dat de godsdienst, in zijn calvinistische gedaante, zijn stempel
heeft gedrukt op de Nederlandse identiteit - en nóg drukt, als was het slechts in de
schrifturen van hen die, als Jan Wolkers, Maarten 't Hart of Jan Siebelink, er nog
steeds niet los van zijn. Deze erfenis alleen al onderscheidt de Nederlandse cultuur
van die van het lutherse Duitsland - om niet te spreken van die van onze zuidelijke
taalgenoten.
Identiteiten zijn aan voortdurende verandering onderhevig, maar houden sporen
van het verleden in zich. Zo schijnt de godsdienst on the way out, maar het is ‘de
vraag of de secularisatie in West-Europa een permanent en onomkeerbaar proces is’
(aldus Mark Lilla, auteur van The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern
West, in een vraaggesprek met De Groene Amsterdammer van 12 oktober).
NRC Handelsblad van 18-10-2007, pagina 7

Het hellend vlak
Rita Verdonk, die zojuist de beweging ‘Trots op Nederland’ heeft opgericht, heeft
zich eens een bewonderaarster van Thorbecke genoemd, wiens werken, zo zei zij,
op haar nachtkastje lagen. Een stevig nachtkastje moet dat zijn! Hoe het ook zij, haar
dagelijkse en nachtelijke bezigheden zullen haar belet hebben ooit iets van
Schopenhauer te lezen.
Had ze dat wel gedaan, dan zou zij, bij het kiezen van een naam voor haar
beweging, misschien een andere keus hebben gedaan, want volgens die Duitse filosoof
- tien jaar ouder dan, maar net zo actueel als Thorbecke - is nationale trots ‘de
goedkoopste soort trots van trots, want hij verraadt in degene die daarmee behept is,
het gebrek aan individuele eigenschappen waarop hij trots zou kunnen zijn’.
Of om onze eigen Carry van Bruggen te parafraseren: die trots is gegrondvest op
de verheffing, de verhoging, de morele instandhouding van het Ik. Wie zelf volstrekt
niemendal is, kan zich, in Nederland, dan altijd nog geestelijk nazaat van De Ruyter,
Rembrandt en ...Thorbecke wanen, terwijl hij geen enkel aandeel heeft gehad in hun
verdiensten.
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Op lager niveau is die verheffing en instandhouding van het Ik te vinden bij
supporters van het Nederlands elftal, die zich met de gekste attributen tooien, zolang
ze maar oranje zijn. Enig persoonlijk aandeel in de prestatie van dat elftal hebben
zij niet. (In andere landen pronken supporters ook met tribale kentekenen, de Denen
bijvoorbeeld met van koeiehorens voorziene Vikinghelmen.)
‘Trots op Nederland’ doet dus een beroep op de laagste kudde-instincten, die
noodzakelijkerwijs gepaard gaan met vreemdelingenhaat. Let wel: je kunt je
verbonden voelen met eigen land, het zelfs liefhebben, zonder er bepaald trots op te
zijn. Trouwens: op welk Nederland moeten wij trots zijn? Op het Nederland dat
Srebrenica op zijn geweten heeft? Op Nederland waarin Pim Fortuyn en Theo van
Gogh werden vermoord? Dat zijn eerder aanleidingen tot schaamte.
Nu kunnen we daar gemakkelijk over smalen, maar dat alles betekent niet dat Rita
Verdonk geen succes beschoren is. Ook Pim Fortuyn appelleerde met succes aan
kudde-instincten, en Wilders en Marijnissen doen dit ook, ieder op eigen manier.
Mits slim en eerder gemoedelijk dan fanatiek aangepakt, kan zo'n direct beroep op
de massa meer dan een strovuur blijken. Marijnissen heeft dit aangetoond.
Het directe beroep op de massa is geen nieuw verschijnsel. In de eerste helft van
de vorige eeuw hebben Mussolini en Hitler, in hun streven naar macht, dat ook
gedaan. Dat was met het communisme niet het geval. Dit had er dan ook minder
behoefte aan om, door eerbewijzen aan de democratie als referenda, te bewijzen dat
het de steun van het volk had.
Dit wil niet zeggen dat Verdonk, Wilders en Marijnissen gelijkgesteld kunnen
worden met die demonen van de twintigste eeuw. Hun ideologieën en intenties zijn
andere. Maar als sociaal verschijnsel, waarvan zij de onbewuste, dus in zekere zin
onschuldige exponenten zijn, hebben hun bewegingen meer gemeen met de terribles
simplificateurs dan met Thorbeckes indirecte democratie, die nog ons staatkundig
bestel is.
Maar als die faalt of haar zelfvertrouwen verliest en concessies gaat doen aan de
directe democratie, dan plaatst zij zichzelf op een hellend vlak. Dat zij gefaald heeft
door lange tijd de problemen van de multiculturele samenleving te negeren, ja te
taboeïseren, is duidelijk. Dat velen zich daardoor van hún kant genegeerd voelden,
daartegen tenslotte in opstand kwamen en hun heil verwachtten van - zij het nog niet
terribles - simplificateurs, hebben we ook gezien.
Een van de concessies aan de directe democratie is het toelaten van het referendum,
dat in strijd is met de indirecte of vertegenwoordigende democratie die wij in
Nederland kennen. Het ‘biedt de volksvertegenwoordiging de mogelijkheid om haar
verantwoordelijkheid te ontlopen en de beslissing aan het oordeel van de kiezer over
te laten. Het is de methode van Pilatus: kies maar, ik was mijn handen in onschuld.’
Dit zei minister Donner een half jaar geleden in zijn Thorbeckelezing. En hij liet
daarop volgen: ‘En als het referendum eenmaal voorbij is, dan zit de
volksvertegenwoordiging met de brokken. Die zit dan met een uitspraak die
onaantastbaar is, een “willekeurige” uitkomst, die moet worden ingepast in de
consistentie en coherentie van de overige besluitvorming.’ Zie het referendum van
1 juni 2005, dat, tegen de meerderheid in de Kamer in, de Europese ‘grondwet’
afwees.
Kan dit proces teruggedraaid worden? Ogenschijnlijk heeft Lissabon vorige week
Europa weer op de rails gezet, maar intussen blijkt, volgens een recente enquête, 70
procent van de bevolking in de vijf grootste landen van de Europese Unie van mening
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te zijn dat dit resultaat aan een referendum moet worden onderworpen. In de kleinere
landen zal het wel niet anders zijn.
Kan deze vox populi straffeloos genegeerd worden? Of moet opnieuw het hellend
vlak betreden worden? Nieuwe referenda dragen het gevaar dat ook het zogenoemde
Hervormingsverdrag, substituut voor die ‘grondwet’, wordt afgewezen, en dan is het
uit met de Europese samenwerking in haar huidige vorm. De grote landen zullen dan
de zaak in handen nemen om te redden wat er te redden is, en de kleinere zullen zich
bij het resultaat ervan moeten neerleggen.
Is dit te pessimistisch? Ook de Amsterdamse hoogleraar Politieke Theorie J. de
Beus acht ‘instorting van het acquis communautaire, herstel van de traditionele
Realpolitik tussen grote mogendheden en terugkeer naar afzijdigheid door kleine
staten (...) niet meer denkbeeldig’ (in een lezing die hij op 30 oktober a.s. in Zwolle
gaat houden).
Tot microproporties teruggebracht, staat de VVD voor soortgelijk dilemma. De
officiële kaders zijn blij dat Verdonk weg is, maar daarmee dreigt de partij ook een
groot deel van haar electoraat kwijt te raken. Moet zij nu gaan concurreren met
Verdonk en proberen die kiezers - die op z'n best economisch liberaal zijn - te
behouden of terug te halen? Die strijd wint zij nooit. Of moet zij ‘uithuilen en opnieuw
beginnen’? Met, als 't moet, een Gideonsbende van echte thorbeckianen? Dan zou
zij moeilijk zich nog volkspartij kunnen blijven noemen.
NRC Handelsblad van 25-10-2007, pagina 7

Misschien gelijk, zelden relevant
Vorige week, op 25 oktober, stond er op deze pagina een groot artikel van J.H.
Sampiemon onder de kop: ‘De NAVO heeft geen bestaandsgrond meer’. En met
onderkop: ‘Na de val van de Muur werd geen concept voor eigen voortbestaan
ontwikkeld’. Die koppen dekten een analyse die ik bijna woord voor woord kan
onderschrijven. Sterker: kort na de val van de Muur, november 1989, was ik zelf al
tot soortgelijke conclusie gekomen.
Het is een slechte gewoonte om jezelf te citeren, maar deze keer kan ik het niet
laten eraan te herinneren dat op 6 maart 1990 - dus vier maanden na de val van de
Muur - hier betoogd werd dat de ‘premissen van de NAVO ingestort’ waren. Immers:
‘kan een bondgenootschap voortbestaan zonder vijand, zonder tegenstander? Valt
het niet uiteen in zijn afzonderlijkheden wanneer de vijand wegvalt?’ En: de NAVO
heeft ‘haar reden van bestaan (althans van ontstaan) grotendeels verloren’. Het is
dus geen nieuw probleem dat Sampiemon aansneed. De NAVO werd in 1949
opgericht om een eventuele agressie van de Sovjet-Unie op West-Europa te
voorkomen. In die missie is zij geslaagd: die agressie is er nooit gekomen, en ten
slotte is de Sovjet-Unie, met haar imperium in Midden-Europa, uiteengevallen. Met
meer recht dan president Bush zich in 2003 na de val van Saddam Hussein
aanmatigde, kan gezegd worden: Mission accomplished.
Sindsdien is de NAVO naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe missie, en
gedeeltelijk heeft zij die ook wel gevonden in Kosovo en Afghanistan. Maar kennelijk
inspireren en mobiliseren die missies minder tot eendracht dan het gevoel gezamenlijk
bedreigd te worden. De vijanden die bestreden moesten worden waren niet alleen
verder van ons huis, maar deels ook zeer diffuus, zo niet ongrijpbaar, geworden.
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Voor zo'n opdracht leent zich een organisatie moeilijk die veertig jaar
geconcentreerd en getraind is geweest op één vijand. Vandaar het povere respons
dat de Verenigde Staten - en ook Nederland in Uruzgan - van hun bondgenoten
krijgen om meer soldaten naar Afghanistan te sturen. Dat kan er ten slotte toe leiden
dat de VS, die al die tijd de motor van de NAVO zijn geweest, er genoeg van krijgen
en tot isolationisme terugkeren.
Trouwens, het einde van de Koude Oorlog (of: de val van de Muur) had ook het
bijna onvermijdelijke en eveneens voorspelbare effect dat de banden tussen de VS
en hun Europese bondgenoten losser werden. Na het verdwijnen van de sovjetdreiging
hadden de VS en Europa elkaar minder nodig. Het waren alleen de nieuwe
NAVO-leden uit Midden-Europa die nog geloofden in de mogelijkheid van een
dreiging vanuit Rusland en daarvoor hun steun zochten bij de VS, meer dan bij de
West-Europeanen.
Op zichzelf had dit proces weinig te maken met de rampzalige politiek van
president Bush, al heeft die het natuurlijk wel verhaast. Zelfs de trouwe bondgenoot
Groot-Brittannië neemt, onder Gordon Brown, meer en meer afstand van de VS. Een
Democraat in het Witte Huis zal het klimaat misschien iets verbeteren - dat hangt
overigens ook van de Europese bondgenoten af -, maar aan de geopolitieke gegevens
niets veranderen.
Was het dus maar beter geweest als de NAVO, vorige week in Noordwijk bijeen,
zichzelf ten grave had gedragen, zoals Sampiemon graag had gezien? Logisch zou
dat misschien wél zijn geweest, maar de politiek volgt niet altijd de wetten van de
logica. Er is ook een andere wet, en die wil dat het gemakkelijker is organisaties in
het leven te roepen dan op te heffen.
De NAVO mag dan haar oorspronkelijke reden van bestaan verloren en nog geen
andere gevonden hebben, als organisatie is zij nog een schatkamer van politieke en
militaire expertise, waarvan het lichtvaardig zou zijn zomaar afstand te doen.
Bovendien geeft zij de Europese leden nog een nabijheid tot de VS die zij als
niet-bondgenoten niet zouden hebben. Ook dat slaan zij niet zomaar in de wind - de
Midden-Europeanen, zoals gezegd, al helemaal niet.
Ook de Nederlandse regering (de enige waarvan verwacht kan worden dat zij er
kennis van genomen heeft) zal, al zal zij misschien Sampiemons analyse heimelijk
onderschrijven, zijn conclusie niet volgen. Waarom zou zij zich onnodig in een
isolement plaatsen? In de NAVO maakt zij nog enige kans dat naar haar geluisterd
wordt, daarbuiten niet.
Maar ook als die Nederlandse stem slechts redelijke dingen zou laten horen, dan
geldt nog wat een Engelsman eens gezegd heeft: The Dutch are always right, but
seldom relevant, al zal ons dat in het diplomatieke verkeer zelden zo direct in het
gezicht gezegd worden als president Chirac in 2003 deed, toen de Midden-Europese
landen hem niet wilden volgen in zijn anti-Amerikaanse koers: ‘Zij hebben een goede
kans laten lopen hun mond te houden.’
Dit is nu eenmaal de frustrerende positie van een klein land. De neiging van de
grote landen ‘ons over het hoofd te zien is, geloof mij, met geen pen te beschrijven’,
schreef Peter van Walsum, die, onder andere als oud-ambassadeur in Bonn en in de
VN-Veiligheidsraad, recht van spreken had. In zekere zin slaat dit ook terug op de
commentator in zo'n land. Zijn stem reikt nog minder ver dan die van zijn regering.
Is het daarom dat ik, naar het mij voorkomt, steeds minder aandacht schenk aan
zaken van wereldbetekenis, waarop mijn kijk misschien right is, maar zeker seldom
relevant, dan aan het binnenlandse discours, waaraan mijn bijdrage, naar ik mij soms
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verbeeld, althans relevanter is. Dit discours heeft onmiskenbaar provinciale trekken
- in Amsterdam niet minder dan in Den Haag. Niemand die voor een Nederlands
publiek schrijft (en gelezen wil worden), ontkomt daaraan.
NRC Handelsblad van 01-11-2007, pagina 9

Een stukje archeologie
Wie was Anthony Eden ook alweer? Sommigen herinneren zich misschien nog de
Eden hat, maar die is ook verleden tijd. Hij was Churchills opvolger - een opvolging
waar hij jaren op gewacht had - maar zijn premierschap duurde nog geen twee jaar.
Hij brak zijn politieke nek met de militaire actie tegen Egypte, dat in 1956 het
Suezkanaal genationaliseerd had. Daarmee raakte hij met de Verenigde Staten
gebrouilleerd, en dat was een doodzonde volgens de Britse code.
Zijn weduwe, zelf een Churchill (nicht van de grote man), heeft nu, dertig jaar na
de dood van haar man, haar memoires geschreven - een levensbericht dat, volgens
de recensent in de Frankfurter, een tegenwoordige generatie even ver van haar bed
moet voorkomen als het Congres van Wenen van 1815.
Is dit ook het geval met de herinnering aan Henk Vredeling, die vorige week
overleed? Hij was minister van Defensie in het kabinet-Den Uyl (1973-77), maar
het is vooral als kleurrijk man, die vele anekdotes op zijn naam had staan, dat hij
niet helemaal vergeten was. Waarschijnlijk dáárom werd hij in de media uitvoeriger
herdacht dan menige andere politicus uit dat tijdperk.
Mijn eerste herinnering aan hem dateert van zelfs nog een tiental jaren vóór dat
tijdperk. Het was medio jaren zestig, en ik werd uitgenodigd het jaarlijkse ‘Europese
Beraad’ van de Europese Beweging bij te wonen, hoewel ik geen lid van die club
was en zelfs - ten onrechte overigens - de naam had anti-Europees te zijn. Vredeling
was er ook, evenals andere coryfeeën, zoals Marga Klompé, Ivo Samkalden, Piet
Dankert - allemaal ook dood (en soms vergeten).
Met belangstelling volgde ik de discussie, die een discussie tussen bekeerden, zo
niet gelovigen, was. Aan het eind van de eerste avond stond iemand op - het was
Alfred Mozer, toen kabinetschef van Sicco Mansholt, Europees Commissaris in
Brussel. Hij zei zoiets als: ‘Nu hebben we de hele avond zitten discussiëren, maar
er is er één die de hele tijd zijn mond heeft gehouden, terwijl hij drie keer per week
in zijn krant schrijft dat er van ons Europese ideaal niets terecht zal komen.’
Daarmee bedoelde hij mij. Als gast had ik niet verwacht te moeten spreken.
Overrompeld als ik was stamelde ik enkele woorden, die ik besloot met de woorden
van Faust: ‘Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.’ In dit gezelschap
van gelovigen stuitte dit niet op veel begrip. Behalve bij Vredeling, die zei: ‘Ik ben
het altijd gloeiend oneens met Heldring, maar hij stelt wél de juiste vragen.’
Daar ben ik Vredeling altijd dankbaar voor gebleven. Het gaat mij in mijn rubriek
inderdaad niet om het afleggen van getuigenissen, maar om het stellen van - naar ik
hoop: juiste, althans relevante - vragen. Dat had Vredeling goed begrepen, anders
dan de meesten van zijn medegelovigen. Voor hen was iemand die vragen stelde
over het Europese ideaal, vanzelf al een anti-Europeaan. Vredeling daarentegen was
een overtuigd Europeaan. Zijn partijgenoot Den Uyl, die dat minder was, vond hij
de grootste nationalist die er bestond. Daarin had hij in zoverre gelijk dat socialistisch
dirigisme in één land zich moeilijk verdraagt met inspraak van een supranationaal
orgaan. Dat is één dilemma waar veel socialisten die tegelijkertijd vurige Europeanen
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waren, nooit zijn uitgekomen. Ook op ander gebied gedroeg Vredeling zich als een
buitenbeentje in eigen partij. Hij was van mening dat de consequentie van een verenigd
Europa tevens inhield dat het over een eigen kernmacht zou beschikken. Anders zou
het nooit zelfstandig kunnen zijn, maar altijd blijven afhangen van de Amerikaanse
bondgenoot. Ook in deze logica wilde zijn partij hem niet volgen.
Zelf volgde ik hem hier ook niet, maar niet omdat ik tegen atoomwapens was,
maar omdat, als Europa over een eigen kernmacht zou beschikken, het uit zou zijn
met de bescherming die Amerika, via de NAVO, Europa bood. ‘Als Europa
zelfstandig is, dan zijn wij het ook’, heb ik een veiligheidsadviseur van het Witte
Huis omstreeks die tijd eens horen zeggen. Einde van de NAVO dus. (Let wel: de
Koude Oorlog woedde nog, en Europa had toen Amerika meer nodig als beschermer
dan nu.) Hoe dit ook zij: toen ik in het begin van de jaren zeventig hoofdredacteur
van de Internationale Spectator werd, heb ik Vredeling gevraagd of hij zijn gedachten
over een Europese kernmacht eens op papier wilde zetten. Hij was daar niet ongenegen
toe, maar vroeg om bedenktijd. Kort daarna viel zijn benoeming tot minister van
Defensie, en zo was de kans op zo'n exposé verkeken.
Terugdenkend aan die periode, word ik getroffen door de onwerkelijkheid van
onze discussie. Waarom maakten wij ons druk over een Europese kernmacht? Die
vooronderstelde immers het bestaan van een Europees politiek gezagsorgaan? Welnu,
in 1958 was de Gaulle in Frankrijk aan de macht gekomen, en die peinsde er niet
over, Frankrijks macht - zeker op politiek en militair gebied - over te dragen aan een
Europees orgaan. Maar Nederland bleef dromen van een supernationaal Europa.
Op één punt sloeg Vredeling de plank mis. In een berucht interview zei hij van
Luns, oud-minister van Buitenlandse Zaken en toen secretaris-generaal van de NAVO:
‘Die man irriteert mij zo geweldig. Hij praat naar hij verstand heeft, en dat is niet
veel.’
Afgezien daarvan dat het van een minister in functie op z'n minst ondiplomatiek
is in die termen over de hoogste ambtenaar van het bondgenootschap te spreken,
maakte hij zich hier ook schuldig aan een onderschatting die toen algemeen heerste
in de PvdA ten aanzien van Luns. Die was misschien vaak een clown, voerde niet
altijd een juist beleid (zoals bijvoorbeeld in de kwestie Nieuw-Guinea), maar hij was
allerminst dom.
Den Uyl, die Luns had leren kennen in het kabinet-Cals (1965/6), waarschuwde
tegen die onderschatting, en Pronk had zelfs waardering voor de methode van zijn
beleid (meer dan voor het beleid zelf). Maar de partij bleef daarvoor doof. Ook hier
vergiste zij zich, zoals zij daarna nog vaak zou doen. Maar toen speelde Vredeling
geen rol meer in de partij. Het is allemaal wel heel lang geleden.
NRC Handelsblad van 08-11-2007, pagina 7

Machtspolitiek met andere middelen
Machtspolitiek werd vroeger gevoerd met wapens of met het dreigen ermee.
Tegenwoordig is gebleken dat hetzelfde doel bereikt kan worden met grondstoffen,
gas en olie in de eerste plaats. Dat is voor de eerste keer duidelijk geworden toen,
twee jaar geleden, Rusland de gaskraan dichtdraaide van de pijpleiding die door
Oekraïne loopt, omdat dit land een Rusland onwelgevallige politiek voerde. Grote
verontwaardiging alom. Waarom? Rusland maakte alleen maar gebruik van de
machtsmiddelen waarover het beschikte. Dat het dit keer vreedzame middelen waren,
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moet zelfs in zekere zin als een vooruitgang worden beschouwd. Machtspolitiek
bleef het niettemin, en als anderen daar niet voor willen buigen, dan moeten zij
soortgelijke tegenmaatregelen nemen. Daarvan is echter weinig gebleken, hetzij
omdat er geen tegenwapens waren, hetzij omdat te velen in West-Europa al afhankelijk
waren van het Russische gas of er zelfs baat bij hadden. In dat deel van de Europese
Unie daarentegen dat nog maar kort bevrijd is van een halve eeuw ouderwetse
Russische machtspolitiek, wordt daar anders op gereageerd. Vooral in Polen en de
Baltische landen roept de nieuwe versie ervan onmiddellijk herinneringen op aan
die halve eeuw van onderdrukking.
Toen Gerhard Schröder in 2005, vlak voordat hij de macht overdroeg aan Angela
Merkel, een verdrag met Rusland sloot over een pijpleiding die, met omtrekking van
Pools en Baltisch grondgebied, door de Oostzee moest lopen, werd dit daar vergeleken
met het Molotov-Ribbentropverdrag van zomer 1939, dat het einde van de
onafhankelijkheid van die landen tussen Rusland en Duitsland inleidde.
Overdreven!, riepen de politici in West-Europa onmiddellijk, die zich moeilijk
konden indenken in de geestestoestand van hun Midden-Europese partners (hoewel
zij er zelf ook enige tijd over gedaan hadden voordat zij over hun anti-Duitse trauma's
waren). Van solidariteit met die nieuwe leden van de Europese Unie was dan ook
weinig sprake. Schröder, ambteloos burger geworden, hield zelfs nog een lucratief
baantje over aan het door hem met Rusland gesloten verdrag.
En nu blijkt onze eigen Balkenende het niet in strijd met zijn normen en waarden
te achten eveneens, zij het niet persoonlijk, te profiteren van die door de Oostzee aan
te leggen pijpleiding, die zoveel bezorgdheid bij zijn Poolse en Baltische partners
wekt. Vorige week is immers, in aanwezigheid van hem en Poetin, een contract
tussen het Russische staatsbedrijf Gazprom en de Nederlandse Gasunie getekend,
waarbij de laatste voor 750 miljoen euro een belang van 9 procent in die pijpleiding
krijgt.
In ruil daarvoor krijgt Gazprom een optie op een aandeel van eveneens 9 procent
op het verlengstuk van die pijpleiding dat Nederland met Engeland verbindt. Zo
krijgt Gazprom, dat voor 51 procent eigendom is van de Russische staat, voor het
eerst een direct aandeel in het West-Europese distributienet, waarvan Nederland de
hub of rotonde hoopt te worden.
Een mooie deal dus! De Nederlandse koopman staat te juichen, en de Nederlandse
dominee zwijgt, want die weet niet van zijn gezond (dat wist hij 25 jaar geleden ook
niet, maar dat belette hem toen niet luidkeels tegen de kernwapens te protesteren).
Weet Balkenende wél van zijn gezond? Met andere worden: is die deal ooit onderwerp
geweest van een politiek-strategische overweging, waarin de economische en politieke
voor- en nadelen tegen elkaar zijn afgewogen?
Waarschijnlijk niet. Nederland is niet gewend in zulke termen te denken. Strategie
heeft met macht te maken. En macht staat zowel bij de dominee als de koopman in
slechte reuk, tenzij er voordeel bij te behalen is. En er was voordeel bij dat contract
te behalen. Dit is dan ook niet noodzakelijkerwijs te veroordelen. De vraag is alleen
of alle, dus ook de niet-economische, aspecten ervan in de overweging betrokken
zijn geweest.
Is het contract bijvoorbeeld in NAVO-kring besproken geweest? Dat zou niet zo
ongerijmd zijn geweest. De machtsstrijd in Europa waarvoor de NAVO indertijd is
opgericht, wordt nu immers met andere wapens dan in de Koude Oorlog gevoerd.
Of in de EU, die tot een Europees energiebeleid probeert te komen (onder leiding
van iemand die toevallig een Balt, de Let Piebalgs, is?
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Ook dat is niet waarschijnlijk. In beide clubs bestaat een verschil in perceptie
tussen de oude en de nieuwe leden, in zoverre als de laatsten merendeels Russische
machtspolitiek aan den lijve hebben ondervonden en dus veel wantrouwiger tegenover
zulke deals staan dan de anderen. Op overeenstemming in die kringen kon noch Den
Haag noch Gasunie moeilijk wachten.
In de Kamer is terecht de vraag gesteld hoe dit contract zich verhoudt met het
mensenrechtenbeleid dat minister Verhagen wil aanscherpen, terwijl Rusland het
met de mensenrechten niet zo nauw neemt als wij nodig vinden. Balkenende liet
vanuit Moskou weten dat hij Poetin wel degelijk ook de mensenrechten onder de
neus had gehouden.
Dat is, zo hebben we eergisteren in de krant kunnen lezen, bij Poetin niet in erg
goede aarde gevallen, maar zolang Balkenende geen consequenties aan zijn preek
verbindt, zal het Poetin verder koud laten. Nederland heeft nu eenmaal de reputatie
voor onmiddellijk gewin te kiezen, en die reputatie heeft het in Moskou
hooggehouden.
Ongeveer tezelfdertijd besloot het Russische parlement, de Doema, met
overweldigende meerderheid het verdrag over conventionele strijdkrachten in Europa
op te schorten. Dat besluit zal in Den Haag wel niet met gejuich verwelkomd zijn.
Vraag: heeft Balkenende daar tegen Poetin ook iets over gezegd? Ja, heeft hem dit
in enigerlei opzicht doen aarzelen zijn zegen aan dat voordelige contract te geven?
Blijkbaar niet.
In de laatste aanleg gaat het niet om dat contract zelf. Dit is, op korte termijn,
voordelig voor Nederland. Het gaat om de eenheid en innerlijke samenhang van het
Nederlandse buitenlandse beleid. Hoe verhoudt zich het contract met Verhagens
vurig pleidooi voor de mensenrechten en met staatssecretaris Timmermans' even
vurig pleidooi op deze pagina (9 november) om de ‘voormalige Oostblokkers’ niet
in de steek te laten? Of is onze energienood zo nabij dat solidariteit met anderen
grotendeels de frase moet blijven die ze altijd was?
NRC Handelsblad van 15-11-2007, pagina 9

Drogbeelden gedemystificeerd
Een paar jaar geleden was het Haagse Vredespaleis toneel van een
Belgisch-Nederlands colloquium. Het was geen bijeenkomst op regeringsniveau.
Wel waren er onder de aanwezigen enkele oud-bewindslieden. Zo herinner ik me de
oud-ministers Marc Eyskens, Van Mierlo en Van Eekelen. Veel is er niet van dit
beraad, althans bij mij, blijven hangen.
Alleen dit: op een goed ogenblik deed de toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken, Ben Bot, die er ook was met zijn Belgische collega, de suggestie de nationale
voetbalcompetities op te laten gaan in één Nederlands-Belgische competitie. Het
was een van de minder gelukkige ideeën van een overigens bekwame minister. Als
er iets in staat zou zijn de animositeit tussen Belgen en Nederlanders te bevorderen,
dan zou dát het wel zijn. Voetbal is immers, volgens een bekend gezegde, oorlog.
Op een iets serieuzer niveau behandelt de Internationale Spectator in zijn
novembernummer wat we wel, nu het voortbestaan van de Belgische staat in het
geding is, de ‘Belgische kwestie’ mogen noemen. De binnen- en buitenlandse aspecten
ervan komen aan de orde. Het editoriaal, waarmee het nummer begint, heet zelfs
‘Belgisch model op de tocht: deelstaat in ontbinding’.
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Hierin bestrijdt Bart Maddens, verbonden aan de Universiteit van Leuven, het
vaak gehoorde argument dat ‘het multiculturele België een model en een inspiratiebron
is voor de Europese Unie’. Integendeel, zegt hij, ‘het is nog maar zeer de vraag of
Europa boodschap heeft aan dit Belgische “model”, zeker nu het land in de
internationale pers al bijna ten grave is gedragen’.
Maar, zo gaat hij verder, laat ons die redenering toch even ernstig nemen. Wat
gebeurt er dan? Als we de Belgische constructie naar heel Europa uitbreiden, worden
Vlaanderen en Wallonië (en Brussel) lidstaten van een ‘gebelgianiseerd’ Europa.
Het huidige België zou dan opgaan in een federaal Europa (waar premier Verhofstadt
nog altijd van droomt) en verdwijnen als afzonderlijke lidstaat. En laat dat nu net
zijn waar de Vlaamse separatisten op aansturen!
Trouwens: de huidige Belgische federatie heeft al zoveel essentiële bevoegdheden
moeten doorschuiven, naar beneden (naar de deelstaten) en naar boven (naar Europa),
dat het zelf irrelevant is geworden op beleidsniveau. Zo heeft de europeanisering het
beeld van België als een ‘compleet uitgekleed en daarom overbodig land’ versterkt.
En inderdaad, zo eindigt Maddens, ‘wat maakt het uit dat Vlaanderen en Wallonië
aparte deelstaten zullen worden van het federale Europa? Niet zo veel - tenminste
voor wie echt gelooft in die toekomstige Europese federatie. Aan het Belgische geloof
terzake kan bezwaarlijk worden getwijfeld. De Belgen zouden dan ook de eersten
moeten zijn om de verdwijning van hun land te relativeren.’
Een spitsvondig betoog, waarin de schrijver, uitgaande van de in België nog serieus
beleden mythe van een federaal Europa, enkele andere mythes doorprikt. Het is dan
ook merkwaardig dat een land zijn opgaan in een groter (Europees) geheel als middel
ziet om zijn (nationale) voortbestaan te garanderen.
Niettemin wordt, als het in België misloopt, internationale ambtenaren die zich
beijveren in andere gebieden ‘de boel bijeen te houden’ een argument uit handen
geslagen. In Bosnië bijvoorbeeld ‘geven we steevast België als voorbeeld van een
welvarende staat die aantoont dat het beter is bijeen te blijven dan voor separatisme
te kiezen. Het wordt voor ons bijzonder moeilijk als dat argument wegvalt’, zo citeert
De Standaard een hunner. Hetzelfde verhaal in de Kaukasus, Kosovo, Cyprus en
zelfs Catalonië.
In een ander artikel in dit nummer van de Internationale Spectator nemen Hendrik
Vos en Eline De Ridder, beiden verbonden aan het Gentse Centrum voor EU-studies,
een ander drogbeeld onder handen: dat nauwere Belgisch-Nederlandse samenwerking
vooral belangrijk is om de belangen van kleine lidstaten veilig te stellen. Brinkhorst,
Couwenberg en Eppink worden als verdedigers van die stelling genoemd.
Maar, zo vragen zij, ‘kunnen degenen die het hebben over “de” belangen van de
kleine landen één voorbeeld geven van een concreet Europees dossier waarin de
kleine lidstaten botsten op een collectief front van grote lidstaten’? Nee: ‘“De”
belangen van “de” kleine lidstaten bestaan niet, net zo min als de grote landen
voorbestemd zijn dezelfde belangen te delen.’
Inderdaad, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië liggen niet altijd op één lijn,
omdat zij vaak verschillende belangen of verschillende percepties van eigen belang
hebben. Waarom zou dat bij de kleine landen anders zijn? Ook de drie kleine Baltische
landen hebben er bezwaar tegen wanneer anderen ze over één kam scheren.
‘Er lopen talrijke breuklijnen door de Europese Unie. In ieder dossier zijn er wel
enkele zichtbaar. Ze zijn gebaseerd op culturele, geografische en vooral ideologische
gronden. Maar in geen geval heeft de breuklijn tussen grote en kleine staten ook
maar enig belang. Wie zijn zin wil krijgen, moet allianties sluiten en dus op zoek
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gaan naar potentiële bondgenoten met gelijklopende belangen. Een afzonderlijke
lidstaat kan alleen zijn slag nooit thuishalen, en dat geldt ook voor de grote lidstaten.’
Zo is het ook denkbaar dat België, Nederland en Luxemburg zulke allianties met
elkaar sluiten, maar dan wel ‘met het oog op het verdedigen van concrete belangen
in specifieke dossiers’. Dat is veel belangrijker dan ‘het (geheel irrelevante) feit dat
ze kleine landen zijn of de illusie dat ze het over de meest fundamentale kwesties
eens zullen worden’.
Uit beide artikelen spreekt een nuchterheid waarvan wij, Nederlanders, wel eens
- geheel ten onrechte overigens - denken dat zij specifiek kenmerk is van de
Nederlandse identiteit.

Naschrift:
Het is prettig te noteren dat de Internationale Spectator tegenwoordig ruimschoots
bijdragen van Belgische auteurs bevat. In de tijd dat ik hoofdredacteur van dit
maandblad was (1972-1982) is mij dat nooit gelukt.
NRC Handelsblad van 22-11-2007, pagina 9

Sombere facits
‘Het is evident dat de laatste honderd jaar voor het christendom in Nederland een
periode van achteruitgang, misschien zelfs van neergang was.’ Dit schrijft dr. Eginhard
Meijering, die van 1976 tot 2001 lector in de theologiegeschiedenis in Leiden was,
in zijn onlangs verschenen Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (uitg.
Balans).
Het zijn vooral de jaren sinds 1963 waarin zich ‘meer veranderingen in het kerkelijk
leven voltrokken dan misschien wel goed is voor een mensenleven’, zoals een door
hem geciteerde rooms-katholieke publicist in 1980 zei. Inderdaad is in die jaren de
rooms-katholieke kerk, Romes trouwste provincie, vrijwel ingestort, maar in het
rechtzinnige protestantisme voltrok zich een soortgelijk proces.
In het laatste deel van zijn boek beschrijft Meijering deze ontwikkeling, waarbij
hij voortdurend de wisselwerking tussen dit proces en de maatschappelijk-politieke
veranderingen in het oog houdt. Het jaar 1963 noemde ik in de voorgaande alinea
dan ook niet zomaar: toen kregen de drie partijen die later het CDA zouden uitmaken,
nog 49,2 procent van de stemmen.
Een hoogtepunt, want sindsdien zou het bijna alleen maar achteruitgaan, met het
dieptepunt in 1998, het eind van de beschreven eeuw: 18,4 procent. In 35 jaar dus
van bijna 50 tot minder dan 20 procent - een inderdaad duizelingwekkende val, die
alleen maar te verklaren valt uit de galopperende secularisering, waarvan ook de
kerken het slachtoffer werden.
Op deze ontwikkeling hebben de kerken aanvankelijk bijna in paniek gereageerd.
In de rooms-katholieke kerk nam Rome de zaak vrij gauw in handen - met overigens
even catastrofale gevolgen. In de protestantse kerken probeerde de leiding te gaan
concurreren met politieke partijen en actiegroepen - een bij voorbaat vergeefs streven,
dat haar bovendien vervreemdde van het in meerderheid nog steeds behoudende
kerkvolk.
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Na 35 jaren activisme is de leiding van de kerken voorzichtiger geworden. Het
aantal verklaringen van de kerken over wereldlijke zaken neemt snel af, constateert
Meijering. De kerken ‘lijken zich meer te gaan concentreren op kleine verbanden en
op het innerlijk van de mens. De angst voor de zinloosheid van het leven, die zo
kenmerkend is voor de moderne mens, bleek toch niet te kunnen worden onderdrukt
door activiteiten ter verbetering van het leven op aarde.’
Kortom: ‘de programma's die kerken hadden gelanceerd, waren op niets uitgelopen.
De terugloop van de kerken ging door, moeizaam tot stand gekomen fusies’ Meijering verwijst hier kennelijk naar het samengaan van hervormden en
gereformeerden in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - ‘bleken niet te helpen.
Tegen het eind van de eeuw moesten de christenen vechten, niet tegen een vijand
buiten hen die hun naar het leven stond, maar tegen de onverschilligheid waarmee
vooral de jeugd in eigen kring van hun geloof kennisnam.’ Een somber facit.
Hebben nu de seculiere partijen - in de eerste plaats PvdA, VVD en, sinds 1967,
D66 - van deze situatie geprofiteerd? Als we weer de verkiezingsuitslagen als
graadmeter nemen, dan haalden zij in 1963 38,3 procent van de stemmen. Dit
percentage steeg gestaag: in 1981: 56,7, in 1998 (het jaar waarin het CDA het
dieptepunt bereikte) het hoogtepunt: 62,7. Daarna ging het weer achteruit, tot in 2006
een percentage van 37,8 werd bereikt (CDA plus CU: 30,5).
De christelijke partijen zijn dus sinds het dieptepunt van 1998 teruggekrabbeld,
maar het is niet zo dat hun winst het verlies van de seculiere partijen betekent, want
naast PvdA, VVD en D66 zijn er andere seculiere partijen in opkomst: SP, de PVV
(Wilders), de Partij voor de Dieren, terwijl GroenLinks er altijd al was en we niet
weten wat Verdonk nog in petto heeft.
Het punt is dat ook de traditionele seculiere partijen in staat van radeloosheid
verkeren. De VVD is zo diep gespleten dat het bestuur er geen gat meer in ziet en
en bloc zijn ontslag heeft ingediend. Het erelid Wiegel bepleit zelfs opheffing van
de partij. Een duidelijke liberale boodschap is er niet. Het is opportuniteit die de
partij dicteert.
De PvdA maakt ook een bestaanscrisis door. De sociaal-democratie heeft eigenlijk
haar doelen bereikt en verdedigt nu de verworvenheden van de laatste honderd jaar.
‘Inhoudelijk zien we er uitgesproken conservatief uit in het licht van de snelle
maatschappelijke verandering’, aldus de Franse socialistische parlementariër Manuel
Valls in Der Spiegel van 26 november. Een moralisme is in de plaats van het
socialisme gekomen.
In deze algehele onzekerheid lijkt het CDA een rots in de branding. Dat verklaart
zijn gedeeltelijke wederopstanding sinds het dieptepunt - en dat terwijl de kerken
blijven leeglopen. Het CDA moet dus een deel van zijn aanhang bij niet-kerkelijken,
misschien zelfs bij niet-gelovigen vinden.
Die trend lijkt zich voorlopig voort te zetten. Volgens de Politieke Barometer
zouden CDA en CU samen nu 31,3 procent halen en de seculiere PvdA, VVD en
D66 samen 29,5 (bij de verkiezingen van 2006 resp. 30,5 en 37,8), terwijl het Sociaal
en Cultureel Planbureau voor 2020 voor de rooms-katholieke kerk een teruggang
met eenderde van het aantal leden prognosticeert en de PKN vermoedt dat het aantal
van haar leden tot 2020 eveneens zal dalen met 30 tot 35 procent. De kerken lopen
dus leeg, maar bij de christelijke partijen is de trend opwaarts. Interessant.
Zal dat zo blijven? Zal het CDA het tenslotte ook niet kunnen bolwerken tegen
‘den geest der eeuw’ (wat die ook moge zijn)? De conservatieve publicist Bart Jan
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Spruyt, zelf afkomstig uit kringen rond het Reformatorisch Dagblad, is daar
pessimistisch over. In Het Financieele Dagblad van 24 november schrijft hij:
‘De huidige generatie politici is opgevoed en gevormd in een school die hen
uitstekend toerust om met elkaar te polderen over een compromis dat hier tot een
procentje meer en daar tot een procentje minder leidt. Maar dat is wat anders dan
een debat over de pijn van de straat en het onbehagen van de vervreemding.
Het nieuwe thema trekt dan ook verwoestende sporen in de PvdA en de VVD, met
al dat gedoe rond Ehsan Jami en Verdonk en Rutte. En het CDA komt ook nog wel
eens aan de beurt.’ Ook een somber facit. Niet alleen voor het CDA.
NRC Handelsblad van 29-11-2007, pagina 7

Moralisme versus Realpolitik
‘Een moralisme is in de plaats van het socialisme gekomen.’ Dit schreef ik vorige
week over de sociaal-democratie, die eigenlijk haar doelen heeft bereikt en haar
voornaamste taak nu vindt in het verdedigen van de verworvenheden van de laatste
honderd jaar - een in wezen conservatieve taak dus.
Maar iedere beweging heeft een ‘hogere’ rechtvaardiging nodig dan het behoud
van eigen goed of, om het onaardig het zeggen, iedere modderschuit heeft een vlag
nodig. En zo is het moralisme in de plaats van het socialisme gekomen. (In de PvdA
en haar voorgangster, de SDAP, speelden trouwens dominees bij tijden toch al een
grote rol.)
De eerlijkheid gebiedt mij evenwel te bekennen dat ik de uitspraak over het
moralisme als plaatsvervanger van het socialisme ontleend had aan een Frans
tijdschrift, waarin ik haar vond. Het is een indirecte ontlening, want het tijdschrift
zelf heb ik niet in handen gehad. Een tijdschriftenrubriek in de Frankfurter Allgemeine
had er een citaat uit overgenomen, en zo vond ik die uitspraak.
Het Franse tijdschrift heet Eléments en wordt de spreekbuis van ‘la Nouvelle
Droite’ genoemd. Betoogd wordt dat links het ‘socialisme door een humanitair,
huilerig moralisme heeft vervangen’, omdat links al een kwarteeuw geen
maatschappelijk concept meer heeft. De schrijver van het artikel ziet voor links alleen
toekomst in een herbezinning op de ‘revolutie tegen het kapitalisme’. Voor een rechts
auteur een merkwaardige uitspraak, maar daarom nog niet onjuist. Overigens gaat
de uitspraak over een moralistisch geworden sociaal-democratie niet op voor alle
sociaal-democratische partijen. In Duitsland verdedigt zij eerder een realpolitisch
beleid, terwijl de christen-democratie opkomt voor de mensenrechten in China en
Rusland. De sociaal-democratische minister van Buitenlandse Zaken (en sinds kort
vicebondskanselier), Frank-Walter Steinmeier, noemt die politiek van zijn
bondskanselier, de christen-democraat Angela Merkel, ‘etalagepolitiek’ en
‘zelfbewierroking’.
Steinmeier zet hier de traditie voort van bondskanselier Gerhard Schröder (wiens
kabinetschef hij was), die talloze malen in China op bezoek ging en een
Männerfreundschaft met Poetin onderhield. De Duitse industrie beviel deze politiek
uitstekend. Merkel daarentegen ontvangt de Dalai Lama van Tibet op haar bureau
en roept om die reden China's toorn over zich af.
Ook in Nederland is er een coalitie tussen christen- en sociaal-democraten, maar
vooralsnog zijn er geen tekenen dat beide partijen op dit gebied met elkaar van mening
verschillen. Van minister van Buitenlandse Zaken Verhagen (CDA) hebben we tot
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dusver niet veel meer gehoord dan dat hij het mensenrechtenbeleid wil ‘aanscherpen’,
en van minister Koenders (PvdA) is geen protest vernomen.
Nu kan van een klein land, dat bovendien als ‘domineesland’ sowieso een
moralistische traditie heeft, niet gauw verwacht worden dat het een Realpolitik gaat
voeren. Wij zoeken onze grootheid, een bekend woord van koningin Emma getrouw,
eerder in het recht, inclusief de mensenrechten. Of anderen ons daarin volgen en dit
beleid dus succes heeft, schijnt van minder belang.
Zo is het toch niet altijd geweest. Zo'n 25 jaar geleden was links in Nederland over
't algemeen nogal huiverig om al te luid op de trommel te slaan wat de mensenrechten
in Oost-Europa betreft. Het was geen Realpolitik die links daartoe dreef, eerder vrees
de Russen te mishagen en daardoor de spanning tussen Oost en West te verhogen.
In die jaren bekeek links de Poolse verzetsbeweging Solidarnosc met enig
wantrouwen. Niet alleen was die beweging heel erg rooms, maar bovendien bracht
zij de ontspanning maar in gevaar. Dus liever de status quo handhaven. Ook weer
een in wezen conservatieve reactie dus. Vrijwel de enige die zowel verzet tegen
atoomwapens preekte als steun aan de dissidenten in Oost-Europa, was Mient Jan
Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), maar bij zijn volgelingen - en dat
waren er honderdduizenden - vond hij meer gehoor voor zijn eerste dan voor zijn
tweede boodschap.
Nu viel er, zolang de Koude Oorlog duurde, alles voor te zeggen om op te komen
voor de mensenrechten in Oost-Europa - niet alleen in moreel maar ook in realpolitisch
opzicht. Daardoor immers werd de macht van de Sovjet-Unie in Oost-Europa
ondermijnd, en dat was in het voordeel van het Westen. Mensenrechtenbeleid niet
zozeer als doel, maar als middel in de Koude Oorlog. Daarvan moest links echter
niets weten.
Nu is echter de Koude Oorlog voorbij en hoeven we niet meer bang te zijn voor
oorlog (toen trouwens ook niet, maar dit is achteraf praten). Links kan dus, bij gebrek
aan andere bezielende idealen, zich rustig gaan wijden aan mensenrechten en andere
zedelijke doeleinden. Zo ver als Mient Jan Faber, die achter de oorlog in Irak staat,
gaat links nog niet, maar in verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan
stemt het toch toe.
Wat echter links én rechts vaak uit het oog verliezen is dit: mensenrechten is een
typisch westers concept, dat andere volken en culturen vaak volkomen vreemd is.
Als wij door de missie bezield zijn de mensenrechten overal te verbreiden, dan is
dat natuurlijk heel mooi, maar moeten we wel beseffen dat anderen dit als een soort
imperialisme zien - vooral als dit met wapenen gebeurt. En eerlijk gezegd: is een
moreel imperialisme ook niet een imperialisme?
Een ander punt is ook de moeite van het overwegen waard. Het is jaren geleden
eens door het - overigens slechts in naam - liberale Eerste Kamerlid Harm van Riel
als volgt onder woorden gebracht: ‘Wanneer wij volkomen rechtmatig met
rechtsnormen werken, ziet een ander daarin toch niet veel anders dan de projectie
van wat misschien feitelijke machteloosheid is. Op dat ogenblik heeft het gebruik
van rechtsargumenten belangrijk aan waarde verloren.’ (Ik zou liever zeggen: aan
effectiviteit.)
Geldige juridische en zedelijke argumenten zijn moeilijk tegen te spreken. Daarom
doen onze bewindslieden er goed aan, wanneer deze argumenten bij hun collega's
niet op tegenspraak stuiten of, sterker, beaamd worden, hieruit niet de conclusie te
trekken dat ze op hun steun kunnen rekenen.
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Een recent voorbeeld uit de praktijk van de werkelijke wereld: president Sarkozy
feliciteert president Poetin met de uitslag van de verkiezingen in Rusland verkiezingen die volgens de Europese Unie niet conform ‘de internationale normen
en door Rusland vrijwillig aanvaarde verplichtingen’ verlopen waren.
Welke illusies koestert minister Verhagen omtrent het effect van zijn aanscherping
van Nederlands mensenrechtenbeleid, wanneer een land als Frankrijk voorrang geeft
aan zijn nationale belangen boven de mensenrechten, waarvan het recht op democratie
er een is? Om niet te spreken van de doodsteek die Sarkozy's soloactie toebrengt aan
de eenstemmigheid van Europees beleid.
NRC Handelsblad van 06-12-2007, pagina 9

Een grand seigneur
Als mr. J.P. graaf van Limburg Stirum nog geregeld in de geschiedenisboeken vermeld
wordt, dan is het niet omdat deze diplomaat vóór de oorlog Nederland op de toen
belangrijkste posten heeft vertegenwoordigd, maar omdat hij tussentijds vijf jaar als
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië een beleid heeft gevoerd dat hem de
bewondering bezorgde van alle vooruitstrevenden en van veel Indonesische
nationalisten.
Een merkwaardige tegenstelling! Of slechts een schijnbare? In elk geval: hier was
de grand seigneur, die hoog in zijn wapen was en zich eigenlijk slechts bij zijn gelijken
thuisvoelde, maar tegelijkertijd een oog had voor de veranderingen die zich in Azië
voltrokken en daarmee rekening hield in zijn beleid als g.-g., en daarom door de
conservatieven de ‘rooie graaf’ werd genoemd.
Zijn biografe, dr. E.B. Locher-Scholten, beschrijft hem aldus: ‘Van aristocratische
smaak en allure stak Van Limburg Stirum bijna overal boven zijn omgeving uit, die
hij met enige reserve vanuit zijn geestelijke en fysieke hoogte placht te bekijken’,
en vele zijn de anekdotes over zijn hooghartigheid. Zo zou hij een oude Leidse
studievriend, met wie hij samen in het collegium (bestuur) van het Leidse
Studentencorps had gezeten en die hij blijkbaar in jaren niet had gezien, begroet
hebben met: ‘Dag, mijnheer Kakebeeke, waar kan ik u mee van dienst zijn?’, toen
deze de inval had gekregen hem op het gezantschap in Londen te komen bezoeken.
En toch kwam deze uit een keurige familie van Zeeuwse notabelen. Maar voor Van
Stirum was een ander gauw een ‘kruidenier’.
Typerend is ook dat hij, toen in 1931 jhr. mr. B.C. de Jonge tot g.-g. werd benoemd,
in zijn gelukwens zijn voldoening erover uitsprak dat ‘deux des nôtres’ - De Jonges
vrouw was ook van adel - de scepter in Indië zouden zwaaien. Het beleid van deze
verre opvolger - Van Stirum was in 1921 afgetreden - zou waarschijnlijk minder zijn
goedkeuring wegdragen. Van De Jonge is het woord dat Nederland driehonderd jaar
over Indië had geregeerd en dat nog wel driehonderd jaar zou doen.
Van Van Stirum is onlangs bij uitgeverij Waanders een uitvoerige biografie
verschenen, geschreven door prof. dr. B. de Graaff en de reeds genoemde dr. E.B.
Locher-Scholten, beiden historici aan de Universiteit Utrecht. De eerste heeft vooral
de hoofdstukken voor zijn rekening genomen die handelen over Van Stirums
diplomatieke carrière, terwijl mevrouw Locher zijn Indisch intermezzo - voor Van
Stirum zelf het hoogtepunt van zijn leven en het hart van het boek - behandelt. De
instructie die Van Stirum in 1916 meekreeg van het kabinet-Cort van der Linden,
waarin de vrijzinnig-democraat Th.B. Pleyte de portefeuille van Koloniën had,
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ademde de zogenaamde ‘ethische’ geest, die gericht was op medezeggenschap, voor
zover mogelijk geacht, van de bevolking en een voorzichtige erkenning van de
opkomende nationalistische beweging.
Zijn voorganger, de antirevolutionaire A.W.F. Idenburg, had een soortgelijk beleid
gevoerd. Pleyte zou dus vijf jaar lang van Stirums belangrijkste correspondent worden.
Hoewel Van Stirum hem aanvankelijk een ‘ellendige schreeuwlelijk’ had gevonden
- zij kenden elkaar uit Leiden, waar ook Pleyte praeses van het corps was geweest verliep hun verhouding zonder veel strubbelingen. Zij bleken geestverwanten. Van
Stirums vooruitstrevende, zij het paternalistische, ontwikkelingsbeleid had over 't
algemeen Pleytes instemming. De eerste tweeënhalf jaar van Van Stirums bewind
viel tijdens de Eerste Wereldoorlog, die communicatie tussen moederland en kolonie
bemoeilijkte, maar Van Stirum daardoor in de praktijk grotere vrijheid gaf. Vele
aanzetten tot staatkundige hervorming werden gedaan. In mei 1918 werd de
Volksraad, een protoparlement (zij het met louter adviserende functie), geopend. Dit
ging conservatieven te ver en progressieven niet ver genoeg. Een bekend verschijnsel.
In november 1918 kwam er een eind aan de Wereldoorlog en meende Troelstra een
kans op revolutie te zien. In die dagen kwam Van Stirum met de zogeheten
Novemberverklaring, waarin hij, onder andere, de Volksraad ‘daadwerkelijke
medezeggenschap in en controle op het bestuur’ toezegde. Die verklaring is wel ‘de
meeste vergaande bestuurlijke uiting van de ethische politiek’ genoemd. Maar geen
regering heeft haar ooit gestand gedaan.
De verklaring had nog de instemming van Pleytes opvolger, Idenburg (die nu
minister was geworden), gehad, maar zijn ministerschap duurde niet lang. Na een
jaar werd hij vervangen door de partijloze S. de Graaff, die meer ambtenaar dan
beleidsman was en het helemaal niet eens was met Van Stirums beleid. Dit vergalde
zijn laatste jaren in Batavia.
Daarbij moeten we niet vergeten dat ook Van Stirum, met al zijn
vooruitstrevendheid, zich Indië niet zonder Nederland kon voorstellen. Dat nam niet
weg dat, toen hij in Nederland terugkeerde, er zich onder de verwelkomers een
deputatie van acht Indonesische studenten bevond. Dit ontroerde hem zo diep dat hij
nauwelijks uit zijn woorden kon komen. De minister had zich door een lagere
ambtenaar laten vertegenwoordigen.
Mevrouw Locher schrijft dat Van Stirums ‘gelijkheidsbesef onderdeel was van
zijn vrijzinnig-democratische liberalisme’. Dit moeten wij waarschijnlijk niet in die
zin opvatten dat hij behoorde tot een van de partijen die zich hetzij
vrijzinnig-democratisch hetzij liberaal noemden. (De Vrijzinnig-Democratische Bond
was een afsplitsing (uit 1901) van de Liberale Unie en heeft tot 1945 bestaan. Politici
als Treub, Marchant, Oud en Joekes sr. hebben ertoe behoord, later ook Vondeling.)
Van Stirum mag dan de ‘rooie graaf’ zijn genoemd, er zijn geen tekenen dat hij,
wat de binnenlandse politiek betreft, zich verbonden voelde met een vrijzinnige partij.
Zijn beleid in Indië kon zeer wel samengaan met een zeker conservatisme - als we
tenminste, met de negentiende-eeuwse publicist Iz.I. Lion, ‘voortgaande verbetering
en ontwikkeling’ als ‘de natuurwet van het conservatisme’ beschouwen. In elk geval
was zijn beleid realistischer dan dat van de meesten van zijn opvolgers.
Na zijn gouverneur-generaalschap heeft Van Stirum nog enkele diplomatieke
functies bekleed. De memorabelste was wel zijn gezantschap in Berlijn, dat voor een
deel samenviel met Hitlers bewind. Zijn afkeer daarvan stak hij niet onder stoelen
en banken. Voor hem waren de nazi's ‘gangsters’.
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Hier sprak weer de grand seigneur, die, als hij niet op tijd was weggegaan, zeker
tot persona non grata zou zijn verklaard. Misschien niet altijd een aangenaam man,
maar wél een uitzonderlijk man.
NRC Handelsblad van 13-12-2007, pagina 9

De Unie die geen unie is
Is het toeval dat er, aan de vooravond van ‘Lissabon’, waar op 13 december de
staatshoofden en regeringsleiders van de 27 leden van de Europese Unie het verdrag
ondertekenden dat in de plaats komt van de door Frankrijk en Nederland in 2005
geaborteerde Europese ‘grondwet’ - is het toeval dat er verscheidene stemmen
opgingen die het betreurden dat het woord ‘Unie’ een verkeerde voorstelling van de
werkelijkheid gaf?
Op 29 november sprak minister Donner de laudatio uit voordat aan E.P. Wellenstein
de Von der Gablentzprijs werd uitgereikt, genoemd naar de onlangs overleden Otto
von der Gablentz, die van 1982 tot 1990 Duits ambassadeur in Nederland was en
aan wie, een beetje met voorbijgaan van eveneens voortreffelijke voorgangers, de
eer werd gegeven Nederland met Duitsland te hebben verzoend.
In zijn rede herinnerde Donner eraan dat Europa, sinds het in 1950 van start ging,
verschillende namen had gehad. Eerst stond het onder een Hoge Autoriteit, daarna
kwam het onder een Commissie, maar ‘commissies zijn er vele; de Hoge Autoriteit
was uniek’. Daarna werd het Gemeenschap, en sinds 1992 is het Europese Unie.
Maar ‘ook unies hebben we vele, en er was maar één gemeenschap. Met die
naamsverwisselingen hebben we iets wat uniek is, in het spraakgebruik gemaakt tot
iets algemeens en gewoons.’
In zijn dankwoord zei Wellenstein - en het zal wel geen afgesproken werk met
Donner zijn geweest - dat hij ‘“Gemeenschap” nog altijd een veel passender benaming
vond dan “Europese Unie”, dat ten onrechte eenvormigheid suggereert’.
De vraag is natuurlijk of het woord ‘Gemeenschap’ dat niet ook doet. Bestaat er
een gemeenschap tussen Esten en Portugezen of tussen Zweden en Sicilianen?
Hoe dit ook zij - het toeval wilde dat ik kort vóór ‘Lissabon’ een artikel in het
Deense Politiken onder ogen kreeg, dat op hetzelfde thema hamerde. (Hier moet ik
een klein ‘terzijde’ inlassen. Lees ik dan Deens? Nee, maar de schrijver van het
artikel, Erik Holm, ken ik wel; en die stuurde het mij in vertaling op. Hij is - ook dit
terzijde - de auteur van het boek The European Anarchy, dat ik in 2001 besprak.)
Ook Holm betoogt dat de Europese Unie geen unie is, omdat een unie
vooronderstelt dat de landen begrepen worden als een eenheid en handelen als een
eenheid ten opzichte van de omringende wereld, en dat is duidelijk niet zo. Er is geen
gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek. Er is een Europese munt
en een centrale bank, maar er is geen gemeenschappelijke economische politiek. Wat
dat betreft is Europa, zegt hij, een fata morgana gebleven.
Hoe komt dat? Wat het buitenlands en veiligheidsbeleid betreft, is de oorzaak dat
dat beleid anders tot stand komt dan andere vormen van beleid. Het is mogelijk om,
door geven en nemen, te komen tot een gemeenschappelijk beleid in een reeks
sectoren, zoals landbouw, handelspolitiek, milieubeleid. En dat is dan ook wat, over
't algemeen met groot succes, in Europa gebeurd is.
Maar zo komt een buitenlands en veiligheidsbeleid niet tot stand. Dat heeft te
maken met tal van factoren van meer irrationele aard, zoals geschiedenis, traditie,
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vooroordelen, trots, vertrouwen, ja zelfs mythes en ficties. Vandaar dat het hier veel
moeilijker is tot eenheid te komen.
De Europese Unie is dan ook, ondanks haar naam, nog steeds niet tot een
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kunnen komen. Dat bleek op
dramatische wijze op de Balkan in de jaren 90 en tijdens de aanloop tot de oorlog in
Irak in 2003. En nóg voert president Sarkozy ten opzichte van Rusland en China een
heel ander beleid dan bondskanselier Merkel.
Er komt nu wel een Europese president, maar die kan, volgens Holm, alleen maar
als een soort secretaris-generaal dienen. De 27 staatshoofden en regeringsleiders
laten zich niet zo gauw de kaas van het brood eten - afgezien nog van de protocollaire
problemen die zo'n nieuwe figuur oproept (heeft hij voorrang vóór onze koningin?).
Er komt ook een soort minister van Buitenlandse Zaken, maar die is zonder
buitenlandse politiek hulpeloos.
Hoe verschillend er binnen de Unie over haar toekomst wordt gedacht, bleek toen,
op de avond van 13 december, Gordon Brown en Nicolas Sarkozy in aangrenzende
kamers twee volslagen verschillende visies over Europa etaleerden. Voor de een ging
het alleen om economie, milieu en veiligheid; voor de ander om de vraag wat ‘de
nieuwe droom’ voor Europa zal moeten zijn. Clash of civilizations.
Overigens schept Gordon Brown een nieuwe probleem. Zijn houding tegenover
Europa wordt gekenmerkt door een onverschilligheid die grenst aan onbeschoftheid,
zo niet vijandigheid. Hij kwam pas in Lissabon drie uur na de ondertekening van het
verdrag aan.
Als minister van Financiën had hij trouwens al vaak in Brussel verstek laten gaan.
Als de Nederlandse regering nog enige illusie koestert over Groot-Brittannië als een
soort bondgenoot, dan zal zij die toch op z'n minst moeten herzien.
Maar terug naar de Unie die geen unie is. Er valt toch iets te zeggen voor
handhaving van die naam, en niet alleen om de praktische reden dat die nu eenmaal
vijftien jaar in gebruik is.
Als niet gestreefd wordt naar méér dan het bereikbare, dan wordt ook het bereikbare
niet bereikt. Wat Europa in vijftig jaar heeft bereikt, is grotendeels te danken aan
hen die meer hadden willen bereiken. Ook de sociaal-democraten zingen nog altijd:
‘De Internationale zal heersen over deez' aard.’ Dat schept op z'n minst een gevoel
van onderlinge solidariteit.
Het risico is evenwel dat de kloof tussen ideaal of pretentie ener- en werkelijkheid
anderzijds zo groot wordt dat zij de geloofwaardigheid van ideaal of pretentie gaat
aantasten. Daarom blijft het Franse en Nederlandse ‘nee’ van voorjaar 2005, ondanks
het sindsdien verrichte reparatiewerk, een teken aan de wand.
NRC Handelsblad van 20-12-2007, pagina 9

Moet ik dan alles uitleggen?
Moet ik dan alles uitleggen? Deze vraag bekroop mij toen ik de eerste bladzijde las
van de oratie die George Harinck op 22 november uitsprak bij de aanvaarding van
zijn professoraat aan de Vrije Universiteit. Het thema van zijn rede was: ‘Waar komt
het VU-kabinet vandaan?’
Het VU-kabinet? Zo is het kabinet-Balkenende IV weleens genoemd, omdat
premier Balkenende en beide vicepremiers, Bos en Rouvoet, alumni zijn van de Vrije
Universiteit. Daar zal ik het verder niet over hebben en nog minder over ‘de traditie
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van het neocalvinisme’, zoals de ondertitel van Harincks oratie luidt. Het is de
opmerking die hij al in het begin van zijn oratie maakt, die bij mij de vraag deed
rijzen waarmee deze column begint: ‘Je moet ons land behoorlijk kennen om de
draagwijdte van het woord (VU-kabinet) te begrijpen.’ Ja, het woord ‘veronderstelt
een type kennis van de nationale cultuur dat ook onder autochtonen niet meer zo
gangbaar is’.
Moeten wij dus, telkens wanneer wij het over de VU hebben, uitleggen dat daarmee
de Vrije Universiteit bedoeld wordt, de universiteit op gereformeerde grondslag die
Abraham Kuyper in 1889 heeft opgericht? En wie was Abraham Kuyper? Dat moeten
we dan ook uitleggen. En zo zijn we bijna al aan het eind van het artikel voordat we
aan het eigenlijke onderwerp ervan toegekomen zijn. En dezelfde behandeling moeten
dan ook andere grootheden die een jonger geslacht niet meer kent, ondergaan:
Thorbecke, Colijn, Drees. Zelfs Den Uyl, twintig jaar geleden overleden, is
geschiedenis geworden.
Dit wat het eigen land betreft. Hoeveel te meer treft het lot der vergetelheid helden
en boosdoeners uit het buitenland. Churchill, Eisenhower en Kennedy zijn meer
bekend omdat lanen naar hen genoemd zijn dan om hun eigenlijke verdiensten.
Misschien zijn de grote demonen eerder in het collectieve geheugen blijven hangen:
Hitler, Stalin, Mao - zonder dat dit overigens precieze kennis impliceert.
Maar voordat de indruk ontstaat dat hier een oude mopperaar aan het woord is,
wil ik bij mijzelf nagaan wat ikzelf op jonge leeftijd eigenlijk van onze nationale
cultuur wist. Ik geloof dat ik, hoewel in Amsterdam opgegroeid, toen niet wist wat
de VU was, en dat was niet alleen doordat de gereformeerden hun kracht in het
isolement zochten.
Zelfs van het bestaan van gereformeerden was ik mij nauwelijks bewust. Mijn
vader had een nicht die met een gereformeerde getrouwd was, door hem als ‘mijn
gereformeerde neef’ aangeduid, maar het prikkelde mijn nieuwsgierigheid niet. De
VU werd pas een begrip voor mij toen studiegenoten van mij, na de sluiting van de
Leidse Universiteit door de Duitsers in 1941, naar de VU gingen om af te studeren.
Merkwaardig genoeg, drong in mijn jeugd het bestaan van rooms-katholieken
meer tot mij door, maar dat kwam, denk ik, door hun triomfantelijke kerken. Ook
herinner ik mij de Graalbeweging nog goed - vrouwen die met brede hoeden,
wapperende mantels en vanen waarin het paars overheerste, in optocht door de straten
liepen. De gereformeerden waren minder ostentatief.
Omdat ik op een openbare school zat, ontmoette ik geen tijdgenoten uit die
volksgroepen die hun eigen scholen hadden. Pas in mijn Leidse tijd kwam ik enkelen
tegen, die van de pastoor dispensatie hadden gekregen lid van het corps te worden.
(Ik had de indruk dat de adel die gemakkelijker kreeg dan anderen.) Gereformeerde
medestudenten uit die tijd kan ik me niet herinneren. Zonder het te weten leefden
we in een maatschappij die segregatie toepaste.
Het is vreemd, maar mijn ogen zijn pas open gegaan toen ik in 1969 het boekje
van Godfried Bomans en Michel van der Plas In de kou las, waarin zij vertellen over
hun roomse jeugd, die min of meer gelijktijdig was met de mijne. Toen ging ik
beseffen dat er, om zo te zeggen: naast mij in dezelfde straat, een bloeiende cultuur
had bestaan waar ik helemaal niets van wist.
Ook die cultuur maakte, net als die van de gereformeerden, deel uit van de nationale
cultuur. Mijn kennis van die nationale cultuur was dus, op z'n best, zeer gedeeltelijk.
Ja, eigenlijk wist ik, toen ik van het gymnasium kwam, meer van de Franse Revolutie
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en de Balkanoorlogen af dan van de geschiedenis van Nederland in mijn eigen en
de negentiende eeuw.
Pas daarna ben ik mij er, en nog maar zeer geleidelijk, voor gaan interesseren. Op
de redactie buitenland van de Nieuwe Rotterdamse Courant, waar ik mijn
journalistieke loopbaan begon, werd enigszins neergekeken op wat er in eigen land
gaande was. Dus dat was ook geen leerschool. Mijn belangstelling is gekomen toen
ik, vier jaar in het buitenland wonend, daar Nederland aan buitenlanders moest
proberen uit te leggen.
Terugblikkend verbaas ik mij erover hoe weinig ik in mijn jeugd van mijn eigen
land wist. Amsterdammer, was ik vóór mijn twintigste nauwelijks ooit in Den Haag
en Rotterdam geweest (steden waar ik later zou gaan wonen en werken), laat staan
Groningen of Maastricht. Het was vóór het tijdperk van het massale autoverkeer en
de televisie.
Uit die tijd dateert nog mijn nieuwsgierigheid naar iemands herkomst. Is hij / zij
katholiek?, vraag ik nog weleens - tot ergernis van jongeren, die dit volslagen
irrelevant vinden of er discriminatie achter zoeken. Vroeger zat er misschien nog
iets in dit vermoeden. Nu is het belangstelling voor iemands socioculturele achtergrond
of, zo u wilt, voor onze rijkgeschakeerde nationale cultuur.
Ik wil niet beweren dat wat ik sindsdien over eigen land te weten ben gekomen
mij door zelfstudie heb eigen gemaakt. Het was geen systematische studie die ik
ondernam. Het was meer door er, te hooi en te gras, over te lezen dat ik er een, nog
zeer gedeeltelijke, kennis over vergaarde. Ik zal dus niet klagen over onze jeugd, die
Thorbecke, Colijn, Drees e.t.q. niet kan plaatsen noch begrijpt wat er met een
VU-kabinet bedoeld wordt. Maar jammer vind ik het wel.
NRC Handelsblad van 27-12-2007, pagina 7

2008
Een religieus denker die ongelovig was
Zo'n twintig jaar geleden, wanneer ik naar mijn werk in het oudste deel van Den
Haag liep of fietste, kwam ik vaak een eenzame wandelaar in de nog stille straten
tegen. Het was de heer Venemans, eigenaar van een boekwinkel naast de
Gevangenpoort. Hij liep, vóór openingstijd, langs de winkels van zijn collega's, om
te zien wat die voor boeken in de etalage hadden liggen.
De heer Venemans kende ik niet, en ik weet niet meer hoe ik wist dat die eenzame
wandelaar zo heette. Hoe dat ook zij, vóór de oorlog had hij korte tijd een uitgeverij
gehad: Rozenbeek & Venemans in Hilversum. Ik heb nog steeds één boek in mijn
bezit dat bij die uitgeverij verschenen is.
Dat boek, uitgegeven in 1934, heet Crisis der zekerheden, drie essays van Leo
Sjestov over Pascal, Dostojevski en Husserl. Sjestov (1866-1938) was een Russische
filosoof, die eigenlijk Lev Isaakovitsj Sjvartzmann heette. In 1920 vertrok hij naar
Parijs, waar hij filosofie doceerde en bekendheid verwierf.
Ook in Nederland was hij niet onbekend. De historicus Jan Romein vestigt de
aandacht op hem in zijn dissertatie over Dostojevski en de westersche kritiek (1924),
en zijn vriend J. Suys (die, na de oorlog, verdacht van communisme, een leerstoel
misliep) schreef in 1931 een uitvoerig geschrift over hem: Leo Sjestow's protest
tegen de rede.
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Van de hand van de latere Leidse hoogleraar R.F. Beerling verschenen in de jaren
dertig ook verscheidene studies over Sjestov, en na de oorlog leidde hij een boek
met diens essays in (uitg. Hollandia, Baarn).Maar dit alles wist ik niet toen ik jaren
geleden eens het door Venemans uitgegeven Crisis der zekerheden antiquarisch op
de kop tikte. Als zijn uitgeverij niet meer dan dit boek zou hebben uitgegeven, zou
zij haar korte bestaan al hebben gerechtvaardigd.
Deze lange en misschien overbodige aanloop gebruik ik om te vertellen dat ik
onlangs een ander essay over Sjestov onder ogen kreeg. Het verscheen in een boekje
van Maria Stahlie, Het woeste gevecht getiteld, dat uitgeverij Prometheus/Bert Bakker
mij met de Kerstdagen stuurde. Van de door Stahlie besproken schrijvers (plus een
enkele musicus, filmmaker en schilder), is Sjestov de enige die ik kende, en daarom
pikte ik dat essay er als eerste uit. Voor Stahlie is Sjestov, net als voor mij, ‘een van
mijn helden’, hoewel zij pas vijf jaar geleden voor 't eerst kennis met hem maakte
en ‘lang niet alles van hem gelezen’ heeft (ik ook niet). Zij noemt zichzelf een
‘ongewijde lezer van zijn werk’, mede omdat hij een ‘religieus denker’ is en zij ‘de
genade van een geloof ontbeert’.
Hier moet een misverstand in het spel zijn. Sjestov was inderdaad een religieus
denker, maar heeft van zichzelf gezegd: ‘Ik heb geen geloof, maar ik weet dat dit
een zwakheid van mij is.’ Ongelovigen kunnen en mogen wel degelijk over godsdienst
schrijven - ook, zoals Sjestov, zonder erover te smalen.
Stahlie heeft wél goed begrepen wat Sjestovs kerngedachte is: dat ‘er een
compromisloze strijd gevoerd moet worden tegen de zogenaamd eeuwig geldende
inzichten van de wijsbegeerte, van de rede, over wat er wel en wat er niet mogelijk
is in het bestaan’.
Het is vooral Sjestovs essay over Dostojevski's boek Mémoires uit het souterrain
dat Stahlies aandacht heeft getrokken. Of het hetzelfde essay is dat in Crisis der
zekerheden staat, weet ik niet. Zij zegt dat zij het in een Engelse vertaling uit 1902
heeft gelezen. ‘Mijn’ essay schreef Sjestov naar aanleiding van Dostojevski's
honderdste geboortedag, dus in 1921.
Het doet er niet veel toe. De Mémoires uit het souterrain (ook in het Nederlands
verschenen) is één protest tegen de onwankelbaarheid van het ‘twee maal twee is
vier’, waarop de rede, de logica en de wetenschap zijn gebouwd. Wie zegt dat er
geen andere logica, ja geen andere werkelijkheid mogelijk is? Ook Plato kende, zegt
Sjestov, ‘het “souterrain”, alleen noemde hij het de grot’.
Sjestov verwijst hier naar Plato's bekende grotscène: wij mensen zitten,
vastgebonden, in een grot en kunnen alleen maar rechtuit kijken naar een muur,
waarop zich de schaduwen van allerlei gestalten bewegen, die wij voor de
werkelijkheid houden. Maar zij zijn de schaduwen van echte gestalten die zich achter
ons, buiten de grot, bewegen, maar die wij niet kunnen zien omdat wij vastgebonden
zijn.
In dit souterrain, in die grot heerst de rede, ‘die oordeelt zonder zelf aan een oordeel
onderworpen te zijn, die geen enkel beginsel boven zich erkent. Ons worden dus
wetten gedicteerd door de wetten zelf. Wij moeten slaafs gehoorzamen aan alles wat
de rede voorschrijft. En dat is wat men vrijheid noemt’! Aldus Sjestov.
En God dan, wiens plaats de rede heeft ingenomen? Zelfs God heeft zich aan de
rede aangepast. Deus impossibilia non jubet (God eist niet het onmogelijke), leert
de kerk. Maar God eist juist wél het onmogelijke, zegt Sjestov. Dat is ook de zin van
het betoog dat Dostojevski's Groot-Inquisiteur tegen de weergekeerde Christus houdt:
hij neemt de zwakke mens in bescherming tegen Christus' onmogelijke eisen.
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Voordat hieruit de conclusie getrokken wordt dat Sjestov hier op slinkse wijze
Gods bestaan wil aantonen, herinneren we nog even aan zijn hierboven geciteerde
woord: ‘Ik heb geen geloof...’ Dat weerhoudt hem er echter niet van vrijmoedig over
God en geloof te spreken en de pretenties van de rede te attaqueren.
Vinden wij dan troost in de filosofie? Nee, ‘de ware filosofie’ - en hier volg ik
Beerlings samenvatting van Sjestovs denken - ‘moet ons geen zekerheden verschaffen,
maar ons van onze laatste zekerheden beroven. Sjestovs filosofie is een onafgebroken
strijd tegen de evidenties en een apotheose van wat hijzelf de bodemloosheid noemt.
Het eigenlijke filosoferen leidt volgens hem tot volstrekte verenkeling van de
afzonderlijke mens’.
Maar daarin was Sjestov niet de eerste. De wél gelovige Pascal zei al vóór hem
(in een citaat dat ik uit Sjestovs essays heb leren kennen): ‘Heel ons fundament
kraakt, en de aarde opent zich tot in de diepste diepten. Laten wij dus geen zekerheid
en vastheid zoeken!’
Gelukkig Nieuwjaar.
NRC Handelsblad van 03-01-2008, pagina 7

Waar alles met alles verenigbaar is
Het is altijd interessant gebeurtenissen die jezelf, ook al is het als toeschouwer van
verre, meegemaakt hebt en die gedeeltelijk je wereldbeeld bepaald hebben, door
andere ogen, vanuit een ander perspectief te zien. Dat maakt voor mij de fascinatie
uit van de boeken van de onlangs overleden Duitse schrijver Walter Kempowski,
een ongeveer tien jaar jongere tijdgenoot.
Van een andere tijdgenoot, ongeveer tien jaar ouder, las ik onlangs zijn dagboek
over de jaren 1935-1944. Deze keer is het een Roemeen: Mihail Sebastian (eigenlijk:
Iosif Hechter), wiens boek pas in 1996 in Roemenië verscheen; daarna, vertaald, in
andere landen; ten slotte, vorig jaar, in Nederland. Het decennium dat dit dagboek
beslaat, was voor Roemenië een roerige tijd, overheerst door het soort
mystico-fascisme van de charismatische Zelea Codreanu, die ook onder de
intelligentsia opgang maakte. Zijn felle IJzeren Garde werd door koning Carol II
bedreigend gevonden en daarom verboden. Codreanu werd daarbij ‘op de vlucht’
doodgeschoten.
Maar na Carols aftreden en onder de dictatuur van maarschalk Antonescu,
bondgenoot van Hitler, stak de IJzeren Garde haar kop weer op en deed zij zelfs, in
1941, een poging tot een staatsgreep, omdat de Duitsers, wie haar antisemitische
uitspattingen zelfs te ver gingen, Antonescu steunden. Vele intellectuelen bleven
haar gedachtengoed echter trouw.
In dit klimaat bewoog zich ook de advocaat-schrijver-journalist Sebastian - maar
als buitenstaander, want hij was jood. Dit verhinderde hem niet bevriend te blijven
met vele sympathisanten, en zelfs aanhangers, van de IJzeren Garde - en zij met hem.
Onder hen waren later ook elders bekend geworden namen, zoals Mircea Eliade,
befaamd godsdiensthistoricus en hoogleraar in Chicago, en de filosoof E.M. Cioran,
die zich in Parijs zou vestigen.
Talloos zijn de voorbeelden die Sebastian in zijn dagboek geeft van deze - in onze
ogen - dubbelzinnigheid. Zo zegt zijn intieme vriend Camil Petrescu - een schrijver
die in onze Winkler Prins vermeld wordt - op een goed ogenblik tegen hem: ‘Wat is
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het communisme anders dan het imperialisme van de joden?’ En toch noemt hij
Petrescu ‘een van de fijnste geesten in Roemenië’.
Het gaat nog verder: een andere joodse vriend, die zich bedreigd voelt, gaat naar
dezelfde Petrescu en vraagt hem enkele persoonlijke papieren voor hem te bewaren.
Petrescu weigert niet alleen, maar belt ook meteen de politie op om hem aan te geven.
Soms is zulk gedrag reden voor Sebastian om de vriendschap te beëindigen, soms
ook niet (waarbij we er rekening mee moeten houden dat Sebastian als jood ook zelf
bedreigd was en hulp van zijn ‘foute’ vrienden niet kon missen).
De lezer krijgt de indruk van een door en door corrupte samenleving. Corrupt niet
alleen in de zin van omkoopbaar - dat is Roemenië nog altijd, ja nog meer dan ooit
nu het de barrière van het EU-lidmaatschap heeft overwonnen en geen sancties meer
hoeft te vrezen - maar ook corrupt in zedelijke zin.
Natuurlijk houdt zo'n uitspraak zelf ook zedelijk oordeel in. Laten we het dus
houden op wat de gedeeltelijke buitenstaander Sebastian er zelf van zegt: ‘Er zijn
geen twee dingen in dit land die onverenigbaar met elkaar zijn.’ En van een andere
vriend zegt hij: ‘Hij is een fatsoenlijk man, wat zeldzamer is dan een genie.’ En toch
kan hij niet buiten die vriendschappen - niet alleen omdat hij tijdens de
jodenvervolgingen afhankelijk van hen is, maar ook om de geestelijke ambiance.
Onwillekeurig trekt de tijdgenoot een vergelijking met het Nederland van die tijd:
sinds 1940 ook een door de Duitsers bezet land, ook gedeeltelijk geregeerd door een
regime van inheemse handlangers en meelopers, zonder wier actieve en passieve
collaboratie de jodenvervolging evenmin de omvang had kunnen hebben die zij had.
Maar wat een verschillen: In de eerste plaats had het antisemitisme, hoewel niet
afwezig, hier niet het endemische karakter dat het in Oost-Europa (te beginnen met
Oostenrijk) had. Sebastian spreekt van ‘het oude Roemeense antisemitisme (met zijn
eeuwige belofte van verlossing)’ en van het ‘gejubel’ waarop antisemitisch geweld
altijd bij de ‘massa van het volk’ kon rekenen. Daar was in Nederland geen sprake
van.
Een ander verschil is de stemming onder de intelligentsia. De NSB kon bij haar
noch vóór noch tijdens de bezetting bogen op veel instemming met haar ideologie.
Intellectueel heeft de NSB nooit veel voorgesteld. Nederland heeft geen Charles
Maurras, Robert Brasillach, Pierre Drieu La Rochelle of zelfs Céline gekend, en ook
geen Eliade, Cioran of andere, hier minder bekende Roemeense collaborateurs. Wat
dat betreft, geldt Huizinga's woord ook voor de NSB: ‘Of wij hoog of laag springen,
wij Nederlanders zijn allen burgerlijk...’
Vrijwel de enige die aan die maat ontsnapte, was dr. J.H. Carp, Musserts speciale
adviseur voor staatsrechtelijke vraagstukken. Die was vóór de oorlog de ziel van de
Spinozavereniging geweest (zo noemt de Winkler Prins van 1938 hem). Over
onverenigbaarheden gesproken! Maar anders dan vele Roemeense intellectuelen
maakte dit voor hem een innerlijk conflict uit. Toen de joodse secretaresse van die
vereniging dreigde gedeporteerd te worden, vroeg hij hulp bij de remonstrantse
predikant J.C.A. Fetter, die hem in zijn Nagelaten bekentenissen ‘een tragische figuur,
verdwaald in zijn stelsel’, noemt.
Van zo'n tragiek blijkt weinig bij Sebastians fascistische vrienden. Eerder bij
hemzelf, die verscheurd wordt door zijn gevoelens van vriendschap en zijn afkeer
jegens de levensbedreigende ideologie van zijn vrienden. Sebastian zou de oorlog
overleven - in Roemenië lijkt alles en niets mogelijk - maar kort daarna bij een stom
verkeersongeluk omkomen.
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Viel Nederland binnen het gezichtsveld van een Roemeense intellectueel, die
doordrenkt was van Franse cultuur? Hij noemt ons land een paar keer, in 1940 en
1944, als krijgstoneel. En dan nog één keer, na het lezen van Jane Austins Emma,
dat hij vergelijkt met ‘een Nederlands schilderij’ (uit de zeventiende eeuw, neem ik
aan): aardig, ‘maar nogal langzaam en te gedetailleerd’.
Alleen buitenstaanders kunnen zeggen wat de Nederlandse identiteit, waar iedereen
de mond vol van heeft, is. Niemand is een onpartijdige beoordelaar van zichzelf.
NRC Handelsblad van 10-01-2008, pagina 9

Normen en waarden elders
Wij Nederlanders slaan onszelf vaak op de borst om onze tolerantie. Die zou zelfs
een van de kenmerken van onze identiteit zijn. Onzin natuurlijk. Zijn de Denen,
Zweden, Noren, Belgen, Engelsen dan niet of minder tolerant? Van de Fransen kan
zelfs gezegd worden dat ze nóg toleranter zijn dan wij - althans jegens de seksuele
peccadilles van hun politici.
Het onderwerp is actueel. President Sarkozy, drie maanden geleden gescheiden,
etaleert met groot behagen zijn verhouding met een chanteuse, die in een interview
toegegeven heeft: ‘Monogaam ben ik maar af en toe. Ik hou meer van polygamie en
polyandrie.’ Er zijn meer mensen, ook buiten Frankrijk, die die voorkeur delen, maar
er zijn verschillen.
Weliswaar is Sarkozy niet Frankrijks eerste president die een slippertje maakt.
Befaamd is het geval van een president, in het begin van de vorige eeuw, die zelfs
gestorven is in de armen van zijn minnares, die daarop, toute nue, (volgens het
politierapport), het Elysée ontvluchtte. Maar dat was onder de Derde Republiek,
waarin de presidenten niet veel meer dan lintenknippers waren. In de Vijfde
Republiek, die dit jaar vijftig jaar bestaat, is de macht van de president toegesneden
op de meer dan levensgrote figuur van haar stichter, generaal de Gaulle. Ook zijn
zedelijk gezag was groot, en ook dat model hebben zijn opvolgers proberen na te
volgen.
Maar het vlees is zwak, en slechts weinigen hebben die standaard kunnen
hooghouden. Mitterrand hield er zelfs een tweede gezin, inclusief natuurlijke dochter,
op na - op staatskosten. Maar naar buiten toe hield ook hij, met succes, de bijna
imperiale façade in stand die de Gaulle, overigens zijn politieke tegenstander, had
opgericht. Over zijn dubbelleven werd wel geroddeld, maar het werd niet geëtaleerd.
President Sarkozy heeft daar een eind aan gemaakt. Op zijn persconferentie van
verleden week dinsdag is hij uitvoerig, zelfs met een zekere gretigheid, ingegaan op
zijn verhouding met Carla Bruni. Onder het motto: weg met de leugens en de
schijnheiligheid! Maar er is ook nog zoiets als goede smaak, decorum of beschaving.
Iemand die pronkt met zijn paramour, wordt meestal geacht daartegen te zondigen
- zeker als hij staatshoofd is.
Het woord beschaving is hier niet toevallig gebruikt. Op dezelfde persconferentie
heeft Sarkozy immers een nieuwe conceptie gelanceerd: de politique de civilization,
die hij ontleend had aan de linkse socioloog Edgar Morin. (Sarkozy vist graag, en
tot woede van zijn politieke tegenstanders, in linkse vijvers.)
Wat betekent die politique de civilization? In zijn persconferentie kwam hij niet
veel verder dan te zeggen dat het een politique de vie, een politique de l'homme is:
‘orde met beweging verzoenen, identiteit met moderniteit; de nieuwe wereld helpen
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geboren te worden en zich te organiseren, terwijl de oude nog niet volledig ontbonden
is...’
Blabla, zal de cynicus zeggen, blabla die doet denken aan de politiek van normen
en waarden van Jan Peter Balkenende, waarvan de reikwijdte blijkbaar Parijs nog
niet bereikt had. Maar ja, het is begrijpelijk dat een politicus die zijn land wil
hervormen, behoefte heeft aan een filosofie. Dorre statistieken en cijfers zijn niet
voldoende om de mensen mee te krijgen.
Dat Frankrijks gewoonten en instellingen dringend aan hervorming toe zijn, staat
buiten kijf. Sarkozy heeft de moed gehad steeds op dit aambeeld te hameren. Hij
weet precies waar het Frankrijk aan schort, en zijn openhartigheid bleek bij de
verkiezingen van 2007 overtuigender dan de oude recepten van de socialisten. Nu
nog de ideologische onderbouwing.
Een filosofie van beschaving dus. Maar met dit woord, beschaving, maakt hij
zichzelf kwetsbaar als hij er tegelijkertijd een levenstrant op na houdt die, met zijn
glitter en ostentativiteit, met zijn aanfluiting van meer traditionele waarden, moeilijk
in overeenstemming te brengen is met wat gemeenlijk onder beschaving wordt
verstaan. Parijs zal dit, geamuseerd, misschien nog wel gedogen, maar la France
profonde?
Daarbij komt dat de hervormingen die Sarkozy in de maanden dat hij aan het
bewind is, in gang heeft gezet, op steeds meer verzet stuiten alsook op feiten die een
Franse president niet in de hand heeft, zoals de dreigende recessie. Zijn populariteit
is dan ook de laatste tijd in de peilingen gedaald. ‘Hij is verstrikt in de kwantitatieve
beloften die hij niet kan nakomen’, zegt de door Sarkozy kennelijk nog niet helemaal
gepaaide Morin. En een ander zegt: ‘De keizer heeft geen kleren.’
Le Monde - toegegeven: geen vriend van Sarkozy - komt na de persconferentie
tot de conclusie dat er twee Sarkozys zijn: de president die oude codes wil breken,
en de showman die inhoud torpedeert terwille van de vorm en daarmee de pogingen
van de eerste verijdelt. Is er dus toch iets te zeggen voor het handhaven van een
façade, ja voor een zekere schijnheiligheid?
Zeker voldoet Sarkozy, qua statuur en présence, het minst van alle presidenten
van de Vijfde Republiek aan de waardigheid die het publiek van de bekleder van het
ambt verwacht. Het is de vraag of het hem de tijd zal gunnen de hervormingen door
te voeren die bitter nodig zijn.
NRC Handelsblad van 17-01-2008, pagina 9

Herinneringen aan een nuchter man
Drie In Memoriams voor één overledene in een krant die niet eens de zijne was - is
dat niet te veel van het goede? Ik spreek hier over Herman Sandberg,
oud-hoofdredacteur van Het Parool, die twee weken geleden overleed. Hieke Jippes
en Frits Abrahams schreven ieder een mooi In Memoriam over hem in onze krant,
resp. op 11 en 14 januari. Moet er ook nog een van mij bij komen? De enige reden
die ik heb is dat ik Herman langer gekend heb dan menigeen, hoewel ik niet wil
beweren dat hij mij onder zijn beste vrienden rekende.
Hoewel wij beiden in Amsterdam opgroeiden, kenden we elkaar niet van die tijd.
Herman ging naar het (particuliere) Amsterdamsch Lyceum, ik naar het (openbare)
Barlaeus Gymnasium. Daarna ging ik in Leiden studeren, hij in Amsterdam. Het was
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pas de mobilisatie van 1939 die ons samenbracht. We werden ingedeeld bij de School
voor Reserve-Officieren Bereden Artillerie en kwamen in dezelfde klas terecht.
Al spoedig vormde zich daar onder de studenten, die gewoonlijk ouder waren dan
de rest, die net van school kwam, een groepje gelijkgezinden, waartoe Herman hoorde.
Hij kenmerkte zich toen al door een zekere ‘bruskerie’ - tegenwoordig zouden wij
zeggen ‘no-nonsense’ - die oud-minister Beyen (zelf Utrechter) in zijn memoires
typisch Leids noemt. Als ik eraan terugdenk, geloof ik dat het dát was wat ons in
Herman aantrok, al was Herman geen Leidenaar, en geen corpslid. Al in februari
1940 gingen onze wegen uiteen, want toen werden we al als wachtmeester in het
veldleger ingedeeld. Waar Herman terechtkwam en ook de meidagen van '40 zou
beleven, weet ik niet meer. In de zomer van dat jaar ontmoetten we elkaar weer in
Amsterdam, waar ik toen woonde. Dat wij beiden later soortgelijke functies in de
journalistiek zouden innemen, lag nog ver achter onze horizon. Daarna zagen we
elkaar slechts sporadisch. Maar blijkbaar was het contact niet verloren geraakt, want
aan het diner dat ik gaf na mijn doctoraal - enkele dagen vóór de sluiting van de
Leidse universiteit in 1941 - nam ook hij deel, als enige niet-Leidenaar. Dat we elkaar
in de volgende jaren van de bezetting en de eerste naoorlogse jaren zagen, herinner
ik me niet.
Toch: toen ik in 1951 met verlof uit Amerika kwam, waar het mijn taak was
voorlichting over Nederland te geven, was Herman een van degenen die ik opzocht
om er mijn licht bij op te steken. Kennelijk had ik toen al zijn politieke oordeel op
prijs leren stellen. Na mijn Amerikaanse intermezzo, ging ik weer in Rotterdam
werken, terwijl Herman als correspondent in het buitenland zat. Maar toen hij in
1959 promoveerde op Duitsland 1945-1955: object en subject van internationale
politiek - vrucht van zijn correspondentschap in Bonn - was ik onder het gehoor.
Zijn doctorstitel droeg hij overigens nooit.
Hieke Jippes schrijft in haar In Memoriam dat Sandberg, ook na zijn vertrek als
hoofdredacteur van Het Parool in 1981, zijn columns schreef ‘in stille competitie’
met mij. Van dat laatste ben ik me nooit bewust geweest. Wél zei Herman eens tegen
mij, nadat ik hem met instemming in een van mijn columns had geciteerd, dat we er
geen gewoonte van moesten maken elkaar aan te halen. Hij had gelijk. Journalisten
moeten in de regel niet over elkaar schrijven - voor of tegen.
In de jaren dat Herman nog hoofdredacteur was, hebben wij samen enkele reizen
gemaakt: naar Stockholm en Boekarest. Andere Amsterdamse hoofdredacteuren
wilde hij er niet bij hebben, want die waren zijn concurrenten. De Nieuwe Rotterdamse
Courant, waar ik zat, beschouwde hij niet als zodanig. Je moet goed met elkaar
kunnen opschieten om zo'n gezamenlijke reis te maken. Dat deden we dan ook.
Omstreeks die tijd begonnen we elkaar geregelder te zien. Herman sloot zich toen
aan bij een eetclub van gelijkgezinden, die elkaar ongeveer eens in de maand in Den
Haag ontmoetten. Na 2004 kwam de club (of wat ervan over was) niet meer bijeen.
De leden waren trouwens oude heren geworden, en die houden ervan over het verleden
te praten. Dat verveelde Herman, terwijl ik sinds mijn jeugd nooit genoeg kan krijgen
krijgen van verhalen over vroeger.
Wat mij in dit gezelschap opviel, was Hermans bijzondere gave van het woord.
Hij was niet alleen een begaafd schrijver, ook in het gesprek - en soms, helaas te
weinig, op de televisie - kon hij, anders dan ik, bijzonder scherp en to the point
formuleren, bovendien altijd gedocumenteerd. Hij zei nooit zomaar wat. Dan zweeg
hij liever. De keerzijde was dat hij weinig geduld had met vaag gezwam en flauwekul.
En daar wordt veel van verkocht in de media en de politiek.
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Zo iemand lijkt, zou je zeggen, niet erg geschikt om over religie te schrijven. In
zijn laatste bijdrage aan Het Parool, in december jl., veegde hij dan ook de vloer aan
met het boek van een theoloog. Maar enige jaren eerder had hij het boek van een
andere theoloog, H.M. Kuitert, over het christelijk geloof als verbeelding juist
waarderend besproken. Het ging hem om de kwaliteit; eventuele vooroordelen liet
hij niet gelden.
Wie Herman gekend heeft, kan het woord ‘tragisch’ moeilijk met deze
‘no-nonsense’-figuur in verband brengen. Toch is zijn leven niet zonder tragiek
geweest. Hieke Jippes vermeldde al het overlijden, na een vreselijk lijden, van zijn
vrouw. Herman was toen net afgetreden als hoofdredacteur en pas 63.
Maar ook journalistiek heeft hij, na een hoogtepunt medio jaren zestig, per slot
van rekening niet gehaald wat hij wilde bereiken. En hij wist dat. Tegen mij zei hij
eens met enige overdrijving: ‘Ik had van mijn krant een leesbare NRC willen maken,
maar krijg de kans niet er meer van te maken dan een sportkrant met Amsterdams
nieuws.’ Ook over zichzelf bleef hij nuchter.
Een van de laatste keren dat ik hem sprak, vertelde hij mij dat hij Montaignes
Essais aan het lezen was. ‘Echt iets voor jou’, zei hij. Toch eens aan beginnen, al zal
ik er helaas niet meer met hem van gedachten over kunnen wisselen.
NRC Handelsblad van 24-01-2008, pagina 9

Christendom als cultureel fenomeen
Morgen is het 63 jaar geleden dat Johan Huizinga, Nederlands grootste historicus,
is overleden. Grootste historicus? Ja - als we tenminste als maatstaf het aantal malen
aannemen dat hij vandaag nog genoemd of zijn werk ter sprake gebracht wordt. Dan
slaat hij zijn tijdgenoten Kernkamp, Geyl en Romein gemakkelijk.
Laatstelijk is nog een nieuwe editie van zijn in 1935 verschenen In de schaduwen
van morgen uitgekomen - weliswaar geen historisch boek, maar, zoals de ondertitel
luidt, ‘een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd’, de tijd van de jaren dertig
dus.
Die laatste editie wordt ingeleid door George Harinck, historicus aan de Vrije
Universiteit. Volgens hem was Huizinga tot de conclusie gekomen dat de cultuur
zonder een gearticuleerd christendom geen uitzicht had. ‘Eigenlijk zegt hij (Huizinga):
we moeten terug naar het christendom.’ (Ik citeer uit een interview in het Nederlands
Dagblad van 10 januari, want die nieuwste editie zelf heb ik nog niet in handen
gehad.)
Is dit een poging om Huizinga alsnog bij het christendom in te lijven, iets waarvan
de historicus A.Th. van Deursen werd beschuldigd na zijn Huizinga-lezing van 1994?
Ik weet het niet, want ik heb, zoals gezegd, Harincks inleiding zelf nog niet gelezen.
Het toeval wil echter dat ik enige weken geleden ditzelfde thema heb behandeld
in een artikel, dat, om redenen die er verder niet toe doen, niet verschenen is. Ik
behoor namelijk niet tot die bienpensants die menen dat religie een voorbije zaak is,
niet waard om er aandacht aan te besteden. Eerder meen ik, met de socioloog J.A.A.
van Doorn, dat zij, ‘mondiaal gezien alom tegenwoordig, misschien zelfs sterker dan
enig ander cultureel fenomeen’ is (Trouw 26 januari).
Huizinga zelf nu kwam uit een doopsgezind, dus vrijzinnig, geslacht. Grootvader
Huizinga was doopsgezind predikant, en zijn vader zou oorspronkelijk ook die kant
opgaan, maar eindigde tenslotte als hoogleraar fysiologie en farmacologie in
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Groningen, waar onze Huizinga geboren werd. Hij groeide op in een sfeer van, zoals
hij dat later zou noemen, ‘voornaam agnosticisme’.
Heb ik nu in zijn Schaduwen aanwijzingen gevonden dat Huizinga geloofde? In
het laatste hoofdstuk, ‘Katharsis’ geheten, waarin hij oproept tot een ‘nieuwe askese’,
zegt hij slechts: ‘Gelukkig zij voor wie dat beginsel slechts de naam kan dragen van
Hem die sprak: “Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven”.’ Hij zegt niet dat
hijzelf tot die gelukkigen behoort.
In een opstel uit 1937 over Der Mensch und die Kultur gaat hij iets verder: ‘Een
ernstig en actief herstel van het Christendom of van een ander der algemene, hoge
vormen van religie zou in staat zijn (...) de geestesgesteldheid te wekken die
onontbeerlijk is voor een waarachtige beschaving. Eenieder kan voor zichzelf
beantwoorden of een dergelijk herstel nabij lijkt.’ Wat zijn antwoord is, laat hij in
het midden.
Weer een jaar later, in 1938, ontmoet hij Werner Kaegi, de Zwitserse historicus
die zijn vertaler en veelvuldig correspondent was. Deze vraagt hem of we een herstel
van het christelijk geloof konden verwachten. Niet in een naaste, maar in een verre
toekomst, antwoordt Huizinga (aldus Kaegi in zijn herdenkingsrede te Leiden ter
gelegenheid van Huizinga's honderdste geboortedag in december 1972).
Het laatste woord dateert van 1943 - twee jaar vóór zijn dood - en verscheen
postuum in Geschonden wereld (1945): ‘De wereld van morgen zal niet rijp zijn voor
een herleving van het Christendom, zij is te zeer verstrikt in een habitus die aan het
Christendom tegengesteld is.’ Van een persoonlijk engagement rept hij niet. Hij
spreekt over het christendom als cultureel fenomeen.
Als cultureel fenomeen had hij ook grote waardering voor de rooms-katholieke
kerk. In zijn tussen 1989 en 1991 uitgegeven Briefwisseling staat ergens een brief
waarin hij iemand scherp terechtwijst die hem probeert te mobiliseren voor een actie
tegen het ‘roomse gevaar’. Huizinga daarentegen looft eerder Rome. Dat zijn tweede,
rooms-katholieke vrouw daarin de hand heeft gehad, blijkt uit niets. Per slot van
rekening had hij al in 1919 Herfsttij der middeleeuwen geschreven. Hij wist waar
hij over sprak.
Bladerend in zijn briefwisseling op zoek naar die brief (die ik niet terugvond),
stuitte ik op een brief van 29 december 1938 aan zijn neef Menno ter Braak, die hem
in een bespreking van Homo ludens had proberen in te lijven in ‘domineesland’.
Huizinga protesteert, zeggend dat zijn vader daar al afscheid van had genomen en
dat hij er zelf nooit in had geleefd. Hij verklaart zich nader: ‘Toen mijn ethische en
wereldbeschouwende voorstellingen zich vormden (niet eerder dan mijn studententijd)
leefde ik op zeldzaam vrije bodem. Mijn “invloeden” waren toen Franse literatuur,
van de toen nieuwen, de hoogtezon van Tachtig, spoedig ook de Upanishad's
boeddhisme en Dante.
Van ongeveer 1900 af (Huizinga liep toen tegen de 30) is mij steeds stelliger,
buiten elke confessionele aanvaarding om, als opperste richtsnoer van alle menselijk
leven de christelijke zedenwet bewust geworden, waarbij zich later nog de overtuiging
voegde dat in enkele van de leerstellige begrippen de meest adequate uitdrukking
van ons bestaan gelegen is. Aan een stabiele, zo ook voor de mens onbereikbare
waarheid heeft nooit enig relativerend of ander geschrift mij kunnen doen twijfelen.’
Ook hier geeft Huizinga niets van zijn innerlijke roerselen bloot. Naar buiten toe
aanvaardt hij van het christendom alleen de zedenwet en enkele leerstellige begrippen,
wat nog niets zegt over zijn geloof, want religie is meer dan zedenleer en dogma.
Ook ongelovigen, zelfs atheïsten hebben, direct of indirect, de invloed van het
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christendom ondergaan en kunnen in zoverre min of meer christen genoemd worden
- eerder in elk geval dan moslim.
NRC Handelsblad van 31-01-2008, pagina 9

Voor buiten- of binnenlands gebruik?
In het algemeen uit zich de invloed van een klein land eerder in het negatieve dan in
het positieve: het kan eerder, als het er de moed voor heeft, verhinderen dat iets
bereikt wordt wat het in strijd met zijn belangen acht dan dat het anderen ertoe kan
overtuigen, laat staan dwingen, iets te doen wat zijn belangen dient. Israël is het
klassieke voorbeeld: het heeft, tegen grote druk in, zijn zelfstandigheid weten te
behouden, maar is er niet in geslaagd zijn omgeving tot vreedzame coëxistentie te
dwingen.
Ook de Nederlandse buitenlandse politiek kent voorbeelden van die stelling. Maar
eerst een schijnbaar tegenvoorbeeld: medio jaren vijftig is op Nederlands initiatief,
gesteund door België en Luxemburg, een ernstige impasse waarin het Europese
integratieproces was geraakt, overwonnen. De naam van minister Beyen is hiermee
verbonden. Maar hij had het tij mee: geen van de grotere mogendheden kon er, ieder
om eigen redenen, nee tegen zeggen. En zo kwam de Europese Economische
Gemeenschap, voorloper van de Europese Unie, tot stand.
Zo'n constellatie heeft zich daarna niet meer voorgedaan. Het tegendeel eerder.
Zo kon minister Luns in het begin van de jaren zestig, door hardnekkig nee te zeggen,
voorkomen dat de Gaulle zijn plan voor een Europese politieke unie - zonder Engeland
en tegen Amerika - kon doordrukken. Nederland kreeg in zijn verzet soms de steun
van België, soms niet. Zo niet, dan stond het er helemaal alleen voor. Tenslotte trok
de Gaulle zijn plan terug.
Constatering van dit feit staat los van de vraag of Luns' beleid al dan niet geprezen
moet worden. Zijn hardnekkigheid moet dit in elk geval wél, en daarvan hangt het
succes vaak af. Niet altijd, zoals Luns' vrijwel gelijktijdige hardnekkigheid inzake
Nieuw-Guinea aantoont. Daar moest hij tenslotte door de pomp gaan.
Minister Verhagen leverde onlangs een nieuw bewijs dat hardnekkig nee zeggen
een ongewenst resultaat kan voorkomen. De meerderheid van de EU wilde een
speciale samenwerkingsovereenkomst met Servië. Nederland, gesteund door België,
weigerde zolang de van oorlogsmisdaden verdachte generaal Mladic niet zou zijn
uitgeleverd aan het Haagse tribunaal. Die overeenkomst kwam er niet.
Ook hier is de vraag irrelevant of Verhagen er al dan niet verstandig aan deed zo
hardnekkig nee te zeggen. (Zo kunnen we ons afvragen of Mladic niet al lang asiel
heeft gevonden in Rusland, dat vanouds Servië graag ter wille is.) Waar het om gaat
is dat, gelukkig of jammer genoeg, Verhagen die overeenkomst heeft weten te
blokkeren.
Minder kansen lijkt Verhagen te zullen krijgen bij zijn pogingen zijn beleid inzake
mensenrechten kracht bij te zetten. Hij heeft daar een hele nota aan gewijd: Naar een
menswaardig bestaan, waarin o.a. staat dat ‘binnen het buitenlands beleid de
bescherming en bevordering van mensenrechten een centrale plaats zal krijgen’.
Heeft dit die centrale plaats niet al lang? Een greep uit de memories van toelichting
van enkele van Verhagens voorgangers: ‘Mensenrechtenbeleid vormt een centraal
bestanddeel in het totale buitenlandse beleid’ (1985): in 1987 wordt dit een
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‘belangrijke plaats’, in 1989 ‘een essentieel onderdeel’. Minister Van Aartsen
(1998-2002) stelde zelfs een aparte ambassadeur voor de mensenrechten aan.
Wat waren de resultaten van het beleid van Verhagens voorgangers? Blijkbaar
niet voldoende in zijn ogen. Dat legt hem de verplichting op te tonen dat zijn
mensenrechtenbeleid meer kans op succes zal hebben. Een beleid moet per saldo
niet alleen op zijn bedoelingen, maar ook op zijn resultaten afgerekend worden.
Minister Verhagens moed moet geprezen worden, want hij komt met zijn goede
bedoelingen op een ogenblik dat ze weinig kans op succes maken. Het Newyorkse
Freedom House, dat sinds jaar en dag de mars van vrijheid en democratie door de
wereld bijhoudt, heeft zojuist vastgesteld dat ‘het jaar 2007 gekenmerkt was door
een opvallende tegenslag voor de vrijheid in de wereld’.
En wanneer president Bush en Amerikaanse banken zich gedwongen zien met de
pet in de hand rond te gaan bij Saoedi-Arabië en andere potentaten die niet bekend
staan om hun liefde voor de mensenrechten; wanneer bondskanselier Merkel moet
zien goed te maken wat zij met haar ontvangst van de Dalai Lama bij China heeft
verkorven - welke kans heeft dan een land van Nederlands importantie om gehoor
te vinden voor zijn pleidooi voor de mensenrechten in zulke landen?
We kunnen Verhagen zelf niet verdenken van morele hovaardij, maar in de ogen
van ex-koloniale volken is hij de vertegenwoordiger van een land dat het eeuwenlang
ook niet zo nauw heeft genomen met de mensenrechten (zoals minister Pronk moest
ervaren toen hij Indonesië kapittelde om zijn mensenrechtenpraktijk), terwijl de
heersers van Rusland en China van hun lessen in marxisme misschien zullen hebben
onthouden dat volgens Marx moraal een burgerlijk concept is.
Zal Verhagen meer succes hebben dan zijn voorgangers? Tja, als het eigenlijke
buitenlandse beleid steeds meer Europees beleid wordt - in die zin dat het steeds
minder gaat om Nederlands plaats in de wereld en steeds meer om zijn plaats in
Europa - moet Verhagen het steeds meer zoeken in gebieden waar Nederlands invloed
nog minder groot is dan in Europa - Soedan bijvoorbeeld, waar hij deze week op
bezoek is - want Europa is voorbehouden aan staatssecretaris Timmermans, die dan
ook vaker in de media van zich laat horen dan zijn baas.
Of voert Verhagen eigenlijk geen buitenlandse, maar binnenlandse politiek - in
zoverre als hij de Kamer en de kiezers, die weinig besef hebben van buitenlandse
politiek, met illusies probeert zoet te houden? Wat dat betreft, is er niet zo heel veel
veranderd sinds B.M. Telders zeventig jaar geleden over het Nederlandse publiek
schreef dat het ‘maar al te zeer een behoorlijke internationale scholing ontbeert en
meent dat gemis door edele pacifistische bedoelingen en moraliserende
beschouwingen te kunnen goedmaken’.
Als raspoliticus weet Verhagen zelf natuurlijk heel goed hoe de internationale
vork in de steel zit. Tenminste: dat mogen we hopen.
NRC Handelsblad van 07-02-2008, pagina 9

Praatjes vullen geen gaatjes
En: voor wie bent u? Voor Obama? Of voor Hillary? Of misschien voor McCain?
Viceminister-president Bos weet het al: hij is voor Obama. Begrijpelijk, maar niet
zo verstandig van hem om die voorkeur uit te bazuinen. Wat zou zijn reactie - en die
van zijn partij - zijn als president Bush zou zeggen dat hij liever het CDA of de VVD
de verkiezingen zou zien winnen dan de PvdA?
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Ja, maar - zo hoor ik al ter verschoning van Bos zeggen - Bos' invloed reikt minder
ver dan die van een Amerikaanse president, dus zijn adhesiebetuiging aan Obama
doet er niet zoveel toe. Als dat zo is - en het is waarschijnlijk zo - was het dan nog
nodig dat hij het droevig bewijs van Nederlands irrelevantie leverde?
Het was dorpspolitiek die bij Bos primeerde boven overwegingen van internationale
politiek. Hij wilde natuurlijk zijn achterban tonen dat hij uit het juiste hout gesneden
is. Zoiets maakt een politicus in Nederland populair, maar ook in het buitenland?
Overigens had Bos ook hier een illustere voorganger in Joop den Uyl. Aan de
vooravond van de Amerikaanse verkiezingen van 1972 sprak die zijn voorkeur uit
voor de Democratische kandidaat McGovern, want president Nixon vond hij een
‘stuitend alternatief’. Weliswaar droeg Den Uyl, anders dan Bos nu, nog geen
regeringsverantwoordelijkheid, maar hij kon dat elk ogenblik gaan doen. En inderdaad
zou dat zes maanden later gebeuren. Niet zo verstandig dus om een bevriend
staatshoofd te beledigen.
Gelukkig voor hem heeft hij nooit een tête-à-tête met Nixon gehad, die door zijn
ambassade zeker op de hoogte is gehouden van Den Uyls opvatting. Een paar jaar
later echter wist hij president Ford te ergeren. Met hem had hij een werkdiner in het
Witte Huis. Helaas werd de gastheer voortdurend van tafel weggeroepen, omdat er
juist een Amerikaans vrachtschip in Cambodjaanse wateren was gekaapt en zijn
oordeel in die crisis werd gevraagd. Die onderbrekingen ergerden Den Uyl zichtbaar
(zoals Ford in zijn memoires vertelt). De temperatuur aan tafel daalde dus tot het
vriespunt.
Ook hier kan weer de vraag gesteld worden: hoe zou Den Uyl gereageerd hebben
als hij in een soortgelijke situatie door een buitenlandse regeringsleider over andere
zaken aan zijn kop zou worden gezeurd? Bijvoorbeeld tijdens de Molukse treinkaping
bij Wijster, waarvoor hij twee jaar later zou komen te staan? Zo zien we hoe
Nederlandse politici er altijd onfeilbaar in slagen zich met hun eigenwaan in het
buitenland geliefd te maken.
Maar intussen is nog niet de vraag beantwoord naar de voorkeur van de gewone
Nederlander voor deze of gene kandidaat in de Amerikaanse verkiezingen. Laat ik
met mezelf beginnen: ik heb een zwak voor McCain - niet omdat hij Republikein of
conservatief is, maar omdat hij getoond heeft moed te hebben: tijdens de ruim vijf
jaar dat hij als krijgsgevangene gefolterd werd in Noord-Vietnam (welks humaniteit
toen door links Europa werd geprezen), maar ook in de Amerikaanse politiek door
zijn onafhankelijke stellingnames, die hem de haat van het Republikeinse
establishment bezorgden.
Maar dat zegt helemaal niet dat ik van mening ben dat McCain ook een goede
president zou zijn. Er zijn ook bezwaren tegen hem. Maar belangrijker is dat mijn
sym- of antipathie volkomen irrelevant is - irrelevanter nog dan die van Bos. Ik
verbaas mij dan ook over de exercities in futiliteit waaraan Nederlandse politici en
media zich overgeven wanneer zij, pratend of schrijvend over de Amerikaanse
verkiezingen, het terrein van de informatie en analyse verlaten en partij gaan trekken.
Maar de karavaan trekt verder zonder zich iets aan te trekken van het geblaf van de
hondjes.
Natuurlijk verdienen de Republikeinen, na de rampzalige acht jaren van Bush, de
verkiezingen te verliezen, en zoals het er nu naar uitziet, zullen zij dit ook doen. Maar
zal het bewind van een Democratische president zoveel beter uitpakken voor Europa,
waarvan Nederland deel uitmaakt?
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De vervreemding die de laatste jaren tussen Europa en Amerika is ontstaan, heeft
op zichzelf niets met het beleid van Bush te maken. Zij was al sinds het einde van
de Koude Oorlog voorgeschreven. Bush heeft dit proces alleen maar versneld en
verscherpt. En intussen zijn in andere delen van de wereld nieuwe kolossen
opgekomen, die steeds meer Amerika's aandacht vergen - ten koste van die voor
Europa.
Daarbij komt dat ook een Democratische president, bij het beredderen van de
failliete boedel die Bush vooral in Irak en Afghanistan nalaat, een beroep zal doen
op zijn Europese bondgenoten. Of de Amerikaans-Europese betrekkingen beter zullen
worden dan zij vorige week op de NAVO-conferentie in Vilnius bleken, zal dus ook
van de Europeanen afhangen.
En dat hangt weer mede af van de wijze waarop de economische recessie die het
Westen nu meemaakt, zich verder voltrekt. Wordt zij erger, dan zullen zowel de
Amerikanen als de Europeanen zich steeds meer op hun eigen problemen concentreren
- ten nadele van de onderlinge samenwerking. Het feit dat de Democraten over het
algemeen meer geporteerd zijn voor protectionisme dan de Republikeinen, stemt niet
tot optimisme.
Wouter Bos, die als eerste verantwoordelijk is voor Nederlands
financieel-economische gezondheid, zal misschien wel reden krijgen zijn uitspraak
over de Amerikaanse verkiezingen te betreuren. Het ergst eraan is niet dat zij onjuist
was - net zomin als Den Uyls karakterisering van Nixon onjuist was - maar dat zij
volkomen onnodig en misschien zelfs schadelijk was. Praatjes vullen geen gaatjes.
NRC Handelsblad van 14-02-2008, pagina 9

Wanneer kerkvorsten hardop gaan denken
Eigenlijk zouden intellectuelen geen kerkvorst moeten worden. Met hun uitspraken
stichten ze dan gauw verwarring bij het gewone volk en bereiken ze het omgekeerde
van wat ze wilden. Het laatste voorbeeld leverde onlangs Rowan Williams,
aartsbisschop van Canterbury en als zodanig titulair hoofd van alle anglicanen over
de hele wereld, in totaal zo'n tachtig miljoen.
Bezorgd over de moeilijkheden die het bestaan van een grote minderheid van
moslims in het Verenigd Koninkrijk veroorzaakt, zei hij twee weken geleden dat het
beginsel dat één wet voor allen geldt, misschien enig gevaar (‘a bit of a danger’)
opleverde en dat daarom het opnemen van bepaalde onderdelen van de islamitische
wetgeving in het Britse recht onvermijdelijk leek.
Nu, de kat was in de gordijnen. Wat in een theologisch seminarium misschien nog
geopperd kan worden, valt, zodra door de media gerapporteerd, bij de grote massa
slecht. Geschrokken, verontschuldigde dr. Williams, wiens loopbaan eerder
academisch dan pastoraal was geweest, zich voor de misverstanden waartoe zijn
woorden wellicht aanleiding hadden gegeven.
Het doet denken aan het misverstand dat minister Donner (toen nog van Justitie)
anderhalf jaar geleden wekte nadat hij, als puur theoretische hypothese, gezegd had
dat, als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zouden willen invoeren,
dit wettelijk niet tegengehouden zou kunnen worden. Weliswaar was Donner geen
kerkvorst, maar het huis was te klein, hoewel hij een waarheid als een koe gedebiteerd
had.
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Ongeveer tezelfdertijd stichtte een andere kerkvorst ook verwarring. In een rede
voor de universiteit van Regensburg (waar hijzelf tussen 1969 en 1977 gedoceerd
had) haalde paus Benedictus XVI een obscure Byzantijnse keizer uit de veertiende
eeuw aan, die gezegd zou hebben dat de profeet Mohammed de wereld ‘alleen maar
slechte en onmenselijke dingen’ had gebracht - een soort Wilders avant la date dus.
Het was natuurlijk niet de bedoeling van de paus geweest om de moslimwereld te
beledigen, maar hij had vergeten dat onder zijn academisch gehoor zich ook
vertegenwoordigers van de media bevonden - hij was per slot van rekening paus en
niet zo maar een docent -, en die pikten natuurlijk juist die passage eruit als enige
voor een groot publiek vermeldenswaardige.
Alweer groot tumult, maar nu vooral in de moslimwereld, en alweer een
spijtbetuiging - wat nogal uitzonderlijk is voor een paus, ook al sprak Benedictus in
Regensburg niet ex cathedra en was hij dus, volgens de leer van de rooms-katholieke
kerk, deze keer niet onfeilbaar. Het tekent hoe weltfremd kerkvorsten kunnen zijn wat ze ook weer iets sympathieks geeft.
Onlangs heeft de paus weer een obscure denker uit de kast gehaald, maar deze
keer deed hij dat in een geleerd theologisch boek, Jesus von Nazareth, dat hij vorig
jaar onder zijn naam, Joseph Ratzinger, het licht deed zien - een boek dat
waarschijnlijk niet zo heel veel leken zullen lezen. De massamedia hebben er in elk
geval nog niet op gereageerd.
De obscure denker die hij in dit boek citeert, is de Russische wijsgeer Vladimir
Solovjov (1853-1900), buiten Rusland weinig bekend (vandaar het epitheton ‘obscuur’
), wiens invloed op het Russische theologische en filosofische denken evenwel groot
is geweest. Hij streefde naar een wereldomvattende theocratie. Het zou niet te
verbazen zijn als Poetin, nu hij zijn marxistische veren van zich afgeschud heeft,
zich ook eens op hem beroepen zou.
Hoe dit ook zij - Ratzinger noemt hem in het hoofdstuk dat over de ‘Verzoekingen
van Jezus’ gaat. In de tweede verzoeking treedt de duivel als theoloog op en citeert
hij de bijbel om Jezus in zijn val te lokken. Over dit soort verzoeking, schrijft
Ratzinger, gaat ook Solovjovs Korte vertelling van de antichrist, waarin de duivel
of antichrist een eredoctoraat in de theologie van de universiteit van Tübingen
ontvangt.
Reden om dit geschrift eens te raadplegen. Hierin laat Solovjov de antichrist, die
hij ook wel supermens noemt, zeggen: ‘Christus, de moralist, verdeelde de mensen
naar goed en kwaad. Ik zal de mensen alles geven wat zij nodig hebben. Ik zal ze
verenigen door zegeningen waar zowel goeden als kwaden gelijkelijk behoefte aan
hebben. Ik zal de echte vertegenwoordiger zijn van God. Christus heeft het zwaard
gebracht, ik zal de vrede brengen. Mijn oordeel zal niet alleen gerechtigheid
uitdrukken, maar ook mildheid. Het woord van Christus wordt vervuld: “Ik ben
gekomen in de naam van Mijn Vader, en gij neemt mij niet aan. Als een ander zal
komen in zijn eigen naam, hem zult gij aannemen” (Joh. 5:43).’
Deze vertelling doet erg denken aan de bekendere vertelling van de
Groot-Inquisiteur van Dostojevski (die overigens met Solovjov bevriend was): Jezus
komt terug op aarde en wordt ontvangen door de Groot-Inquisiteur (waarin elke
willekeurige kerkvorst gezien kan worden). Die bezweert Jezus terug te keren, want
de mensen zijn te zwak om te volbrengen wat hij van hen eist. ‘Wij daarentegen’,
zegt de Groot-Inquisiteur, ‘hebben ook de zwakken lief. Wij hebben uw werk
verbeterd. En de mensen waren blij dat ze eindelijk verlost waren van de
verschrikkelijke gave waarmee gij hun zoveel last had bezorgd.’
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In beide vertellingen treedt de duivel niet op als de satanische gestalte waarin hij
meestal wordt afgebeeld: grijnzend en met bokkenpoten, maar als milde figuur die
de zwakken liefheeft en hun lasten verlicht en daarom des te verleidelijker is.
Voorzagen Solovjov en Dostojevski de moderne, verzorgingsstaat, die geen God of
Jezus nodig heeft?
Wat Solovjov in elk geval voorzag is dit: ‘Alle opstandige joden en christenen
worden ter dood veroordeeld. Vele duizenden, ja tienduizenden worden meedogenloos
afgeslacht.’ Hitler deed allebei: hij maakte van eigen land een soort verzorgingsstaat,
die vrijwel tot het einde van de oorlog duurde, én vermoordde meer joden dan zelfs
binnen Solovjovs voorstellingsvermogen lag. Hij, door miljoenen als een messias
gezien, was de ware antichrist.
NRC Handelsblad van 21-02-2008, pagina 9

Meer inspirator dan leider
Als leeftijdgenoot van Joop den Uyl - wij scheelden nog geen twee jaar - heb ik met
bijzondere belangstelling in de kranten de besprekingen gelezen van de biografie die
Anet Bleich aan hem gewijd heeft en waarop zij onlangs in Amsterdam gepromoveerd
is. Het boek zelf heb ik nog niet gelezen, dus onthoud ik mij vooralsnog van een
oordeel daarover.
Maar wat ik in die besprekingen las - en in de aan hem gewijde uitzending van
Andere Tijden zag - heeft mij, merkwaardig genoeg, doen beseffen dat ik meer met
hem gemeen had dan ik dacht. Merkwaardig genoeg, want een politieke aanhanger
van hem was ik niet, en zijn politieke stijl stond mij zelfs vaak tegen.
Niettemin had ik in de schaarse gesprekken die ik met hem had, al ontdekt dat er
ook een andere Den Uyl was dan de politieke ‘dromer en doordouwer’, zoals Bleich
hem in de ondertitel van haar boek beschrijft. Als je hem over andere dan politieke
zaken aan de praat wist te krijgen, dan bleek hij een interessante gesprekspartner,
die er niet op uit was je schaakmat te zetten.
Zo herinner ik me een gesprek over een tijdschrift dat de onafhankelijke socialisten
Sal Tas en Jacques de Kadt vóór de oorlog uitgaven en waarin zij op een goed
ogenblik de theoloog Karl Barth hadden ontdekt. Den Uyl wist daar veel meer van
af dan ik, want zijn belangstelling dateerde van die tijd zelf, terwijl de mijne van
veel recentere datum was.
Ik neem ook aan dat hij De Kadts meesterwerk Het fascisme en de nieuwe vrijheid,
dat in 1939 verscheen, toen al had gelezen, terwijl ik dat pas in het begin van de jaren
vijftig deed. Maar dat het ons beider denken heeft beïnvloed, schiep al een soort
band. Bij de presentatie van de derde druk van dit boek in 1980, waren wij beiden
aanwezig, hoewel De Kadt al jaren daarvóór met de PvdA gebroken had. Ook herinner
ik me een discussie die wij voor de radio hadden. Ik opperde daarin dat de
gidslandgedachte misschien wat te maken had met Nederlands verleden als grote
mogendheid en dat het me niet zou verbazen als dit ook het geval was met Zweden,
dat immers ook in de zeventiende eeuw een grote mogendheid was geweest. Den
Uyl, groot bewonderaar van de toenmalige Zweedse premier, Olof Palme (ook een
wereldverbeteraar), verwierp, tot mijn verrassing, die vooronderstelling niet meteen.
En toen ik een bepaalde mijlpaal in mijn leven had bereikt, schreef hij in deze
krant een artikel over mij en mijn werk. Het was niet onkritisch, maar ook met veel
waardering. Begrijpelijkerwijs voelde ik mij gevleid, in de eerste plaats natuurlijk
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omdat hij mij überhaupt bleek te lezen. Kortom, ik was geen onvoorwaardelijke Den
Uylbasher.
Maar nu lees ik in al die stukken die in de kranten naar aanleiding van Bleichs
boek zijn verschenen, toch een paar dingen die nieuw voor mij waren. In een interview
in de Volkskrant zegt Bleich: ‘Den Uyl twijfelde in alles, en dat is zijn hele leven zo
gebleven’. Hij had, zegt zij ook, ‘een niet te overwinnen pessimisme dat alles wat je
doet vergeefs is’.
Eerlijk gezegd, zie ik daarin ook een soort Seelenverwandtschaft. Ik begrijp niet,
heb ik weleens gezegd, dat na Auschwitz iemand nog optimistisch kan zijn over de
mens. Maar deze twijfel en dit pessimisme kan ik, in Den Uyl, niet verenigen met
zijn geloof in een maakbare wereld en met de bezieling waarmee hij zijn aanhangers
opriep te werken aan een betere wereld. Misschien geeft Bleichs boek het antwoord
op die vraag.
De grote verrassing van haar boek - behalve meer nieuws over prins Bernhards
betrokkenheid bij een andere Amerikaanse vliegtuigfabrikant dan Lockheed (nieuws
dat geen nieuws is) - is het feit dat Den Uyl in zijn jeugdjaren tot 1940 niet ongevoelig
was voor de verleiding van het nationaal-socialisme (zonder evenwel NSB'er te zijn)
en dat hij zelfs nog in de zomer van 1939, kort vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, enkele maanden in Kiel heeft gestudeerd. Ook hier moet ik een zekere
verwantschap erkennen. Zoals ik elders eens heb beschreven, was ik als scholier in
de jaren dertig evenmin ongevoelig voor de verleidingen van het fascisme. Die
bevlieging heeft maar een paar jaar geduurd: tussen mijn vijftiende en zeventiende.
En in plaats van Kiel studeerde ik in 1938 een paar maanden in Parijs. Maar zou die
gemeenschappelijke jeugdervaring gemaakt hebben dat wij onmiddellijk inzagen dat
De Kadt in zijn boek een analyse van het fascisme gaf die ongeëvenaard was?
Nog één ding hadden wij gemeen. In een recensie in het Nederlands Dagblad las
ik dat Den Uyl van jongsaf ‘alles las wat hij maar te pakken kon krijgen’. Van die
zwakheid heb ik ook altijd last gehad, maar ik had het voordeel dat wij thuis veel
boeken hadden, wat bij het gereformeerde gezin Den Uyl denkelijk niet het geval
was.
De kop boven die recensie in het ND luidt: ‘Den Uyl: meer volger dan leider’. Ik
vrees dat dit waar is. Hij moest aanvankelijk weinig hebben van Nieuw Links, maar
volgde het toch. Hij verklaarde zich mordicus tegen de gedachte dat alle mensen
gelijk waren, maar liet toe dat zij in het beginselprogramma van de PvdA werd
opgenomen. En ten slotte: ondanks tien zetels winst kwam er in 1977 geen tweede
kabinet-Den Uyl, omdat hij niet zijn gezag liet gelden tegen degenen in de partij die
het onderste uit de kan wilden halen.
Hans Goslinga schrijft dit in Trouw toe aan het feit dat hij een democraat ‘tot het
bittere eind’ was. Ik geloof eerder dat hier de existentiële twijfel in het spel was die
Bleich in haar interview signaleerde. En, natuurlijk, ook de wil van de leider om,
koste wat kost, de partij bijeen te houden. Maar de PvdA zou niet uiteen zijn gevallen
als haar grote stemmentrekker zijn wil had doorgedreven.
Toch wist de grote twijfelaar en pessimist massa's te enthousiasmeren als geen
PvdA'er vóór en na hem. Ed van Thijn zei in Andere Tijden dat hij idolaat van hem
was (gevaarlijk, hoor: idolatrie in de politiek). Maar hij was een inspirator zonder
een leider te zijn of misschien zelfs te willen zijn. Van Thijn moest dan ook in
hetzelfde programma toegeven dat zijn kabinet niet veel tot stand had gebracht.
NRC Handelsblad van 28-02-2008, pagina 9
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Nationalisme in rood gekleed
Toen Den Uyl eind 1987 overleed, bracht deze krant dit nieuws natuurlijk op de
voorpagina, maar daarnaast werden er, verspreid over andere pagina's, ook vele
kolommen aan hem gewijd. Ik vond dit toen een beetje veel van het goede voor
iemand die slechts vier jaar een kabinet had geleid dat, alles bijeen, niet zo heel veel
had gepresteerd.
Het jaar daarna zou Drees komen te overlijden. Hij was tien jaar minister-president
geweest, en had meer tot stand gebracht, maar moest het in de krant met veel minder
doen. En je kunt er donder op zeggen dat Lubbers, die twaalf jaar premier was, te
zijner tijd niet drie keer zoveel aandacht zal krijgen als Den Uyl. Was er bij Den
Uyls herdenking sprake van self-embedded journalism? Maar wie ben ik om daar
opmerkingen over te maken, nu ik, na mijn artikel van 28 februari, met een tweede
artikel over Den Uyl kom? In dat artikel noemde ik Den Uyl ‘meer inspirator dan
leider’, en hij is voor vele PvdA'ers nog steeds een inspirator. Dit verschijnsel verdient
aandacht. In Opinio van 29 februari zegt zijn partijgenoot Arie van der Zwan dat
Den Uyl de enige naoorlogse leider was die in de ‘rode droom’ geloofde, maar dat
hij een arbeidsloos inkomen van uitkeringsgerechtigden accepteerde zonder hen aan
hun plichten te herinneren - wat hij bijv. van renteniers niet accepteerde - noemt hij
een van zijn ‘weinige fouten’.
Als een andere fout moet toch ook zijn onderwijspolitiek gemarkeerd worden, in
zoverre als die, zoals Van der Zwan zegt, ‘helaas in de middenschool is uitgemond’.
Met die misère zitten we tot op de dag van vandaag en, naar het zich laat aanzien,
nog veel langer - hoewel voorgaande kabinetten waarin de PvdA niet
vertegenwoordigd was, evenmin zonder verantwoordelijkheid daarvoor zijn.
Maar hier wil ik me voornamelijk bezighouden met Den Uyl als internationale
politicus. Dat mag immers wel, want de PvdA beroemt zich erop een bij uitstek
internationalistische partij te zijn. Welnu, wat bleek daarvan onder het kabinet-Den
Uyl? De Leidse historicus Henk te Velde noemt Den Uyl in de Volkskrant ‘een wel
heel nationale politicus, die erg veel binnen de landsgrenzen dacht te kunnen
oplossen’.
Dit merkt Anet Bleich in haar zojuist verschenen biografie van Den Uyl niet op,
zegt hij. Dezelfde kritiek uit Rob Hartmans in zijn bespreking van dit boek in De
Groene. Zij raken hier een punt dat niet alleen de persoon Den Uyl aangaat, maar de
hele sociaal-democratie of, als u wilt, het socialisme als zodanig: het kan zich, als
het tenminste binnen de perken van de democratie blijft, alleen nationaal manifesteren
(behalve in optochten en frases).
Het socialisme immers aarzelt niet gebruik te maken van de middelen die de
nationale staat ter beschikking staan, om zijn doelen te verwezenlijken. Wanneer het
ergens aan de macht komt, zal het de middelen van die staat gebruiken, ongeacht of
dat andere staten, in de eerste plaats de naburige, past - ook wanneer daar toevallig
eveneens socialisten aan de macht zijn.
Dit dilemma heeft Max Kohnstamm al heel vroeg ingezien, toen hij in 1950 schreef:
‘De keus voor een geperfectioneerd dirigisme brengt onverbiddelijk mee de keus
tegen het inslaan van de enige weg die Europa economisch gezond kan maken en misschien nog belangrijker - tegen het enig politieke ideaal dat West-Europa bezieling
geven kan.’
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Het is dan ook geen wonder dat de socialist Den Uyl gereserveerd stond tegenover
het Europese eenheidsstreven, dat een poging is om, althans in Europa, een vorm
van internationalisme tot stand te brengen. In grote trekken aanvaardde hij dat streven
wel, maar hij wilde niet dat dit hem, wanneer hij eenmaal in Nederland aan de macht
zou zijn gekomen, de handen zou binden.
En inderdaad zei Keerpunt '72, het programma van de progressieve partijen die
het jaar daarna het kabinet-Den Uyl zouden vormen: ‘Het streven naar een grotere
eenheid van Europa (...) dient ondergeschikt te zijn aan de verwezenlijking van een
progressief beleid.’ Dit laatste ging dus voor. Wat is het verschil met het verafschuwde
‘eigen volk eerst’?
En inderdaad zei Den Uyl, net minister-president geworden, in oktober 1973 dat
‘de vraag wat voor soort samenleving wij in de Europese Gemeenschap tot stand
willen brengen, belangrijker is dan het tempo waarin het proces van Europese
eenwording zich voltrekt’. Een paar maanden later zou Ed van Thijn in een 1-meirede
deze prioriteit aldus formulieren: dat het niet om Europa wegens Europa gaat, maar
om de vraag of in Europa socialistische politiek kan worden gevoerd. Dit betekende
een breuk met het verleden, in zoverre als de partijen, ook de PvdA, tot dan aan toe
inwilliging van hun interne beleidswensen niet tot voorwaarde voor hun meewerken
aan de institutionele opbouw van Europa hadden gemaakt, zoals Norbert Schmelzer,
een van de christen-democratische voormannen, al dadelijk opmerkte in een artikel
in de Internationale Spectator.
Maar ook niet alle sociaal-democraten waren gelukkig met deze koersverandering.
Henk Vredeling, minister van Defensie in Den Uyls kabinet, noemde in een berucht
interview met Vrij Nederland zijn minister-president de grootste nationalist die er
was. En in zekere zin had hij gelijk, al ging Den Uyls nationalisme niet in oranje,
maar in rood gekleed.
Onder Den Uyl waren de betrekkingen met Europa's grootste sociaal-democratische
partij, de Duitse SPD, dan ook ronduit slecht. De PvdA leek meer sympathie voor
de Oost-Duitse SED te hebben. Zelfs de welwillende Willy Brandt werd geërgerd
door de voortdurende kritiek die zijn Nederlandse partijgenoten op de zgn.
Berufsverbote hadden. Helmut Schmidt, minder welwillend, ging vaak ostentatief
de krant lezen wanneer op internationale vergaderingen Den Uyl breedvoerig aan
het woord was.
Het praktische internationalisme van Den Uyl stelde dus niet veel voor. Het uitte
zich bij hem meer in sympathie voor de derde wereld dan voor Nederlands directe
omgeving, meer voor Pronk dus dan voor Van der Stoel. Maar de verhouding tussen
ons en de derde wereld is er een tussen gever en ontvanger, een fundamenteel
ongelijke verhouding. Dat klopt dus ook niet met het socialistische ideaal. Als
socialisten de Internationale zingen, zingen ze dan ook iets wat ze niet in praktijk
brengen en waarin ze misschien zelfs niet eens geloven. Den Uyls gebrom daarbij
was in zekere zin symbolisch.
NRC Handelsblad van 06-03-2008, pagina 9

Toeschouwers hebben geen invloed
Sinds wanneer dateert mijn belangstelling voor de Amerikaanse verkiezingen? Sinds
1948. Amerika was weliswaar nog niet formeel bondgenoot van West-Europa - de
NAVO zou pas het jaar daarna ontstaan - maar wel al zijn beschermer en weldoener,
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zoals het Marshallplan van 1947 had aangetoond. Bovendien bleek het toen al bereid
militaire risico's terwille van Europa's veiligheid aan te gaan, getuige zijn antwoord
op de Russische blokkade van West-Berlijn, die in juni 1948 begon. Het maakte dus
voor de Europeanen wel iets uit wie president van de Verenigde Staten zou worden.
In 1946 was de keuze niet moeilijk: van president Truman wisten de Europeanen
wat ze aan hem hadden; zijn tegenstander Dewey was een hun onbekende grootheid.
De opluchting was dus groot toen Truman, ondanks voor hem ongunstige
opiniepeilingen, won.
De volgende verkiezingen, van 1952, maakte ik zelf in Amerika mee. Toen was
generaal Eisenhower de Republikeinse, en Adlai Stevenson de Democratische
kandidaat. De laatste was een man naar mijn hart, maar ik was het met de
Republikeinse leus Time for a change eens: de Democraten waren twintig jaar aan
de macht en toonden tekenen van - ook morele - slijtage.
Voor Europa, maakte de uitslag weinig uit: Eisenhower was in de oorlog de
opperbevelhebber van de strijdkrachten geweest die Europa hadden bevrijd en daarna
nog eens, van 1950 to 1952, opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten. Onder
hem zou het Europees-Amerikaanse bondgenootschap even veilig zijn als onder
Stevenson. Maar Eisenhower won, zoals hij in 1956 nog eens zou doen. Eisenhowers
opvolger was de Democraat Kennedy, 43 jaar oud, die veel aantrekkelijker was dan
zijn tegenkandidaat, Richard Nixon. Helaas bleef Kennedy een belofte, want na nog
geen drie jaar werd hij vermoord. Zijn opvolger, Lyndon Johnson, aanvaardde zijn
erfenis, ook in Vietnam, wat hem in Europa hoogst impopulair zou maken (‘Johnson,
moordenaar!’). Maar zijn tegenkandidaat in 1964, Barry Goldwater, was in Europese
ogen nog erger.
Vier jaar later kwam Nixon. In dat jaar was Europa in de greep van de geest van
'68, die bepaald niet pro-Amerikaans was. In zijn recente proefschrift, dat de
veelzeggende titel Atlantis Lost draagt, dateert Sebastian Reyn de verwijdering tussen
Amerika en Europa in die jaren. Nixon en Kissinger zagen het Amerikaans-Europese
bondgenootschap niet zozeer als een ideële alswel als een praktische noodzaak, zoals
de Gaulle en zijn opvolgers dat van hun kant ook deden.
Een praktische noodzaak: tenminste zolang de Koude Oorlog duurde. Na de
instorting van het sovjetrijk kreeg de Amerikaans-Europese relatie een heel andere
en minder dwingende motivering. Daardoor maakt het voor Europa steeds minder
uit wie president van de Verenigde Staten wordt. Zeker, de verkiezingscampagnes
blijven een fascinerend schouwspel, maar wij blijven toeschouwers, wier sym- en
antipathieën zonder invloed blijven.
Des te verwonderlijker is daarom het enthousiasme dat Barack Obama bij ons
weet te wekken. Wat verwachten zijn fans, Wouter Bos voorop, van hem? Veel goeds
voor Nederland? Of veel goeds voor Amerika? De twee dekken elkaar niet
automatisch. En als het 't Amerikaanse welzijn is dat hun ter harte gaat, dan hebben
we aan linkse kant, waar die sympathie het grootst is, in lange tijd niet zo'n solidariteit
met Amerika gezien.
Bovendien: waarop is die sympathie gebaseerd? Alleen op hoop? Want veel daden
heeft hij niet laten zien. Of speelt hier, net als bij ontwikkelingshulp, schuldgevoel
mee? Obama is immers zwart. Dat gezegd zijnde, is het fantastisch dat in Amerika
een zwarte en een vrouw het zo ver hebben kunnen brengen. Kom daar in het zich
progressief wanende Nederland eens om! Engeland en Duitsland zijn ons, met
Thatcher en Merkel, voor - en die zijn conservatief.
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Kennelijk straalt Obama charisma uit, waar zijn tegenstanders minder van hebben.
Dat is overigens niet zonder zijn gevaarlijke kanten. Een van zijn belangrijkste
adviseurs moest onlangs opstappen omdat zij, na Obama's nederlagen in Texas en
Ohio, zich in een interview had laten ontvallen dat de winnares, Hillary Clinton, een
monster was. Bij charisma is de ratio gauw zoek.
Niet dat Clinton en McCain zo aantrekkelijk zijn. Maar waar het om te doen is, is
dat het voor Europa weinig uitmaakt wie zal winnen (behalve dat de Democraten
meer protectionistisch zijn dan McCain - niet onbelangrijk voor Europa).
De verhouding tot Europa wordt minder bepaald door de sym- of antipathieën van
de desbetreffende president dan door de machtsverschuivingen die zich elders in de
wereld voordoen, en daar trekt Europa, dat politiek gezien geen macht is, aan het
kortste eind. Het wordt minder interessant voor Amerika.
Wie er ook president wordt, Amerika zal van zijn Europese bondgenoten
verwachten dat zij het zullen helpen uit de Iraakse en Afghaanse moerassen los te
komen. Zo niet, dan gaat de verwijdering onverbiddelijk door - ook onder de
charismatische Obama. Wie van hem een begrijpender houding tegenover Europa
verwacht, zou weleens van een koude kermis thuis kunnen komen.
Op dit ogenblik moet McCain, ondanks de impopulariteit van zijn partij, nog niet
afgeschreven worden. Naarmate Obama en Hillary elkaar meer voor rotte vis
uitmaken, stijgen zijn kansen in november. Het nadeel van een president McCain
zal echter vermoedelijk zijn dat hij met een Democratisch Congres te maken zal
krijgen, wat zijn mogelijkheden eigen beleid te voeren zou inperken.
Maar er zijn nog zoveel andere onzekere factoren in het spel - in de eerste plaats:
zet de recessie in Amerika door? - dat het geen zin heeft er verder over te speculeren.
Dat maakt de futiliteit van de commentaren die aan deze zijde van de Atlantische
Oceaan over de Amerikaanse verkiezingen geleverd worden, alleen maar groter. Let
wel: de futiliteit van commentaren; aan onpartijdige analyses is altijd behoefte.
NRC Handelsblad van 13-03-2008, pagina 7

Toen en nu
Is een herhaling van de grote economische crisis van de jaren dertig denkbaar?
Jarenlang is ons voorgehouden dat dit onmogelijk was, omdat John Maynard Keynes
ons had geleerd dat de overheden de instrumenten hadden om dit te voorkomen.
Keynes werd langzamerhand verdrongen door Friedman, maar onder zijn regime is
het spook van de recessie toch weer werkelijkheid geworden.
Vrijdag gebruikte de serieuze Financial Times het gevreesde r-woord voor 't eerst
in een kop op de voorpagina, en nu spreekt de vorige voorzitter van de Amerikaanse
centrale bank, de ‘Fed’, Alan Greenspan, van een crisis, waarschijnlijk de ergste
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hard, alleen het woord
depression, zinnebeeld voor de jaren dertig, is nog niet gevallen. En wat doet de
meest klassiek-liberale regering die Washington in jaren gekend heeft? Zij pompt
miljarden in de economie, en de ‘Fed’ redt noodlijdende banken met noodkredieten
à raison van nog eens vele miljarden. Of dat helpt moet nog blijken. In elk geval kan
zij daar niet eindeloos mee doorgaan. Wat dan? Niemand weet het.
Zelfs president Bush toont zich niet optimistisch. Tegen een gezelschap
topeconomen zei hij vrijdag in New York: ‘Jullie weten net zoveel van de kwestie
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af als ik.’ Hij verbloemde de ernst van de toestand niet. Die was rough en tough
(woorden die hij vele malen herhaalde). Een tenslotte: ‘Ik zie geen snelle oplossing.’
Dit is van een verfrissend realisme, dat gunstig afsteekt bij het plichtmatig
optimisme dat zijn voorganger president Hoover tijdens de grote crisis van de jaren
dertig tentoonspreidde. Toen die al anderhalf jaar aan de gang was, verklaarde hij
dat ‘we nu het ergste achter de rug hebben’. Helaas, het zou nog veel erger worden.
De Tweede Wereldoorlog zou pas een eind aan de crisis maken.
De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar we kunnen wel voorspellen dat de
recessie van vandaag politieke gevolgen zal hebben, in de eerste plaats voor de
verkiezingen van november. Op het eerste gezicht lijkt zij Barack Obama nog meer
wind in de zeilen te geven - als belichaming van de hoop (niet van veel meer) - maar
het zwarte racisme van zijn dominee doet hem veel kwaad. Een Franklin Roosevelt,
die 75 jaar geleden de hoop belichaamde en ook wist te vervullen, zal hij wel niet
worden.
Maar we moeten niet vergeten dat de later ook in Europa vereerde Roosevelt zijn
herstelwerk begonnen is met economisch-nationalistische maatregelen. Het herstel
van de Amerikaanse economie ging vóór die van de wereld. Ook bij hem kwam eigen
volk eerst. Daardoor torpedeerde hij de Economische en Monetaire Wereldconferentie
die in de zomer van 1933 in Londen bijeen kwam.
Torpederen - het woord is van J.W. Beyen, de latere minister van Buitenlandse
Zaken en grondlegger van de Europese Unie, die lid van de Nederlandse delegatie
bij die conferentie was geweest en daarvan verslag doet in zijn memoires, Het spel
en de knikkers (1968). Hij maakt, naar aanleiding van die conferentie, een observatie
die nog actueel is: Tijdgenoten, schrijft hij, ‘zijn als regel verrast door voor hen
volstrekt onverwachte verschijnselen. Vandaar de tendens om die onverwachte
ontwikkelingen als tijdelijk te zien. Er wordt over maatregelen ter overbrugging van
een tijdelijke situatie onderhandeld.
Voorst wordt, ook ter wille van de publieke opinie, naar een simplistische verklaring
gezocht - één bepaalde oorzaak wordt geacht de alles beheersende te zijn. Ook de
Wereldconferentie van 1933 kwam bijeen onder de wankele illusie dat het ging om
een tijdelijke (zij het zeer ernstige) verstoring van het monetaire en economische
evenwicht.’
Zullen de Europese instellingen die, deels op Beyens initiatief, sinds de jaren vijftig
tot stand zijn gekomen, meer bestand blijken tegen een crisis - mocht de recessie
zich daartoe ontwikkelen - dan het intergouvernementele beraad van de jaren dertig?
(Want dat Europa de gevolgen van de recessie in Amerika te voelen zal krijgen, is
wel zeker. De Europese exportindustrie doet dat al.)
Het is niet zeker dat het economisch-nationalisme dan in Europa niet zal zegevieren,
zoals dat het in 1933 in Amerika deed. Dat zal dan geen ideologisch nationalisme
zijn, maar een nationalisme voortvloeiend uit de verantwoordelijkheid die elke
democratisch verkozen regering in de eerste plaats draagt ten opzichte van het eigen
volk, dat haar gekozen heeft.
Er zijn al volop aanwijzingen dat dit democratisch nationalisme allerminst dood
is. Vooral de grote landen proberen telkens onder de verplichtingen die ze in Europees
kader zijn aangegaan, uit te komen. Wanneer daar bovenop nog een meer ideologisch
nationalisme komt, dat de eer en de grandeur van het desbetreffende land hooghoudt,
dan wordt het helemaal moeilijk.
In de jaren dertig heeft ook het nationaal-socialisme geprofiteerd van de crisis,
die vooral in Duitsland hevig toesloeg. Het zou veel te ver gaan wanneer we ook hier
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een herhaling niet onmogelijk zouden achten, maar dat er - om heel andere redenen
dan werkloosheid of andere economische misère - in bijna alle Europese landen grote
onzekerheid omtrent het politieke bestel bestaat, is wel duidelijk. We hoeven alleen
maar, wat Nederland betreft, naar Pim Fortuyn te wijzen. De oorzaken van zijn
postume tijdelijke succes zijn nog niet verdwenen. Een echte crisis à la jaren dertig
zou die onzekerheid, die al gevoed wordt door toen niet aanwezige oorzaken zoals
massale immigratie en terrorisme (zoals Beyen zegt is een verschijnsel zelden
monocausaal), alleen maar doen toenemen. Vijfenzeventig jaar geleden heeft de
crisis in Nederland nauwelijks geleid tot groei van het politieke extremisme - dankzij
de stevige verankering van de sociaal-democratische en confessionele partijen in de
bevolking. Die verankering is nu veel minder stevig. Nederland is kwetsbaarder dan
toen.
NRC Handelsblad van 20-03-2008, pagina 9

Tussen mensenrechten en vuile lucht
‘Ook op het gebied van de doodstraf in China boeken we stappen vooruit. In Tibet
hebben we een project voor het behoud van de Tibetaanse cultuur, zodat Tibetaanse
kloosters weer hersteld en opgebouwd kunnen worden.’ Dat is vrijwel het enige wat
minister van Buitenlandse Zaken Verhagen in een paginalang interview in het
Nederlands Dagblad van 22 maart weet te zeggen over de mensenrechten in China.
Dat is toch wel merkwaardig van een minister die mensenrechten tot een centraal
punt van zijn beleid heeft gemaakt (en over weinig anders praat) - en dat terwijl op
het ogenblik van verschijning van dit interview de opstand van de Tibetanen en de
onderdrukking ervan door de Chinezen al meer dan een week aan de gang is. Geen
woord daarover in dit interview, noch over de eventuele gevolgen ervan voor de
Olympische Spelen die deze zomer in Peking worden gehouden.
Het moet gezegd worden dat Verhagens interviewers hem daarover ook niet
gevraagd hebben en dat het Nederlands Dagblad in hetzelfde nummer op de
sportpagina wél uitvoerig ingaat op de eventuele gevolgen van Tibet en andere
schendingen van mensenrechten in China voor (deelneming aan) de Olympische
Spelen. Je zou haast denken dat Verhagen zijn interviewers heeft gezegd niet over
de Olympische Spelen gevraagd te willen worden.
In 1980 werden de Olympische Spelen in Moskou gehouden. Toen besloten de
Verenigde Staten, Canada, de (West-)Duitse Bondsrepubliek en enkele andere
Europese staten er niet deel aan te nemen, want de (toen nog bestaande) Sovjet-Unie
was kort tevoren gewapenderhand Afghanistan binnengevallen. Andere Europese
landen, waaronder Nederland, besloten wél aan de Spelen, maar niet aan de
openingsceremonie mee te doen.
Deze keer is er ook zo'n discussie aan de gang, maar tot dusver niet op staatsniveau.
Ook de Verenigde Staten zwijgen. Alleen een paar filmspelers uit Hollywood roepen
tot boycot op, en regisseur Steven Spielberg trok zich in februari al terug als adviseur
van de Spelen - maar niet wegens Tibet, dat nog niet aan de gang was, maar wegens
China's steun aan het regime in Soedan, dat zich aan schending van mensenrechten
in Darfur schuldig maakt.
Maar er zijn verschillen in terughoudendheid op staatsniveau. Angela Merkel heeft
zich al een maand geleden China's wrok op de hals gehaald door de Dalai Lama (die
overigens boycot ontraadt) te ontvangen. Gordon Brown is van plan hetzelfde te
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doen. Maar verder gaan ze voorlopig niet in het tarten van de Chinese reus, die
miljarden aan commerciële orders te vergeven heeft.
President Sarkozy beloofde direct na zijn verkiezing in mei vorig jaar dat de
mensenrechten één van de basisbeginselen van zijn buitenlands beleid zouden zijn.
Conform die belofte benoemde hij de socialist Kouchner, oprichter van Artsen zonder
Grenzen, tot zijn minister van Buitenlandse Zaken en een Afrikaanse tot
staatssecretaris voor de mensenrechten.
Maar het bleef tot dusver bij beloften. De Libische tiran Gadaffi ontving hij in
Parijs met pracht en praal. Poetin feliciteerde hij met zijn verkiezingsoverwinning,
waarvan de zuiverheid door de Europese Unie betwijfeld was. Kouchner, voor de
televisie ondervraagd over de Olympische Spelen, wrong zich in allerlei bochten.
Maar nu laat Sarkozy doorschemeren dat hij bij de openingsceremonie in Peking
weg zou kunnen blijven.
Wat moet Nederland doen? De regering is er kennelijk nog niet uit. Minister
Verhagens zwijgen in dat interview met het ND is, wat dat betreft, omineus. Moet
Nederland een soloactie ondernemen en tot boycot oproepen? Dat zou, gezien de
geringe steun die het van zijn Europese partners zou krijgen, op donquichotterie
lijken. De morele winst van zo'n actie zou in het niet vallen bij het materiële verlies
aan orders uit China. In onzeker economisch tij is het laatste niet te veronachtzamen.
Daarbij moeten politici - dus ook een regering - altijd naar de achterban kijken.
Zouden zij daar steun voor een boycot kunnen verwachten? Nee, het volk is aan de
televisie verslaafd, vooral wanneer de Olympische Spelen aan de gang zijn. Dat is
overal zo. In Duitsland is 57 procent tegen een boycot en 39 voor (in Oost-Duitsland
73 tegen en 25 voor, wat een interessant licht werpt op de prioriteit die mensenrechten
hebben bij mensen die twintig jaar geleden geacht werden zelf onderdrukt te worden).
En de spelers zelf? Hebben die ook wat te zeggen? De meesten zijn voor
deelneming, onder het motto dat sport niets met politiek te maken heeft. In Moskou
in 1980 vonden winnaars uit landen die, zoals Nederland, tot een semiboycot besloten
hadden, het al frustrerend dat bij de uitreiking van de medailles voor hen niet de vlag
van eigen land, maar de Olympische vlag gehesen werd. Alsof ze zich schamen
moesten voor hun land van herkomst, zo voelden zij dat.
Vooralsnog is de zwemmer Pieter van den Hoogenband, winnaar van vele
Olympische medailles, de enige die zich vragen stelt. Hij stelde voor dat het
Internationaal Olympisch Comité zich duidelijk uitspreekt over de mensenrechten
in China. Maar daar is hij aan het verkeerde adres. Hein Verbruggen, Nederlands lid
van het IOC, zegt in het ND: ‘Ik ga nooit naar een land en zeg: ze moeten het maar
doen zoals bij ons.’
Het minste wat het IOC kan doen is te verklaren dat iedere speler vrij is zijn eigen
geweten te volgen en dat, als binnen de twintig weken die ons nog scheiden van de
Spelen, de luchtverontreiniging in Peking niet aanzienlijk is verbeterd, iedere speler
voor zijn eigen risico gaat. Een Ethiopische tophardloper heeft al aangekondigd niet
te zullen gaan wegens de vuile lucht.
Intussen blijft het voor onze troonopvolger, ook lid van het IOC, een moeilijk
parket. Aftreden zou een affront zijn tegenover China, waartoe de regering niet zo
gauw zou besluiten; wegblijven uit Peking trouwens ook. Aanblijven is evenmin
fraai. Het is allemaal niet fraai, maar zo is de internationale politiek. Aan de kampioen
voor de mensenrechten Verhagen de taak dit allemaal uit te leggen of, zo u wilt, zich
eruit te draaien.
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NRC Handelsblad van 27-03-2008, pagina 7

Mei '68 als seksuele revolutie
Ergens in zijn onlangs verschenen boek, waarin hij terugblikt op zijn leven en dat
van zijn 62 jaar oudere vader, journalist en mislukt politicus (Zoon en vader - vader
en zoon), schrijft de Leidse historicus H.L. Wesseling dat hij, als hoogleraar, weinig
last heeft gehad van de studentenrevolutie van de jaren 60. En inderdaad, Leiden
heeft geen Maagdenhuisbezetting gekend en is niet herdoopt tot Karl Marx
Universiteit.
De geest van die tijd wordt vaak de geest van mei '68 genoemd - naar de
studentenrevolutie in Parijs, die zelfs president de Gaulle op een goed ogenblik dwong
zijn toevlucht te zoeken bij het Franse leger in Duitsland. Teruggekeerd schreef hij
verkiezingen uit, die hij glansrijk won. Tot zover het politieke resultaat van die
revolutie.
Zij heeft dan ook meer eer gekregen dan zij verdiende. Trouwens, zij was al
voorafgegaan door de rellen aan de universiteiten in Californië en die in Berlijn, uit
de laatste zou de moorddadige Rote Armee Fraktion ontstaan. Zelfs Amsterdam kan,
met Provo, aanspraak maken op anciënniteit. Frankrijk loopt wel vaker weg met de
eer die anderen toekomt. Zo kwam de opstand van de Patriotten vóór de Franse
Revolutie van 1789 en begon, volgens de Britse historicus Jonathan Israël, de
Verlichting niet met de Franse Encyclopedisten, maar met Spinoza.
Wat heeft mei '68 eigenlijk tot stand gebracht? Chaos op de universiteiten, waarvan
ze, althans in Nederland, nog niet hersteld zijn. Volgens de schrijver-psychiater
Theodore Dalrymple had het de ‘morele diepgang van een moderne mediahype’
(Opinio, 26 maart). Een van de populaire leuzen van die tijd luidde: ‘Het is verboden
te verbieden’, maar intussen werden de grote verbieders Mao en Ho Tsji-minh vereerd.
Erg consequent was dat niet.
Dalrymple is niet de eerste die constateert dat mei '68 ‘een revolte was van
bourgeoisjongeren tegen een burgerlijke orde die henzelf het meest bevoordeelde’.
Dat gold misschien voor Frankrijk. In Nederland zaten de meeste bourgeoisjongeren
bij de corpora, en die muntten niet bepaald uit in opstandigheid tegen de gevestigde
orde. Ze lieten hun haar wat groeien. Dat was alles.
Nee, bij ons kwam de opstandigheid in die jaren meestal van studenten wier ouders
niet hadden kunnen studeren. In zekere zin hadden zij het recht te rebelleren tegen
de orde waarin hun ouders waren opgegroeid, maar dat was niet de orde waarin zijzelf
leefden. Immers, de welvaart en de verzorgingsstaat van de jaren 50 hadden gemaakt
dat zij, anders dan hun ouders, naar de universiteit konden gaan.
Het is geen wonder dat de studentenopstand zich het hevigst manifesteerde op de
katholieke universiteiten. De gehoorzaamheid van de katholieke ouders aan het gezag
was bijzonder groot geweest. Maar de kerk zelf was al sinds eind jaren 50 aan het
wankelen geraakt. Daarmee werd de stelling weer eens bewezen dat revoluties niet
uitbreken wanneer de onderdrukking het grootst is, maar wanneer er licht aan het
einde van de tunnel gloort.
Natuurlijk zijn er ook andere factoren in het spel geweest. Zo toonde de televisie
tot in de donkerste achterkamertjes dat er ook andere vormen van samenleving
mogelijk waren, waarin de mensen niet ongelukkiger waren. Maar zij toonde ook
het geweld in Vietnam, dat, zonder televisie, voor velen abstract zou zijn gebleven.
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Maar terug naar Dalrymple. Hij maakt één opmerking die mij een schok der
herkenning gaf: ‘Maar uiteindelijk denk ik dat het allemaal om seks draaide. De
jonge revolutionairen wezen de huiselijke beperkingen van het burgerlijke leven af,
want dat leven was niet alleen saai en routineus, maar moest ook met de nodige dosis
hypocrisie in stand worden gehouden. Zij wilden zich bevrijden van de alledaagse
leugentjes van de monogamie.’
Waarom gaf mij dit een schok der herkenning? In die dagen had ik een artikel
geschreven waarin ik betoogde dat de jongeren, vooral dankzij de pil (die sinds 1960
grootschalig op de markt was gekomen), op veel meer seksuele ervaring konden
bogen dan hun ouders. Daarmee was het numen, waarop gezag grotendeels gebaseerd
is, verdwenen. Anderzijds zagen de ouders geïntimideerd door de seksuele vrijheid
van hun kinderen, ervan af hun gezag te doen gelden.
Toen zelfs hun dochters, bevrijd door de pil, hun maagdelijkheid te grabbel gingen
gooien, was de schok groot. Voor jongens had altijd het vergoelijkende boys will be
boys gegolden, maar toen meisjes zich als boys gingen gedragen stortte voor veel
ouders de wereld ineen. Hun capitulatie is de andere kant van het verhaal.
Ik citeer uit mijn geheugen, want het desbetreffende artikel heb ik niet zo gauw
kunnen terugvinden. Wat ik wél terugvond, in een artikel, is een artikel in La Revue
de Paris van december 1969 dat ik daarbij gebruikte. Het was van prof. Robert Debré,
wel de vader van de moderne kindergeneeskunde genoemd. De titel ervan luidde:
La biologie aide-t-elle à comprendre la jeunesse révoltée? (Helpt de biologie ons de
opstandige jeugd te begrijpen?)
Hierin oppert Debré, uitgaande van het feit dat de puberteit eerder intreedt dan
vroeger (als gevolg van o.a. betere voeding), dat er een verschil was ontstaan tussen
‘de somatopsychische rijping van het individu en de leeftijd waarop de maatschappij
hem/haar rijp achtte’. Dit moest tot een ébranlement général (algemene ondermijning)
van de samenleving leiden.
Of dat artikel mij op dat spoor had gebracht dan wel of ik al eerder op die gedachte
was gekomen, weet ik niet meer; maar veertig jaar later vond ik bij Dalrymple de
bevestiging van mijn vermoeden dat de seksuele of biologische factor een belangrijke
oorzaak was van de culturele revolutie van de jaren 60.
NRC Handelsblad van 03-04-2008, pagina 9

Zo zijn we niet met elkaar getrouwd
Zo zijn we niet met elkaar getrouwd - deze uitdrukking kwam bij mij op toen ik las
wat president Bush vorige week in Boekarest, voorafgaand aan de NAVO-top aldaar,
had gezegd: ‘Kijk, de NAVO is niet meer een statisch bondgenootschap, gefocust
op de verdediging van Europa tegen een invasie van Sovjettanks. Zij is nu een
expeditionaire alliantie, die haar strijdkrachten over de hele wereld uitzendt om voor
miljoenen een toekomst van vrijheid en vrede te verzekeren.’
Dat de NAVO sinds het eind van de Koude Oorlog - nu al bijna twintig jaar geleden
- niet meer gefocust is op agressie uit Rusland is juist, maar de meeste landen die
sindsdien lid van de NAVO zijn geworden, waren vroeger onderworpen aan de
Sovjet-Unie en taxeren nu nog het gevaar uit het oosten anders dan de West-Europese
leden. Dit levert op zichzelf al een niet verwaarloosbaar verschil van inzicht tussen
bondgenoten.
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Maar dat de NAVO nu, in Amerikaanse ogen, in plaats van een klassiek
bondgenootschap, een alliantie is geworden die overal ter wereld gewapenderhand
vrede en veiligheid moet verzekeren, duidt op een nog veel fundamenteler verschil
van mening over wat een bondgenootschap behoort te zijn. Bijna tersluiks is de
NAVO van doelstelling en functie veranderd en heeft zij daarbij haar focus verloren.
Indien het inderdaad de bedoeling is dat de NAVO overal ter wereld vrijheid en
vrede moet gaan brengen, zoals Amerika in Irak heeft willen doen, dan heeft
uitbreiding tot in de Kaukasus - en misschien nog verder van de Atlantische oceaan
af - enige zin, maar dan verliest zij wél nog verder aan strategische cohesie. Zij krijgt
dan, in plaats van een militaire, een ideologische functie, en het is de vraag of iedere
lidstaat dáárin de zin van zijn lidmaatschap ziet. Van de Europese leden zijn de
Oost-Europeanen - het is al gezegd - nog het meest de klassieke doelstelling
toegedaan. Zij zien in de NAVO een bescherming tegen Rusland. Maar een land als
Kroatië, net toegelaten tot de NAVO, ziet er bescherming tegen Servië in. En Albanië,
ook zojuist toegelaten, ziet weer andere, waarschijnlijk meer materiële voordelen.
Kortom, zelfs daar is er geen focus.
Voor de West-Europeanen ligt het nut van de NAVO nog vooral in de institutionele
band met de Verenigde Staten die zij biedt, maar dat zij anders over haar functie
denken dan Washington, bleek wel duidelijk uit hun bezwaren tegen uitbreiding van
het bondgenootschap met Oekraïne en Georgië, wat president Bush' hartewens was,
die slechts half vervuld werd.
De Amerikaanse doelstelling - het bleek weer uit Bush' woorden - is veel
missionairder. Dit is op zichzelf niets nieuws. De Democraat Kennedy begon in 1961
zijn presidentschap met de uitroep dat Amerika ‘elke prijs zal betalen, elke last zal
dragen, elke ontbering zal ondergaan, elke vriend zal steunen’ ter wille van de vrijheid.
En de latere president Eisenhower (Republikein) beschreef de invasie van Europa
die hij in de oorlog als generaal had geleid, als een ‘kruistocht’.
Zolang de Koude Oorlog duurde, zolang de West-Europeanen zich bedreigd
voelden en Amerika's steun nodig hadden, namen zij deze taal - die uitdrukking is
van Amerika's gevoel een bijzondere missie in de wereld te hebben - voor zoete koek
aan en stemden zij er zelfs soms mee in. Maar nu de dreiging is weggevallen, klinkt
zij hun steeds vreemder in de oren. Hun behoefte om aan kruisvaarten in Irak of
Afghanistan mee te doen, heeft dan ook duidelijk grenzen, en als ze het doen (meestal
mondjesmaat), dan meer om de Amerikanen te gerieven dan uit werkelijke
overtuiging. Ook hier dus een kloof in perceptie.
Het doel van de NAVO-oude stijl was de Sovjet-Unie ervan te weerhouden haar
macht over West-Europa uit te strekken. Daar is zij in geslaagd - nog beter dan zij
had berekend, want de Sovjet-Unie is verdwenen.
Het doel van de NAVO dat president Bush voor ogen heeft, is echter onbegrensd.
We zien dat in Afghanistan en Irak. Ook voor de missies in Bosnië en Kosovo is het
eind niet in zicht. Moet de NAVO werkelijk nog meer van zulke
verantwoordelijkheden op zich nemen?
‘Dit soort operaties hebben de neiging om last te krijgen van mission creep. Ze
gaan maar door en door en door. Het zal meer dan een generatie duren voordat
Afghanistan, dat door de Talibaan is teruggebracht tot de middeleeuwen, weer een
beetje is opgebouwd.’ Dit zei de Canadese premier Stephen Harper, in Boekarest.
Balkenende had het ook kunnen zeggen, want Nederland heeft er, net als Canada,
troepen - met een uitzichtloze missie, want ze slagen er zelfs niet in de hearts and
minds van de Afghanen te winnen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Dan die troepen maar terugtrekken? Nee, dat kan ook niet. Na Srebrenica kan
zeker Nederland zich dit zich niet veroorloven. Maar het tekent wel het dilemma
waarin de NAVO verstrikt is geraakt na voleindiging van de taak waarvoor zij
eigenlijk werd opgericht. Zij heeft haar ondubbelzinnige motivatie en haar focus
verloren, is daardoor innerlijk verdeeld geraakt en onder een Amerikaans leiderschap
dat zwaar gediscrediteerd is.
Dan de NAVO maar ontbinden? Nee, je gooit geen oude schoenen weg voordat
je nieuwe hebt. Zal de nieuwe Amerikaanse president - wie dat ook zal zijn - die
nieuwe schoenen brengen? Te vrezen valt dat hij/zij daarvoor de eerste tijd te veel
door de recessie in eigen land in beslag genomen zal worden. Het intellectuele
voorwerk zou door de NAVO gedaan kunnen worden, maar is die daarvoor
geëquipeerd en, afgezien nog daarvan, niet te zeer gepreoccupeerd door de veelheid
van taken die zij nu al op zich genomen heeft?
Dat laatste heeft zij gedaan om te bewijzen dat zij na het eind van de Koude Oorlog
haar nut niet verloren had. Een nobel streven, maar een instrument - en dat is de
NAVO - kan zonder doel niet lang bestaan. Vraag: wat is het door allen onderschreven
doel?
NRC Handelsblad van 10-04-2008, pagina 7

Had de Gaulle dan toch gelijk?
‘De EU wordt nooit een superstaat.’ Dit stond in grote letters boven een artikel op
deze pagina in de krant van 8 april. Het artikel was een beknopte en licht bewerkte
versie van de oratie die L.J. Brinkhorst die dag had uitgesproken bij de aanvaarding,
op 70-jarige leeftijd, van het hoogleraarschap Internationaal en Europees recht en
bestuur te Leiden.
Brinkhorst weet waar hij over spreekt. Hij was staatssecretaris voor Europese
zaken in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), na hoogleraar Europees recht in Groningen
te zijn geweest. In 1982 ging hij als ambassadeur van de Europese Gemeenschap
naar Japan. Daarna was hij enige tijd hoge ambtenaar van de EG te Brussel, en
tenslotte was hij nog vijf jaar lid van het Europese Parlement. Kortom, nourri dans
le sérail européen.
Wanneer hij zegt dat de EU nooit een superstaat wordt, moeten we dit dus ernstig
nemen. In het artikel zelf licht hij de stelling zoals in de kop erboven geformuleerd,
nader toe. De EU is ‘allereerst een unie van staten’. ‘Het zijn de staten zelf die de
verdere ontwikkeling van de EU bepalen’. Ja, de EU moeten wij zelfs ‘zien als een
noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de Europese staten in de 21ste
eeuw’.
De laatste tijd horen wij zulke geluiden meer van lieden wier Europese gezindheid
niet in twijfel getrokken kan worden. Max Kohnstamm, rechterhand van Jean Monnet,
die wel de vader van Europa wordt genoemd, belijdt ook zijn ongeloof in een Europese
superstaat. ‘Hij was daar zelfs radicaal tegen! Het zou slechts de oude oorlogen tussen
de natiestaten op grote schaal herhalen’, zo lezen we in de Volkskrant van 5 april.
Staatssecretaris Timmermans verklaarde onlangs in De Standaard de toenmalige
Belgische premier, Guy Verhofstadt, niet te begrijpen, omdat die nog steeds
voorstander is van een Verenigde Staten van Europa. Die kritiek heeft de
Luxemburgse premier, Jean-Claude Juncker, overigens ook. Hij vindt die uitdrukking
(VS van Europa) zelfs ‘echt verwerpelijk’.
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Na van deze uitspraken kennis genomen te hebben, blijven we toch nog met een
paar vragen zitten. Is dit een vrij recente gedachteontwikkeling of hebben de ‘vaders
van Europa’ de gedachte van een Verenigde Staten van Europa van het begin af aan
verworpen? Brinkhorst zegt in zijn oratie dat het ‘klassieke soevereiniteitsbegrip in
de EU een gedaanteverwisseling ondergaan’ heeft. Dat duidt erop dat in de EU
begrippen niet statisch zijn, maar aan ontwikkeling onderhevig. Gelukkig!
Tweede vraag: zijn alle eenvoudige aanhangers van de Europese gedachte op de
hoogte gesteld van die ontwikkeling? Ik meen me te herinneren dat, zeker in het
begin van de Europese integratie, bij hen de gedachte aan een politiek verenigd
Europa wel degelijk levend was. In die jaren werkte trouwens het toenmalige Europese
parlement ijverig aan een Europese Politieke Gemeenschap, als tegenhanger van de
Europese Defensiegemeenschap, waartoe de regeringen al besloten hadden (beide
projecten werden al in 1954 - vier jaar vóór de Gaulle! - door de Franse Nationale
Assemblée ad acta gelegd en zijn dus nooit werkelijkheid geworden).
Als eenvoudige zielen (bijv. leden van het Nederlandse parlement) in die dagen
wel degelijk de illusie zouden hebben gekoesterd dat Europa op den duur ook een
staatkundige eenheid zou vormen, dan moeten zij daarin gesterkt zijn toen Monnet
in 1955 het Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa oprichtte, die zich tot
een geweldige pressiegroep zou ontwikkelen, waarvan Kohnstamm vicevoorzitter
zou worden. Duidt die benaming er niet op dat de voortrekkers van de Europese
integratie in die dagen een Europa in enigerlei staatkundige vorm voor ogen stond?
Dat er zich ook bij Brinkhorst zelf zo'n gedachteontwikkeling voorgedaan heeft,
is niet onwaarschijnlijk. Wanneer hij zegt dat ‘de EU allereerst een unie van staten
is’, dan komt hij heel dicht bij de Gaulle, die sprak van een ‘Europa der staten’, als
enig haalbare mogelijkheid. In die jaren werd die gedachte door alle Nederlandse
‘Europeanen’ - die de Gaulle overigens even hardnekkig als abusievelijk de uitspraak
‘Europa der vaderlanden’ in de mond legden - als anathema verketterd. Had de Gaulle
dan toch gelijk?
Een ander interessant punt in Brinkhorsts oratie is zijn overtuiging dat de EU een
‘strategische visie op de wereld’ moet ontwikkelen, die ‘omgezet (moet) worden in
concrete instrumenten’. Voor het ‘daadwerkelijk bestrijden van de veelheid aan
dreigingen in de wereld is zachte macht alleen onvoldoende’. Het ‘ontbreken van
een werkelijke militaire component in het Europese optreden is schadelijk voor haar
(?) effectiviteit en komt de geloofwaardigheid niet ten goede’.
Heel juist - en niet minder juist omdat zij uit de mond komt van iemand die zich
als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl warm maakte voor een ‘civiel Europa’,
een Europa dat juist niet aan ‘het machtsspel der grote mogendheden’ meedoet. Is
ook hier sprake van een gedachteontwikkeling? Zo ja, dan is dat te verwelkomen ook door hen die de kansen op zo'n Europa niet groot achten omdat de politieke
eenheid, die voorwaarde is voor een Europa-met-tanden, ontbreekt. Maar belangrijker
is de vraag: zou een Europa dat ook de militaire consequenties uit zijn economisch
en demografisch potentieel zou trekken, niet vanzelf een ‘verwerpelijke’ superstaat
worden? Misschien is het maar goed dat zo'n Europa er niet zal komen.
NRC Handelsblad van 17-04-2008, pagina 7

Meer dan een persoonlijke tragedie
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Hoewel de dood van eerste luitenant Dennis van Uhm in Uruzgan voor zijn
nabestaanden niet moeilijker te aanvaarden en verwerken zal zijn dan, voor hun
nabestaanden, het verlies is van de militairen die vóór en met hem gesneuveld zijn,
heeft zijn dood een grotere symboolwaarde. Hij was immers de zoon van de daags
tevoren plechtig geïnstalleerde commandant der strijdkrachten, generaal Van Uhm.
Om die reden wijdden ook de buitenlandse media meer aandacht aan zijn dood
dan zij plegen te doen wanneer andere Nederlandse militairen omkomen als gevolg
van vijandelijk geweld. Velen werden daardoor zich voor 't eerst bewust van de
Nederlandse aanwezigheid in een van de gevaarlijkste delen van Afghanistan. Het
was opmerkelijk hoe vaak die in staatjes en kaartjes onvermeld bleef.
Maar deze gebeurtenis, die voor de direct betrokkenen ongetwijfeld tragisch te
noemen is maar, zeker voor een beroepsleger, tot de aanvaarde beroepsrisico's
behoorde, heeft nog een andere symboolwaarde. In zekere zin wast zij de smaad uit
die Nederland dertien jaar geleden in Srebrenica op zich geladen had.
Daar leverden Nederlandse militairen, die de opdracht hadden de burgerbevolking
te beschermen, deze zonder slag of stoot uit aan de Serviërs, die daarop de mannen
wegvoerden en vermoordden. Zeker, de Nederlanders waren te licht bewapend om
zich tegen de Servische overmacht met succes te kunnen verzetten, maar niettemin
was er sprake van een morele schuld, die vooral het buitenland niet zo gauw vergeten
zou.
De Nederlandse verklaringen voor dit drama wogen niet op tegen de vernietigende
indruk die de door Time miljoenenvoudig verspreide foto maakte waarop de
Nederlandse commandant als ridder van de droevige figuur te zien was, het glas
heffend met de Servische generaal Mladic. Dat daarna de Nederlandse militairen, in
aanwezigheid van prins Willem Alexander, getroost werden met een bras- en hospartij,
completeerde het beeld van de schande.
Maar de verantwoordelijkheid lag niet uitsluitend bij de militairen. Het was vooral
op aandrang van de Tweede Kamer geweest dat, ondanks waarschuwingen, een te
licht bewapend contingent naar de rattenval van Srebrenica was gestuurd. Het was
dus een collectieve schuld. Nederland als zodanig was tekortgeschoten, en zoiets
wordt in andere landen niet vergeten.
Dit wordt te minder vergeten omdat Nederland zich graag morele pretenties
aanmeet en die anderen dan voorhoudt. In die morele aanmatiging geven PvdA en
CDA elkaar niet veel toe, en het is niet gebleken dat Srebrenica hen, wat dat betreft,
bescheidener heeft gemaakt. Dit moet althans ten voordele van de VVD gezegd
worden: van zulke pretenties heeft zij geen last (al was het toevallig juist een liberale
minister van Defensie die in de eerste plaats verantwoordelijk was voor Srebrenica).
Gezegd moet worden dat Nederland zich er niet gemakkelijk van heeft af gemaakt.
Ettelijke onderzoeken zijn naar het drama verricht, eindigend met het dikke rapport
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dat leidde tot het staatsrechtelijk niet vereiste - aftreden van het kabinet-Kok II in 2002, zeven jaar na
dato. Maar het is de vraag of dit de smet heeft uitgewist.
Daarvoor was de operatie-Uruzgan nodig, en met de dood van de zoon van de
commandant der Nederlandse Strijdkrachten kan eindelijk gezegd worden dat
Nederland zijn blazoen heeft gezuiverd en een zoenoffer heeft gebracht. Nederland
kan nu andere landen recht in de ogen zien - hoewel het eindoordeel daarover
natuurlijk niet ons toevalt, maar juist de anderen.
Het tijdstip van het zoenoffer beantwoordde ook aan de eisen van een tragedie.
Immers, het aanvankelijke optimisme over het welslagen van de operatie in Uruzgan
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was geleidelijk verdwenen. De Talibaan bleken sterker - en werden steeds sterker dan was vermoed. Daarmee kwam ook de humanitaire kant van de missie steeds
meer in het gedrang.
Trouwens, ook over het succes van het opbouwwerk, dat als complement van de
militaire taak werd gezien (waarmee deze intern-politiek kon worden ‘verkocht’)
rees steeds meer twijfel. In elk geval toonden de Afghanen weinig dankbaarheid en
ook weinig zorg voor het gebodene. Ja, het was duidelijk dat zij de Nederlanders,
ondanks hun goede wil, toch als vreemden beschouwden, die op een goed ogenblik
zouden weggaan, en de Talibaan, hoewel fanatici, toch als eigen mensen en mogelijk
winnaars. Zoals overal, kijkt de meerderheid de kat uit de boom. Die les hadden we
in Indonesië moeten hebben geleerd.
De socioloog J.A.A. van Doorn schreef op 5 april in zijn wekelijkse column in
Trouw een opmerkelijke beschouwing hierover, waarvan de conclusie was dat wat
Nederland in Uruzgan wil bereiken, ‘menige kolonisator zelfs na een eeuw inspanning
niet is gelukt’. ‘De cruciale fout van Nederland bestond in de verwachting dat men
met goede werken de hearts and minds van de bevolking kon winnen en tegelijk de
invloed van de taliban kon uitschakelen. Men verwachtte dankbaarheid en
medewerking en men oogst vooral opportunisme en passiviteit.’
Toch is dit niet het ogenblik om weg te trekken uit Afghanistan. De wereld zou
dit dan onmiddellijk in verband brengen met de dood van de zoon van de
legercommandant. Hij zelf zou de laatste zijn om nu terugtocht te bepleiten. Dit kan
slechts overwogen worden als onderdeel van een algehele overeenkomst, die ook de
andere aan de operatie deelnemende landen omvat. Met andere woorden: Nederland
kan voorlopig niet met goed fatsoen Afghanistan verlaten, ook al moet het de
mogelijkheid van een totale mislukking onder ogen zien.
Dat deze mogelijkheid geen hersenschim is, werd in NRC Handelsblad van 22
april op grond van demografische gegevens, bijna mathematisch aangetoond in het
artikel van Gunnar Heinsohn op deze pagina.
NRC Handelsblad van 24-04-2008, pagina 9

Van deze kant van de Blauwbrug gezien
Deze weken staan in het teken van de herinnering - de herinnering aan mei '68 en de
herinnering aan de jaren 1940-1945. Op de herinnering aan het eerste evenement
nam ik op 3 april hier een voorschot door die revolte als biologisch verschijnsel te
behandelen - misschien een theorie van de koude grond.
Tot een herinnering aan de bezettingsjaren werd ik geïnspireerd door Elsbeth Etty's
bespreking (in de Boekenbijlage van 2 mei) van Joosje Lakmakers zojuist verschenen
boek Voorbij de Blauwbrug, het verhaal van haar joodse geëmancipeerde grootouders,
die met vrijwel al hun familieleden de oorlog niet hebben overleefd.
Die bespreking trof mij in 't bijzonder omdat ik de vrijwel enige overlevende van
die familie, Hans Lakmaker, vader van de schrijfster, heb gekend. Ik zat met hem in
de twee laatste klassen van het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium. Daarna heb ik
hem nog twee keer ontmoet: een keer in begin 1942, toen ik een vriend vergezelde
die, tegelijk met Lakmaker, een medisch tentamen moest doen; de tweede keer in
1985, bij de viering van het eeuwfeest van het Barlaeus (hij was toen in gezelschap
van Irene Vorrink, minister voor milieu in het kabinet-Den Uyl en ook een
oud-klasgenoot).
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Mijn herinnering is dus niet zozeer een herinnering aan de oorlogsjaren alswel
aan het voorspel (zoals de titel luidt van het eerste deel van L. de Jongs geschiedenis
van Nederland in de Tweede Wereldoorlog). Het was in de jaren 30 dat Hans
Lakmaker en ik op het Barlaeus zaten, een openbare school met dus een sociaal
gediversifieerde bevolking, waaronder, conform Amsterdamse bevolking, betrekkelijk
veel joden.
Ook in mijn klas zaten nogal wat joodse leerlingen. Zo herinner ik mij, behalve
Lakmaker, een zekere Nenner, een zionist (die ik, veel later, eens op de televisie in
de burgemeester van Eilat meende te herkennen), Ben van Esso (ook eens op de
televisie als Israëli gezien) en Ruth Wolf, die een vrij bekende schrijfster en vooral
vertaalster (o.a. van Rilke) zou worden.
Bestond er een scheidslijn tussen joodse en niet-joodse leerlingen? Nee, als er van
een scheidslijn gesproken kon worden, dan was die meer sociaal dan raciaal. Veel
van de joodse gymnasiasten kwamen, zoals Lakmaker, uit gezinnen die een generatie
terug nog tot het proletariaat, zo niet subproletariaat, hadden behoord en ‘voorbij de
Blauwbrug’ over de Amstel hadden gewoond. De rijkere joden stuurden hun kinderen
meestal naar het Amsterdamsch Lyceum, een particuliere school.
Maar ook die sociale scheidslijn was zeer betrekkelijk. Zo zaten Lakmaker en
Nenner in de klas naast een jongen wiens vader Hongaars edelman was en moeder
een Nederlandse. Hij koketteerde nogal met zijn rechtse sympathieën (hij werd later
hoogleraar). Tussen die drie bestond er een soort goedmoedig plagerige relatie.
In mijn herinnering gingen Lakmakers sympathieën niet zozeer uit naar de SDAP
(voorloper van de PvdA), maar naar de revolutionair-socialisten van Sneevliet. Die
herinnering vond ik min of meer bevestigd in Elsbeth Etty's bespreking, waarin staat
dat Lakmakers vader zich had aangesloten bij de Onafhankelijk Socialistische Partij
(waartoe Jacques de Kadt enige tijd heeft behoord), die in 1935 een fusie met de
revolutionair-socialisten zou aangaan.
Anders dan zijn vriend (althans klasgenoot) Nenner was Lakmaker geen zionist.
‘Het jodendom zei hem niets. Hij groeide op in een milieu waar ten diepste geloofd
werd in gelijkheid van mensen, ongeacht hun herkomst’, schrijft zijn dochter (aldus
geciteerd door Etty). Sterker nog: ‘Het jodendom werd een stigma voor de rest van
zijn leven, en de breuk tussen de optimistische wereld van thuis en de werkelijke
gebeurtenissen kon niet groter zijn.’
Ook aan zijn eigen kinderen vertelde Lakmaker nooit iets over het lot van zijn
ouders en broer, die, omdat zij joden waren (als hoedanig zij zich niet voelden),
waren vermoord. Ook hoe hij zelf de oorlog had overleefd, liet hij in het duister. Zijn
leven lang moet hij dit verdrongen hebben. Als je dat weet, dan komt zijn zelfmoord
in 1991 niet als een verrassing - wat het wél was toen ik er enige jaren geleden van
een andere dochter van hem voor 't eerst van hoorde.
(Hier moet ik Elsbeth Etty even corrigeren. Zij schrijft dat Lakmaker bijna 65 was
toen hij in 1991 zelfmoord pleegde. Als dat juist zou zijn, zou hij in 1926 zijn geboren,
te jong dus om met mij in 1936 eindexamen te hebben gedaan. Maar het klopt ook
niet met een foto uit ‘omstreeks 1918’ bij die bespreking waarop je hem als baby op
schoot van zijn moeder ziet zitten.)
Toegegeven, mijn herinnering is er een van deze kant van de Blauwbrug. De lezer
krijgt daardoor misschien de indruk dat er in de jaren 30 helemaal geen sprake was
van antisemitisme in Amsterdam. Dat ik er op school niets van heb gemerkt, wil niet
zeggen dat het er niet was. Joosje Lakmaker geeft er in haar boek verscheidene
voorbeelden van, maar - en dit wordt niet bij wijze van vergoelijking gezegd - dit
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was meer een sociaal dan een politiek antisemitisme. Het was een antisemitisme dat
zichzelf niet of nauwelijks als antisemitisch beschouwde; een antisemitisme dat
grapjes maakte over de joodse ‘woestijnpas’ (die erfenis zou zijn van veertig jaar
door de woestijn dwalen). Veel van de jodengrappen kwamen overigens van joden
zelf en werden, vaak via de Amsterdamse Beurs, gemeengoed. Het was het
antisemitisme van de gezeten liberale burger die tegen zijn huwbare dochter zei: ‘Ik
heb nog liever dat je met een joodse dan met een roomse jongen komt aanzetten.’
Het antisemitisme dat - nu wordt het erger - joden stilzwijgend het lidmaatschap van
bepaalde clubs ontzegde.
Onschuldig dus? Niet helemaal, want dat sociale antisemitisme heeft het toch
mogelijk gemaakt dat velen, misschien met medelijden, misschien zelfs met ontzetting,
de vervolging en ten slotte de deportatie van de joden in de jaren 40 lijdelijk hebben
aangezien. Maar hierin was Nederland niet alleen.
NRC Handelsblad van 08-05-2008, pagina 9

Met voorstellen of met antwoorden komen
Tussen geschiedschrijving en journalistiek is de grens moeilijk af te bakenen. In
zekere zin is journalistiek eigentijdse geschiedschrijving, maar zonder gebruikmaking
van alle bronnen. Per slot van rekening kan de journalist niet dertig jaar wachten tot
alle archieven open zijn. Maar de bronnen waarover hij wél beschikt of die hij heeft
aangeboord, moet hij trouw volgen. Net zoals de historicus. Geen van beiden mag
zich aan duimzuigerij schuldig maken.
Nog niet zo lang geleden - en misschien nóg wel - werd de historicus die die
moeilijk markeerbare grens overschreed, door vakgenoten nogal misprezen. Ja, hij
hoefde alleen maar een vlotte pen te hebben of hij werd er al van beschuldigd zich
aan journalistiek te bezondigen. Die tijd is nu voorbij. Er zijn nogal wat historici die
tegelijk columnist zijn.
Een ervan was H.L. Wesseling, die een jaar of tien een vaste plaats op deze pagina
had. Ik betreur zijn afscheid nog altijd. Zijn column bevatte veel wetenswaardigheden,
op smakelijke wijze opgedist. Ik stak daar meer van op dan van alle meningen
waarmee je vaak in columns wordt doodgegooid. Ik trek liever zelf mijn conclusies
uit de mij voorgelegde feiten en analyses.
Nu heeft de historicus Wesseling onlangs een boek geschreven over zijn leven en
dat van zijn vader, die journalist was (Zoon en vader - Vader en zoon). Bart
Funnekotter besprak het in de Boekenbijlage van 18 april. Een nabeschouwing in dit
boek heeft mij in 't bijzonder aan het denken gezet. Daarin zegt Wesseling namelijk:
‘...ik beschouw mijn ideeën toch als niet meer dan voorstellen aan de lezer.’
Om verschillende redenen heeft die uitspraak mij getroffen. In de eerste plaats
deed zij mij denken aan wat een historicus uit een ander tijdperk, de Belg Henri
Pirenne (1862-1935), eens aan zijn tijd- en vakgenoot Huizinga schreef: ‘L'essentiel
est de faire réfléchir’ (Waar het op aankomt is de mensen aan het denken zetten).
Zelf heb ik deze uitspraak altijd als een stelregel bij mijn eigen werk gebezigd:
niet (zoals ik hierboven al zei) de lezer doodgooien met je meningen, maar hem
eerder vragen voorleggen - ook over zaken waarover je zelf nog niet tot een vaste
conclusie bent gekomen. Kortom, hem laten nadenken (faire réfléchir). Ik meen dat
Wesseling hetzelfde bedoelt met de voorstellen die hij aan de lezer doet.
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Maar - en nu beginnen mijn bedenkingen (niet in de zin van tegenwerpingen, maar
van overwegingen) - Wesseling is historicus, dus wetenschapsman, en ik ben
journalist. Dat wil zeggen dat hij over veel meer wetenschap (dus bronnen) beschikt
dan zijn lezer. Hoe kan die lezer, met zoveel minder wetenschap dan hij, over zijn
voorstellen oordelen? Als het nu over voorstellen aan zijn vakgenoten ging, zou ik
het mij kunnen voorstellen; anders moeilijker. Ik althans heb nooit in Wesselings
boeken voorstellen gelezen.
Hetzelfde geldt, bij nader inzien, voor Pirennes uitspraak. Wie wil hij aan het
denken zetten: zijn gewone lezers? Maar die lezen hem juist om antwoorden te
krijgen. Of bedoelt hij zijn vakgenoten? Ja, met hen kan een discussie vruchtbaar
zijn, want zij kunnen geacht worden ook veel te weten over het onderwerp waarover
de historicus schrijft. Kortom, zowel Wesselings uitspraak als die van Pirenne geldt
meer voor de waarnemer/analyticus van het eigentijdse gebeuren dan voor de
historicus, die zich met het verleden bezighoudt.
André Gide heeft eens gezegd: ‘Il faut savoir si l'on est de ceux qui posent les
questions ou bien de ceux qui apportent les réponses’ (Men moet weten of men
behoort tot degenen die vragen stellen dan wel tot hen die met antwoorden komen).
Welnu, ik behoor tot de eerste categorie.
Maar nu rijst een andere vraag (die met de grens tussen historicus en journalist
niets te maken heeft): willen de meeste mensen wel met vragen of voorstellen
geconfronteerd worden? Dat dwingt hen tot nadenken, en zijn ze daar wel zo happig
op? Volgens mij willen ze liever antwoorden horen - op voorwaarde dat ze die
antwoorden kunnen aanvaarden dan wel verwerpen.
Als dat zo is, dan tast dit de premisse van de democratie - en van de vrije pers, die
daarvan een onmisbaar bestanddeel is - aan. Die premisse is dat de mensen juist niet
te dom, te moe, te lui of te onrijp zijn om over de vragen die hun voorgelegd worden,
na te denken, te oordelen en te beslissen. De werkelijkheid is dat slechts weinigen noem ze elites - daartoe bereid of in staat zijn. De democratie kan, met andere
woorden, niet zonder elites. Het zijn de populisten die zonder kunnen.

Naschrift
Op 3 april noemde ik ook Wesselings boek, en daarbij beging ik twee
onnauwkeurigheden.
Ik schreef dat hij als Leids hoogleraar weinig last had gehad van de
studentenrevolutie van de jaren 60. Dat klopt slechts in zoverre als hij pas in 1974
hoogleraar werd en toen was de revolutie al voorbij.
Ik schreef ook dat Leiden geen Maagdenhuisbezetting had gekend. Dat klopt
slechts in zoverre als Leiden geen Maagdenhuis kent, maar in 1969 werd een deel
van het Academiegebouw wél enige tijd door studenten bezet.
NRC Handelsblad van 15-05-2008, pagina 9

Invloed manifesteert zich niet in een luchtledig
Een goed idee van de redactie om eens na te gaan hoe het met Nederlands invloed
in Europa zit en daar niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse diplomaten en
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politici naar te vragen. Het resultaat konden wij lezen in Zaterdag & cetera van 17/18
mei - drie pagina's lang.
Als ijkpunt was genomen het referendum van 1 juni 2005, waarbij 61,5 procent
van de Nederlanders zich had uitgesproken tegen de Europese ‘grondwet’, daarmee,
met Frankrijk het Europese staatkundige proces drie jaar lang blokkerend. Was na
dit neen Nederlands invloed toe- of afgenomen?
Ook andere gebeurtenissen hadden als ijkpunt kunnen worden genomen en worden
terloops ook genoemd: de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, de opkomst
en verdwijning van Hirsi Ali. Zij deden de wereld zich afvragen: ‘Wat is er in dat
rustige en berekenbare Nederland in hemelsnaam aan de hand?’ Ook Srebrenica is
niet onopgemerkt aan het buitenland voorbijgegaan.
De kruisrakettencrisis van begin jaren 80, die Nederland tot een uitzonderingspositie
in de NAVO dwong, had ook als ijkpunt kunnen worden genomen. Of, nog verder
terug, minister Luns' soms eenzame verzet tegen de Gaulles plannen voor een
Europese Politieke Unie (begin jaren 60), die er toen dan ook niet is gekomen (maar
tegelijkertijd moest Nederland Nieuw-Guinea uit handen geven, wat bewees dat er
grenzen waren aan zijn invloed). Maar de redactie heeft, terecht de vraag beperkt tot
die invloed in Europa.
Nu manifesteert invloed zich niet in een luchtledig, maar in een omgeving, en die
omgeving verandert voortdurend. Zo is de Europese Unie sterk uitgebreid. ‘Het
soortelijk gewicht van een land daalt bij elke uitbreiding. Dat is een wiskundige
wetmatigheid’, zegt Gijs de Vries, mede-auteur van de verworpen Europese grondwet.
Die wet trad al in werking bij Engelands toetreding in 1973, waar Nederland zo voor
geijverd had. In 1991 bereikte Nederlands invloed een dieptepunt op ‘Zwarte
maandag’, waarover B.R.A. van den Bos zojuist een dissertatie heeft geschreven.
Een drastische verandering van Nederlands omgeving voltrok zich in 1989 met
de ‘val van de Muur’. Staatssecretaris Timmermans, ook door de redactie ondervraagd,
zegt terecht: ‘Ik denk dat we onderschatten wat de consequenties van de val van de
Muur voor onszelf zijn.’
Inderdaad, de val van de Muur luidde het eind van veertig jaar Koude Oorlog in.
Dat betekende een machtsverschuiving in Nederlands Atlantische en Europese
omgeving. Immers, voor zijn veiligheid zou Europa voortaan Amerika minder nodig
hebben (en vice versa) en in Europa betekende Duitslands eenwording, die nu
onvermijdelijk was, een machtsverschuiving ten gunste van dat land en ten nadele
van Frankrijk.
Maar niet iedereen had dit toen in Nederland dadelijk door (en vaak nog niet). Een
paar maanden na de val van de Muur antwoordde de toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken, desgevraagd, dat er niets aan de hand was: de pijlers van het
buitenlandse beleid bleven de NAVO en de Europese Unie. Op korte termijn had hij
gelijk: je gooit geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Maar op lange
termijn?
Intussen is gebleken dat de NAVO nog steeds op zoek is naar een nieuwe reden
van bestaan en een politiek-strategische conceptie die beantwoordt aan de
veiligheidsbehoeften van alle leden: van Estland tot Portugal. In die constellatie is
het begrijpelijk dat het altijd zeer Atlantische Nederland geleidelijk opschuift naar
Europa, ook wat zijn veiligheidsbehoeften betreft.
Het probleem hier is dat Europa evenmin een veiligheidsconceptie heeft. Daarvoor
ontbreekt de nodige politieke eenheid of, bij wijze van alternatief, een hegemoon.
In de NAVO werd de hegemonie van de Verenigde Staten over 't algemeen aanvaard.
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In Europa aanvaardt niemand de hegemonie van een andere Europese staat. Daarom
liepen Frankrijks ambities op dit gebied steeds stuk.
Wat dan, als noch de NAVO noch de EU aan de veiligheidsbehoeften van alle
lidstaten kan voldoen? Het lijkt onvermijdelijk dat zij daar dan, ieder voor zich, op
eigen wijze in zullen proberen te voorzien: de ene door bondgenootschappen te
sluiten, de andere (vooral in Oost-Europa) door Amerika's hand vast te houden, een
derde door tot een soort neutraliteit terug te keren.
In dit verband zei staatssecretaris Timmermans nog iets interessants: ‘Na de val
van de Muur kwamen heel oude Nederlandse reflexen weer op, neutraliteitsreflexen.
In de trant van: je moet je niet encanailleren met dat vieze machtsspel op het Europese
continent. Dat gevoel is eeuwenoud in Nederland.’
Inderdaad, en ook daarom voelde Nederland zich, als puntje bij paaltje kwam,
veiliger onder Amerika's hoede dan onder een nog niet bestaande Europese paraplu.
Dat had bovendien het voordeel dat het Nederland ontsloeg van de noodzaak diep
na te denken over een eigen strategie. Dat liet het aan de Amerikanen over. Een soort
neutraliteit binnen bondgenootschappelijk verband dus.
Als we er dan nog aan herinneren dat Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog
honderd jaar lang echt neutraal was (zoals Zweden en Zwitserland nu nog) en dat
het zelfs op het toppunt van zijn macht, in de zeventiende eeuw, liever geen oorlogen
voerde die vergroting van macht en uitbreiding van het territoir ten doel hadden
(maar oorlogen om commerciële belangen niet schuwde), dan is het waarschijnlijk
dat het zich heel wel zou voelen in een nieuw soort neutraliteit - mits het de vrijheid
zou mogen behouden preken te blijven houden, waar dan nog minder naar geluisterd
zou worden dan nu.
Ik wil niet beweren dat ook staatssecretaris Timmermans deze toekomst voor ogen
staat, nog minder dat hij haar zou bepleiten, maar uit zijn opmerking over Nederlands
‘neutraliteitsreflexen’ blijkt dat hij zich er heel goed van bewust is van wat soort
volk hij de belangen moet verdedigen en wat soort volk hij moet zien mee te krijgen
op de door hem juist geachte koers. Dat is al heel wat.
NRC Handelsblad van 22-05-2008, pagina 9

God en Satan kunnen niet zonder elkaar
‘Verslaafd aan de voetnoten’ - dit stond in grote letters boven een artikel in de
Boekenbijlage van 23 mei. Nu, zo erg is het niet met mij, maar ik sla de voetnoten
in boeken nooit over. Je komt er allerlei wetenswaardigheden in tegen. Zo vond ik
enige jaren geleden in een scriptie, die overigens boven mijn pet ging, een voetnoot
over de Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener, die in zijn jeugd in Duitsland
studeerde. Daar meldt hij zich bij de mathematicus Felix Klein. ‘Toen de huishoudster
de deur opendeed, vroeg ik in mijn beste Duits: “Ist der Herr Professor zu Hause?”
Zij antwoordde op berispende toon: “Der Herr Geheimrat ist zu Hause”, mij aldus
corrigerende, omdat ik hem met de lagere titel van professor had aangesproken.’
Minder anekdotisch is de voetnoot die ik vond in het onlangs bij Mets & Schilt
verschenen boekje - de auteur zelf noemt het een essay - van Godfried van Benthem
van den Bergh: Naar een nucleaire wereldorde. Zij drukt een interessante gedachte
uit, die, hoewel misschien niet helemaal origineel, toch menigeen zal schokken:
‘Monotheïstische geloofsvoorstellingen kunnen schadelijk zijn voor de wereldpolitiek.
Een almachtige, enige God kan het niet zonder een tegenpool, die volgens de eigen
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leer verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat als “kwaad” wordt bestempeld
- en wordt verzelfstandigd in bepaalde staten, minderheidsgroepen of individuen.’
Inderdaad, het ‘goede’ vraagt om, ja kan niet zonder, een tegenpool, het ‘kwade’.
Als alles en iedereen goed is, heeft het ‘goede’ geen zin. In een moreel luchtledig
onderscheidt het zich niet. Zo heeft ook God Satan nodig, zoals Ormoezd een Ahriman
nodig heeft om zich te kunnen manifesteren.
Of in deze wederzijdse afhankelijkheid van elkaar vijandige beginselen de oorzaak
van het verschijnsel oorlog gezocht moet worden, blijve in het midden. Maar zeker
is dat het anders-zijn een voorwaarde is voor een identiteit. Immers, iets of iemand
is zoals het (hij/zij) is omdat het (hij/zij) anders is dan iets anders (of anderen). Het
heeft geen zin een identiteit te proberen te definiëren zonder een andere erbij te halen.
Een Nederlander is een niet-Duitser, een niet-Belg enzovoort.
Of hierin de kiem ligt van internationale conflicten is, nogmaals, niet zeker, maar
dat een samenleving zonder conflict ‘een verdichtsel van de verbeelding’ is, heeft
de Poolse filosoof Leszek Kolakowski al gezegd. Trouwens de psycholoog G.C.
Jung zei vóór hem: ‘Er is geen bewustheid zonder onderscheiding van tegenstellingen.
Want niets kan zijn zonder het andere. De opwekking van conflict is een luciferische
deugd in de eigenlijke zin van het woord: conflict brengt het vuur van affecties en
emoties voort, en zoals elk vuur heeft ook dit weer twee aspecten: dat van de
verbranding en dat van de verlichting.’
Deze ‘in iedere bepaaldheid opgesloten negatie-van-anders-zijn’ herkent de
volkenrechtsgeleerde en hegeliaan B.M. Telders in zijn dissertatie uit 1927 ook in
de internationale samenleving: ‘Iedere staat is bepáálde, d.i. begrensde staat, sluit
andere van zich uit. Iedere staat is derhalve ontkenning van andere staten.’ Zolang
de Europese Unie een ‘unie van staten’ (zoals L.J. Brinkhorst haar onlangs noemde)
blijft, voorspelt dit niet veel goeds voor de politieke eenheid van Europa.
Of dit verschijnsel zich alleen maar voordoet in streken die een monotheïstische
geloofsvoorstelling aanhangen, is overigens nog de vraag. Ook in polytheïstische
samenlevingen woedden oorlogen. Zelfs de beschaafde Atheners joegen de mannelijke
bevolking van het eiland Melos over de kling en verkochten de vrouwen en kinderen
als slaven.
Van Benthem van den Bergh plaatst zijn voetnoot, die mij deze bespiegelingen
ingaf, naar aanleiding van de vooral in Amerika bestaande neiging in de tegenstander
de manifestatie van het ‘kwade’ te zien. Denk aan Reagans ‘evil empire’ en Bush'
‘axis of evil’, die hun spiegelbeeld vinden in Irans benoeming van Amerika als de
‘Grote Satan’.
Inderdaad zijn deze visies niet bevorderlijk voor de wereldvrede. Onlangs nog
heeft Bush het praten met Iran gelijkgesteld met appeasement. Onzin, Chamberlains
fout in 1938 was niet dat hij met Hitler sprak, maar dat hij hem op zijn woord geloofde
en zijn eisen inwilligde. Praten op zichzelf is nog geen appeasement.
Trouwens, Bush is, wat dit betreft, niet consequent, want hij praat wél met
Noord-Korea, dat hij ook onder de ‘axis of evil’ rangschikte. Reagan was zo wijs
met Gorbatsjov te gaan praten en droeg zo bij tot het einde van de Koude Oorlog.
Ook de aartsrealist Kissinger voelt - het is niet verrassend - niet voor de toepassing
van ideologische criteria. In een recent interview vraagt hij: ‘Verdelen wij de wereld
in democratieën en niet-democratieën of moet er een andere benadering zijn,
afgestemd op regionale en historische omstandigheden?’ Zijn voorkeur gaat kennelijk
uit naar het tweede.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Daarmee veroordeelt hij stilzwijgend het idee van de Republikeinse kandidaat
McCain om een ‘verbond van democratieën’ op te richten. Ook het - wél verrassende
- idee dat oud-minister Bot vorige week lanceerde om de Europese Unie nog verder
uit te breiden, omdat zij ‘een gemeenschap van waarden en normen is en niet in de
eerste plaats een geografisch min of meer duidelijk afgebakend continent’?
Terugkerend naar Van Benthem van den Berghs voetnoot: tegenstellingen, zelfs
conflicten hoeven niet op oorlog uit te lopen, maar als zij ook nog eens belast worden
met tegenstellingen tussen goed en kwaad, wordt het moeilijk. Anders gezegd: ‘Alle
Menschen werden Brüder’ (het Europese volkslied) is de ontkenning van een
werkelijkheid, tenzij wij denken aan het archetypische broederpaar Kaïn en Abel.
Al te vaak is het: ‘Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel
ein.’
NRC Handelsblad van 29-05-2008, pagina 9

Eén taal betekent nog niet één cultuur
Waarom zou Geert Wilders een paar weken geleden, in een interview met De
Telegraaf, dat op een prominente plaats in die krant stond, een pleidooi hebben
gehouden voor samenvoeging van Nederland en Vlaanderen? Welke Nederlandse
kiezer dacht hij daarmee te overreden zijn stem op hem uit te brengen? Het is een
non-issue in Nederland.
En in Vlaanderen? De meeste reacties daar waren ook niet bepaald juichend. De
tijd is voorbij dat de Vlamingen opkeken naar Nederland als navolgenswaardig
voorbeeld. Vlaanderen is een zelfbewuste eenheid geworden, die op elk gebied haar
eigen erwtjes kan doppen. Bovendien heeft het bitter weinig reden Nederland dankbaar
te zijn. Dat heeft zich nooit iets gelegen laten liggen aan de Vlaamse emancipatiestrijd
(voor de emancipatie van allerlei volken ver weg liep het warmer).
Het enige goede woord dat ik in de Vlaamse pers erover gelezen heb, was dat van
de historicus Eric Defoort, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, in De Standaard
van 15 mei. Maar hij gebruikt een merkwaardig argument: ‘Men kon er donder op
zeggen’, schrijft hij, ‘dat men er (in de reacties op Wilders' idee) ook de geschiedenis
zou bijhalen. En jawel, hoor: “Nederland en Vlaanderen hebben historisch nooit een
eenheid gevormd.” En dan?’ (Dit is een letterlijke vertaling van het Franse ‘Et alors?’,
waarvoor wij ‘En wat dan nog?’ of ‘Nou, en?’ zeggen.)
Nou, en? De grote voorvechters voor een Europese eenmaking, schrijft Defoort
met kennelijke ironie, zoals ‘Hendrik Brugmans, Robert Schuman, Jacques Delors
en nog zovele anderen met hen zaten ongetwijfeld met een groot tekort aan historisch
besef. Wisten zij dan niet dat Europa “historisch nooit een eenheid heeft gevormd”?’
Waarom is dit argument merkwaardig? Het moet immers nog blijken dat Europa
ooit een politieke eenheid kan worden. Dat ideaal schijnt nu zelfs door de vurigste
‘Europeanen’ te zijn opgegeven. Het hoogst bereikbare lijkt nu een ‘unie van
(onafhankelijke) staten’ te zijn. Dat is geen inspirerend voorbeeld voor een
Nederlands-Vlaamse unie.
De grote vergissing die voorstanders van een Groot-Nederland (in welke
staatkundige vorm dan ook) altijd hebben begaan, is te menen dat, aangezien
Nederland en Vlaanderen een gemeenschappelijke taal spreken, zij ook een
gemeenschappelijke cultuur hebben. Niets is minder waar. Of laten we het minder
stellig zeggen: het een vloeit niet noodzakelijk uit het ander voort.
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Misschien kon er tot in de zestiende eeuw van een gemeenschappelijke cultuur
gesproken worden, maar sinds de Contrareformatie zijn Nederland en Vlaanderen
verschillende wegen opgegaan. Niet alleen staatkundig, ook cultureel: Vlaanderen
kreeg het uitsluitende stempel van het rooms-katholicisme opgedrukt, terwijl in
Nederland drie eeuwen lang het protestantisme domineerde. Van die verschillende
erfenissen tonen zij nog de kentekenen.
Na de onafhankelijkheid van Belgie in 1830 kwam Vlaanderen onder de invloed
van de dominerende Franstalige klasse, zowel politiek als cultureel, wat het nog meer
van Nederland verwijderde. Op eigen krachten heeft het zich van deze invloed weten
te bevrijden, wat niet wil zeggen dat sporen ervan niet nog merkbaar zijn.
Door deze gescheiden ontwikkeling is ook de Vlaamse politieke cultuur een andere
geworden dan de Nederlandse. Ze proberen samen te voegen zou tot allerlei conflicten
leiden, die Nederland en Vlaanderen nog meer van elkaar zouden verwijderen, terwijl
een gescheiden ontwikkeling allerlei vormen van samenwerking allesbehalve in de
weg behoeft te staan. Die samenwerking wordt vergemakkelijkt door de
gemeenschappelijke taal.
Maar nu rijst een andere vraag: hoe lang kunnen we nog spreken van een
gemeenschappelijke taal? De Vlaamse taalkundige Ludo Beheydt, hoogleraar aan
de universiteiten van Leuven (Frans) en Leiden, constateert in een speciaal aan België
gewijd nummer van Christen Democratische Verkenningen (lente 2008): ‘Vlaanderen
en Nederland delen in toenemende mate de formele schrijftaal, maar op het gebied
van de informele gesproken taal valt een versnelde divergentie waar te nemen.’
Die divergentie kan ook de eenvoudigste televisiekijker waarnemen: de Nederlandse
en de Vlaamse televisie ondertitelen steeds vaker over en weer de series die ze van
elkaar overnemen. (Tussen haakjes: waarom worden, ook in deze krant, de Vlaamse
zenders Eén en Ketnet/Canvas steeds België 1 en 2 genoemd? Ze richten zich
uitsluitend tot een Vlaams publiek. Franssprekende Belgen kijken niet naar ze; die
hebben hun eigen zenders. Er zijn dus geen Belgische zenders. Vlaanderen 1 en 2
zou daarom beter zijn.)
Zelf heb ik ook last van die divergentie. De Vlaamse nieuwslezers zijn nog heel
duidelijk te volgen (beter dan, over 't algemeen, hun Nederlandse collega's), Vlaamse
politici ook wel, maar bij praatprogramma's moet zelfs de goedwillende Nederlandse
kijker die ik ben, vaak afhaken, zelfs bij het programma van de voortreffelijke Phara
de Aguirre. De kloof wordt dus groter.
Nu moet ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat ik daar met de Nederlandse
televisie ook steeds meer last van krijg. Over de nieuwslezers heb ik het al gehad.
Hoe liever ze eruitzien, des te ongearticuleerder schijnen ze te spreken. Ik krijg
heimwee naar de nieuwslezers van vroeger met hun kunstmatige spraak, die tenminste
verstaanbaar was - en om verstaanbaarheid gaat het immers? Voor onze televisiebazen
blijkbaar niet.
Terwijl de volken der aarde economisch steeds meer afhankelijk van elkaar worden
en er onweerstaanbaar een eenheid groeit die onder de naam van globalisering gaat,
doet zich tegelijkertijd het tegenovergestelde verschijnsel voor van culturele
divergentie: groter wordende kloven tussen naties (ook als ze taalgenoten zijn) en
tussen generaties. Moeten beide verschijnselen niet ergens gaan botsen? Misschien
was het Franse en Nederlandse ‘nee’ van drie jaar geleden slechts een voorproefje.
NRC Handelsblad van 05-06-2008, pagina 7
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Een kinderhand is gauw gevuld
Als Nederlanders mee zouden mogen doen aan de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, zouden zij zeker als één man (en vooral als één vrouw) op
Obama stemmen. De geestdrift voor die man is zo groot dat die aan de Gorbimania
van de jaren '80 doet denken, toen Gorbatsjov met zijn perestrojka en glasnost de
sovjetmaatschappij op de schop probeerde te nemen (wat hem overigens zijn kop
zou kosten).
Obama heeft nog geen enkele regeringsdaad verricht, en Nederland heeft zich al
solidair met hem verklaard. Die geestdrift beslaat natuurlijk heel links, maar strekt
zich ook uit tot in CDA en VVD. In HP/De Tijd van 6 juni heeft Ralf Groothuizen
de uitlatingen van enkele politici over Obama genoteerd.
Daarbij valt op dat geen van allen het heeft over zijn programma - wat geen wonder
is, want dat kent niemand - maar wél over zijn charisma. ‘Die man is zo
onwaarschijnlijk charismatisch’, aldus een PvdA'er. Een partijgenoot, die Obama
heeft horen spreken: ‘Mijn mond viel open. Ik dacht echt: Oh my God, wie is dit?’
Een VVD'er: ‘Ja! Laat Obama het maar worden. Hij weet je te raken. Het klopt
dat hij de zwarte Kennedy van deze eeuw is.’ (Wat heeft de echte Kennedy, in de
nog geen drie jaar van zijn presidentschap, kunnen bereiken? Hij liet de erfenis van
Vietnam na.) Een andere VVD'er: ‘Als je hem (Obama) hoort praten, denk je: o,
wacht even, wow!’
De toon is natuurlijk al veel eerder gezet door Wouter Bos, die zich al in februari
voor Obama uitsprak, omdat hij ‘het meest inspirerend is’. Zoals Philip Stevens
onlangs in de Financial Times schreef: ‘Met inspiratie betaal je geen rekeningen’
(en Amerika zit zwaar in de schulden). Dat zou een minister van Financiën moeten
weten.
In dit alles zit iets griezeligs. Niet dat we daar Obama een verwijt van kunnen
maken. Hij heeft onmiskenbaar charisma - meer dan Hillary en McCain. En dat hij
daar als politicus gebruik van maakt, is volstrekt legitiem. Nee, het griezelige zit in
de bereidheid van Nederlandse politici om, alleen op grond van iemands charisma,
achter hem aan te lopen.
Hier kunnen we misschien een kleine, niet helemaal irrelevante anekdote inlassen.
In 1977 komt Wouter Bos' voorganger Joop den Uyl als premier in Washington
kennismaken met de net gekozen nieuwe president, Jimmy Carter. Als democraat
kon deze, zeker na de periode-Nixon, rekenen op een préjugé favorable bij Den Uyl.
Dit gunstig vooroordeel werd bevestigd door de ontvangst.
Carter kwam Den Uyl met brede glimlach tegemoet en zei: ‘My dear Prime
Minister, ik ben zo blij u te ontmoeten, want ik heb zoveel van u gehoord en over u
gelezen en over uw belangrijke rol in de wereldpolitiek.’ Den Uyl, natuurlijk verguld,
verheugde zich op een goed gesprek. Ach, een kinderhand is gauw gevuld. Na een
kwartier stond hij weer op de gang.
De ambtenaar die hem vergezelde - de diplomaat Charles Rutten, die hierover in
zijn memoires vertelt - vroeg, later op de dag, aan zijn Belgische collega hoe het
bezoek van zijn premier aan Carter was verlopen. Deze had de Belg op precies
dezelfde manier ontvangen: ‘My dear Prime Minister, ik heb zoveel van u gehoord...’
enzovoort.
Terug naar Obama. Met zijn charisma alléén kopen we niets. Er zijn meer politici
geweest die met hun charisma miljoenen achter zich kregen en wier bewind tenslotte
op een catastrofe uitgelopen is. Niet dat dit met Obama, mocht hij tot president
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worden gekozen, hoeft te gebeuren, maar wat weten we per slot van rekening van
de man? Zeker, hij oogt sympathiek, maar is dat een reden om je, als iemand die
geen enkele invloed op de uiteindelijke keuze heeft, aan hem over te geven?
Er is nog iets. Laten we aannemen dat een president Obama goed voor Amerika
zal zijn. Betekent dit dan ook dat hij goed voor de wereld, meer in 't bijzonder Europa,
en nog meer in 't bijzonder Nederland, zal zijn? Dat moet nog blijken! Het is heel
wel mogelijk dat een herstel van Amerika, dat dringend nodig is, in eerste aanleg ten
koste zal gaan van zijn partners.
Het voorbeeld is er. In 1933, op het dieptepunt van de economische crisis, werd
Franklin Delano Roosevelt, icoon van al wat progressief is, president van de Verenigde
Staten. Een van zijn eerste daden op het wereldtoneel was de economische en
monetaire wereldconferentie die in Londen bijeen was, te torpederen. Amerika's
herstel had voor hem voorrang. ‘Eigen volk eerst’ is, als puntje bij paaltje komt, het
onuitgesproken devies van elke politicus die herkozen wil worden.
Wat dit betreft, weten we in elk geval dít van Obama: dat hij - ongetwijfeld in
overeenstemming met de meeste Amerikanen - vindt dat zijn land al te ver gegaan
is op het pad van de vrije handel. Ook Hillary had zich in soortgelijke zin uitgelaten,
daarmee het beleid van haar echtgenoot in de jaren '90 desavouerend. Slechts McCain
blijft vrijhandelaar.
Ook Obama zal, als hij het al zou willen, de ontwikkeling van de laatste twintig
jaar niet kunnen keren, die de opkomst van China en India heeft laten zien,
waartegenover Europa's betekenis verbleekte.
Kortom, de zwaartepunten in de wereld verschuiven, en daar zal ook een president
Obama rekening mee hebben te houden. Europa zal genoeg aanleiding vinden om
ook over hem te klagen.
Maar zo ver is het nog niet. McCain is niet kansloos. Hoe groot is het percentage
Amerikanen dat, zonder ervoor uit te komen, alleen in het stemhokje uiting zul geven
aan zijn bedenkingen tegen een zwarte president? Een zwijgende meerderheid? Zo
niet, dan zou, geheel los van de kwaliteiten en opvattingen van de man, de verkiezing
van Obama tot president een gebeurtenis zijn die nu werkelijk de veel misbruikte
kwalificatie van historisch zou verdienen.
NRC Handelsblad van 12-06-2008, pagina 9

Marijnissens gelijk
‘Concreet ingevuld veronderstelt democratie een bepaalde geografische begrenzing
in combinatie met een objectieve en subjectief beleefde onderlinge lotsverbondenheid
bij de burgers. Die lotsverbondenheid is door de eeuwen heen gegroeid. Op nationaal
niveau hebben we de democratische instituties bevochten [...]. Die verworvenheden
bepalen onze gehechtheid, onze identiteit.
Daarentegen is Europa noch objectief noch subjectief ons “thuis”. De Europese
Unie heeft geen verleden, heeft geen identiteit en is voor de meeste mensen ver weg.
De omvang en de afstand tot de EU maakt dat haar democratie noodzakelijkerwijs
een gemankeerde is. En democratie zonder transparantie is een farce. Dat gebrek aan
transparantie maakt de mensen wantrouwig.
Sommigen vinden dat onterecht, maar het is wél een feit waar een democraat
rekening mee moet houden. De afstand tot de Europese Unie hef je niet op door
mensen te dwingen. De federalisten of “eurofielen” daarentegen achten de natiestaat
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overleefd en dus ouderwets. Zij halen hun neus op voor het belang van een “thuis”,
ze vinden dat bekrompen en burgerlijk.
[...] Politici en beleidsmakers moeten erkennen dat het hebben van een “thuis”
voorwaarde is om onbevangen Europa en de wereld tegemoet te kunnen treden.
Onder “thuis” moet meer worden verstaan dan alleen het hebben van het fysieke
thuis. Ook de cultuur, de algemeen gedeelde waarden en normen, een goede publieke
sector en onze democratische instituties maken daar deel van uit. Stevige grond onder
de voeten stelt je in staat verder te springen.’
Deze woorden, die tien dagen geleden op deze pagina stonden, hebben aan
actualiteit gewonnen door de uitslag van het Ierse referendum van vorige week, dat
de opbouw van ‘Europa’ weer op losse schroeven zette. Ongetwijfeld heeft hier het
gevoel meegespeeld dat de Europese Unie, ondanks de grote welvaart die de Ieren
aan hun lidmaatschap ervan te danken hadden, niet hun ‘thuis’ was, ja hun eigenlijke
thuis bedreigde.
Die woorden zijn nog actueler geworden omdat de schrijver ervan intussen zijn
besluit aangekondigd heeft af te treden als leider van zijn fractie in de Tweede Kamer:
Jan Marijnissen, die zijn markante stempel heeft gedrukt op de politiek van de laatste
tien jaar. Al blijft hij in de politiek, het landschap wordt anders.
Maar om op de aangehaalde woorden terug te komen: het is waar dat Nederland
- om het daarbij te houden -, met alle onderlinge verschillen, een historisch gegroeide
gemeenschap is, die zich van andere onderscheidt, o.a. door de taal. Het woord
‘lotsverbondenheid’ zal ik niet zo gauw gebruiken, al was het slechts omdat de NSB
er de mond vol van had. Maar wat betekent het, goed bekeken, anders dan solidariteit?
En daar hebben de socialisten het altijd over. ‘Wij gaan door met de strijd:
so-li-da-ri-teit!’, scandeerden ze in de dagen van Den Uyl.
Die ‘lotsverbondenheid’ uit zich op allerlei wijze, vaak zelfs op een manier die
sommigen weerzinwekkend vinden, zoals de Oranjegekte rond het voetbal. Anderen
verraden hun lotsverbondenheid juist door zich te schamen voor zulk optreden van
landgenoten, terwijl soortgelijk optreden van anderen hen onverschillig zou laten of,
op z'n hoogst, ergeren.
Het is ook waar dat de ‘eurofielen’ (federalisten bestaan nauwelijks meer) voor
dit thuisgevoel altijd de neus hebben opgehaald. Wie maar durfde te vragen of zij de
gebondenheid aan de natiestaat niet onderschatten, werd op z'n best met een superieur
medelijdend glimlachje onthaald als iemand die het licht nog niet gezien had. Zo
bleef de discussie over Europa lange tijd er een tussen bekeerden.
Die hooghartige houding zou zich op ‘zwarte maandag’ 30 september 1991 wreken,
toen een Nederlands voorstel voor een Europese Politieke Unie door alle Europese
partners (behalve België) van tafel werd geveegd. Nederlands zwaarste diplomatieke
nederlaag sinds Nieuw-Guinea is dat wel genoemd. Die houding zou zich weer
wreken op 1 juni 2005, toen Nederland met grote meerderheid zich tegen een Europese
‘grondwet’ uitsprak, zoals Ierland nu ook heeft gedaan. Politici weten soms niet eens
wat er in hun eigen land omgaat.
Waar is ook wat Marijnissen zegt over de stevige grond - de thuisbasis - die je
moet hebben om verder te kunnen springen. Ieder ideaal moet, wil het werkelijkheid
worden, ergens van uitgaan, en dat is dat nationale thuis. De Spaanse filosoof Miguel
de Unamuno heeft eens gezegd: ‘Ik zou graag voor het welzijn van de hele mensheid
willen werken, maar dat kan ik alleen in Spanje doen.’
Maar het is ook waar - en dat besef klinkt minder uit Marijnissens artikel - dat dit
thuisgevoel gemakkelijk politiek geïnstrumentaliseerd kan worden en dan ontaardt

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

in nationalisme. Rita Verdonks Trots op Nederland is daar een voorbeeld van. Het
doet beroep op de goedkoopste vorm waarin nationale lotsverbondenheid zich kan
uiten: trots op iets waar je zelf part noch deel aan hebt gehad, zoals trots op het
nationale elftal. Maar je kunt er wel legioenen mee achter je krijgen.
Jan Marijnissens analyse deel ik dus voor een groot deel, maar ik weet niet tot
welke politieke keuzes zij hem zou hebben geleid. Hij heeft een zeer wisselend
parcours gereden: van maoïst tot iemand die zich niet principieel keerde tegen
Europese eenheid en globalisatie. Hij is voor populist uitgemaakt, maar is dit nog
een scheldwoord sinds Wouter Bos onlangs, in een rede te Londen, heeft gezegd dat
de sociaal-democratie ‘meer populistisch’ moet worden?
In elk geval voldeed Marijnissen aan één voorwaarde van het populisme: dat de
leider geloofwaardig moet zijn. Nu hij naar de achtergrond treedt, is de PvdA
voorlopig haar grootste bedreiger kwijt, maar dat wil nog niet zeggen dat Wouter
Bos in zijn voetstappen kan treden. Zijn pogingen tot populisme - nog onlangs, in
oranje getooid, te midden van voetbalfans - waren weinig geloofwaardig, eerder
genant.
Marijnissen zou dit natuurlijker zijn afgegaan. Het zou niet hebben verbaasd als
hij tenslotte ook dit symbool van nationale lotsverbondenheid zou hebben omarmd.
Van hem zou dit geaccepteerd zijn. Ook van zijn opvolg(st)er?
NRC Handelsblad van 19-06-2008, pagina 9

Een revolutie die niet doorging
Dit jaar lijkt het jaar van de herdenkingen te zijn. Mei 1968 is in alle toonaarden
herdacht. Dat komt waarschijnlijk doordat de meeste deelnemers daaraan nog in
leven zijn. Een gebeurtenis die zich tien jaar daarvóór voordeed en misschien nog
wel belangrijker was, heb ik alleen in de Volkskrant herdacht gezien - door een
historicus.
Op 1 juni 1958 kwam in Frankrijk generaal de Gaulle aan de macht, die zijn land
een nieuw elan gaf en daarmee onrust schiep in de Europese en Atlantische wereld.
H.L. Wesseling schreef dan ook dat de gevolgen van dat feit ‘voor Frankrijk (zowel
binnenlands als buitenlands) veel groter geweest zijn dan die van mei 1968, dat
nauwelijks iets veranderd heeft’.
Wat staat ons nog meer te wachten? In augustus zal het veertig jaar geleden zijn
dat de Russen een eind maakten aan de ‘Praagse Lente’, maar voor de mei-68'ers
was dat niet meer dan een verkeersongeluk, dat ze dan ook nauwelijks een herdenking
waard zullen achten. Aan een herdenking van ‘München’ van september 1938, waarbij
Engeland en Frankrijk Tsjechoslowakije aan Hitler uitleverden, zal wel niet onderuit
te komen zijn, maar dat zal wel weer door historici gedaan worden.
In november komt ‘Reichskristallnacht’, ook van 1938, aan de beurt, maar ook
het einde van de Eerste Wereldoorlog, twintig jaar daarvóór. Het opmerkelijke van
al deze memorabilia is dat Nederland er niet direct bij betrokken was. Zelfs mei 1968
vond bij ons pas een jaar later navolging. Zou Heinrich Heine (of wie dan ook die
gezegd mocht hebben dat in Nederland alles vijftig jaar later gebeurt) toch gelijk
hebben gehad?
Toch kan binnenkort een gebeurtenis herdacht worden die bijna revolutionair te
noemen is, al gaat het hier slechts om een ‘revolutie die niet doorging’. Ik doel op
de poging van Troelstra, de grote man van de sociaal-democraten, om in november
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1918, in navolging van de revolutie die de keizer in Duitsland van de troon had
gestoten, ook in Nederland iets dergelijks te ontketenen.
Die poging op zichzelf was revolutionair omdat een echte revolutie steeds aan
Nederland was voorbijgegaan. In 1848 maakte koning Willem II een revolutie
overbodig, in 1795 was zij door de Fransen geïmporteerd. Acht jaar daarvóór was
een poging ertoe van de Patriotten door de Pruisen in de kiem gesmoord. We moeten
tot 1568 teruggaan om, een modern begrip op die tijd toepassend, van een Nederlandse
revolutie te kunnen spreken.
Dat maakt Troelstra's poging van 1918 gedenkwaardig, maar ik moet bekennen
dat ikzelf pas op die gedachte kwam toen ik het bericht las van het overlijden op 21
mei jl. van de historicus H.J. Scheffer, van wie in 1969 een boek verscheen over die
poging: November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging. Reden voor
mij om dat boek eens te gaan lezen.
Het is een wonderlijk en, wat Troelstra betreft, ook enigszins tragisch verhaal van
een paar dagen waarin niet alleen Troelstra van mening was dat de revolutie voor de
deur stond. Ook Rotterdams autoritaire burgemeester A.R. Zimmerman vond het
nodig om, terwille de rust en orde in zijn stad, vooraf afspraken te maken met de
socialisten voor het geval zij aan de macht kwamen - en dat terwijl de stemming in
het land helemaal niet revolutionair was, zelfs niet in het nog niet gedemobiliseerde
leger.
Maar Troelstra, een emotioneel man, taxeerde die stemming verkeerd. In een rede
te Rotterdam op 11 november roept hij de arbeidersklasse op de macht te grijpen.
Een dag later zegt hij in de Tweede Kamer zelfs dat ‘nu de politieke macht aan ons
is’. Hij zegt dit zonder daarbij de steun te hebben van het grootste deel van zijn
partijbestuur en zijn fractie, die de toestand beter schatten.
Intussen hadden de gezagstrouwen ruim de tijd om de tegenkrachten te mobiliseren.
Troelstra zag spoedig in dat hij zich vergist had en stortte in. Het gevolg op lange
termijn was wél dat hij met zijn vergissing zijn partij voor lange tijd buiten de regering
hield. Pas in augustus 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, traden
twee sociaal-democraten tot het kabinet toe. Troelstra was toen al negen jaar dood.
Scheffer volgt die ‘revolutie die niet doorging’ van dag tot dag. Daarbij valt op
hoe, zelfs na vier jaar waarin de wereld om ons heen in brand stond, onvoorbereid
Nederland was op abnormale gebeurtenissen. Zo proberen een paar gezagsgetrouwen
op een weekeinde de minister van Oorlog te bereiken. Op zijn ministerie vinden ze
slechts één onbewapende wacht, die niet weet waar de minister woont en wat zijn
telefoonnummer is. Die onschuld zou Nederland nog lang bewaren en is het eigenlijk
nog niet kwijt.
De andere boeken die Scheffer, die van huis uit economist was, schreef, betreffen
meer persgeschiedenis - hij was zelf lange tijd actief journalist - en zijn ook
lezenswaard, o.a. een over de kleurrijke avonturier Henry Tindal, oprichter van De
Telegraaf, het middelpunt van een soort chronique scandaleuse in de hogere, zij het
niet hoogste, kringen van het negentiende-eeuwse Amsterdam.
Scheffers verdiensten werden gehonoreerd door zijn benoeming, in 1970, tot
secretaris van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen. Maar hij had ook een ander verleden: als verzetsman. Als
zodanig was hij betrokken bij de liquidatie van een meisje dat verdacht werd van
verraad. Dit kwam in 1951 tot een rechtszaak, waarvoor hij vrijwillig uit het
buitenland overkwam. Hij werd veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk.
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Die eerlijkheid zou hij nog eens tonen in 1978, toen hij, uitgenodigd toe te treden
tot een commissie die de zaak van de oorlogsmisdadiger Menten moest onderzoeken,
de regering herinnerde aan die vergeten veroordeling. Slotsom was dat hij zich
terugtrok. Kortom, hij was in veel opzichten een markant man, die het verdient ook
in deze krant, zij het laat, herdacht te worden.
Er zijn minderen wie deze eer te beurt valt. Zo kreeg de querulant en narcist Willem
Oltmans bij zijn dood in 2004 bijna een hele pagina. Dan waren Scheffers verdiensten
toch heel wat groter. Maar ja, sommigen worden zo oud - Scheffer was van 1919 dat een volgend geslacht helemaal niet weet wie ze waren en wat ze gedaan hebben.
NRC Handelsblad van 26-06-2008, pagina 9

Herinneringen van een voetbalfan
A la recherche du temps perdu - nee, dat was het niet. Ik was niet op zoek naar de
verloren tijd, maar die tijd werd mij wél, in de eerste drie weken van juni,
opgedrongen. Ik spreek van de reusachtige Oranjeballon die die weken over Nederland
en Zwitserland hing en op de avond van 21 juni, met de nederlaag van het Nederlands
elftal tegen Rusland, plotseling leegliep.
Vele jaren geleden had ik iets dergelijks meegemaakt, zij het op veel kleinere
schaal. Ik was een schooljongen en een nogal fanatieke voetbalfan. Vele internationale
voetbalwedstrijden heb ik in het Amsterdamse Olympisch Stadion meegemaakt, te
beginnen met de finale Argentinië-Uruguay (1928), die in gelijkspel eindigde en
daarom overgespeeld moest worden. (Die reprise, die Uruguay won, heb ik niet
gezien.)
Maar dat was niet mijn eerste wedstrijd. Vagelijk herinner ik mij een
Nederland-België in het oude stadion, dat op de vier hoeken torens had. Die spraken
tot mijn verbeelding, die gevoed was door de lectuur van de jongensboeken van E.
Molt en P. Louwerse, die in de Middeleeuwen speelden. Die wedstrijd staat mij ook
bij omdat de aanvoerder van de Belgen een dokter was, die in mijn ogen een oude
heer was.
Maar dat was allemaal lang vóór de Europese kampioenschappen van 1934,
waarvoor Nederland zich gekwalificeerd had en waarvan de finale in Rome gespeeld
zou worden. Een roes van euforie maakte zich van Nederland meester, aangewakkerd
door radio en kranten (televisie was er nog niet). Iedereen zong het lied: ‘We gaan
naar Rome, we gaan naar Rome...’
Maar we moesten eerst nog wel even naar Milaan, ‘om de Zwitsers te verslaan’.
Verdere regels herinner ik me niet, behalve deze: ‘En Gejus gaat ook mee.’ Gejus
was de legendarische doelman Van der Meulen, die kinderarts was en kort tevoren
afscheid had genomen van het voetbal, maar voor deze gelegenheid terug was
gekomen. In de oorlog zou hij zich bij de SS aansluiten. (Ik herinner me in een
overvolle trein buik aan buik tegen hem in zwart uniform te hebben gestaan.)
Andere sterren waren de lange Lagendaal (evenals Van der Meulen van het
Haarlemse HFC?), de kleine Adam en natuurlijk het kanon Bakhuys. Aanvoerder
was Puck van Heel (ADO Den Haag?). Als ik toen niet bezeten was geweest van
voetbal, zou die onnutte kennis niet in mijn hoofd zijn blijven hangen. Daardoor
wekte de voetbalgekte van dit jaar bij mij een zeker déjà vu-gevoel op.
Het was, zoals ik al zei, minder massaal. Televisie was er nog niet, reizen deed
men minder gemakkelijk. Niettemin zijn, zo lees ik in HP/De Tijd, er toch nog
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zesduizend supporters naar Milaan gegaan. En dat midden in de crisistijd met zijn
massale werkloosheid! Ik herinner me alleen een foto in de krant van hossende
Nederlanders in Milaan met grote strooien hoeden op (waarschijnlijk onderweg
gekocht). Zo gek als in 2008 was het nog niet.
Maar ook de domper van 21 juni 2008 had toen zijn voorganger. In plaats van de
Zwitsers te verslaan, werden wij door hen verslagen (met 3-2) en gingen we niet naar
Rome. Diepe neerslachtigheid maakte zich van mijn jongensziel meester. Een wereld
stortte in, en ik was geneigd in de nederlaag van Milaan het bewijs van Nederlands
algemene decadentie te zien.
Kortom, ik was rijp voor Trots op Nederland, als dat toen bestaan had. Maar het
was geen trots, het was gefrustreerde trots. Vergaarbekken voor dat soort gevoelens
was toen de NSB, die het jaar daarna bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
bijna 8 procent van de stemmen won, het hoogste percentage dat zij ooit zou bereiken.
Tot goed begrip moet eraan herinnerd worden dat de NSB toen nog als een vrij
nette partij beschouwd werd, met een ingenieur (Mussert) aan het hoofd, die door
Seyss-Inquart in 1940, in zijn eerste rapport naar Berlijn, trefzeker als een ‘liberale
nationalist’ gekenschetst zou worden.
Dit zou weer een jaar later veranderen met de komst van Rost van Tonningen, een
radicale nazi, die Mussert naar de kroon zou steken. Met hem werd ook het
antisemitisme in de NSB geïntroduceerd, waartegen Mussert, die een joodse
bridgevriend had, zich maar slap verzette. Deze radicalisering naar Duits model
kwam de NSB duur te staan: bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 verloor
zij bijna de helft van de stemmen van twee jaar eerder.
Zelf had ik intussen mijn belangstelling voor voetbal verloren, en daarmee ook
mijn apocalyptische toekomstvisies. Hoe die mutatie zich, in vrij korte tijd, heeft
voltrokken, zou ik nu niet meer kunnen reconstrueren. Een rationeel proces heeft
daar, geloof ik, niet aan ten grondslag gelegen. Misschien eerder ‘het slimme
onbewustzijn’, waarover de psycholoog Ap Dijksterhuis zojuist een boek heeft
geschreven, dat onlangs in het boekenprogramma van Wim Brands op de televisie
ter sprake kwam.
Hoe dit ook zij, nationale, maar ook sociale en andere frustraties vinden hun uitlaat
tenslotte ook in de politiek. In Oostenrijk, zo lees ik in The New York Times, is iets
dergelijks aan de hand. Zoals Nederland nog steeds de overwinning op Duitsland op
21 juni 1988 in Hamburg viert, is voor Oostenrijk Cordoba het symbool van nationale
grootheid, de Argentijnse stad waar het in 1978 Duitsland met 3-2 versloeg. Maar
in de Kampioenschappen van dit jaar werd het, evenals Nederland, uitgeschakeld.
De schrijver van dit stuk spreekt van het ‘kleine-landensyndroom’, wat in Nederland
ongetwijfeld ook meespeelt. ‘Het is’, zo schrijft hij, ‘een zeer vreemd mengsel van
minder waardigheid complex en grootheidswaanzin’, beide hun meest populaire
uiting vindend rond de prestaties van het nationale elftal. De nederlaag ervan wordt
als een nationale vernedering gevoeld. De manier waarop deze gevoelens zich tenslotte
in de politiek uiten, verschilt natuurlijk van land tot land en van tijdperk tot tijdperk.
Daarom gaat het niet aan om Trots op Nederland of soortgelijke bewegingen te
vergelijken met de NSB. Ze met de wapens en invectieven van toen te bestrijden
helpt niet, kan zelfs averechts werken.
NRC Handelsblad van 03-07-2008, pagina 7

‘Hope springs eternal’
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Vier weken geleden heb ik gewaagd enige kritische kanttekeningen te plaatsen bij
de adoratie die Barack Obama, die zeker is van zijn benoeming tot kandidaat bij de
Amerikaanse presidentsverkiezingen van november en bijna zeker van de overwinning
bij die verkiezingen, in Nederland - en bijna overal in Europa - ten deel valt. Nu, ik
heb het geweten. Uit reacties op deze kanttekeningen is mij gebleken dat je niet aan
een idool kunt raken zonder het risico te lopen voor cynicus uitgemaakt te worden,
ervan beschuldigd te worden anderen hoop te ontnemen en, natuurlijk, met weinig
logica ‘dus’ gerangschikt te worden onder de aanhangers van McCain, zo niet zelfs
Bush.
Het verschijnsel is merkwaardig. Sinds wanneer heeft enige Nederlandse politicus
kunnen rekenen op deze hoop en adoratie bij zijn landgenoten? Komt het heil dan
toch uit Amerika - ook voor hen die overigens weinig goede woorden overhebben
voor dit land? Omgekeerd kunnen Amerikaanse politici hier ook haat opwekken als
weinige Nederlandse politici te beurt valt, met als toppunt: ‘Johnson moordenaar!’,
gericht tot president Lyndon Johnson (1963-1969) wegens de oorlog in Vietnam.
Gewild of ongewild blijft Amerika Europa fascineren en vereenzelvigen voor- en
tegenstanders zich ermee. De verkiezingscampagne in dit land wordt er beter gevolgd
dan die in een buurland, voor ons bijvoorbeeld België. Als gevolg daarvan ‘begrijpen
veel Europeanen het Amerikaanse federalisme beter dan de verhouding tussen de
Europese Unie en de lidstaten’, merkt Larry Siedentop in de Financial Times op.
Intussen is Obama, in het zicht van het presidentschap, al bezig zijn hooggestemde
idealen wat bij te stellen en daarmee zijn meest idolate aanhangers teleur te stellen.
Zo spreekt hij zich minder stellig uit over een spoedig vertrek van de Amerikaanse
troepen uit Irak dan hij eerder deed. Ja, hij heeft aangekondigd te gaan stemmen voor
een wetsonderwerp dat telefonisch afluisteren wettigen wil. Daarmee volgt hij de
ongeschreven regel dat kandidaten, naarmate zij dichter bij het doel zijn, meer naar
het centrum opschuiven, waar zich de grote meerderheid van de kiezers bevindt. Zijn
tegenstander, John McCain, gaat, merkwaardig genoeg, de andere kant op: hij neemt
de laatste tijd juist meer rechtsere standpunten in dan hij eerder deed. Daarmee
verkleint hij ogenschijnlijk zijn kansen. Maar zeker is dit nog niet helemaal. Volgens
peilingen verslaat Obama McCain in bijna alle bevolkingsgroepen, behalve die van
blanke mannen, die ongeveer 36 procent van het electoraat uitmaken. Over de normen
die in die groep gelden, heeft Obama zich onlangs, onvoorzichtig genoeg, nogal
smalend uitgelaten. Die groep moet ook nog, zacht gezegd, wennen aan het idee van
een zwarte president.
In die groep, maar ook elders heeft Obama's langdurige, maar onlangs toch
verbroken band met de zwarte dominee Jeremiah Wright, die in plaats van ‘God
bless America’ ‘God damn America’ roept, twijfel opgeroepen. Je hoeft geen racist
te zijn om iets van die twijfel te delen, te meer omdat Obama in de twee boeken die
hij schreef, zijn dank uitspreekt aan deze goeroe (de titel van zijn laatste boek,
Audacity of Hope, ontleende hij zelfs aan een favoriete frase van Wright).
Shelby Steele, hoogleraar aan Stanford University en - wat hier relevanter is - ook
zoon van een blanke moeder en zwarte vader, kent die twijfel ook. In het woord
vooraf bij de Nederlandse editie van zijn boekje Barack Obama. Waarom iedereen
van hem wil houden en wat zijn opkomst betekent gaat Steele nader in op Obama's
verhouding tot dominee Wright (die een jaar geleden, bij verschijning van de
Amerikaanse editie van dit boek, nog niet tot een crisis was gekomen). ‘Hoewel
Obama blanke Amerikanen charmeerde door hen niet te confronteren met de smerige
geschiedenis van racisme, bleek hij ook toegewijd te zijn aan een kerk die zich
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toelegde op het koeioneren van blanken. Wright vormde de eerste echte scheur in
het masker van de onderhandelaar dat Obama draagt’, schrijft Steele.
En verder: ‘Aangezien ikzelf een paar Wrights in mijn leven heb gekend en met
soortgelijke demonen als Obama heb geworsteld, was het niet moeilijk om het pad
van zelfverraad te ontwaren waarop Obama zich begaf om zijn nauwe banden met
Wright in stand te houden - en hier zelfs begrip voor te brengen.’ Begrip voor
zelfverraad.
Steeles ‘belangrijkste twijfel over Obama’ is echter ‘dat een flink deel van zijn
opmerkelijke talent en buitengewone aantrekkingskracht voortkomt uit zijn vermogen
om zijn eigen ervaring buiten beschouwing te laten [...]. Maar de meer voor de hand
liggende realiteit is nog verontrustender: dat Obama altijd bezwaar heeft gemaakt
tegen Wrights radicalisme en desondanks twintig jaar naar zijn kerk ging.
Hier toont zich een griezelig vermogen om geen ware gelovige te worden, maar
de eigen, diepste overtuigingen te negeren om erbij te horen. Moeilijk te begrijpen
hoe deze karaktereigenschap een president Obama van pas zou kunnen komen in
“overleg” met de vijanden van Amerika.’
Hier dringt zich een vergelijking op: met president Carter (1977-1981), ook een
Gutmensch, die in juni 1979 met zeer hoge verwachtingen naar Wenen vertrok om
daar Brezjnev te ontmoeten. ‘Hij meende dat in een sfeer van vertrouwelijkheid, via
het directe persoonlijke contact, de misverstanden uit de weg konden worden geruimd
die de relatie met zijn onmiddellijke tegenstrevers vertroebelden’ (aldus Ronald
Havenaar in zijn boek Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos).
Die ontmoeting in Wenen werd bezegeld met een kus (waartoe Carter het initiatief
nam). Helaas, een halfjaar later trok de Sovjet-Unie Afghanistan gewapenderhand
binnen. Een teleurgestelde Carter besloot tot sterkere bewapening (dus nog vóór
Reagan, aan wie dit initiatief algemeen wordt toegeschreven). Maar voor wie ‘hope
springs eternal’, is geschiedenis irrelevant.
Niettemin ben ik voor Obama als president - niet op grond van hoop, maar omdat
een president McCain bijna zeker te maken zou hebben met een door Democraten
beheerst Congres, wat zijn daadkracht zou kunnen verlammen - hoewel er ook hier
een uitzondering op de regel is: president Truman, die tussen 1946 en 1948 met
medewerking van een vijandig Congres Europa van de chaos redde met het
Marshallplan.
NRC Handelsblad van 10-07-2008, pagina 7

De sleutel blijft verborgen
Spiritualiteit - wat is dat precies? Van Dale zegt dat het 1. geestelijk bestaan; 2.
geestelijke levenshouding kan betekenen, wat ons niet veel verder helpt. De Franse
Van Dales (Littré en Robert) voegen er nog aan toe: wat los staat van de materie,
wat bevredigender is, maar het nadeel heeft een negatieve omschrijving te zijn.
In een boek over wederdoperij en spiritualisme in de 16de en 17de eeuw, uitgegeven
door Brill (Leiden), wordt het spiritualisme in die tijd als volgt gedefinieerd: ‘de
neiging stoffelijke middelaars tussen God en de individuele gelovige - mensen dan
wel voorwerpen, soms zelfs de Bijbel - weg te laten.’ Dat begint erop te lijken, maar
geldt het ook voor de moderne spiritualiteit?
Onlangs stond in de televisiegids een uitzending aangekondigd als ‘interview over
spiritualiteit’. Aha, nu zullen we het hebben, dacht ik. Wat we te zien kregen was
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een gesprek met een niet onsympathieke vrouw die miljoenen had verdiend in
Moskou. Ze had blijkbaar ook een boekje over spiritualiteit geschreven, maar daar
ging het gesprek nauwelijks over. Het ging voornamelijk over haar miljoenen en
haar liefdes.
Is het woord dan, zonder object gebruikt, even zinledig als ‘visie’ en
‘betrokkenheid’, woorden die ook mooie gevoelens wekken, maar in feite niets
zeggen? Toch geeft het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen sinds 1998 een serie
uit, getiteld Studies in Spirituality. Daarin zijn tot dusver zestien studies verschenen,
lopende van de poëzie van Hadewych, religie en eros in de Duitse Middeleeuwen,
vrouwenliederen in de 15de en 16de eeuw, en mystiek bij de dichters Wordsworth
en Whitman. Een enigszins vreemde eend in deze bijt lijkt de laatste studie. Die is
van de Nederlandse oud-diplomaat Edy Korthals Altes, die in 1986 als ambassadeur
in Madrid aftrad, omdat hij het kernwapenbeleid van zijn regering niet langer kon
verdedigen.
De titel van zijn boek luidt: Spiritual Awaking. The Hidden Key to Peace and
Security, Just and Sustainable Economics, A Responsible European Union. Met een
zekere gretigheid heb ik zijn boek ter hand genomen, in de hoop daarin het antwoord
te vinden op mijn vraag naar de zin van spiritualiteit, zeker nu zij als ‘verborgen
sleutel’ werd aanbevolen. Altes begint met de drie grote gevaren te schetsen die de
wereld bedreigen: het gebruik van kernwapens, de kans waarop hij nu groter acht
dan tijdens de Koude Oorlog; de ecologische ramp die ons te wachten staat; en de
groeiende kloof tussen rijk en arm in de wereld. Al deze gevaren zijn reëel. Wat dat
betreft, ziet Altes geen spoken.
Waar schrijft hij deze gevaren aan toe? Hij is ervan overtuigd dat ‘de crisis van
de moderne samenleving in nauw verband staat met de onverschilligheid jegens het
transcendente - het bewustzijn een oneindig klein, maar niettemin integrerend
onderdeel van het heelal, Gods wereld, te zijn’. Op dit thema keert hij herhaaldelijk
terug. Hij ziet ‘een nauw verband tussen de (achttiende-eeuwse) Verlichting en de
tegenwoordige verkrampte kijk op het wezen van de mens’. Het resultaat is onze
huidige ‘hedonistische beschaving’.
Deze ‘fundamenteel verkeerde houding ten opzichte van het leven’ is niet ‘het
werk van duivelse krachten buiten onze macht’, maar ‘cultureel bepaald’ en dus
‘veranderbaar’. Maar ‘een simpel beroep op “normen en waarden” is onvoldoende;
niets minder dan een geestelijk réveil zal tot een echte verandering in onze houding
leiden’. Kortom, ‘een echte mutatie’ is nodig, een ‘nieuwe ethische wereldomvattende
consensus’.
Ook hier ben ik bereid een eind met Altes mee te gaan, maar de scepticus in mij
vraagt zich af: is er ooit kans op zo'n mutatie, vooral als ze ook nog eens
wereldomvattend moet zijn? Altes zelf lijkt daar ook over in twijfel te zijn: enerzijds
zegt hij dat de mensen ‘eindelijk beginnen in te zien dat de prijs die zij moeten betalen
te hoog is’ en ‘we aan de vooravond van een doorbraak staan’, anderzijds meent hij
dat ‘het tegenwoordige geestelijke klimaat niet stimulerend is’.
Heel juist is wat hij, wat dit betreft, over de democratie zegt: ‘democratische
regeringen moeten binnen nauwe grenzen werken’, omdat ze ‘niet graag beleidsdaden
voorstellen die zouden kunnen leiden tot een vervreemding van de kiezers’. Om dit
cruciale punt wordt meestal met een grote bocht heengelopen, omdat het de mythe
van de alleszaligmakendheid van de democratie aantast.
Maar goed, meer spiritualiteit zal ook dit probleem misschien oplossen. Maar wat
is dan spiritualiteit? Altes wijdt enkele bladzijden aan deze vraag. Hij noemt haar
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‘een onzichtbare, maar echte kracht’ en ‘het hart van religie’. Daardoor lijken alleen
religieuze mensen die gave deelachtig te kunnen worden. En inderdaad: ‘spiritualiteit
is geworteld in een diep innerlijk verlangen van de mens om zichzelf te overstijgen,
teneinde toegang tot God te krijgen. De grondgedachte is hier dat mensen in wezen
een oneindig deel van God zijn.’
Hij herhaalt dat nog eens: ‘Alles hangt ervan af of de gelovigen werkelijk één zijn
in hun liefde voor Christus.’ En die niet-gelovigen dan? Mogen die niet meedoen?
Jawel, maar alleen wanneer zij ‘diep verbonden zijn aan menselijke waarden’. Maar
wat zijn die waarden dan? Hoezeer Altes ook dankbaar terugziet op zijn samenwerking
met mensen ‘die zichzelf als agnostici beschouwen’, blijkbaar voldoen die toch niet
aan de spiritualiteit zoals hij die omschrijft als een gave die ‘van Boven moet komen’.
Dat betekent niet dat de oplossingen die hij aandraagt voor de bestrijding van de
drie gevaren het leven op aarde bedreigen, waardeloos zijn, maar ze lijken daardoor
wel te gemakkelijk. Wat spiritualiteit ook moge zijn, het is misschien een voorwaarde,
maar geen panacee. Alle spiritualiteit sluit het harde en vaak vervelende werk aan
de oplossingen niet uit.
NRC Handelsblad van 17-07-2008, pagina 7

Tweemaal ‘dus’ of nogmaals Huizinga
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden is de naam
van een tijdschrift, dat al aan zijn 123ste jaargang toe is. Ondanks zijn omslachtige
titel vindt het blijkbaar nog steeds lezers, onder wie ik. Maar misschien komt dat
doordat die lezers het als lid van het Historisch Genootschap automatisch krijgen.
Mij interesseren in dit tijdschrift vooral de recensies. Die gaan weliswaar vaak
over boeken die al enkele jaren tevoren zijn verschenen, maar dat hindert bij boeken
over geschiedenis niet. In elk geval steek ik er veel van op. Zo ook in het laatste
nummer: 2008/2.
Hierin staat een zogeheten discussiedossier: enkele historici geven hun commentaar
op een boek van een collega. Deze keer gaat het over een in 2006 verschenen boek
van Auke van der Woud, hoogleraar architectuur- en stedebouwgeschiedenis in
Groningen: Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. Het is
vooral de discussie tussen Wessel Krul, hoogleraar moderne cultuurgeschiedenis
(ook in Groningen) en Huizinga-kenner, en Van der Woud die mij interesseerde.
Die discussie gaat voornamelijk over de verhouding techniek en cultuur. Krul
schrijft: ‘Techniek is op zichzelf waardevrij. Zij bepaalt zelf niet op welke manier
zij wordt toegepast. Zij is in moreel opzicht neutraal. Dit is het grote misverstand
van Huizinga en veel van zijn tijdgenoten. Zij meenden dat bepaalde technische
vernieuwingen een mentaliteit in het leven riepen die vijandig was aan wat zij als
cultuur beschouwden.’
Wat nu Van der Woud, volgens Krul, aan Huizinga bindt ‘is dat ook hij de techniek
als een cultuur wil beschouwen, dus als een domein waarin morele en politieke
beslissingen worden genomen. Er zijn goede argumenten om dat niet te doen. De
techniek oordeelt niet over consequenties. De cultuur doet dat wel. Het is daarom
beter om techniek en cultuur als twee gescheiden sferen te blijven houden. Dezelfde
techniek kan voor de meest uitlopende doelen worden ingezet. Het is de cultuur die
beslist over houding van deze doelen en hun relatieve waarde. Daarom kan een
geschiedenis van de techniek nooit samenvallen met een geschiedenis van de cultuur.’
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Aangezien ikzelf Van der Wouds boek niet heb gelezen, kan ik niet beoordelen
of Kruls' kritiek dat hij, evenals Huizinga, de techniek als een cultuur wil beschouwen,
juist is. Van der Woud vindt dat, in zijn republiek, in elk geval niet. Uit die repliek
op Kruls kritiek haal ik het volgende aan:
‘De technische cultuur en wat ik het normale denken heb genoemd zijn niet twee
soorten cultuur, ze vormen een eenheid. Mijn stelling is dat die cultuur de onze is
geworden. Ik heb Huizinga (...) aangehaald om de erosie van de oude cultuur zichtbaar
te maken. Het is niet juist dat ik Huizinga's “conservatieve” cultuurkritiek deel. Dat
doe ik niet (...). Ik poneer in mijn boek dat er in de tweede helft van de 19de eeuw
een cultuur van een heel nieuw type ontstond, een beschaving met nieuwe waarden
en normen. Het ontstaan van massacommunicatie en massamobiliteit vervult hierbij
een rol die vroeger de uitvinding van de ploeg en van de boekdrukkunst bij een
culturele revolutie hadden.’
Vervolgens geeft Van der Woud enkele ‘voorbeelden die illustreren dat techniek
weliswaar niet expliciet oordeelt, maar impliciet wel zeer dwingende signalen geeft.
(...) Als ik probeer te begrijpen welke mutaties onze cultuur door biotechnologie,
nanotechnologie en kunstmatige intelligentie nog te verwachten heeft, geloof ik dat
oude wijsheden nog meer dan nu zaak van monumentenzorg worden.’
Maar tussendoor heeft Van der Woud een vraag gesteld die voor mij de eigenlijke
aanleiding werd van dit artikel. Hij vraagt: ‘Waar ligt (...) de grens tussen een instantie
die oordeelt en een instantie die laat zien wat kan en dus moet?’ Het is het woordje
‘dus’ dat mij de stoot daartoe heeft gegeven. Is het moeten het dwingende gevolg
van het kunnen? Móet alles wat kan? Of kan de mens heel goed ergens zeggen: stop!,
zoals de Chinezen deden met het buskruit en de Byzantijnen met het Griekse vuur?
Ik weet het niet. Huizinga dacht kennelijk van wel.
Dit brengt mij ertoe om, in verband met Huizinga, over een ander ‘dus’ te spreken.
Op 31 januari jl. schreef ik nl. dat Huizinga ‘uit een doopsgezind, dus vrijzinnig
geslacht’ kwam. Van bevoegde zijde kreeg ik te horen dat dit ‘dus’ niet helemaal
juist was. Er waren doopsgezinden die helemaal niet zo vrijzinnig waren, maar eerder
rechtzinnig. Bij de Afscheiding van 1834, waarbij bepaalde groepen uit de door hen
te vrijzinnig geachte hervormde kerk traden, zouden zelfs enkele doopsgezinde
gemeenten in het noorden des land zijn meegegaan. (Overigens werd toen niet van
‘vrijzinnig’ maar van ‘modern’ gesproken.)
Dit is dan een correctie op een artikel waarin ik beweerde dat Huizinga het
christendom alleen als zedenwet aanvaarde, maar zich niet uitliet over zijn eigen
geloof. Dit schrijvende had ik vergeten dat de Leidse theoloog en Huizinga's vriend
G.J Heering al in 1948 (drie jaar na Huizinga's dood) een boekje had geschreven
over Johan Huizinga's religieuze gedachten - als achtergrond van zijn werken.
Heering spreekt over Huizinga's ‘eeuwigheids- en heiligheidsbesef’, hij haalt hem
aan wanneer hij zegt: ‘ik erken die christelijke gedachten ten volle, maar leef er te
weinig in’ en spreekt over ‘gevoelig orgaan voor religieuze waarden’ - maar dat
maakt hem nog niet tot een gelovig man.
Maar toch is hij, volgens Heering, ‘toen de cultuur in haar ethische kern dreigde
te verworden (...) een gelovig man geworden’. Zou hij dus uit ethisch-culturele
motieven gelovig zijn geworden? Dat zou dan wel heel vrijzinnig zijn! Maar wél
heeft hij, een paar maanden vóór zijn dood in februari 1945 en een half jaar vóór de
bevrijding, elf korte gebeden geschreven, die volgens de wens van zijn weduwe nooit
zijn gepubliceerd, maar waarvan Anton van der Lem in zijn Johan Huizinga. Leven
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en werken in beelden en documenten (1993) zegt dat Huizinga daarin ‘het christelijk
geloof beleed’.
Waren het kreten de profundis, die in die donkere dagen zo vaak geslaakt werden
- vooral in het aangezicht van de dood? Of moeten wij terugvallen op de oude
volkswijsheid dat ‘nood leert bidden’? De ware gelovige bidt, neem ik aan, ook in
tijden van voorspoed en geluk. Zulke gebeden zijn van Huizinga, voor zover ik weet,
niet bekend.
NRC Handelsblad van 24-07-2008, pagina 7

Een waarheid die actueel bleef
't Is erg verleidelijk elke week over Obama te schrijven, maar België ligt dichter bij
huis, al is dit onderwerp voor sommigen misschien minder inspirerend. Toch heeft
de eeuwigdurende crisis in dit land mij doen denken aan Amerika, meer in het
bijzonder: aan de verhouding van dat land tot Europa, zoals daar over gedacht werd
in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Evenals nu waren Europa - althans de meeste landen van West-Europa - en de
Verenigde Staten bondgenoten, en evenals nu klonken er stemmen uit Europa die
wilden dat de Europeanen meer stemrecht zouden krijgen in de bepaling van het
Atlantisch beleid, dat wel erg door de Amerikaanse hegemoon werd beheerst.
Om hieraan tegemoet te komen sprak president Kennedy zich in een rede te
Philadelphia op 4 juli 1962 - Onafhankelijkheidsdag - uit voor een deelgenootschap
met een verenigd Europa, waarin Europa een partner zou zijn ‘met wie wij op
grondslag van volledige gelijkheid kunnen handelen over alle grote en zware taken
die te maken hebben met de opbouw en de verdediging van een gemeenschap van
vrije naties’.
President Kennedy verklaarde dat de Verenigde Staten klaar waren voor een
‘Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid’ (Declaration of Interdependence).
Hiermee onderschreef hij een theorie die toen gangbaar was en de naam droeg van
de ‘halterconceptie’. De halter is in de gymnastiek een staaf met aan weerszijden
even zware kogels of schijven. In die theorie nu zou Amerika de ene en Europa de
andere van die twee kogels of schijven moeten zijn.
Maar voordat er sprake zou kunnen zijn van een Amerikaans-Europese
samenwerking die aan die conceptie beantwoordde, zou Europa eerst een ‘meer
volmaakte unie’ moeten worden dan het op dat ogenblik nog was. Met andere
woorden: Europa zou niet alleen economisch, maar ook politiek verenigd moeten
zijn, dus met één stem moeten spreken. Hoe mooi die conceptie ook was, ik had er
toen nogal wat bedenkingen tegen. In de eerste plaats zou het nog een hele tijd duren
voordat Europa met één stem zou spreken (generaal de Gaulle, die niets moest hebben
van verlies van nationale soevereiniteit, was net aan de macht gekomen in Frankrijk).
Ook vroeg ik mij af of Washington, dat zich kort tevoren laatdunkend had uitgelaten
over de Britse en Franse kernmachten als verouderd en gevaarlijk, zijn ‘volledig
gelijke’ Europese partner wél een kernmacht zou gunnen.
En zo waren er meer bezwaren. Maar het voornaamste bezwaar was wel dat een
gemeenschap van twee gelijke staatkundige eenheden, zoals Kennedy voor ogen
stond, oneindig minder compromismogelijkheden oplevert dan een gemeenschap
van meer partners, omdat in een twee-eenheid de tegenstellingen meer de neiging
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krijgen zich te kristalliseren dan in een veelheid van eenheden, waarin talloze
combinaties mogelijk zijn.
Er zijn in de geschiedenis dan ook weinig voorbeelden van een succesrijke federatie
van twee min of meer gelijke machten - zeker niet wanneer zij democratieën zijn.
De twee blokkeren elkaar. Voor een enigszins goedlopende federatie zijn er op z'n
minst drie deelnemers nodig, liefst meer.
Zulke concepties als de haltertheorie, waarvan de geldigheid toen al kwestieus
was (hoewel oud-minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo er nog lang in geloofd
heeft), hebben nu alle actualiteit verloren. Het einde van de Koude Oorlog heeft de
verhoudingen binnen Europa, maar ook binnen de Amerikaans-Europese
samenwerking, fundamenteel veranderd. Alleen wie in geschiedenis geïnteresseerd
is, heeft er plezier in in die oude doos te snuffelen.
Toch blijft de waarheid actueel dat federaties van twee ongeveer even gelijke
eenheden - of van eenheden die gelijke rechten hebben - tot stagnatie gedoemd zijn.
Dat wordt vandaag gedemonstreerd aan het voorbeeld van de Belgische federatie,
waarin Vlaanderen en Wallonië ieder een veto hebben - een recept voor mislukking.
Terugkeer tot de eenheidsstaat is onmogelijk. Het merkwaardige is dat
Franssprekenden daar nog wel naar terugverlangen. Maar ze hebben dan heimwee
naar het België waarin zij het voor het zeggen hadden. Dat komt niet terug. Nu zouden
in een eenheidsstaat de Vlamingen de lakens uitdelen op grond van hun meerderheid.
Een democratische ontwikkeling dus.
Dat moeten we op zichzelf toejuichen (wat door Nederlanders veel te weinig
gedaan wordt waar het Vlaanderen betreft). Maar de macht van de democratie heeft
ook bezwaren. ‘Bepaalde beslissingen die op zichzelf heilzaam en goed zijn, kunnen
door de macht van het volk praktisch niet meer genomen worden’, zegt de historicus
F. Ankersmit in Trouw van 23 juli. Zie de Franse, Nederlandse en Ierse referenda
over Europa, zie België. In elk geval is het raadzaam dat Nederland goed in de gaten
houdt welke machtsverschuivingen zich aan zijn zuidgrens voltrekken. In onze
mini-omgeving zijn die even belangrijk als de machtsverschuivingen die zich de
laatste twee decennia op Europese en op wereldschaal hebben voorgedaan, en zich
nog voordoen.
NRC Handelsblad van 31-07-2008, pagina 7

Spiritualiteit: de geschiedenis van een woord
Valt juli in de komkommertijd? Zo ja, dan heb ik daar niet veel van gemerkt. In die
maand heb ik in deze rubriek twee artikelen geschreven waarop ik uit lezerskring
meer reacties heb gekregen dan ik ooit, naar ik me kan herinneren, op enig ander
artikel heb ontvangen.
In het eerste artikel (3 juli) haalde ik herinneringen op die ik had aan de wedstrijden
van het wereldkampioenschap voetbal in 1934, waar Nederland aan meedeed.
Vergezeld van de hoop van heel de natie, toog het elftal naar Rome, maar onderweg
werd het al in Milaan door de Zwitsers verslagen. Ik schreef over het lied ‘We gaan
naar Rome...’, dat toen overal gezongen werd, en over de spelers van dat elftal.
Talloos waren de reacties die ik van tijdgenoten kreeg. Sommigen stuurden mij
de hele tekst, waarvan ik nog flarden kende. Ook werd mijn geheugen gecorrigeerd
wat betreft de spelers. Van enkelen had ik, zij het met een vraagteken, de verkeerde
club genoemd waartoe zij behoorden. Zo kwam Lagendaal niet van het Haarlemse
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HFC, zoals ik dacht, maar van het Rotterdamse Xerxes. Enzovoort. Een
onaangeboorde doelgroep?
Het andere artikel (17 juli) ging over heel iets anders - over spiritualiteit. Het was
geschreven naar aanleiding van een boek van de oud-diplomaat Edy Korthals Altes
over spiritualiteit als ‘verborgen sleutel’ tot oplossing van wereldproblemen, zoals
vrede en veiligheid, de kloof tussen arm en rijk, en de Europese Unie. Ook dit artikel
maakte veel reacties los - niet zozeer over die wereldproblemen alswel over
spiritualiteit.
Is er een verband tussen beide soorten reacties? Waarschijnlijk niet. Daarvoor zijn
de onderwerpen te verschillend. Hoewel: op de televisie zie ik weleens een
voetbalspeler of een wielrenner een kruisje slaan wanneer hij respectievelijk een
doelpunt heeft gemaakt of als eerste de finish heeft bereikt. Bijgeloof of spiritualiteit?
Ik zal mij niet vermeten daarover een oordeel uit te spreken.
In mijn tweede artikel had ik gevraagd wat spiritualiteit, een begrip dat je de laatste
tijd steeds meer lijkt tegen te komen, nu precies betekent. De definities lopen uiteen,
en daardoor dreigt het woord als een soort stoplap gebruikt te worden - een woord
dat mooie gevoelens oproept, maar, indien niet nader gepreciseerd, zinledig is.
Een van mijn lezers maakte mij opmerkzaam op het boek (dissertatie?) van Suzette
van IJssel uit 2007 ‘Daar hebben humanisten het niet zo over’. Over de rol van
spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden. Dit wekte
mijn nieuwsgierigheid, want humanisme en spiritualiteit lijken mij op enigszins
gespannen voet met elkaar te staan. Maar misschien is dat ook een kwestie van
definitie.
Hoe het ook zij - aan het eigenlijke thema van het boek, dat ruim vijfhonderd
bladzijden telt, ben ik (nog) niet toe gekomen. Voorlopig ben ik blijven steken bij
het hoofdstuk dat gaat over ‘oorsprong, geschiedenis en huidig gebruik van de term
spiritualiteit’, dat op zichzelf verhelderend is.
Etymologisch gezien verwijst de term naar een ervaring met een kracht die niet
ken- of (be)grijpbaar is - een religieuze ervaring dus. Spiritualiteit en mystiek komen
dan ook als een ‘onlosmakelijk met elkaar verbonden ideeënpaar’ naar voren. Door
de eeuwen heen is de term spiritualiteit echter steeds abstracter en onstoffelijker
geworden. In de achttiende eeuw krijgt - ongetwijfeld als gevolg van de
Verlichtingsidealen - mystiek ‘een sterk negatieve lading als dweperij en dwaling,
wat ook overslaat op het verstaan van spiritualiteit’. Die laatste term ‘raakt zelfs in
de vergetelheid’.
Pas in de twintigste eeuw komt de term weer terug, vooral door de opkomst van
twee nieuwe wetenschappelijke disciplines: de vergelijkende
godsdienstwetenschappen en de godsdienstpsychologie. Ook wordt er dan veel
fysiologisch onderzoek gedaan naar spirituele ervaringen, die daardoor - namelijk
door hun fysiologische aanwijsbaarheid - sterk aan legitimiteit winnen.
Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw wordt spiritualiteit in vrijwel alle talen en
voor vrijwel alle levensbeschouwingen het overkoepelend begrip voor alles wat met
‘geestelijk leven’ te maken heeft. Aan de term kleeft geen directe associatie met
afgeronde visies en geïnstitutionaliseerde kaders. Spiritualiteit verwijst nu vooral
naar een nog niet gearticuleerde levensbeschouwing.
De breuk met specifieke christelijke of anderszins religieuze kaders vindt zijn
hoogtepunt in de opkomst van termen als ‘seculiere spiritualiteit’ en ‘atheïstische
spiritualiteit’. Zo kunnen ook humanisten, ja zelfs atheïsten, het begrip omhelzen.
Ik moet zeggen dat deze historiek van de term mijn wantrouwen jegens het begrip
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niet verminderd heeft: door zijn ongearticuleerdheid kan het van alles betekenen, is
het dus een catch-allterm geworden, die discussie vrijwel onmogelijk maakt. Zoiets
dus als ‘ietsisme’.
Van IJssel leunt, blijkens het notenapparaat, hier sterk op het werk van dr. C.J.
Waaijman, hoogleraar in de geschiedenis en de thematiek van de spiritualiteit te
Nijmegen en directeur van het Titus Brandsma Instituut aldaar, dat de Studies in
Spirituality uitgeeft, waarin ook het boek van Korthals Altes is verschenen.
Spiritualiteit, hoe ook gedefinieerd, is een legitiem onderwerp van studie, maar of
het ook een hanteerbaar begrip in wetenschappelijke discussie kan zijn, is de vraag.
Wanneer daarin op een goed ogenblik een beroep wordt gedaan op ervaring met een
niet ken- of (be) grijpbare kracht, dan stopt de discussie.
Als ik bij mezelf naga, heb ik het woord nooit gebruikt, wél zijn bijvoeglijk
naamwoord: spiritueel, maar dan in de (ook door Van Dale vermelde) betekenis van
geestig, scherpzinnig. Een spirituele vrouw is voor mij niet een vrouw die zich in
hoger sferen beweegt, en in mijn vocabulaire is iemand als Voltaire ook spiritueel,
hoewel deze cynicus in het woordenboek der huidige spiritualisten waarschijnlijk
niet zal voorkomen. Zolang we het niet eens zijn over de definitie van begrippen,
praten we langs elkaar heen.
NRC Handelsblad van 07-08-2008, pagina 7

Een andere Karadzic
Met zijn artikel over Radovan Karadzic als dichter in Vrij Nederland van 9 augustus
is Rob Schouten mij voor geweest, want toen ik het onder ogen kreeg, was ikzelf net
van plan een stuk over hetzelfde onderwerp te schrijven. Maar ik liet mij niet
ontmoedigen, en daarom komt eerst mijn verhaal.
Vooraf echter dit: ik ken geen Servisch en weet weinig van de Servische cultuur,
maar in Le Monde van 2 augustus had ik een artikel van een zekere Slavoj Zizek,
als filosoof aangeduid, gelezen dat mijn nieuwsgierigheid had gewekt. Uitgangspunt
van zijn beschouwing is een gedicht van Karadzic waarin deze zich beroept op een
god ‘die niets verbiedt’.
Volgens Zizek komt dit neer op een ‘brute en obscene aansporing alle verboden
op te schorten en in een permanente vernietigende orgie te leven’. De ‘gevaarlijke
dromen van de dichters hebben de etnische zuiveringen voorbereid die zich in het
Joegoslavië van de jaren negentig hebben voorgedaan’, aldus Zizek.
Dit artikel las ik met een zeker voorbehoud, in de eerste plaats omdat er niet bij
vermeld werd of Zizek zelf een Serviër was en wat zijn geloofsbrieven waren, behalve
die van ‘filosoof’; in de tweede plaats omdat het artikel uit het Engels was vertaald
in het Frans, waaruit ik weer enkele passages in het Nederlands vertaal. Zo gaat veel
verloren.
Niettemin, mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en ik ben toen een boek gaan
raadplegen dat, hoewel verouderd, mij toch diensten had bewezen bij mijn reis, in
1997, door de Baltische landen: De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten
van dr. G. Schamelhout, in drie delen verschenen bij de Wereldbibliotheek
(1925-1930).
In het hoofdstuk dat over de Slovenen, Kroaten en Serviërs handelt, stuitte ik, tot
mijn verrassing, op de naam Karadzic. Dat kon niet onze Karadzic zijn (want die
was nog niet geboren toen dit boek verscheen), maar een naamgenoot: Vuk Stefanovic
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Karadzic, die een pionier op het gebied van de Servo-Kroatische taal blijkt te zijn
geweest.
Mijn nieuwsgierigheid was nog verder gewekt en bij nader onderzoek bleek de
bekende Leidse slavist prof. N. van Wijk (Etty Hillesum was een van zijn laatste
studenten) hem de ‘schepper der (zowel cyrillisch als Latijns) geschreven moderne
Servo-Kroatische schrijftaal’ te noemen, ‘ook overigens een culturele werker van
zeldzame begaafdheid en arbeidskracht’.
Dit schreef Van Wijk in de vijfde druk van de Winkler Prins (1937). De achtste
druk (1981) voegt daaraan toe: ‘De door hem opgetekende rijke collectie Servische
(vooral epische) liederen is nog waardevol.’ Hier naderen we onze Karadzic, die
immers, behalve psychiater en politicus, ook dichter was.
Maar waren de negentiende-eeuwse taalgeleerde Karadzic (1787-1864) en de man
die nu in Scheveningen gevangen zit ook familie van elkaar? De eerste is geboren
in het grensgebied tussen Servië en Bosnië, de andere in Montenegro, maar werd
later president van de Bosnisch-Servische republiek. Karadzic is meer een clan- dan
een familienaam.
Ik dacht daarmee een ontdekking te hebben gedaan, maar zoals gezegd: Rob
Schouten was mij voor. Ook hij noemt, zij het en passant, de eerdere Karadzic. Maar
hij citeert ook onze Karadzic: ‘De ziel van de dichter is niet zacht. Volgens Freud is
literatuur de sublimatie van het vernietigingsinstinct. Omdat ik dichter ben kan ik
niet zeggen: we zullen aardig zijn en de andere wang toekeren.’ Dat begint te lijken
op de Karadzic zoals Zizek hem, op grond van één gedicht, in Le Monde analyseerde.
Maakt hem dit tot oorlogsmisdadiger? Volgens Schouten is hij ‘voormalig president
van de Republika Srpska, daarnaast psychiater, alternatief arts en gepubliceerd en
bekroond dichter. O ja, en oorlogsmisdadiger.’ Ik dacht dat dit laatste het
Joegoslaviëtribunaal in Den Haag nu juist moest uitmaken. Maar ja, het is waar: in
de volksmond en de media is hij al veroordeeld.
Waarschijnlijk past Karadzic, in welke hoedanigheid of vermomming dan ook, in
een eeuwenoude Servische traditie, waarin mythen en epen, ondanks bijna een halve
eeuw communisme, nog steeds een grote rol spelen. Zoals de Ilias - ook een
oorlogsverhaal - is geboekstaafd uit eeuwen daarvóór mondeling overgeleverde
gezangen, zijn ook de Servische liederen veel later - in de negentiende eeuw - op
schrift gesteld. Vuk Karadzic, die dit deed, was dus de Servische Homerus of, zo u
wilt, Grimm.
Ook mythen hebben er nog altijd hun plaats. Welk ander volk viert zijn ondergang
- de nederlaag der Serviërs tegen de Turken op het Merelveld in 1389 - nog steeds
als een dag van nationale rouw en maakt op grond daarvan aanspraak op dit territoir
(het Merelveld ligt in het thans grotendeels door Albanezen bewoonde Kosovo)?
Zulke epen en mythen leven nog steeds op de Balkan (en elders) en hebben daar een
wereld geschapen die volkomen vreemd is aan iedere indringer - hoe legitiem zijn
interventie overigens ook mag zijn.
Onvermijdelijk in zo'n cultuur zijn ook geheime genootschappen, zoals de Zwarte
Hand, in dienst waarvan de Bosnische gymnasiast Gavrilo Princip in 1914 de
moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand pleegde
en daarmee de Eerste Wereldoorlog ontketende. Bruno Brehm schreef daarover zijn
roman Apis und Este (1931), enige tijd een cultboek.
Misschien hebben Nederlanders iets van die cultuur geproefd in de populaire
romans van A. den Doolaard, die op de Balkan spelen, of anders in de verhalen van
de Montenegrijn Milovan Djilas, eerst rechterhand, later afvallige van Tito. Maar
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vreemd zijn die culturen hun gebleven. Geheime genootschappen waar de politiek
rekening mee moet houden, kennen we niet. Dan nog eerder de Duitsers. De grote
staatsman Walther Rathenau werd in 1922 door zo'n geheim genootschap vermoord.
Lees daarover de roman Die Geächteten van Ernst von Salomon (1930), ook voor
sommigen een cultboek.
Maar Nederland kent slechts de zielige poging van het katholieke driemanschap
Beel-Romme-Sassen in 1948/9 om een para-Indonesiëbeleid te voeren, spoedig door
Drees en Stikker de kop ingedrukt. Het is geen romantisch land. Gelukkig maar.
NRC Handelsblad van 14-08-2008, pagina 7

Een verdeeld huis kan niet staan
Wie vandaag, precies veertig jaar na de inval in Tsjechoslowakije door de Sovjet-Unie
en haar bondgenoten en veertien dagen na het begin van de oorlog in Georgië, een
voorlopige balans probeert op te maken van dit laatste staal van eigenrichting, kan
niet anders dan tot de conclusie komen dat die balans vernietigend voor het Westen
uitvalt.
En dan nog bevat deze conclusie een eufemisme: van het Westen als zodanig kan
nauwelijks meer gesproken worden. Daarvoor is het, zowel in zijn Atlantische als
in zijn Europese gedaante, te verdeeld - ook in zijn reacties op die oorlog. Zeker, de
Russische strafexpeditie tegen Georgië wordt algemeen veroordeeld, maar daar blijft
het bij. Over de wijze waarop erop gereageerd moet worden, verschillen de meningen
- zowel in de NAVO als in de EU.
Grosso modo zijn er twee kampen: dat van de voorstaanders van een harde lijn en
dat van de verzoeners. Maar zelfs het eerste kamp aarzelt. Amerika, aanvoerder (als
dat woord niet al op zichzelf een eufemisme is) van het eerste kamp, is pas langzaam
op gang gekomen met zijn veroordeling van het Russische optreden en peinst er niet
over om, na Afghanistan en Irak, een derde front in de Kaukasus te openen.
Het is evenwel niet zonder verantwoordelijkheid. Weliswaar heeft het Saakasjvili
niet direct aangemoedigd Rusland te tarten - de laatste tijd heeft het hem daar juist
binnenskamers tegen gewaarschuwd - maar zijn forse steun aan de opbouw van het
Georgische leger en zijn openbare verklaringen van solidariteit hebben bij Saakasjvili
wél de waan versterkt dat hij met zijn militaire ingrijpen in Zuid-Ossetië de gok kon
wagen.
Uit Moskous bliksemsnelle reactie blijkt dat dit slechts op een gelegenheid zat te
wachten om Georgië, en daarmee Amerika, een lesje te leren en Georgië uit te
schakelen als mogelijke Amerikaanse voorpost aan Ruslands zuidflank en, in één
moeite door, als lid van de NAVO. Er waren al bezwaren binnen de NAVO tegen
het lidmaatschap van zo'n instabiel land. Die zullen nu alleen maar groter zijn
geworden. Hetzelfde geldt voor een Oekraïens lidmaatschap.
Een grote overwinning voor Rusland dus. Geen wonder dat de landen die vroeger
deel uitmaakte van het Sovjetblok - in de eerste plaats de amper verdedigbare
Baltische staatjes - nu extra huiveren voor hun toekomst als buurlanden van een
mogendheid voor wie slechts de machtverhouding telt. Zij zijn weliswaar, anders
dan Georgië en Oekraïne, lid van de NAVO, maar welke veiligheid biedt hun dit,
als puntje bij paaltje komt? Voordat de NAVO-raad bijeen kan komen zijn ze al
bezet.
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De overwinning van Rusland is een nederlaag voor Amerika, en het moet gezegd
worden: een niet onverdiende nederlaag. Na het vertrek van de neoconservatieven
en unilateralisten als Rumsfeld heeft Bush de door hen aangerichte schade weliswaar
proberen te herstellen - ondanks tegenwerking van vicepresident Cheney - maar
gebrek aan zelfvertrouwen en besluiteloosheid zijn ervoor in de plaats gekomen. De
preoccupatie met het Midden-Oosten, met Irans nucleaire ambities vooral, is geen
excuus voor zijn falen op andere fronten.
Moet Europa het stuur overnemen? Een kop in de Volkskrant luidde vorige week:
‘Europa zou tanden aan Moskou moeten laten zien.’ Als het niet zo droevig was, zou
het om te lachen zijn. Europa heeft helemaal geen tanden, en als het die had, zou het,
bij gebrek aan eenheid, niet weten wat ermee te doen. Ook Europa heeft boter op
zijn hoofd. Zijn enige excuus is dat het politiek niet bestaat. Sarkozy heeft weliswaar,
in zijn huidige functie van voorzitter van de EU - maar zonder mandaat ervan! - zijn
best gedaan de strijdende partijen tot een akkoord te laten komen, maar dit is voor
velerlei interpretatie vatbaar. De waarde ervan is dus twijfelachtig. Wél heeft hij de
Russen gezegd het legitiem te achten dat zij de belangen van Russisch sprekenden
in het buitenland verdedigen. Nu, dat zal zijn EU-genoten Estland en Letland, die
grote Russische minderheden herbergen, niet geruster omtrent hun lot hebben gemaakt.
Wat dat betreft, lijkt Angela Merkel, hoewel sprekend namens een land dat zich,
vooral op energiegebied, sterk aan Rusland gebonden heeft, een steviger standpunt
in te nemen. Zij heeft, ook in haar ontmoeting met president Medvedev (in de Duitse
pers als ‘ijzig’ beschreven), herhaald dat Ruslands reactie op Georgiës onberaden
actie in Zuid-Ossetië ‘disproportioneel en buitensporig’ was - een formule die de
NAVO-raad dinsdag overnam.
Maar bij nader inzien bevat ook deze formule haar zwakheden. Hier wordt het
Russische optreden niet principieel veroordeeld als schending van het territoir van
een soevereine staat - wat het is - maar om zijn buitensporigheid. Hieruit zou gelezen
kunnen worden dat dit optreden, hoewel disproportioneel, op zichzelf legitiem was.
De Russen moeten dan ook ‘rest-Georgië’ - op zichzelf al een omineuze term verlaten, maar over ontruiming van Abchazië en Zuid-Ossetië wordt niet gekikt.
Betekent dit alles nu dat de Koude Oorlog is teruggekeerd? In feite is de toestand
erger. De Koude Oorlog was een krachtmeting tussen twee supermogendheden en
hun respectieve bondgenoten (die over 't algemeen gehoorzaam waren). Dat leverde,
ondanks de crises die er zijn geweest, een vrij stabiele situatie op. De grens tussen
beide blokken was duidelijk gemarkeerd en werd gerespecteerd. Dat is niet meer zo.
Tijd voor een requiem voor NAVO en EU dus? Nog niet, maar voor beide geldt
het bijbelwoord: ‘indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het niet kunnen
bestaan’. Is er dan geen kracht die de eenheid kan herstellen? Wat Europa betreft,
constateerde de Gaulle al in de jaren 60 dat dit, ‘bij gebrek aan een federator’, een
Europa van soevereine staten zou blijven, die het per definitie niet altijd eens zijn.
En Amerika dan? Velen in Europa zien in Obama een heiland, maar ook hij zal,
indien tot president gekozen, met dezelfde hardnekkige feiten te maken krijgen als
zijn voorganger. Een ‘federator’ van buiten dan, een soort Stalin die anderen angst
inboezemt en hen daardoor tot eenheid dwingt? Zo is de NAVO geboren. Nu de
Russen niet meer ten westen van Berlijn staan, bestaat die angst alleen in de landen
die net twintig jaar bevrijd zijn van Ruslands despotie - en niet zonder reden.
NRC Handelsblad van 21-08-2008, pagina 7
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Verschuivende prioriteiten
Toen in 1949 het Noord-Atlantische Verdrag werd gesloten, was het primaire doel
ervan niet de democratie te verdedigen, laat staan te verspreiden. Het doel was het
grondgebied van een aantal landen rond de Atlantische Oceaan te beschermen tegen
een mogelijke aanval van de Sovjet-Unie.
Het beste bewijs dat democratie niet het belangrijkste motief van de NAVO was,
is dat Portugal er van het begin af aan lid van was. Welnu, dat land was in 1949 al
23 jaar een dictatuur en zou dit nog 25 jaar blijven. Waarom werd het als lid, zelfs
als founding father, toegelaten? Omdat Amerikaanse vliegtuigen de Azoren toen nog
als tussenstation nodig hadden. Een bij uitstek strategisch motief dus.
En toen in 1967 de kolonels in Griekenland de macht overnamen, die zij tot 1974
zouden behouden, werd het land niet uit de NAVO gegooid. Daarvoor had de NAVO
dit steunpunt in de Middellandse Zee te zeer nodig. Natuurlijk, beide dictaturen
werden door de meeste bondgenoten als min of meer gênante partners beschouwd niet overigens door de Amerikanen en minister Luns - maar het strategisch motief
gaf de doorslag.
Het is goed hieraan te herinneren, nu de NAVO zich druk maakt over de Russische
aanval in Georgië. Welk strategisch belang van de NAVO is hier in het geding?
Georgië is niet eens lid van dit bondgenootschap. Door zijn geografische ligging zou
het eerder een last dan een voordeel zijn. Turkije, het enige NAVO-land dat eraan
grenst, reageerde op de inval anders dan Polen en de Baltische landen. Zes dagen
later was premier Erdogan in Moskou.
Dat wil niet zeggen dat Georgië helemaal zonder strategische betekenis is. Er loopt
de enige pijpleiding naar Europa doorheen die niet ook over Russisch grondgebied
loopt, en die pijpleiding komt nu wel heel dicht binnen Russisch bereik. De Russen
hebben de havenstad Poti, waar de leiding in de Zwarte Zee uitmondt, nog niet
ontruimd. Maar dit is een zaak die eerder de EU zorgen zou moeten baren dan de
NAVO. De EU evenwel heeft geen middelen die Rusland imponeren. En Amerika
heeft er ook geen belang bij zijn bruggen naar Rusland te verbranden, al was het
slechts omdat het Rusland nodig heeft om Irans nucleaire ambities te beteugelen, die
meer bedreigend zijn voor de wereldvrede dan een conflict in de Kaukasus.
Als we het conflict om Georgië strategisch willen bekijken, dan is het ook goed
te proberen ons los te maken van onze aan eigen territoir gebonden optiek. Hoe kijken
anderen - Arabieren, Iran, India, China - ernaar? Daar heeft de Russische actie niet
eenzelfde storm van protest uitgelokt als in het Westen. Leedvermaak over de westerse
deconfiture overheerst eerder. Wat dat betreft staan Amerika en de (overigens
verdeelde) EU dus nogal geïsoleerd - wat strategisch geen gunstige positie is.
‘Het Westen heeft strategisch ongelijk wat Georgië betreft’, stond er dan ook
boven een beschouwing in de Financial Times (21 augustus) van de hand van Kishore
Mahbubani, voormalig diplomaat, thans deken van de Universiteit van Singapore en
schrijver van het onlangs verschenen en in de Britse pers uitvoerig besproken The
New Asian Hemisphere: the Irresistible Shift of Global Power in the East. (Zijn
artikel stond, onder een andere kop, 26 augustus ook in deze krant.)
Met zijn strafexpeditie tegen Georgië heeft Rusland, aldus Mahbubani, een eind
gemaakt aan twintig jaar van nationale vernedering, volgend op de ineenstorting van
de Sovjet-Unie (eens door Poetin de grootste geopolitieke ramp van de twintigste
eeuw genoemd). Rusland is misschien nog niet terug als supermogendheid, maar
wel als mogendheid die zich niet door staatjes aan zijn grens laat ringeloren.
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Dat dit gebeurt op een wijze die niet helemaal conform het internationale recht is,
is waar. Maar in zijn protest staat het Westen niet sterk. Amerika is ook Irak
binnengevallen zonder mandaat van de VN, en met goedvinden van de meeste van
zijn Europese bondgenoten, waaronder Nederland. En zou Amerika een Russische
voorpost in zijn Latijns-Amerikaanse achtertuin dulden? De geschiedenis wijst anders
uit. En waarom mag Kosovo wel ‘zelfstandig’ zijn, maar Abchazië en Zuid-Ossetië
niet?
Wordt Europa door Rusland bedreigd? Rusland is een grote mogendheid en zal
zich daarnaar gedragen. Dat betekent dat het niet gemakkelijk is ernaast te leven.
Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat Europa bang hoeft te zijn, zoals in
1949, elk ogenblik overvallen te zullen worden. Dat gevaar bestaat niet, mede omdat
Rusland Europa via de energie al grotendeels in zijn greep heeft.
Volgens Mahbubani is de ‘werkelijk strategische keus’ voor het Westen of de
belangrijkste uitdaging van China komt dan wel van de islamitische wereld. Om
geografische redenen heeft Europa meer te vrezen van de laatste. Voor Amerika ligt
dit, om dezelfde redenen, anders. Maar beide hebben de islamitische wereld van zich
vervreemd door hun voorkeur voor Israël en de inval in Irak. Dat betekent dat China
de grote winner is.
Het is interessant kennis te nemen van een geheel ander gezichtspunt dan wij
gewend zijn. Niettemin kunnen we ons afvragen of Mahbubani de islamitische wereld
niet te zeer als een eenheid ziet. En negeert hij niet de oude Russische vrees voor
een China dat in Ruslands spaarzaam bevolkte Verre Oosten een Lebensraum voor
zijn groeiende bevolking zou kunnen zien? Ook zulke factoren bepalen het strategisch
wereldbeeld, dat voortdurend aan het veranderen is.
Zulke tektonische verschuivingen zullen op den duur ook de toekomst van Europa
bepalen. In dat licht bezien doet het lichtelijk lachwekkend aan om een parmantig
baasje uit Den Haag de Russische en Chinese leiders de les te zien lezen over
mensenrechten (te meer wanneer hij tegelijkertijd zijn positie verzwakt door niet
vies te blijken van de economische profijten die er bij hen te behalen zijn en de
Olympische Spelen in Peking niet te willen missen).
Die politiek vindt nergens dan in het binnenland applaus - zeker niet in landen die
zich nog herinneren dat Nederland zelf eeuwenlang de bevolking in zijn koloniën
niet dezelfde rechten gaf die het zelf genoot. Verdienen de mensenrechten werkelijk
de hoge prioriteit die de Nederlandse politiek er altijd aan zegt te geven? Ook deze
politiek zou eens aan een kosten-batenanalyse onderworpen moeten worden.
Intussen moeten er ook op kortere termijn standpunten ingenomen worden. Hier
lijkt Nederland het meest gebaat bij een politiek die zich er bewust van toont dat er,
hoe dan ook, een modus vivendi gevonden moet worden met de grootste mogendheid
van het continent - zeker in een tijd waarin de macht in de wereld anders verdeeld
is en dus ook Amerika's prioriteiten anders zijn dan in 1949.
NRC Handelsblad van 28-08-2008, pagina 7

Verhagen in een veranderende wereld
Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen heeft zich tot dusver
voornamelijk onderscheiden door te zeggen dat hij Nederlands mensenrechtenbeleid
wilde ‘aanscherpen’ (een indirecte kritiek op zijn voorgangers dus). Nu heeft hij
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onlangs de gelegenheid te baat genomen om zich meer ten principale uit te spreken
over de grote lijnen van zijn beleid.
Hij deed dit op 1 september bij de opening van het academisch jaar van de
Universiteit Leiden. Het thema van zijn rede was: ‘Veranderende wereld, vaste
waarden: buitenlands beleid in de 21ste eeuw’- een rede waarover hij kennelijk
tevoren goed had nagedacht en waaruit bleek dat hij op de hoogte was van de jongste
literatuur over dit onderwerp.
Veranderende wereld dus. Dit te erkennen is al heel wat. Deze minister ziet
tenminste dat ‘de geopolitieke verhoudingen in de wereld aan het verschuiven zijn’.
Er kan dus niet meer volstaan worden met het traditionele antwoord: Nederland blijft
trouw lid van de NAVO en van de EU en (aan het adres van de idealisten) van de
VN, wat betekent dat het ook grote waarde hecht aan ontwikkelingssamenwerking.
Natuurlijk: we gooien geen oude schoenen weg aleer we nieuwe hebben. Daarom
blijft een ‘richtinggevende, heilzame trans-Atlantische relatie’ belangrijk. Maar het
zwaartepunt verschuift naar Europa - ‘een noodzakelijke voorwaarde voor Nederland
om zijn belangen in de wereld te kunnen behartigen’ - ja, naar een Europa dat ‘ook
in militair opzicht zelfstandig moet kunnen optreden’ (een gedachte die lange tijd
op BZ taboe was en wel niet met gejuich door 's ministers voorganger De Hoop
Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO, begroet zal worden).
Maar ja, dit zijn de consequenties van de ‘verschuivende machtsverhoudingen in
de wereld’ en is op zichzelf logisch. De vraag of de politieke voorwaarden voor een
eigen Europees veiligheids- en defensiebeleid kans maken binnen afzienbare tijd
vervuld te zullen worden, laat de minister wijselijk onbesproken. Maar dat Europa
‘zelf ook iets te bieden zal moeten hebben’ in de trans-Atlantische relatie, is op
zichzelf juist.
Maar Verhagen wil ‘ook de bilaterale samenwerking intensiveren’ met
‘gelijkgezinden’ buiten de geijkte verbanden. Hij spreekt van Australië. Ja, waarom
niet Nieuw-Zeeland? De geopolitieke banden met die landen zijn wel heel dun.
Bovendien: het kabinet-Den Uyl, het meest linkse kabinet dat Nederland gekend
heeft, sprak ook al van ‘gelijkgezinden’, maar dacht toen vooral aan het neutrale
Zweden, sommigen aan Cuba en zelfs de DDR...
En de mensenrechten, die Verhagen wil ‘aanscherpen’ - hoe zit het daarmee? Die
maken voor hem ‘een essentieel deel uit van het buitenlands beleid’, want hij is niet
alleen realist, maar ook idealist. Hij is het dan ook ‘pertinent oneens’ met Kishore
Mahbubani (vorige week in deze rubriek geciteerd), die het hameren op mensenrechten
‘ideologisch triomfalisme’ noemt.
Triomfalisme is het misschien niet, maar het opleggen van eigen normen aan
anderen is wel een soort - hoe goed bedoeld ook - imperialisme, wordt in elk geval
door vele anderen als zodanig gevoeld. ‘Ethisch imperialisme’ noemde de historicus
Boogman dat. Het verleden van sommige Europese volken, Nederland incluis, is
ook te veel in tegenspraak met die fraaie normen om dit hameren helemaal overtuigend
te maken. En wat het heden betreft: waren Guantánamo en Abu Ghraib redenen voor
de Europeanen om hun grote bondgenoot openlijk aan de kaak te stellen?
Maar Verhagen heeft nog een ander argument: Nederland ‘heeft rechtstreeks belang
bij een stabiele internationale rechtsorde’, en ‘ook daarom bevorderen we
mensenrechten wereldwijd’. Dat daarom is ook niet erg overtuigend. Immers, het
bevorderen van mensenrechten kan evengoed destabiliserend werken. Het hangt er
allemaal van af of voor de desbetreffende bevolking zelf de mensenrechten, voor
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zover dat überhaupt een begrip voor ze is, een prioriteit is. Misschien willen ze wel
liever rust, veiligheid of, gewoon, eten.
Ook in Rusland zou een hameren op de mensenrechten weinig effect hebben. Hier
zijn het slechts enkelingen die zich ontrecht of onderdrukt voelen. De grote massa's
niet. Die voelen zich wél in hun nationale trots vernederd, maar die gekrenktheid
keert zich niet tegen eigen regering, maar juist tegen de winnaar van de Koude Oorlog:
het Westen. Poetin is bij hen heel wat populairder dan Gorbatsjov of Jeltsin waren.
En dan is er nog een argument dat ons voorzichtig moet maken: de afhankelijkheid
waarin Europa zich ten opzichte van Rusland bevindt wat betreft de energie. Verhagen
noemt dit wel, maar versluierd en naar aanleiding van Georgië: ‘In Nederland moet
het besef groeien dat we niet alles tegelijk kunnen: aan de ene kant een
“onaanvaardbaar” uitspreken tegen Rusland, aan de andere kant geen oog hebben
voor de afhankelijkheidsrelatie die er nu tot op grote hoogte is.’
Heel juist, maar met dit argument ondermijnt Verhagen grotendeels zijn eigen
pleidooi voor aandringen bij Rusland op meer eerbied voor de mensenrechten en
voor de soevereiniteit van aangrenzende staten. Rusland weet dat natuurlijk heel
goed, en daarom maken onze sermoenen over de mensenrechten nog minder indruk
dan ze al zouden maken als die afhankelijkheidsrelatie niet bestond.
Mutatis mutandis geldt dit ook voor China; de vruchten van zijn groeiende welvaart
zien we ook liever niet aan ons voorbijgaan. Mensenrechten mogen voor Verhagen
‘een essentieel deel’ van zijn beleid uitmaken, de vraag hoe essentieel heeft hij nog
niet beantwoord.
Moeten wij hem dit verwijten? Nee, in een veranderende wereld is het per definitie
onmogelijk een vaste koers uit te zetten. Er zijn te veel onzekerheden, die ook de
prioriteiten onzeker maken. Geschipper is onvermijdelijk, en dat is op zichzelf een
kunst.
NRC Handelsblad van 04-09-2008, pagina 7

Een elitair project
Vox populi, vox Dei (de stem van het volk is de stem van God) is een populaire
uitspraak, maar een van de meest onware die ooit gedaan zijn (door wie overigens
voor 't eerst?). Er bestaat niet één volk, er bestaan vele volken, en die hebben
verschillende meningen. Alleen wie in een veelgodendom gelooft, kan enige waarde
aan die uitspraak hechten. De Griekse goden hadden dan ook voortdurend ruzie met
elkaar. Maar er staat: Dei (enkelvoud) en niet deorum.
Er is dus geen reden de stem des volks, dat wil zeggen: de democratie, te
verheerlijken. Churchill heeft eens gezegd: ‘Je hoeft maar vijf minuten met een kiezer
door te brengen om overtuigd te raken van de gebreken van de democratie.’ Maar
van dezelfde Churchill is ook de uitspraak: ‘De democratie is de ergste van alle
staatsvormen, met uitzondering van alle andere.’
De conclusie is dat democratie op z'n hoogst op nationaal niveau werkt (en dan
nog gebrekkig). Immers, er bestaat geen wereldvolk, er bestaat zelfs geen Europees
volk. Daaruit volgt dan weer dat de democratie, op internationaal, zelfs op Europees
niveau toegepast, niet kan werken. Misschien is de democratie zelfs wel een
struikelblok voor de eenwording der volken.
Dit is een vermoeden, meer dan een overtuiging, waaraan ik de laatste tijd - zeker
na de Franse en het Nederlandse referendum van 2005 en het Ierse van dit jaar - in
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deze rubriek zo nu en dan terloops uiting heb gegeven. In die referenda keerde de
stem des volks zich immers tegen een Europese ‘grondwet’, daarmee de Europese
eenwording blokkerend - meestal om redenen die niets met die ‘grondwet’ te maken
hadden, maar uit algemene onvrede over de toestand in eigen land.
Toen ik onlangs zag dat er in Frankrijk een boek was uitgekomen onder de titel
L' Europe malade de la démocratie, dat in Le Monde met waardering werd besproken,
bestelde ik het onmiddellijk. Auteur is een zekere Philippe Riès, van wie ik verder
niets weet. Uitgever is Grasset, niet de eerste de beste. De titel kan misschien het
best vertaald worden met: Europa lijdt aan de democratie.
Het boek bleek een boekje te zijn, 133 pagina's dik, eerder een pamflet eigenlijk.
De stelling van de auteur staat al dadelijk in de inleiding: ‘Het Europese project is
het slachtoffer van een overdosis aan democratie, en nog wel van de slechtste
kwaliteit. De totstandkoming van een verenigd, vreedzaam en welvarend Europa
wordt nu ernstig bedreigd door de triomf van die soort van democratie waarin de
particuliere belangen stelselmatig voorrang krijgen boven het algemeen belang en
waarin het kortetermijnbeleid de langetermijnvisie verduistert.’
Denk niet dat de auteur een anti-Europeaan is, waarvoor iedereen wordt uitgemaakt
die enige twijfel koestert over het Europese project. Integendeel: hij noemt het
Europese project dat in 1950 gestart is, ‘het geweldigste menselijke avontuur van de
tweede helft van de negentiende eeuw’, maar het is altijd - van Jean Monnet tot
Jacques Delors - het project geweest van een ‘kleine verlichte elite’. Niet alle goede
ideeën komen van onderop, zoals Lubbers zondag in Buitenhof beweerde.
Maar heerste er in het Europa waarin het project van Monnet tot bloei kwam grosso mondo: de tweede helft van de 19de eeuw - dan geen democratie? Werd dit
project door een elite aan een onwillige bevolking opgelegd? Nee, dat was niet zo.
Over het algemeen vonden de bevolkingen na de catastrofe van de Tweede
Wereldoorlog het een goed idee dat er een verenigd Europa zou ontstaan.
In die naoorlogse tijd evenwel was de democratie nog zeer gedisciplineerd: de
kiezers volgden over 't algemeen de aanwijzingen van hun partijen (of ‘zuilen’), en
die waren in grote meerderheid pro-Europees. Het volk volgde toen dus nog de elites
(dit woord hier in neutrale zin gebezigd). Bovendien hielden in die jaren andere zaken
de mensen meer bezet, zoals de wederopbouw na een vernietigende oorlog.
Europa bleef in die jaren voor de meeste mensen een ver ideaal, dat wel
onderschreven werd, maar welks verwezenlijking overgelaten werd aan de elites.
Bij informele referenda sprak de bevolking van Bolsward en Delft zich in 1952 met
resp. 96,6 en 93,1 procent uit voor een verenigd Europa, maar de enige betekenis
daarvan was dat er toen nog nauwelijks verzet was tegen dit ideaal.
Het Europese project was dus van het begin af aan wel degelijk een door de brede
massa's ondersteund (althans gedoogd) project. Maar met de groei van de
verzorgingsstaat kregen deze massa's steeds meer belang bij het behoud van die staat,
die niet Europees, maar nationaal is. Ook verloor de democratie allengs haar
disciplinaire aard: zij werd wantrouwiger, zelfs rebelser. Niet alles wat van boven
kwam werd meer als zoete koek geslikt, ook het Europese project niet. Zo kreeg ook
Europa langzamerhand steeds meer de druk van de democratie te voelen.
Philippe Riès vat dit jarenlange proces samen door te zeggen: ‘Het democratische
bedrog voert het Europese project naar de verlamming’. Maar hier is eerder sprake
van zelfbedrog: de voorstanders van de verzorgingsstaat - en wie is dat niet? - beseffen
immers niet dat zij daarmee de nationale staat versterken en dus het Europese project
bemoeilijken.
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‘Het toppunt van de hypocrisie’ is de ‘toevlucht tot het referendum die politici die
eigen verantwoordelijkheid schuwen, nemen’. Riès noemt dit een ‘bonapartistisch
instrument’. Inderdaad zijn directe volksbesluiten de schaamlap waarmee dictators
zich graag de schijn van democratische legitimiteit verschaffen.
Het is eigenlijk alleen maar in het inleidend hoofdstuk dat Riès ten principale het
thema van de democratie als doodgraver van het Europese project aansnijdt. In de
andere hoofdstukken analyseert hij het reilen en zeilen van de Europese Unie, waarbij
opvalt dat hij de schuld aan de crises en stagnaties waarvan dit telkens weer
onderhevig is, meer legt bij de lidstaten - vooral Frankrijk en Duitsland - dan bij de
Europese Commissie.
Dit is niet alleen feitelijk juist, het is ook logisch in zijn gedachtengang: de
regeringen van de lidstaten zijn op democratische wijze aan de macht gekomen en
volgen dus de wensen van de meerderheden waarop die macht berust; de Europese
Commissie daarentegen wordt benoemd, kan zich dus niet beroepen op de wens van
een Europees volk, dat trouwens niet bestaat, en is des te meer afhankelijk van de
grillen van de democratie, en die uit zich slechts nationaal.
NRC Handelsblad van 11-09-2008, pagina 9

Ondanks acht jaar rampzalig beleid
Een recente opiniepeiling heeft het nog eens bevestigd: als de Europeanen - althans
de West-Europeanen - mee zouden mogen stemmen in de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, dan zouden zij met overweldigende meerderheid Obama
kiezen. Van de ondervraagde Nederlanders zelfs 86 procent.
Nu, die overweldigende meerderheid moet zich langzamerhand voorbereiden op
de mogelijkheid dat hun idool het op 4 november niet haalt. Ja, het is zelfs niet
onmogelijk dat die Europese geestdrift voor Obama juist averechts heeft gewerkt op
zijn kansen in eigen land. Niemand immers wil graag door buitenlanders gezegd
worden hoe hij moet stemmen. In dit licht bezien was Obama's bezoek aan Europa,
in juli van dit jaar, waarmee hij de Amerikanen heeft willen bewijzen dat hij ook in
het buitenland om een boodschap gestuurd kan worden, een tactische fout. Dat hij
zich, in navolging van president Kennedy (‘Ich bin auch ein Berliner’) door
honderdduizenden Berlijners liet toejuichen heeft hem thuis op z'n minst geen extra
stemmen bezorgd, net zomin als het feit dat John Kerry, Bush' onfortuinlijke
tegenkandidaat in 2004, Frans bleek te kunnen spreken, deze toen punten heeft
opgeleverd.
Maar dit zijn slechts bijkomende factoren in de strijd om de volksgunst die nu in
Amerika gaande is. Beslissend zijn de verwachtingen die de kandidaten bij hun eigen
publiek wekken. En dan is het toch merkwaardig dat, ondanks acht jaren van
rampzalig Republikeins bewind en ondanks de grote impopulariteit van president
Bush, de kansen van de Republikeinse kandidaat, John McCain, op dit ogenblik aan
het stijgen zijn.
Op de een of andere manier herkennen vele Amerikanen zich meer in McCain, de
oorlogsheld die ook in de politiek heeft getoond moed te hebben (hij was bepaald
niet de lieveling van het Republikeinse establishment), dan in Obama. En in zijn
keus voor Sarah Palin als zijn kandidaat voor het vicepresidentschap heeft hij opnieuw
laten zien de stemming in het land beter te kunnen peilen dan zijn Democratische
tegenstander.
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Natuurlijk, die keus is puur om tactische redenen gedaan: Palin, met wie hij slechts
één keer een kwartier had gesproken, mist, zo te zien, alle kwalificaties voor het
presidentschap, waarvan zij, mocht de 72-jarige McCain gekozen worden, slechts
één hartslag verwijderd zou zijn. Wat dat betreft, getuigt zijn keus van een
onrustbarende lichtzinnigheid.
Maar dit alles heeft niet belet dat zijn kansen sindsdien aanzienlijk zijn gestegen,
vooral bij de zwevende kiezers, een electoraal kritieke groep. Palin, een 44-jarige
moeder van vijf kinderen die het toch maar tot gouverneur van Alaska heeft geschopt,
spreekt vele Amerikanen blijkbaar meer aan dan de nieuweling Obama, wiens
genuanceerde uitspraken minder effect hebben op de boer en de arbeider dan op de
intelligentsia.
Daarom heeft niets meer als een boemerang gewerkt dan de hoon waarmee vele
commentatoren die provinciale huismoeder met haar primitieve ideeën hebben
overladen. Het gevolg was dat velen - en juist vele vrouwen - zich met haar gingen
vereenzelvigen. Gelukkig liet Obama zichzelf niet van die hooghartige kant zien (hij
had, wat dat betreft, al zijn les geleerd), maar het kwaad was al gedaan.
Obama staat er dus, een paar weken na de euforie van de Democratische conventie
die hem benoemde, minder goed voor dan kort geleden. Het feit dat hij gekleurd is
speelt zeker een rol. Zelfs na acht jaar een zwarte minister van Buitenlandse Zaken
te hebben gehad (eerst Colin Powell, daarna Condoleeza Rice), moeten velen nog
wennen aan het idee van een zwarte president. Een president Obama zou een breuk
met een traditie, maar vooral met het Amerikaanse zelfbeeld betekenen.
Het is evenwel de vraag of Obama's herkomst een groter struikelblok zal blijken
te zijn dan zijn opleiding, die hem, grotendeels in het buitenland grootgebracht, tot
de genuanceerde denker heeft gemaakt die bij de Europese grachtengordels zo populair
is (maar die hadden al blijk gegeven van hun politieke scherpzinnigheid door Ronald
Reagan weg te lachen als een derderangs filmacteur, en die heeft toch maar een eind
gemaakt aan de Koude Oorlog).
Nee, het zou kunnen zijn dat juist Obama's afkeer van goedkope slagzinnen en
gevoel voor de ingewikkeldheid van de meeste problemen hem in de weg staan. In
hun eerste debat voor de televisie versloeg McCain, met zijn directe, bondige
antwoorden op vragen, de naar nuances zoekende en daarom ontwijkend lijkende
Obama op punten.
Maar in plaats van de staf breken over de criteria die de Amerikanen hanteren bij
het maken van hun politieke keuzes, is het misschien beter even te wachten hoeveel
stemmen straks onze simplificateurs Verdonk en Wilders zullen halen. Per slot van
rekening stortten de 17 procent die de geest van die simplificateur Pim Fortuyn in
2004 haalde, Nederland in een politieke crisis waarvan het nog niet hersteld is.
Ongetwijfeld zijn de gevolgen van een Amerikaanse presidentsverkiezing vele
malen groter dan die van een Nederlandse verkiezing. Het is niet te voorspellen of
een president McCain zich zal ontpoppen als een tweede Bush jr. of een tweede
Nixon (die het, afgezien van Watergate, helemaal niet zo slecht heeft gedaan) en een
president Obama als een tweede Kennedy of een tweede Jimmy Carter (wiens oprechte
idealisme stuksloeg op de harde werkelijkheid).
Voorspelbaar is een effect dat een verlies binnenslands zou hebben: de zwarte
bevolking zal diep teleurgesteld zijn. Obama is het symbool van alles wat haar altijd
- door de blanken en door haar eigen leiders - was voorgehouden: je best doen, netjes
zijn, netjes spreken, ook qua kennis je mannetje staan. Als dat symbool verworpen
zou worden, zou de kloof tussen blank en zwart, die de laatste decennia leek te zijn
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versmald, weer breder kunnen worden. En dat zou natuurlijk ook zijn effect hebben
op Amerika's positie in de wereld.
Intussen zou een economische crisis, vergelijkbaar met die van de jaren 30, alle
berekeningen ongedaan kunnen maken en Obama's kansen weer kunnen doen stijgen.
Nu maar afwachten of hij zich dan zal ontpoppen als een tweede F.D. Roosevelt.
NRC Handelsblad van 18-09-2008, pagina 9

Eigen land eerst
In beleidsstukken wordt het woord prioriteit vaak gebruikt: deze kwestie heeft hoge,
soms zelfs de hoogste prioriteit. Dat klinkt allemaal heel kordaat en zakelijk, maar
in feite zegt het niets zolang niet gezegd wordt of zaak A een hogere of lagere prioriteit
heeft dan zaak B of C.
En dat mag verwacht worden, want het woord is afgeleid van het Latijnse prior,
dat eerste, voorste betekent. Ja, eigenlijk zouden kwalificaties als hoge en hoogste
niet gebruikt mogen worden, omdat, letterlijk, slechts één zaak de eerste of voorste
kan zijn, dus prioriteit kan hebben.
In de memorie van toelichting van Buitenlandse Zaken staat een lijst van tien
‘doelstellingen beleidsprogramma kabinet-Balkenende IV 2007-2011’, waarin
weliswaar het woord prioriteit niet valt, maar die door de nummers die doelstellingen
krijgen, wel de suggestie wekt dat hier van prioriteiten gesproken wordt.
Zo hebben doelstellingen 1 en 2 met Europa te maken, nr. 3 met het
Midden-Oosten, nr. 4 met de krijgsmacht, nr. 7 met de mensenrechten en nr. 8 met
klimaatsverandering. Slaan we echter de Staat van de (Europese) Unie 2008-2009
op, die tegelijkertijd is vrij gekomen, dan staat daar ‘het boeken van concrete
vooruitgang in het klimaat- en energiebeleid’ als nr. 1 op een lijstje van doelen die
de regering in het kader van Europa wil bereiken. Welke doelstelling heeft nu
voorrang?
Kort tevoren was het rapport van de Deltacommissie over de gevolgen voor
Nederland van de klimaatsverandering verschenen, waaruit de conclusie zou kunnen
worden getrokken dat deze zaak een heel wat hogere prioriteit zou verdienen dan zij
in de stukken die op Prinsjesdag zijn vrijgekomen, krijgt. Het gaat om niet minder
dan de overleving van ons land, althans ‘het hele laaggelegen deel’ ervan (zonder
dat zal de rest nauwelijks levensvatbaar zijn en kan zij zich beter bij Duitsland
aansluiten).
De Deltacommissie houdt immers rekening met ‘een zeespiegelstijging van 0,65
tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200’. ‘Als ergens in het land een
catastrofale doorbraak (van de dijken) plaatsvindt, heeft dit ontwrichtende gevolgen
voor heel Nederland.’ ‘De kans op grote aantallen slachtoffers in één keer door een
overstroming is nu veel groter dan voor andere veiligheidsterreinen bij elkaar
opgeteld.’ De zaak is ‘nu al urgent’, want nu al voldoet ‘circa een kwart van de
waterkeringen niet aan wettelijke normen, en van nog eens ca. 30 procent is onbekend
of ze voldoen.’
In het licht van deze vrij alarmerende conclusies is de ‘fundamentele vraag’ die
de commissie stelt nogal tam: ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land nog vele
toekomstige generaties een aantrekkelijke plaats blijft om te wonen en te werken, te
investeren en te recreëren?’

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Moet die vraag niet veeleer luiden: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land
blijft bestaan? En wanneer we over ‘land’ spreken, bedoelen we tevens ‘natie’ en
‘staat’ (die drie betekenissen worden trouwens in het spraakgebruik door elkaar
gebruikt). Kort gezegd: zonder land (grondgebied) geen staat, dus geen beleid.
Voorrang boven alle andere doelstellingen heeft dus: het behoud van het land.
Nu zijn de constateringen van de Deltacommissie niet onbetwist gebleven. Zo
schreef een hoogleraar Aquatische Microbiologie in deze krant op 8 september dat
de zeespiegel weliswaar stijgt, maar niet zo hard als de commissie aanneemt, en in
de Internationale Spectator (september 2008) noemt Hans Labohm, nog vóór de
verschijning van het rapport, al die zorg om de klimaatsverandering zorg om ‘een
niet-bestaand probleem’.
Bij gebrek aan deskundigheid zal in deze rubriek niet uitgemaakt worden wie
gelijk heeft. Maar als we de gegevens van de Deltacommissie als uitgangspunt nemen,
kan de conclusie geen andere zijn dan dat het behoud van het land (in de betekenis
van grondgebied én in die van natie) voorrang moet hebben boven alle andere
doelstellingen, ja dat zonder dit behoud die andere doelstellingen geen zin hebben.
Deze prioriteit heeft overigens altijd, zij het zelden uitgesproken, bestaan: elk
beleid vooronderstelt het bestaan van een land en een volk. Wat dat betreft, is de
verontwaardiging over de leus van Vlaams Belang ‘Eigen volk eerst’ in wezen
schijnheilig: elke democratisch gekozen regering moet, al was het slechts om redenen
van zelfbehoud, in de eerste plaats rekening houden met de noden en wensen van
het eigen land.
Als bescherming van het land tegen de gevolgen van de klimaatverandering
inderdaad prioriteit boven andere doelstellingen verdient, dan heeft dat natuurlijk
gevolgen voor die andere doelstellingen. De miljarden die die bescherming vergt de Deltacommissie spreekt van 1,2 tot 1,6 per jaar tot 2050 - moeten aan die andere
doelstellingen worden onttrokken. Defensie en Ontwikkelingssamenwerking lijken
daar in de eerste plaats voor in aanmerking te komen. Wat voor zin heeft het om in
Uruzgan of Darfur te vechten als het eigen land bedreigd wordt en kosten voor zulke
operaties niet meer kan opbrengen? First things first. Oftewel: eigen land eerst.
Toegegeven: dit verhaal is een theoretische exercitie - theoretisch in de eerste
plaats omdat zij uitgaat van vooralsnog betwiste uitgangspunten, en in de tweede
plaats omdat de weerstand van alle belangen die zich door een heldere prioriteitskeuze
bedreigd voelen, groot zal zijn en in de praktijk zal dwingen tot talloze compromissen.
Niettemin kan het geen kwaad een probleem, alvorens het aan te pakken, tot zijn
kern terug te brengen. Dan wint het beleid ook aan overtuigingskracht.
NRC Handelsblad van 25-09-2008, pagina 9

Voorbarig gejuich?
U mag het geloven of niet, maar er zijn nog lezers van deze krant die het internet
niet (kunnen) bespelen. Deze lezers hebben dan geen kennis kunnen nemen van het
artikel dat A.J. van der Staay en E.P. Wellenstein op 24 september op
www.nrc.nl/opinie hebben gezet. Voor hen volgt hier een korte samenvatting van
dat artikel, dat over het optreden van, respectievelijk, de NAVO en de EU in de
Georgische crisis gaat.
De schrijvers - de eerste is oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
de tweede oud-directeur-generaal van de EU - betogen dat de NAVO in die crisis
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‘geen enkele rol gespeeld’ heeft, terwijl de EU daarentegen heeft getoond dat zij
‘echt wel wat kán’, en de kenschets ‘een economische grootmacht, maar een politieke
dwerg’ te zijn daarmee heeft gelogenstraft.
De EU manifesteerde zich direct na het uitbreken van de Georgische crisis op 7
augustus, en wel in de persoon van president Sarkozy van Frankrijk, die dit half jaar
ook voorzitter van de Europese Raad is en dus de EU vertegenwoordigt. Al op 12
augustus wist hij in Moskou een staakt-het-vurenregeling van zes punten tot stand
te brengen (‘weliswaar met enkele voor interpretatie vatbare punten’). Die regeling
was de basis voor hernieuwde demarches in Moskou. Ditmaal liet Sarkozy zich
vergezellen door Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, en Solana, Hoge
Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse en veiligheidspolitiek. Zo kreeg
zijn tweede missie ‘een onmiskenbare en uitdrukkelijke zo bedoelde EU-signatuur’.
Op basis daarvan werd in Moskou op 8 september een nieuw akkoord gesloten.
Kortom, het optreden van de EU was een succes, niet alleen omdat de 27 lidstaten
in staat bleken ‘hun individuele meningsverschillen opzij te zetten, beseffend dat
alleen een eensgezind optreden succes zou hebben’, maar ook omdat Rusland nu
ruim tweehonderd ongewapende EU-waarnemers in de regio (die gisteren met hun
taak zijn begonnen) plus een latere conferentie over problemen in de regio aanvaardde.
Met andere woorden: de EU is ‘tot nader order de aangewezen partner om Georgië
en Oekraïne geleidelijk in de westelijke politieke sfeer te betrekken, maar wel met
alle, zij het kritische, aandacht voor de positie van Rusland als directe buur’.
En de NAVO? De hele affaire is ‘in het licht van de wereld op een trieste klap
voor haar prestige uitgelopen’. Zij moet terug naar haar uitgangspunt: ‘het essential
forum te zijn voor een permanente, weloverwogen, gezamenlijke inschatting van
strategische ontwikkelingen en veiligheidspolitieke antwoorden daarop, om
bedreigingen af te weren’.
Tot zover de samenvatting, die, naar ik hoop, recht doet aan de essentie van het
betoog van de heren Van der Staay en Wellenstein. Met dit betoog ben ik het in grote
trekken wel eens, maar toch wil ik er enkele kanttekeningen bij maken, die grotere
scepsis - of, zo u wilt, minder geestdrift - ademen dan beide schrijvers tentoonspreiden.
Mijn scepsis betreft vooral het optreden van Sarkozy in zijn dubbelfunctie als
president van Frankrijk en, hoc tempore, van de EU. Het zespuntenplan dat hij bij
zijn eerste bezoek aan Moskou op 12 augustus wist te bereiken, was meer een stunt
dan een gedegen diplomatiek stuk. Het was haastig en slordig geformuleerd. Rusland
valt nauwelijks te verwijten dat het gebruik maakte van de gaten erin. Sarkozy is een
ongeduldig man, die zijn partners graag met zijn snelle initiatieven overrompelt.
Denk aan zijn interventie in Libië om de daar al jaren gevangen Bulgaarse verplegers
vrij te krijgen. Dit is hem gelukt, maar Gaddafi trok er meer profijt uit dan hijzelf.
Denk ook aan zijn plan voor een mediterrane unie, die aanvankelijk het merendeel
van de EU-leden niet zou omvatten. Zijn nauwste partner, Angela Merkel, brengt hij
met zijn invallen herhaaldelijk tot wanhoop - niet ten voordele van de EU.
Niettemin: Sarkozy is president van Frankrijk en heeft die akkoorden in Moskou
(waarvan de waarde overigens nog moet blijken) bereikt. De grote vraag is evenwel:
heeft hij die bereikt omdat hij president van Frankrijk is of omdat hij president van
de EU is? Zou een Sloveense president van de EU ook zo'n akkoord hebben bereikt
of een Poolse of een Estse, ja een Nederlandse? Waarschijnlijk niet.
Rusland gedraagt zich namelijk onder Poetin als een negentiende-eeuwse
mogendheid, voor wie kleine mogendheden quantités négligeables zijn. Het wenst
op voet van gelijkheid slechts met grote mogendheden te praten, waartoe het in
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Europa alleen Duitsland, Frankrijk en Engeland rekent. De EU beschouwt het
kennelijk niet als een machtsfactor, dus als een serieuze politieke partner. Kenmerkend
was, wat dat betreft, Ruslands aanvankelijke weigering om op de persconferentie na
het akkoord van 8 september achter de onderhandelaars, behalve de Franse, ook de
vlag van de EU te draperen.
En mocht het inderdaad het voornemen van de EU zijn om, zoals de heren Van
der Staay en Wellenstein het formuleren, ‘Georgië en Oekraïne geleidelijk in de
westerse politieke sfeer te betrekken’, dan zou Rusland zich weleens als een bittere
vijand kunnen betonen. Is het gejuich van beide heren daarom niet een beetje
voorbarig?
Overigens stelt de financiële crisis van vandaag al het andere in de schaduw. Is
de innerlijke samenhang van de EU sterk genoeg om die te overleven? Of zal de
neiging om, in strijd met Europese afspraken, naar nationale noodoplossingen te
grijpen sterker blijken te zijn? In het laatste geval zou het gejuich wel eens het gejuich
om een dode mus kunnen zijn.
NRC Handelsblad van 02-10-2008, pagina 9

Heel ons fundament kraakt
Vijf jaar geleden verscheen een bloemlezing uit de artikelen die ik sinds de val van
de muur in 1989 had geschreven. Die bloemlezing droeg de aan Pascal ontleende
titel Heel ons fundament kraakt.
Nu het fundament van het financiële wereldstelsel kraakt, zal ik mij niet beroemen
op mijn vooruitziendheid. Ik doelde er eerder mee op de tektonische verschuivingen
die het einde van de Koude Oorlog, waarop het naoorlogse politieke en economische
stelsel van het Westen was gebaseerd, in gang had gezet.
Een van de verschijnselen die hun kop opstaken, was het nationalisme, dat uit het
verdoemhok tevoorschijn kwam, nu het einde van de Koude Oorlog het streven naar
eenheid, zowel in West als Oost, schijnbaar minder dwingend had gemaakt. Het
Oostblok viel uiteen in talrijke staten, die niet zo gauw van plan waren opnieuw het
dictaat van een ander te aanvaarden, en in het Westen stortte het unilateralisme van
Bush de NAVO in een crisis waarvan zij nog niet hersteld is, terwijl in Europa
Frankrijk, Nederland en Ierland in referenda verdere voortgang van de EU
blokkeerden.
Dit gebeurde allemaal voordat er sprake was van een financiële crisis. Nu die is
uitgebarsten rijst het nationalisme helemaal als een feniks uit zijn as. En Nederland,
dat zich altijd op zijn borst sloeg om zijn nationale, een tijdlang zelfs om zijn
supernationale, gezindheid, loopt bepaald niet achteraan.
Weliswaar is minister-president Balkenende even met een plan gekomen voor een
Europese aanpak van de crisis, onder het motto: ‘we moeten voorkomen dat er een
nationale opstelling ontstaat’ - maar toen Duitsland er mordicus tegen bleek, was
het, zoals Tony Barber in The Financial Times schrijft, ‘dead before it started’.
De vraag rijst of hij dit plan niet eerst met Duitsland had moeten afstemmen voordat
hij het in Parijs aan Sarkozy ging voorleggen. Zo had hij althans een pleefiguur
voorkomen. Met minister van Financiën Bos zal hij het toch wel van tevoren hebben
besproken? Zo ja, dan ontstaat het vermoeden dat deze hem erin heeft laten lopen,
dan wel met dit plan, waarvan hij zeker moest weten dat het ten dode gedoemd was,
zich een excuus wilde verschaffen voor later solo-optreden.
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Want de nationalisatie van Fortis, die enkele dagen later plaatsvond, was het
tegendeel van een Europese aanpak. Het was een zelfstandig besluit, waarmee
Nederland zijn nauwste partners, België en Luxemburg, voor het blok zette. Trouwens,
al eerder had Bos de Belgische positie ondermijnd met zijn uitspraken dat een eerdere,
samen met de Beneluxpartners overeengekomen oplossing voor Fortis aan Nederland
de ‘gezonde delen’ van die bank had gelaten, waaruit de Belgische spaarders wel de
conclusie moesten trekken dat zij met de ongezonde delen waren blijven zitten.
De kritiek in België is dan ook niet mals. De doorgaans gematigde De Standaard
schrijft bijvoorbeeld: ‘Met zijn uitspraak heeft hij (Bos) het hele bancaire systeem
en daarmee de economische fundamenten van een bevriend buurland, een Europese
medelidstraat en een belangrijke handelspartner onderuit proberen te halen’.
Of dit nu inderdaad Bos' bedoeling was, is nog de vraag, maar we kunnen zeker
vaststellen dat hij met zijn nationale noodoperatie (en de manier waarop hij die in
eigen land verdedigde) de betrekkingen met een buurland schade heeft toegebracht,
ook al mag zij in nauw overleg met de Europese Commissie zijn beraamd. Het
triomfalisme waarmee Fortis vorig jaar ABN Amro overnam, vindt zijn weerga in
het triomfalisme dat Nederland tentoonspreidt, nu het de ‘gezonde delen’ van Fortis
heeft ingelijfd en daarmee ABN Amro weer terug in eigen handen heeft gespeeld.
Daarmee is de noodoperatie van vorige week niet veroordeeld. Zij was
onvermijdelijk, maar wie tot deze conclusie komt, erkent daarmee dat in tijden van
crisis het nationale belang altijd prevaleert. Een bewindsman die, in een democratisch
land, anders zou handelen, zou bij de volgende verkiezingen afgestraft worden.
De Standaard wijst, in hetzelfde commentaar, ook nog op ‘de jobs van 45.000
mensen die nog voor Fortis België werken’ en nu om voor hun baan moeten vrezen,
en voegt daaraan toe: ‘Nochtans noemt Bos zich een socialist.’ Deze als sneer
bedoelde opmerking bevat een diepe waarheid: socialisten zijn, als voorstanders van
overheidsingrijpen en behoeders bij uitstek van de nationale verzorgingsstaat, in
beginsel grotere nationalisten dan anderen. Jaren geleden is al eens gezegd dat de
enige nationalisatie die geslaagd is, de nationalisatie van de socialistische partijen
is. Kortom, het internationalisme van het socialisme is één groot zelfbedrog. Den
Uyl kende de psalmen dan ook beter dan de Internationale. Bos misschien ook.
Ook dit is niet bij wijze van kritiek gezegd. Elke partij die
regeringsverantwoordelijkheid draagt, zou tot zo'n ingrijpen als door Bos
georkestreerd gedwongen zijn geweest. Het is alleen maar paradoxaal, zo niet tragisch,
dat socialisten, die een internationalistische ideologie aanhangen, zich in de praktijk
als nationalisten gedragen. Maar zij staan niet alleen in hun innerlijke tegenstrijd:
iedereen heeft de mond vol van Europa, maar handelt, als puntje bij paaltje komt,
nationaal.
Ook Nederland staat niet alleen met zijn nationalisme. De Ieren zijn het voorgegaan,
en nauwelijks had Angela Merkel zaterdag in Parijs een verklaring ondertekend dat
de Europese landen voortaan hun financiële beleid zouden coördineren - wat, tussen
haakjes, nog lang niet hetzelfde is als integreren - of Duitsland zegde zijn burgers
toe elke euro spaargeld tot een onbeperkte hoogte te zullen garanderen (iets waarvoor
het enkele dagen te voren nog Ierland had berispt).
Overigens heeft het drama rond Fortis nog een geopolitiek staartje: België en
Luxemburg hebben hun deel in Fortis nu voor 75 procent verkocht aan de Franse
bank BNP Paribas. Daardoor wordt Frankrijks invloed in die landen aanzienlijk
vergroot. Of dat nu, op lange termijn, in het voordeel van Nederland is?
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NRC Handelsblad van 09-10-2008, pagina 9

Wetenschap en hervormers zijn beide verliezers
In de jaren zestig hield ik mij in deze rubriek veel bezig met het Nederlandse
wetenschapsbeleid, waarvan ik de hervorming meer in Amerikaanse zin bepleitte,
met oprichting van centers of excellence, meer openheid bij academische benoemingen
enzovoorts. Doordat ik in 1968 een andere functie in de redactie kreeg, die veel van
mijn tijd zou vergen, kon ik minder aandacht aan mijn rubriek wijden. Het
wetenschapsbeleid sneuvelde.
Toevallig viel dit samen met de studentenopstanden in die jaren, die een diametraal
ander effect op het wetenschapsbeleid zouden hebben dan ik beoogd had. Er kwam
weliswaar meer openheid, maar door de democratisering werden de kansen op
excellence nog kleiner dan ze al waren. Ik kon dit slechts van de zijlijn af met lede
ogen zien gebeuren. (Niet dat mijn bemoeienis anders wél effect zou hebben gehad...)
Aan deze periode werd ik onlangs herinnerd toen ik de herinneringen las die H.G.
van Bueren in beperkte kring had laten circuleren. Van Bueren was achtereenvolgens
hoogleraar vastestoffenfysica in Delft en astrofysica in Utrecht en van 1979 tot 1989
voorzitter van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid. Van wat hij hierover
schrijft citeer ik zonder commentaar het volgende:
‘Sinds 1980 is een irreversibele politieke omwenteling in het denken over
wetenschap en techniek in ons land gaande. De traditioneel ongebonden universitaire
wetenschapsbeoefening, die door de even traditionele autoritaire macht van
hoogleraren en andere onderzoeksleiders twee eeuwen lang kwalitatief was bewaakt
en gestimuleerd naar hun eigen inzicht, d.w.z. van binnen uit, is door de
studentenrevolutie van 1968 en de gevolgen daarvan in haar kern aangetast.
Zij is langzaam maar zeker (na de spectaculair succesvolle jaren 1950-1980)
begonnen plaats te maken voor een van buitenaf gestuurd beloningsbeleid. Dus niet
voor het oorspronkelijk door de opstandige studenten en velen van ons naïef
nagestreefde idealistische model van een democratische wetenschappelijke
samenleving, waarin iedereen gelijke rechten heeft - want het was al spoedig duidelijk
geworden dat wetenschap onvermijdelijk elitair is en niet democratisch kan worden
georganiseerd.
Maar wel richten zich de universiteiten in toenemende mate op door grotendeels
externe economische factoren bepaalde en geprogrammeerde bezigheden. Het
kwaliteitscriterium wordt steeds vaker vervangen door het winstcriterium. Voor een
intellectueel evoluerende, vrije wetenschapontwikkeling komt het volgen van trends
in de plaats, trends die bepaald worden door handel, commercie en politiek.
Dit verschijnsel zal desastreuze consequenties hebben voor de kwaliteit van het
toekomstige hoger en wetenschappelijk onderwijs in ons kleine land. Dat dreigt er
nu zijn decennia lang internationaal vooraanstaande wetenschappelijke positie door
te gaan verliezen. Maar ook de grote bedrijfslaboratoria vallen ten prooi aan die
kenniseconomie, en tevens is een groot deel van de research al verplaatst naar wat
vroeger ontwikkelingslanden heette, die thans echter geleidelijk uitgroeien tot enorme
voorraadschuren van goedkoop intellect.
Dat het met het niveau van het onderzoek zo'n vaart niet lijkt te lopen, hangt samen
met de onbetrouwbare statistische methoden (zoals citaatstellingen) die men voor
de berekening van dit niveau toepast. Maar de daling van het niveau van het onderwijs
is thans voor iedereen onmiskenbaar, zowel bij het voorbereidend als bij het

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

wetenschappelijk onderwijs. En zonder goed onderwijs geen goed onderzoek, wat
de statistici ons ook wijs mogen maken.
Op den duur lijkt aan de economische richtinggeving niet meer te kunnen worden
ontkomen. Ook binnen de universiteiten zelf ziet men namelijk het kenniseconomische
denken steeds meer doordringen; veel jongere collega's vinden het best leuk om
binnen het beschermende hek van hun universiteit een eigen bedrijfje te runnen naast
(en ten koste van) hun wetenschappelijke taak. Of dat op den duur, behalve
economisch, ook wetenschappelijk nut zal voortbrengen, waag ik te betwijfelen.
Het einde van de twintigste eeuw betekende ook het einde van de klassieke
Humboldt-universiteit (met Bildungsideal). De gang van elitaire culturele
onderwijsinstelling voor enkelen, via bron van idealistische kennisvernieuwing en
onderwijs voor velen, naar egalitaire instelling voor massaal hoger onderwijs heeft
anderhalve eeuw geduurd.
Van nu af aan zal de universiteit worden ingebed in een maatschappelijk gericht
onderwijssysteem, waarin selectie niet langer op aanleg (dus input), maar op behoefte
(dus output) is gericht. Dat is jammer, want het betekent dat de cultuur, als voorheen
gedragen door de elite, straks de massa slechts in de vorm van op haar behoeften
afgestemde producten en resultaten zal bereiken. Andere culturele prikkels kent die
massa dan niet meer, en zij wordt er dus ook niet door geraakt.
Massaal onderwijs kan een zegen zijn voor de mensheid, die dat dringend nodig
heeft. Maar in handen van wereldvreemde onderwijskundigen, voortdurend
bezuinigende politici en onverzadigbare ondernemers, om niet te spreken van
religieuze fanaten en onbeheerste terroristenvervolgers, kan het rampzalig worden.
Zonder evenwichtig opgeleid en getraind, onafhankelijk intellect houdt men de
bovengenoemde doordrijvers immers niet in de hand.’
Toch nog een woord van commentaar: de studentenrebellie van de jaren zestig en
zeventig heeft weliswaar chaos en stagnatie in het wetenschapsbedrijf teweeggebracht,
maar dat het ‘kwaliteitscriterium steeds vaker wordt vervangen door het
winstcriterium’, is nu niet bepaald het doel dat de rebellen voor ogen stond. Conclusie:
zowel de wetenschap als de hervormers van toen zijn de verliezers.
NRC Handelsblad van 16-10-2008, pagina 9

Een ander Europa, maar ook een beter?
In een vergelijking tussen de financiële crisis van vandaag en die van 1929-1931
schreef de economisch-historicus J.L. van Zanten op 20 oktober op deze pagina: ‘Het
grote verschil is dat nu wel krachtig ingegrepen wordt om het bankwezen overeind
te houden en dat dit in toenemende mate internationaal wordt gecoördineerd.’
Dat is hoopgevend, maar of het ook een reden voor hoop is voor de toekomst van
de Europese Unie, is de vraag. Het kenmerkende van de onder Sarkozy en Brown
gecoördineerde Europese reddingsoperaties is dat het de nationale staten zijn die ze
uitvoeren. De EU, in de persoon van commissievoorzitter Barroso, staat erbij en kijkt
ernaar.
Dit is ook staatssecretaris Timmermans opgevallen. Op zijn weblog schreef hij op
15 oktober: ‘De communautaire methode blijft essentieel voor onze wet- en
regelgeving, maar er is ook behoefte aan duidelijk en goed onderling afgestemd
leiderschap vanuit de hoofdsteden.’ Deze intergouvernementele samenwerking is,
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zegt Timmermans, ‘ook “Europa”’. Het is onjuist om ‘“Europa” te versmallen tot
de Brusselse instellingen, de Europese Commissie voorop’.
Deze zienswijze is pragmatisch en meer in overeenstemming met de methode van
de ‘vader’ van de EU, Jean Monnet, dan met die van vele van zijn epigonen die wel
zijn visie erfden, maar minder zijn politieke vakmanschap. Trouwens, een van de
instellingen van de EU heeft een essentiële rol in de huidige crisis gespeeld: de
Europese Raad, die de lidstaten vertegenwoordigt, of liever: zijn tegenwoordige
voorzitter: president Sarkozy van Frankrijk.
Wat dat betreft, heeft althans één instelling van de EU zich onmisbaar getoond,
maar het toeval heeft ook een rol gespeeld: het toeval dat juist op een ogenblik dat
de crisis uitbarstte, de president van een groot Europees land, Frankrijk, het
voorzitterschap van de Europese Raad bekleedde. Zou de minister-president van
Slovenië, dat de eerste zes maanden van dit jaar het voorzitterschap van de EU heeft
bekleed, hetzelfde resultaat hebben bereikt als Sarkozy? Waarschijnlijk niet.
Er is alle reden om, zoals Timmermans doet, Sarkozy te complimenteren met de
snelheid en vastberadenheid waarmee is gehandeld: ‘een politiek en diplomatiek
huzarenstukje’. Daarmee heeft hij sceptici (onder wie ik) die zijn optreden tot dusver
niet veel meer dan veel lawaai en weinig wol vonden, voorlopig gelogenstraft. Maar
het blijft een zwak punt dat zo'n reddingsoperatie zo afhankelijk is van het toeval dat
één groot land, vertegenwoordigd door één dynamisch man, haar leidt (zijn voorganger
Chirac zou het niet gelukt zijn). Bovendien mogen we een andere overweging evenmin
negeren: als het resultaat van de reddingsoperatie beklijft, is de kans groot dat de
man die algemeen gezien wordt als de initiator ervan, aangemoedigd door dit succes
de EU nog meer naar zijn hand zal pogen te zetten. Sarkozy zijn de onafhankelijkheid
van de Europese Centrale Bank en het Stabiliteitspact, dat de euro beschermt, al lang
doornen in het oog. Hij hoeft niet, zoals nu, president van de EU te zijn om daarop
een openlijk aanval te ondernemen.
Zo zou zelfs een geslaagde financiële operatie grote politieke onzekerheden kunnen
scheppen. Maar ook afgezien van het onvoorspelbare gedrag van de Franse president,
is het vrijwel zeker dat de crisis van vandaag in ieder land politieke repercussies zal
hebben. Want het lijkt uitgesloten dat zelfs na een geslaagde operatie ieder zijn eigen
welvarend leventje, gevrijwaard van schokken, zal kunnen hervatten.
Wat die repercussies dan zullen zijn, is evenzeer onvoorspelbaar. Terecht wijst
prof. Van Zanten op een verschil met de crisis van de jaren dertig: de Eerste
Wereldoorlog was nog vers in ieders herinnering, ja was nog niet verwerkt. In Italië
had het fascisme hierin al een rijke voedingsbodem gevonden, en Hitlers
nationaal-socialisme zou spoedig volgen, nu nog gesteund door de crisis met haar
massale werkloosheid. Dit is nu niet het geval (met uitzondering wellicht van een
om machtsverlies mokkend Rusland).
Maar ook zonder zo'n voorgeschiedenis zullen de politieke onzekerheden die ons
te wachten staan, al erg genoeg zijn. Nederland, dat in de Tweede Wereldoorlog
neutraal was geweest, had in de jaren dertig geen last van nationale frustraties, zoals
Duitsland en Italië die wél hadden. Maar er was toen wél grote behoefte aan een
sterke man, en in die behoefte voorzag Colijn. Zijn partij steeg in de crisisjaren van
11,6 tot 16,4 procent van de uitgebrachte stemmen, de sociaal-democraten daalden
van 23,8 op 21,9.
Ogenschijnlijk profiteert de sociaal-democraat Wouter Bos, die tot dusver de crisis
bekwaam wist te beheersen, meer van de onzekerheden dan minister-president
Balkenende, Colijns geestelijke nazaat. Bos' statuur is in een maand tijds aanzienlijk
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vergroot, maar of dit voldoende zal zijn om een sociaal-democratie, die haar missie
verloren heeft omdat die vrijwel voltooid is, uit het slop te halen?
Hetzelfde kan gevraagd worden van Gordon Brown. Ook zijn prestige, dat een
dieptepunt had bereikt, is door de crisis aanzienlijk gestegen. Het was een meesterzet
van Sarkozy om hem bij het beraad van de eurolanden te halen, hoewel zijn land
daar niet toe behoort (dankzij vooral het verzet van Brown zelf). Maar of hem dit
zal helpen bij de volgende verkiezingen?
Het Verenigd Koninkrijk is in elk geval voorlopig hechter aan Europa geklonken
dan het ooit was. Maar het is een ander Europa dan het Europa dat in 1950 in de
steigers werd gezet. Of het ook een beter Europa is zal de toekomst uitwijzen. Er
zijn nog te veel onzekerheden om hierover iets met stelligheid te zeggen. Behalve
dit: het zijn de grote landen die beslissen. Nederland behoort niet tot de grote spelers.
Het moet het van het persoonlijke gezag van zijn vertegenwoordigers hebben. Dat
kan. Luxemburgs Jean-Claude Juncker is daar een bewijs van.
NRC Handelsblad van 23-10-2008, pagina 7

De onmisbare andere
Wie wel eens op de televisie heeft gezien en gehoord hoe een bomvol Vrijthof in
Maastricht onder de tonen van André Rieus orkest uit volle borst het volkslied dat
eindigt met ‘Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord’ zingt, die twijfelt niet
aan de liefde van de Limburgers voor hun provincie, twijfelt niet aan het eigene van
Limburg.
En toch: ‘Limburg bestaat niet’, ‘het Limburgse volkskarakter, evenals het
Limburgse taaleigen, is een fictie’, ja ‘het Limburgs eigene is een product van de
integratie in het Nederlandse staatsverband’. Dit alles betoogt Ad Knotter, directeur
van het Sociaal-historisch Centrum voor Limburg en hoogleraar aan de Universiteit
van Maastricht, in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden (herfstnummer 2008).
Dat is even een schok voor al degenen die, al was het slechts als toerist, Limburg
kennen, maar ook, naar ik aanneem, een schok voor vele Limburgers zelf. Maar
Knotter weet die stellingen geloofwaardig te maken - ja, paradigmatisch voor de hele
discussie over de identiteit van een natie, die tegenwoordig zo populair is.
Hij begint eraan te herinneren dat ‘de vorming van de provincie Limburg als
bestuurlijke eenheid niet voortbouwde op een gemeenschappelijk verleden’. Wat
thans Limburg heet werd samengesteld uit allerlei gebieden die daarvóór nauwelijks
enig verband met elkaar hadden gehad. Nu nog is er ‘een duidelijke scheiding tussen
het noorden en het zuiden van de provincie’. Dit alles leidde tot ‘een fundamentele
onzekerheid bij de inwoners’, wier ‘oriëntatie zwalkte tussen Nederland, Duitsland
en België’.
Ja, zelfs de naam Limburg was aan een ander gebied ontleend, aan een hertogdom
Limburg, dat al in 1288 had opgehouden te bestaan en trouwens ‘een stuk zuidelijker,
in de Ardennen’ had gelegen. Maar bij het herstel van Nederlands onafhankelijkheid
na de Franse tijd koos koning Willem I voor deze nieuwe bestuurlijke eenheid ‘de
historiserende naam’ van dit oude hertogdom.
Limburg is, met andere woorden, ‘een creatie van de eenheidsstaat’ Nederland,
die in 1815 ontstond, en de ‘constructie van een Limburgse identiteit is een gevolg
van de bestuurlijke eenwording en de integratie in de nationale staat, en niet
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andersom’. De kunstmatige, van buitenaf opgelegde constructie heeft dus geleidelijk
een onmiskenbare eigen identiteit gekregen, zoals in de loop van de negentiende
eeuw met zoveel Europese en in de loop van de twintigste met zoveel andere naties
het geval is geweest.
Maar hoe is de identiteit van dit ‘min of meer toevallig gevormd territorium’
ontstaan? Identiteiten ‘zijn altijd “wij-zij”-constructie’, en hij citeert de Leuvense
filosoof Rudi Vosker: ‘Er is niet eerst een “ons” en vervolgens een “ander”. Het is
pas door het verschil met de ander dat ik word geconfronteerd met wat mij tot mijzelf
maakt.’
Identiteiten zijn dan ook nooit absoluut te definiëren. Zo is de Nederlander
vreedzaam, maar kan hij ook gewelddadig zijn; tolerant, maar ook intolerant; nuchter,
maar ook onnozel; puriteins, maar ook losbandig; gastvrij, maar slechts één koekje
bij de thee; zuinig, maar ook vrijgevig. Kortom, al die ons toegeschreven
eigenschappen zijn betrekkelijk. Dat wil zeggen dat er een ‘ander’ nodig is met
betrekking tot wie zij min of meer waar worden.
Wie is nu de ‘ander’ met betrekking tot wie de Limburgse identiteit zich
manifesteert, als er niet een zogenaamde ‘volksaard’ bestaat die die identiteit
uitmaakt? De Limburgse identiteit manifesteert zich daar waar ‘de “Limburger”
afwijkt van de door hem gepercipieerde nationale norm en zichzelf juist daardoor’
- dus in die afwijking - ‘als “Limburger” herkent’.
Afwijking van de nationale norm is dus de kern van de Limburgse identiteit (zoals
elke identiteit een afwijking van iets anders is). Het zijn ‘de niet-Limburgse
Nederlanders, de “Hollanders” in de volksmond’, die de ‘anderen’ zijn die de
Limburgers nodig hebben om hun eigenheid te onderstrepen.
‘In de confrontatie met de rest van Nederland overstijgt het gevoel van anderszijn
de binnen-Limburgse tegenstelling tussen Noord en Zuid’, maar, zoals een binnenkort
verschijnend proefschrift van Sophie Bouwens laat zien, profileren ‘Zuid-Limburgse
grensarbeiders zich ten opzichte van hun Duitse collega's duidelijk als Nederlanders’.
Die figureren dan als de ‘anderen’ die nodig zijn om die eigenheid te benadrukken.
Wat Knotter over Limburg zegt heeft dus een wijdere strekking, al zinspeelt hij
daar nauwelijks op. Evenmin herinnert hij eraan dat Limburg ook wel objectieve
redenen heeft gehad zich tegen de ‘Hollanders’ af te zetten. Onder de Republiek was
het gebied een wingewest, zonder vertegenwoordiging in de Staten-Generaal, en nog
in de negentiende eeuw opperde de minister van Financiën in een van de
kabinetten-Thorbecke Limburg, ‘een ellendig reepje grond’, te ruilen voor een
voordelig handelstraktaat met de Duitse Bond.
Maar allengs is daar verandering in gekomen. In 1918 werd de Limburger Ruys
de Beerenbrouck minister-president, een functie die hij tot 1925 zou vervullen en
nog eens van 1929 tot 1933 zou bekleden. In het huidige kabinet zitten vier
Limburgers (Eurlings, Van der Hoeven, Verhagen en Timmermans) op niet
onbelangrijke posten. Er is nu geen reden voor Limburgers meer zich achteruitgezet
te voelen in het staatsverband dat zij nodig hebben om hun eigenheid te accentueren.
Niet iedereen - misschien niet eens iedere Limburger - weet dat het volkslied
waarvan iedereen de aanhef ‘Waar in 't bronsgroen eikenhout...’, kent, een derde
couplet heeft, waarvan het begin luidt: ‘Waar aan 't oud Oranjehuis 't volk blijft hou
en trouw, met ons roemrijk Nederland één in vreugd en rouw...’ Eén maar toch anders.
NRC Handelsblad van 30-10-2008, pagina 7
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Boek, schrijver en lezer
Omdat ik niets origineels kan toevoegen aan de stroom van nabeschouwingen over
de overwinning van Obama, zal ik me vandaag met iets bezighouden wat ver van de
actualiteit staat. Maar ik wil toch trouw blijven aan mijn stelregel dat alles wat in
een dagblad staat, een actuele aanleiding moet hebben - al is het slechts de
verschijning van een boek dat verder over de oudste oudheid mag gaan - en daarom
heeft ook dit stukje een actuele aanleiding.
Die heb ik gevonden in De Standaard der Letteren (DSL), de wekelijkse
boekenbijlage van De Standaard. In het nummer van 30 oktober wordt achttien
schrijvers gevraagd naar de beroemde boeken die zij niet hebben gelezen of waardoor
zij slechts met moeite of helemaal niet zijn doorgekomen, en of zij zich schaamden
voor dit verzuim.
Zo schrijft Kristien Hemmerechts over de roman Gloed van de Hongaar Sandor
Marai: ‘In Nederland kende die roman een kleine hype, maar ik heb me er lichtjes
sakkerend doorgeworsteld, me de hele tijd afvragend wat mensen erin zagen.’ Ik had
een paar jaar geleden eenzelfde ervaring met dit boek, waar iedereen met bewondering
over sprak. Ik vroeg me telkens af: wanneer komt het nu? Het kwam niet - althans
niet voor mij. Maar omdat ik achter het raadsel van Marais roem wilde komen, ben
ik meer boeken van hem gaan lezen. Met hetzelfde resultaat. Slechts één boek heeft
mij enigszins kunnen boeien, maar om een oneigenlijke reden: het boek beschrijft
een periode, in 1948, toen ik zelf in Boedapest was. Ik kon mij dus de plaats van
actie en de omstandigheden - de breuk van Moskou met Tito was toen het grote
nieuws - enigszins voorstellen.
Om eenzelfde oneigenlijke reden boeide mij onlangs enigszins de roman De grote
winter van de Albanees Ismail Kadare, die vooral in Frankrijk een succès d'estime
kent. Het speelt in de tijd dat het communistische Albanië door de andere
communistische landen (behalve China) in de ban werd gedaan en volkomen
geïsoleerd werd. Ik bezocht dit land enige jaren daarna en kon me dus, alweer, min
of meer in de sfeer die de roman oproept inleven. Anders zou ik, vrees ik, in het
duister getast hebben, zoals ik met zijn andere boeken gedaan heb.
Marai en Kadare behoren, ondanks hun tijdelijk succes, nog niet tot de
wereldliteratuur, zoals Marcel Proust en James Joyce. à la recherche du temps perdu
en Ulysses worden door de ondervraagden van DSL vaak genoemd onder de beroemde
boeken die zij niet hebben gelezen. Ik beken hetzelfde. Sterker nog: Buddenbrooks
van Thomas Mann had ik jarenlang ongelezen in de kast staan, totdat ik het onlangs
eindelijk las. Met enige schaamte beken ik dat het mij minder boeide dan ik had
verwacht.
Heb ik dan geen antenne voor wat voor wereldliteratuur doorgaat? Of is die antenne
afgestompt? Want in mijn jeugd las (en bewonderde) ik onverdroten de boeken van
Tolstoj en Dostojevski (en veel andere Russen), maar toen ik onlangs La duchesse
de Parme van Stendhal - ook wereldliteratuur - herlas, deed ik dit met enige moeite
(en niet om het Frans). Hetzelfde geldt voor bijv. Don Quichotte.
En de Nederlanders, van wie geen enkele, tot onze nationale frustratie, de
Nobelprijs heeft gekregen? Ik beken een zekere voorliefde voor de Camera Obscura,
maar dat is jeugdsentiment, dat herlezing van de boeken van Jacob van Lennep niet
heeft overleefd. Multatuli's Max Havelaar en (in mindere mate) Woutertje Pieterse
doorstonden een hernieuwde proef.
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En de lateren? Couperus blijft de grote meester, met (voor mij) als toppen Langs
lijnen van geleidelijkheid en Aan de weg der vreugde. Maar zijn tijdgenoot Marcellus
Emants evenaart hem in zijn Liefdesleven, dat het voordeel heeft in minder precieuze
taal geschreven te zijn en te spelen in een ‘gewoon’ milieu (niet dat van de
Haags-Indische haute bourgeoisie).
Van Van Schendel heb ik alleen een boek gelezen dat in een Amsterdams
grachtenhuis speelt (Het oude huis). Zelf geboortig uit zo'n huis, was ik er niet van
onder de indruk. Van Du Perrons Het land van herkomst, dat ik tweemaal las, konden
mij alleen maar zijn Indische herinneringen boeien, niet zijn Parijse. Wat ik van de
grootmeesters Vestdijk, Hermans en Mulisch gelezen heb, smaakte mij, eerlijk gezegd,
niet naar meer; hoewel ik Mulisch' De Aanslag heel knap vond.
Zijn er in mijn onsystematische lectuur dan helemaal geen trouvailles? Toch wel.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan Der Vorleser van Bernhard Schlinck, aan bijna alles
van de dit jaar overleden Walter Kempkowski en, uit een vroegere generatie, bijna
alles van Arthur Schnitzler, vooral het aangrijpende Sterben. En ook aan een paar
boeken van de Portugese Nobelprijswinnaar José Saramago.
Een echte trouvaille was echter Eduard von Keyserling, die in Nederland vrijwel
onbekend is gebleven - dit in tegenstelling tot zijn naamgenoot en neef Hermann,
die tussen de twee wereldoorlogen met zijn quasi diepzinnige boeken en lezingen
over oosterse filosofieën ook hier populair was bij een mondain publiek.
Op Eduard werd ik opmerkzaam gemaakt door een film op de Duitse televisie,
naar zijn boek Wellen, die mij door zijn melancholie aansprak. Ik ben toen zijn
boeken en novellen gaan lezen, die bijna alle het leven van de Duitse adel in de
Baltische landen (waartoe Keyserling behoorde) als achtergrond hebben en ook een
sfeer van ondergang en melancholie ademen.
Maar ook hier moet ik mij afvragen of die sfeer niet minder te maken heeft met
die boeken zelf dan met de wetenschap van de lezer dat die hele wereld in 1918
inderdaad ten onder is gegaan, samen met het Russische tsarenrijk, waarvan de
Baltische landen deel uitmaakten. Ze zijn geschreven vóór die ondergang, want
Keyserling is in 1918 overleden. Is het dus de lezer of de schrijver die
verantwoordelijk is voor die sfeer?
Dit is een vraag die ook na de lezing van andere boeken gesteld kan worden. Zou,
om een recenter voorbeeld te noemen, het dagboek van Anne Frank zo'n wereldsucces
zijn geworden als de jonge schrijfster niet zo ellendig aan haar eind was gekomen?
De reputatie van een boek is niet uitsluitend de verdienste van de schrijver, de waarde
wél.
NRC Handelsblad van 06-11-2008, pagina 7

Een verademing, maar succes niet verzekerd
‘Ik ben anti-Amerikaans geworden’, zei een paar jaar geleden een Nederlandse
zakenman die al bijna veertig jaar in Amerika woont, daar getrouwd is en Amerikaanse
kinderen heeft, die geen woord Nederlands spreken en verstaan. Wat had deze omslag
in zijn gezindheid veroorzaakt? ‘Een volk dat tweemaal iemand als Bush tot president
kiest - daar is iets mis mee.’
Ditzelfde volk heeft nu de antithese van Bush gekozen. Daar blijkt in elk geval
uit dat Amerika steeds weer in staat is zichzelf opnieuw uit te vinden. Zal dit het
einde betekenen van het anti-Amerikanisme waartoe de acht jaren van Bush'

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

presidentschap overal in de wereld - maar vooral in West-Europa - aanleiding hebben
gegeven? Zelfs vele conservatieven schaamden zich voor hem.
Nu is het anti-Amerikanisme niet zozeer een probleem voor de Amerikanen alswel
voor de anderen. Als machtigste en rijkste mogendheid is Amerika altijd een
gemakkelijke zondebok geweest - of daar nu de Republikeinen dan wel de Democraten
aan de macht waren. President Johnson, die in de jaren zestig in de straten van
Amsterdam en Groningen als ‘moordenaar’ werd uitgekreten, was Democraat en
bovendien een van de progressiefste presidenten die Amerika ooit gekend heeft.
Het anti-Amerikanisme is vooral uiting van een teleurgestelde liefde of althans
teleurgestelde illusie. Er is een tijd geweest dat Nederlandse conservatieven
anti-Amerikaans waren, omdat Amerika weinig begrip toonde voor de wijsheid van
het Nederlandse Indonesiëbeleid. Onder Bush jr. is het vooral links - maar met
uitschieters naar rechts - dat zich teleurgesteld toonde.
Maar tegelijkertijd was het gefascineerd door Amerika, al bleef die fascinatie vaak
beperkt tot New York City, dat allesbehalve representatief is voor Amerika. Tekenend
was dat de Volkskrant haar correspondent in Amerika jarenlang in New York
gestationeerd had. Nu, dan had ze hem evengoed in Amsterdam kunnen laten zitten.
Daardoor kon bij velen het beeld ontstaan van een Amerika dat veel meer liberal
was dan het in werkelijkheid is. De teleurstelling was daarmee voorgeprogrammeerd.
Ook nu heeft 46 procent van de Amerikanen op McCain gestemd. Volgens een
na-electorale analyse van Edison Media Research beschrijft 22 procent van de
Amerikanen zich als liberal, 34 procent als conservatief en 44 procent als gematigd.
Barack Obama kan, op grond van zijn stemgedrag als senator, als liberal bestempeld
worden, maar zal als president, die weliswaar een overtuigende overwinning heeft
behaald, maar niet via een aardverschuiving à la F.D. Roosevelt en Reagan, met een
natie te maken hebben die aanzienlijk minder liberal is dan hijzelf.
Dat betekent dat uitvoering van de sociale hervormingen die hij beloofd heeft,
geen fluitje van een cent zal zijn. Trouwens, de kredietcrisis, die hem overigens mede
aan zijn overwinning heeft geholpen, zal hem sowieso dwingen zijn prioriteiten te
herzien. Deskundigen verwachten een stijging van het staatsdeficit tot duizend miljard.
Dus alweer: teleurstellingen zijn voorspelbaar. De euforie die Obama's overwinning
in Europa heeft veroorzaakt, zal dan ook niet lang duren.
Een van zijn belangrijkste prioriteiten zal de keuze van zijn minister van Financiën
zijn, en niet, zoals veel Europeanen denken, die van zijn minister van Buitenlandse
Zaken. Het is heus niet zo dat Obama elke ochtend, bij het scheren, zal denken: wat
zal ik nu eens voor Europa kunnen doen? Nee: eigen land eerst. En als de crisis in
eigen land hem tijd overlaat gedachten aan het buitenlandbeleid te wijden, dan behoort
Europa waarschijnlijk niet tot zijn topprioriteiten, eerder China, India, Iran - om niet
te spreken van onafgemaakte zaken als Irak en Afghanistan. Wat hij daarbij van
Europa verwachten zal, is eerder steun aan hem. Staan onze progressieven al te
trappelen om meer troepen naar Afghanistan te sturen?
Al herhaalt de geschiedenis zich nooit, toch is het nuttig een vergelijking te trekken
met F.D. Roosevelt, die ook, in 1933, president werd tijdens een economische crisis.
Roosevelt wordt gezien als de man die Amerika uit het slop haalde. Misschien is dat
ook zo, maar dan niet zozeer met zijn sociale hervormingen, want in 1937 bedroeg
de werkloosheid nog 15 procent. Nee, de droeve waarheid is dat het de Tweede
Wereldoorlog was die een eind maakte aan de recessie.
Maar al die tijd bleef Roosevelt populair. Driemaal werd hij tot president herkozen.
Dat had hij te danken aan zijn weergaloze talent voor communiceren. Dat heeft
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Obama met hem gemeen, zoals hij dat ook met Reagan gemeen heeft. Of hij ook de
minder bekende kant van Roosevelt, over lijken te kunnen gaan, met hem gemeen
heeft, zal nog moeten blijken. Laat hem in elk geval geen tweede Jimmy Carter
worden.
Enkele jaren geleden werd voorspeld dat Amerika kon rekenen op een blijvende
Republikeinse meerderheid. De zuidelijke staten, vanouds Democraat, waren
Republikeins geworden, evenals de arbeiders in de industriële regio's. Die theorie
lijkt Obama nu te hebben gelogenstraft, maar of zijn coalitie van raciale minderheden,
jonge stemmers en beter opgeleiden en beter verdienenden zal beklijven? Het diepe
zuiden en de arbeiders heeft hij in elk geval niet weten te winnen.
Zo is het beter zich ook nu weer niet door illusies te laten meeslepen. Clinton was
na twee jaar zijn meerderheid in het Congres al kwijt. Die geestdrift voor Obama in
Europa heeft trouwens iets raadselachtigs, vooral bij progressieven. Zijn ze dan zo
begaan met het lot van de Amerikanen? Dat zou dan nieuws zijn. Of is het een teken
dat ze heimelijk het heil voor de wereld toch van Amerika verwachten? Ook dat zou
nieuws zijn.
Intussen is zijn overwinning zeker een verademing en een feit dat nu eens echt de
benaming historisch verdient - want wie had nog een paar jaar geleden gedacht dat
Amerika een kleurling als president zou krijgen (Europa is nog lang zo ver niet) maar succes is niet verzekerd.
NRC Handelsblad van 13-11-2008, pagina 7

Requiem voor Ludo P.
Vandaag drie weken geleden overleed in Rhoon, bijna zestig jaar zijn woonplaats,
mr. L.J. Pieters, Ludo voor familie en vrienden. Hij was een vooraanstaande
Rotterdamse ondernemer, maar had ook kanten die gemeenlijk niet direct met het
ondernemerschap geassocieerd worden. Er zijn minderen dan hij na hun overlijden
in de krant herdacht. Vandaar dit In Memoriam.
Ludo groeide op in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier: Westerkade, Javastraat,
Calandstraat en Parklaan, gespaard door het bombardement van 14 mei 1940. Zijn
ouderlijk huis stond aan de Javastraat, een ‘rattenvalgelijke straat’, zoals een dichter
eens schreef, maar aan de achterzijde (of was dat de voorzijde?) met grandioos uitzicht
op de Maas, ‘daar waar het water zich het breedst vertoont’. Hij was bestemd zijn
vader als firmant in het reders- en cargadoorsbedrijf Hudig & Pieters op te volgen,
maar tijdens zijn studie ontstond bij hem de behoefte aan een internationale loopbaan.
Het onderwerp van zijn proefschrift in 1946, Internationale sancties 1914-1946, wees
daarop.
Maar na een paar jaar advocatuur zwichtte hij voor zijn vaders aandrang, en dat
was het begin van een lange carrière in de Rotterdamse haven, eindigend met het
voorzitterschap van de Scheepvaartvereniging Zuid, de belangenorganisatie van
Rotterdamse havenondernemers. Zijn firma zelf ging in 1972 op in het concern
Internatio-Müller.
Tegelijkertijd was hij lid van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, van het
dagelijks bestuur van de VNO, van de SER en van de Rijnmondraad. Dit laatste was
hij voor de PvdA, waarvan hij al vroeg lid was geworden en die hij, ondanks alle
zwenkingen van de partij, trouw is gebleven. Hieruit blijkt alleen al dat Ludo meer
dan een gewone zakenman was.
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Op zichzelf zou dit leven al een vermelding in de pers waard zijn geweest, maar
het zijn vooral de afwijkingen van dit patroon die Ludo interessant maakten. Die
kant van hem bleek al in zijn Leidse studententijd. Daar heb ik hem leren kennen,
zij het dat het corps, waarvan wij beiden lid waren, al in december 1940 door de
Duitse bezetter verboden werd.
Maar de redactie van het weekblad van het corps, de Virtus, bleef samenkomen
en produceerde tussen 1941 en 1944 zelfs zestien nummers, die, gestencild, in kleine
kring circuleerden. Een clandestien tijdschrift dus, maar geen verzetsblad - dat was
niet de ambitie van de groep, die eens in de paar maanden bijeenkwam. Voor velen
onzer was dit een vormende ervaring.
Ludo produceerde heel veel voor dit blad, vooral gedichten, waarin de invloed
van Slauerhoff herkenbaar is, maar ook essays. Na de oorlog zijn ze in twee bundels
uitgegeven. Een ervan is, zo ontdekte ik onlangs tot mijn verrassing, aan mij
opgedragen, wat erop wijst dat ik ook tot die vorming moet hebben bijgedragen.
Dat kan dan niet door gedichten zijn geweest, want door mijn dichtader vloeide
zelden iets, maar door de lange correspondentie die ik die jaren met Ludo voerde,
meestal over levensbeschouwelijke vragen, nogal hoogdravend, vrees ik, maar we
hadden beiden nog lang de dertig niet bereikt.
De Virtus was, ik zei het al, geen verzetsblad. Dat betekende niet dat sommigen
onzer wél de bezetter naar vermogen probeerden te schaden. Zo ook Ludo, die het
inlichtingenwerk van zijn door de Duitsers gefusilleerde stads- en oud-Virtusgenoot
Cees Dutilh, voortzette. Dat wisten we natuurlijk niet, en ook later was Ludo daar
zeer zwijgzaam over.
Ludo was überhaupt een eer zwijgzame dan uitbundige man, maar dat sloot niet
uit dat hij veel van feesten hield. Vele ervan werden in het huis gehouden dat hij en
zijn vrouw al kort na de oorlog in Rhoon hadden laten bouwen. Vooral de mooie
tuin, hun schepping, leende zich daar prachtig voor. Hier ontmoetten elkaar
Rotterdammers, oude Leidse vrienden en menig kunstenaar.
Want Ludo was intussen ook de spil geworden van het culturele leven van
Rotterdam. Hij was voorzitter van de Rotterdamsche Kunstkring, die aan de Witte
de Withstraat concerten en tentoonstellingen organiseerde. Als voorzitter van de
Rotterdamse Kunststichting stond hij aan de wieg van Poetry International, dat nog
jaarlijks wordt gehouden. Daarnaast ondersteunde hij schrijvers en richtte hij met
dit doel een speciaal fonds op.
Een van die schrijvers was Gerard Reve, die een huisvriend werd en van wie in
1986 zijn Brieven aan Ludo P. verscheen. Maar Reve slaagde erin ook met de
vreedzame Ludo ruzie te maken. Het kan ook zijn dat Reves voortdurende gehoon
over zijn PvdA' erschap Ludo op den duur begon te ergeren. Maar toen Reves vriend
Joop hun vroeg Reve, die toen geestelijk al flink afgetakeld was, nog eens te komen
bezoeken in het Vlaamse Machelen, deden Ludo en zijn vrouw dat. Ook hier bleek
zijn trouw.
Intussen was Ludo blijven publiceren, nu vooral romans en verhalen. Geen van
hen haalde de toptien, maar op z'n minst getuigen zij van zijn enorme werkkracht en
-discipline. Op latere leeftijd wierp hij zich ook nog eens op het Chinees en knoopte
hij vriendschap aan met een Chinese dichter. Was die een reïncarnatie van ‘De
Chinese dichter’, van wie hij, 21 jaar oud, in een gedicht had gezongen: ‘Li Pei zat
aan den voet van zijn verlangen en zag zijn verzen om de bergen hangen’?
Een ook voor zijn vrienden verrassende kant toonde Ludo, eveneens op latere
leeftijd, met zijn geloof, waarvan hij in een rede in de Laurenskerk getuigde. Maakte
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zich hier de invloed merkbaar van zijn schoonvader, Leids hoogleraar in de
kerkgeschiedenis, die, naar het woord dat een van zijn dochters in de uitvaardienst
in de Rhoonse kerk sprak, veel voor hem betekend had?
Hoe passen al die facetten van Ludo - waartoe ook nog zijn liefde voor de jacht
behoorde - in elkaar? Zijn vrienden, voor zover nog in leven, weten dat nog steeds
niet. Wat dat betreft, is Ludo voor velen toch een gesloten boek gebleven. Maar dat
hij een begaafd en veelzijdig man was, die veel op velerlei gebied heeft bevorderd
en tot stand gebracht - dat is zeker.
NRC Handelsblad van 20-11-2008, pagina 7

Juliana, Bernhard en de staatsraison
Eerst een bekentenis: het boek van Fasseur over Juliana en Bernhard heb ik nog niet
gelezen. Maar ik heb er de laatste tijd zo veel over gelezen - niet alleen recensies,
maar ook min of meer polemische reacties -, bovendien heb ik Fasseur er een paar
keer over horen spreken, de eerste keer bij de presentatie van zijn boek op 11
november, dat ik meen tot een samenvattende conclusie te kunnen komen.
Die conclusie luidt: Bernhard was een schavuit, maar hij heeft wél de monarchie
gered en daarmee het land een staatskundige crisis bespaard. Wat immers zou het
alternatief zijn geweest? Als Greet Hofmans haar invloed op koningin Juliana zou
hebben kunnen blijven uitoefenen, dan zou het staatshoofd onvermijdelijk te eniger
tijd in botsing zijn gekomen met een kabinet dat een andere politiek voorstond dan
Juliana wilde uitdragen.
Een eerste vuurproef was er al in 1952 geweest, vier jaar voordat de crisis uitbarstte.
Juliana hield toen voor het Amerikaanse Congres een rede die helemaal niet conform
de beleidslijn van het kabinet was. Om internationale ophef te voorkomen - de koppige
Juliana zou weleens het hele bezoek aan de VS hebben kunnen afblazen - liet het
kabinet haar dit toen doen.
Toen Juliana begin 1956, op instigatie van haar secretaris baron Van Heeckeren
(die ook een adept van Hofmans was), een bijeenkomst van hoofdredacteuren, onder
wie die van de communistische Waarheid, wilde organiseren, waarbij het kabinet
zich voor zijn beleid zou moeten verantwoorden, hield het voet bij stuk. De invloed
van Hofmans strekte zich dus wel degelijk uit over het politieke terrein.
Daar kwam dan in september 1956 een eind aan. Op advies van de commissie-Beel
moest Hofmans Soestdijk verlaten. Het is goed er hier aan te herinneren dat het
irrelevant is welk beleid kabinet respectievelijk staatshoofd voorstond. In een
parlementaire democratie mag het niet zo zijn dat het staatshoofd een ander beleid,
welk dan ook, bepleit dan het kabinet.
Wanneer Juliana, na verschijning van Fasseurs boek, nog verdedigers vindt, dan
betonen die zich dus eigenlijk voorstander van een monarchaal bewind, zoals ook
haar moeder in haar Londense ballingschap voor ogen had gestaan. Wanneer die
verdedigers geen Oranjeklanten zijn, maar eerder van linksen huize, soms zelfs
oud-marxisten zijn, dan is dat toch wel curieus. Waarschijnlijk geeft hun afkeer van
Bernhard de doorslag.
Voor die afkeer zijn goede gronden. Bernhard was een flierefluiter, die bovendien
een huistiran was, maar door zijn dochters geadoreerd. Waarschijnlijk is het niet in
de eerste plaats uit zorg voor het staatsbestel dat hij in 1956 naar onorthodoxe
middelen greep om de kat de bel aan te binden. Hij zal op z'n minst even bezorgd
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zijn geweest om zijn persoonlijke positie. Bij een breuk met Juliana zou hij zijn
entree bij de groten der aarde kwijt zijn geraakt en vermoedelijk ook op aanzienlijk
minder grote voet hebben moeten leven.
Over Bernhards motieven kunnen we dus een vieze smaak in de mond krijgen.
Het moreel onbevredigende in dit drama is bovendien dat het niet de schavuit was
die gestraft werd, maar Juliana, die moest breken met haar ‘lieve engel’, haar
middelaar met ‘Boven’. Het komt er dus op neer dat de monarch een offer moest
brengen om de monarchie te laten voortbestaan. Zo eiste het de staatsraison, zelfs in
Nederland, waar een zekere preutsheid ons hindert dit te erkennen.
Maar Bernhard zou twintig jaar later zijn trekken thuis krijgen. In de
Lockheedaffaire zou hij pas goed tonen de schavuit te zijn die hij was, meer dan in
zijn buitenechtelijke escapades, die in vorstelijke kringen - en ook daarbuiten! - niet
ongewoon zijn. Maar nu, in 1976, stond Juliana achter hem, zoals hij in 1956 niet
achter haar gestaan had. Het is begrijpelijk wanneer velen dat op z'n minst
onbevredigend vinden.
Maar hier doet zich het merkwaardige feit voor dat ook Bernhard op een flinke
aanhang kon rekenen. Ik heb dat ervaren toen ik na Lockheed eens een kritisch artikel
over hem schreef. Vele brieven bereikten mij toen - vooral uit marinekringen en het
voormalig verzet - waarvan de gemeenschappelijke teneur was: ja, hij heeft fouten,
zelfs onvergeeflijke fouten gemaakt, maar 't is zó'n vent! Er is dus ook een raadsel
Bernhard. Misschien dat Annejet van der Zijl, de historica die nu met zijn biografie
bezig is, het zal ontsleutelen.
Blijf een vraag: waarom heeft koningin Beatrix Fasseur toegang gegeven tot de
intieme briefwisseling tussen Juliana en Bernhard? Kinderen willen meestal geen
weet hebben van de intimiteiten tussen hun ouders en zullen zeker niet willen dat
anderen ervan smullen. Wat kan haar daartoe bewogen hebben? De staatsraison? Zo
ja, welke?
Prof. H. Daalder, de biograaf van Drees, vraagt zich dit in de Volkskrant van 12
november ook af. Hij oppert vragenderwijs de volgende motieven. ‘Leek het wenselijk
een tegenwicht te geven tegen de negatieve indruk die de postume publicatie van
interviews met Bernhard (...) achterliet? Was het een vervolg op Bernhards streven
tot rehabilitatie en correctie van hem stuitende beweringen die over zijn moeder en
hemzelf opgeld deden?’
Of: ‘Sprak de wens mee te laten zien hoezeer het koninklijk gezin geleden heeft
onder de invloed van Hofmans op Juliana en onder de toenemende spanningen binnen
de hofhouding? Was wellicht het verlangen beslissend eens en voor al de versluierende
geheimzinnigheid op te heffen en voor alle betrokkenen - en met name de toekomstige
koning en zijn gezin - een definitieve streep onder de Hofmansaffaire te zetten’?
De historicus die antwoord op die vragen kan geven, moet waarschijnlijk nog
geboren worden, want bij Beatrix' leven zullen wij dit waarschijnlijk niet te horen
krijgen. Dat Fasseur niet naar haar motieven heeft gevraagd, is begrijpelijk. Een
onderzoeker is al lang blij dat hij toegang krijgt tot geheime archieven en vraagt dan
niet: waarom?
NRC Handelsblad van 27-11-2008, pagina 7

Tijden van onzekerheid
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Vaak wordt de crisis van vandaag vergeleken met die van de jaren dertig. Wat
Nederland betreft, wordt de laatste als 't ware gepersonifieerd door de politicus Colijn,
die van 1933 tot 1939 minister-president was. Ja, hem wordt die crisis dikwijls
verweten, althans de lange duur ervan in ons land. Hij had de harde gulden eerder
moeten laten schieten, het voorbeeld van andere landen volgend.
Zeker moest hij niet veel weten van de theorieën van Keynes - als hij er al kennis
van had genomen. Devaluatie vond Colijn bedrog van de kleine spaarder - een
misschien primitieve, maar op zichzelf niet oneerbare opvatting. Maar ook de
sociaal-democraten hebben Keynes pas laat ontdekt.
Colijn wordt echter meer in de schoenen geschoven. Laatst keek ik naar een van
die geschiedenisprogramma's die ten doel hebben onze achterstand in historische
kennis in te halen. Daarin werd, zonder nadere aanduiding, Colijn een dictator
genoemd. Weliswaar voldeed Colijn in die crisisjaren aan de veelal gevoelde behoefte
aan een sterke man - maar daarmee was hij nog geen dictator.
Hij hield zich aan de regels van het parlementaire spel. Zijn eerste kabinet viel al
na drie maanden, zijn laatste zelfs na twee dagen. En tussenin zagen zijn kabinetten
zich ook meermalen vroegtijdig gedwongen hun ontslag aan te bieden. Niet bepaald
dictatoriaal. Zijn minister van Buitenlandse Zaken De Graeff verbaast zich, in zijn
particuliere correspondentie, erover dat Colijn juist eerder vaak weifelmoedig was
- zeker tegenover de nukken van koningin Wilhelmina. Als dít de manier is waarop
wij over het verleden voorgelicht worden...
Geen dictator dus, maar zachtmoedig was hij ook niet - getuige zijn optreden in
1894 als jong luitenant op Lombok, waar hij zijn Ambonese soldaten tijdens de
bestorming van Tjakra Negara een aantal ‘jonge, schoone vrouwen met zuigelingen
op den arm’ liet afmaken, terwijl hij zich omkeerde ‘om een sigaar op te steken’,
zoals hij naar huis schreef. Het heeft zijn opstijging tot de belangrijkste Nederlands
politicus van de eerste helft der twintigste eeuw en ook internationaal geëerd staatsman
niet belet.
Zo zijn de feiten. Daarom zag ik met enige verbazing dat mijn collega H.J.A.
Hofland Colijn ook beticht van iets wat hij aantoonbaar niet gedaan heeft. In een overigens alleraardigste - herinnering aan de crisisjaren, die hij als schooljongen
heeft meegemaakt, schrijft hij in nrc.next van 27 november dat ‘op bevel van Colijn’
een bom werd gegooid op het pantserschip De Zeven Provinciën, dat in muitershanden
was gevallen.
Welnu, die bom viel inderdaad, maar op 10 februari 1933, terwijl het kabinet-Colijn,
pas na verkiezingen op 26 april, een maand later aantreedt. De verantwoordelijkheid
voor die bom, die een eind aan de muiterij maakte, lag dus bij het voorgaande kabinet,
dat van Ruys de Beerenbrouck. Zo is er een mythe Colijn, die niet altijd overeenkomt
met de werkelijkheid.
Dit is het enige wat ik op Hoflands herinnering aan te merken heb, want verder
vind ik dat er meer van zulke herinneringen zouden moeten verschijnen. Zij vormen
een correctief op het beeld dat nakomende geslachten hebben van een bepaalde
periode. In werkelijkheid was zo'n periode vaak minder dramatisch - werd zij in elk
geval door veel tijdsgenoten als minder dramatisch beleefd - en zeker veel complexer
dan dat beeld, dat door talloze boeken en films versterkt wordt.
Hoflands herinnering vond ik ook daarom zo aardig omdat ik dezelfde periode
ook beleefd heb, zij het op iets oudere leeftijd en niet, zoals hij, in Rotterdam, maar
in Amsterdam en, later, Leiden. Heb ik in die crisisjaren geleden? Nee. Het enige
gevolg dat ik er persoonlijk van heb ondervonden, is dat we kleiner moesten gaan
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wonen. Mijn vader werkte bij een rederij, en dat was in die jaren misère. Ik herinner
me nog de rijen ‘opgelegde’ schepen - later zouden we zeggen: in mottenballen van zijn en andere rederijen.
Van het Jordaanoproer van 1934, dat Hofland ook noemt, herinner ik me alleen
het eskadron bereden marechaussee dat ik de Marnixstraat zag inzwenken op weg
naar de Jordaan, onder applaus van de bourgeoisjongetjes, tot wie, naar ik vrees, ik
ook behoorde. Dat er werkloosheid was, wist je, maar persoonlijk merkte ik er daarvan
slechts de mannen die aan de deur kwamen om steun en, 's winters, je schaatsen
ombonden.
In Leiden, waar ik in 1936 aankwam, zette dit leven en marge van de crisis zich
voort. Eerder heb ik, ook in het licht van de steeds dreigender internationale toestand,
dit jaren van ‘onverantwoordelijke lichtzinnigheid’ genoemd. Niet iets waar ik met
trots op terugzie. Maar het waren ook de jaren van de Bonte Dinsdagavondtrein, van
‘We gaan naar Rome...’, van jazzconcerten van Cab Calloway in een bomvol
Concertgebouw. Wie wél werk had leefde in die jaren niet zo slecht (of kon zijn
kinderen dit laten doen).
Herhaalt de geschiedenis zich? Niemand weet het. ‘Mit Sicherheit bleibt alles
ungewiss’, vatte de Frankfurter Allgemeine vorige week de toestand samen. Er zijn
te veel onberekenbare factoren in het spel, zoals vertrouwen (of beter: gebrek eraan)
en angst, om de toekomst te kunnen voorspellen. Maar over 't algemeen profiteert
rechts van onzekerheid meer dan links. Tussen 1929 en 1937 stegen de partijen die
nu het CDA uitmaken, van 51,7 naar 52,7 procent (waarvan Colijns Partij van 11,6
naar 16,4) en daalde de SDAP (voorloper van de PvdA) van 23,8 op 21,9.
NRC Handelsblad van 04-12-2008, pagina 7

Hoe ontstaan revoluties?
Hoe ontstaan revoluties? Het romantische beeld wil dat het volk, door diepe nood
gedreven, in opstand komt en de zittende macht omverwerpt. De werkelijkheid is
eerder dat een volk dat aan de rand van de honger leeft, geen tijd en fut heeft om aan
andere dingen te denken dan te overleven. Er moet een klasse van mensen zijn die
de middelen heeft zich op te werpen als spreekbuis van de verworpenen der aarde en dan volgt het volk, maar ook niet altijd.
Zo begon, in grote trekken, de moeder aller revoluties: de Franse van 1789. De
klasse die toen de macht greep, bestond vooral uit gefrustreerde advocaten en
journalisten, die onder het oude regime niet voldoende succes hadden gehad. (Dat
onder dat regime succes, in beperkte mate, wel degelijk mogelijk was, hadden Voltaire
en andere Verlichters getoond.)
Maar er is nog iets anders nodig om een revolutionair klimaat te scheppen: de
jaren voorafgaand aan de revolutie, moeten niet alleen door doffe ellende worden
gekenmerkt. Nee, juist integendeel: door hoop, maar hoop waarvan de bodem
ingeslagen is. Er moeten enkele jaren van betrekkelijke voorspoed aan voorafgegaan
zijn, er moet voor velen licht aan het eind van de tunnel zijn verschenen - waaraan
plotseling, door misoogsten, natuurrampen of andere oorzaken, een eind is gekomen.
Doet dit patroon zich weer voor, nu de hele wereld op een depressie schijnt af te
stevenen zoals zij sinds de jaren dertig niet gekend heeft? In een land als China,
waarvan de economie de laatste decennia een fenomenale groei heeft gekend, die
miljoenen ongekende welvaart heeft bezorgd, zijn trekken ervan herkenbaar. Dat wil
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niet zeggen dat revolutie voor de deur staat, maar sociale onrust is er, zich uitend in
talloze plaatselijke rellen. De autoriteiten geven dat ook toe.
Een paar weken geleden zei Ian Buruma in het televisieprogramma Buitenhof dat
de welvaart van China gebaseerd was op een stilzwijgende afspraak tussen de zittende
macht, de communistische partij, en de groeiende klasse van technici,
wetenschapsmensen en intellectuelen: de laatsten zou het vooruitzicht van steeds
grotere welvaart en een beperkte mate van vrijheid gegarandeerd worden, mits zij
de macht aan de partij overlieten.
De grondslag is nu door de wereldcrisis, die ook in China toegeslagen heeft, aan
die afspraak ontvallen. De groei, die in 2007 nog 11,9 procent bedroeg, wordt voor
2009 op 7,5 berekend. China's export naar het Westen, vooral de Verenigde Staten,
heeft zwaar te lijden als gevolg van de crisis aldaar. Gevolg: sterke groei van de
werkloosheid. Miljoenen migrantenarbeiders keren uit Shanghai, Peking en andere
metropolen in het Oosten terug naar het platteland, waar de nieuwe rijkdom nog geen
tijd had gehad door te dringen. Zij vallen dus terug in armoede.
Zo te zien worden hiermee de voorwaarden vervuld voor een revolutionaire situatie,
al moeten wij voorzichtig zijn westerse patronen toepasbaar te verklaren op andere
samenlevingen. Met dit voorbehoud geldt dit ook voor een ander model van
emancipatie: India, dat ook de laatste jaren hoge groeicijfers heeft getoond en waarin
een hele klasse van hoogopgeleiden diensten verricht voor het westerse kapitalisme.
Ook daar heeft de crisis toegeslagen, en ook daar groeit de werkloosheid.
Ten slotte Rusland. De spectaculaire welvaartsgroei, overigens voornamelijk
beperkt tot de grote steden, was daar vooral te danken aan de hoge prijzen van olie
en gas. Die zijn nu plotseling gekelderd, met als gevolg dat ook daar grenzen aan de
groei te zien zijn en werkloosheid de kop opsteekt. In die drie gevallen lijkt plotseling
het licht dat aan het eind van de tunnel gloorde, weer veraf.
Natuurlijk probeert in die drie landen de zittende macht de sociale en politieke
gevolgen die de instorting, althans het uitstel, van het toekomstbeeld zal hebben, te
neutraliseren. Zij grijpt dan naar het nationalisme, ‘het laatste redmiddel van de
schurk’, zoals iemand dat eens genoemd heeft. In China speelt dan Tibet op; voor
India is de verleiding groot Pakistan de schuld te geven (zeker na de terreurdaad in
Mumbai); en voor Rusland is Amerika weer de boeman, die vuurtjes stookt in Georgië
en Oekraïne.
In het Russische geval komt daarbij dat het nog bezig is de vernedering van een
verloren oorlog, zij het een koude, te verwerken. Daar is de frustratie bijzonder groot.
Wat dat betreft, is een vergelijking met het Duitsland van de jaren twintig gepast:
ook dat land leed onder de gevolgen van een verloren oorlog en de als vernederend
ervaren Vrede van Versailles. Dat was op zichzelf nog niet genoeg om Hitler wind
in de zeilen te geven. Daarvoor was de economische crisis, die ook een eind maakte
aan de korte opleving onder Weimar, nodig. Het percentage van de NSDAP sprong
in de verkiezingen van 1928, 1930 en 1932 van 2,6 via 18,3 op 33,1.
Technisch gezien kwam Hitler niet via een revolutie aan de macht, maar dat deden
de Russische communisten in oktober 1917 ook niet (hun ‘revolutie’ was een
staatsgreep). Maar niemand zal ontkennen dat de communisten en de
nationaal-socialisten, eenmaal aan de macht, een revolutie teweeggebracht hebben.
Toen begon het bloed ook pas goed te vloeien.
En wat zullen de politieke gevolgen van de crisis in Europa zijn? Hoe zullen de
volksstammen die hun vakanties naar de wintersport, de costa's of Thailand - vakanties
waarvan hun ouders niet hebben kunnen dromen - als een verworven recht
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beschouwen, straks reageren, wanneer dat niet meer kan? Niemand weet het, maar
dat ze dit gelaten over zich heen zullen laten gaan, is onwaarschijnlijk. Alleen Amerika
toont, met Obama's overwinning, een hoopvoller beeld. Dat deed Roosevelt in 1933
ook - hetzelfde jaar waarin in Europa Hitler aan de macht kwam.
NRC Handelsblad van 11-12-2008, pagina 7

Opgeruimd staat netjes
Voor dit artikel - het laatste van dit jaar in deze rubriek - heb ik enkele uitspraken
bijeengeveegd die ik over het afgelopen jaar verzameld had, maar om de een of
andere reden niet in mijn wekelijkse artikelen had kunnen verwerken. Onder het
motto ‘opgeruimd staat netjes’ citeer ik ze vandaag alsnog, zonder enig verband. De
eerste is van Helmut Schmidt, bondskanselier van 1974 tot 1982, thans Duitslands
meest geraadpleegde elder statesman. Uit een interview in de Frankfurter Allgemeine
van 8 december:
‘De Duitse uitvoerquote ligt rond de 46 à 47 procent, de Amerikaanse onder de
10 procent. Dat betekent dat een keynesiaans recept vandaag in Amerika veel meer
uitzicht op succes biedt dan in Duitsland. Wanneer wij in Duitsland van staatswege
vraag scheppen, dan profiteren daar voor de helft buitenlanders van, die daarvan hun
invoer betalen. De Duitse staat kan dus geen conjunctuurpolitiek in z'n eentje met
uitzicht op succes voeren.’ (Ter vergelijking:Nederlands uitvoerquote bedroeg in
2007 59,1 procent.)
Schmidt brengt in het interview zijdelings ook Nederland ter sprake. De
interviewers vragen hem: ‘U bepleit een radicale zelfbeperking van de Duitse
buitenlandse politiek op Europa. Hebben de Duitsers dan geen roeping voor
wereldpolitiek?’ Schmidt: ‘Waarom zouden zij die moeten hebben?’ ‘Bijvoorbeeld
omdat wij handelsbelangen over de hele wereld hebben.’ Schmidt: ‘Die heeft Holland
ook.’ ‘Maar Holland is een beetje kleiner dan Duitsland.’ Schmidt: ‘Dat is zo, maar
het is net zo present in de hele wereld.’
Hieruit kan worden gelezen dat, als Duitsland volgens Schmidt al geen pretenties
op het gebied van de wereldpolitiek moet hebben, dan het kleinere Nederland helemaal
niet. Of Balkenende, Verhagen en Koenders het daarmee eens zijn? Een gevolg zou
zijn dat er aanzienlijk op de begroting van Buitenlandse Zaken bezuinigd zou kunnen
worden.
Overigens zou Schmidt zelf, zegt hij, het woord ‘zelfbeperking’ niet hebben
gebruikt, maar ‘ik heb er weinig begrip voor wanneer Duitse politici zich uiten over
problemen binnen andere staten ver weg van hier. Ik heb grote sympathie voor de
mensenrechten, maar ben zeer bezorgd wanneer in naam daarvan in werkelijkheid
politieke, laat staan strategische, doelen nagestreefd worden.’ Daar kunnen
Nederlandse politici natuurlijk nooit van verdacht worden!
Enigszins teleurstellend is Schmidts uitspraak, die ook als kop boven het interview
staat: ‘Es fehlt an persönlicher Führungskraft.’ Dit is de klacht die sinds
mensenheugenis aan elke borreltafel gehoord wordt. Als het waar is dat persoonlijk
leiderschap tegenwoordig ontbreekt, waar ligt dat dan aan? Daarover laat Schmidt
zich helaas niet uit.
Het antwoord op die vraag is misschien te vinden in een boekje van Alfred van
Staden, Leids hoogleraar Internationale Betrekkingen, dat net verschenen is: De roep
om leiderschap in de internationale politiek. Zijn de grote staatslieden verdwenen?
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(Van Gorcum, Assen). Het is geschreven uit verbazing ‘over het gemak en de
stelligheid’ waarmee ‘het voortbestaan van hardnekkige problemen’ doorgaans
‘toegeschreven (wordt) aan een gebrek aan leiderschap’. Alsof het vroeger allemaal
zo veel beter ging!
Een andere elder statesman, in dit geval Henry Kissinger (interview in Der Spiegel
van 18 februari): ‘De grote gebeurtenissen in de Europese geschiedenis voltrokken
zich onder het dak van sterke nationale staten. Voor de Europese volken was het
nooit een vraag of de natie ook offers van hen verlangen mocht. Nu zijn die oude
nationale staten in de Europese Unie opgegaan. De kracht van de nationale regeringen
om enig offer van hun burgers te verlangen is daardoor enorm afgenomen. De EU
roept immers niet dezelfde loyaliteiten op als de nationale staten vroeger deden. Er
is een vacuüm ontstaan tussen Europa's verleden en Europa's toekomst.’
In dezelfde zin de politicoloog Jos de Beus in de Internationale Spectator (januari
2008): ‘De doorsnee burger is een plaatselijke patriot, die Europese eenwording en
inmenging ervaart als een heerschappij door vreemden. De gewone burgers in de
natiestaten vertrouwen slechts op de vaardigheid en toezichthoudende instanties in
een nationale zichtbaarheid, nabijheid en beheersbaarheid’.
Een ‘scenario van verval en krimp van de EU, met in Nederland een
neutraliteitsreflex, is aannemelijk, maar ook schadelijk, bezien vanuit het algemeen
belang. De Nederlander is bezig de prudente progressiviteit uit het laatste kwart van
de twintigste eeuw in de huidige moeizame start van de nieuwe eeuw te ruilen voor
een behoedzame behoudzucht.’ (Blijkbaar heeft de samenstelling van de kabinetten
daar weinig mee te maken, want tussen 1975 en 2000 maakte de PvdA veertien jaar
deel van het kabinet uit en tussen 2000 en 2008 vier jaar.)
Ten slotte een uitspraak van Philip Stephens in The Financial Times van 28
november: ‘Er is iets wezenlijks aan de gang. Wat begon als een reeks pragmatische,
ad-hocacties van regeringen en centrale banken is bezig de grens tussen staat en
markt te verschuiven. Overheid is niet langer een vies woord.
De Amerikaanse en Britse regeringen hebben in feite hun bancaire stelsels
genationaliseerd. De banken doen alsof ze hun aandeelhouders nog verantwoording
verschuldigd zijn, maar dat is een charade. Ze kunnen alleen overleven met de
uitgesproken financiële garantie van de staat.’ (Of het arrest van het Brusselse hof
van beroep dat wil dat de verkoop van Fortis aan de Nederlandse staat en aan BNP
Paribas alsnog ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd wordt, dit ongedaan
kan maken?)
‘De markt heeft haar magische uitstraling verloren, maar wij weten niet of Obama
het gezag van de staat echt zal kunnen herstellen. De contouren van een nieuwe
ordening zijn dus verre van helder. Wat zeker is, is dat de zaken niet zullen kunnen
zijn als ze waren.’ Met deze boodschap gaan we het nieuwe jaar in. Tot over drie
weken.
NRC Handelsblad van 18-12-2008, pagina 9

2009
Gelukkig 2010!
‘Gelukkig 2010! 2009 slaan we over.’ Zo roepen, in een cartoon die ik vorige week
in een krant zag, een paar mensen een ander stel toe. Inderdaad, het net aangebroken
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jaar belooft een ‘inktzwart’ jaar te worden, als we Flip de Kam (in het dagelijks leven
hoogleraar Economie van de publieke sector) mogen geloven, die dit in zijn laatste
column van het vorige jaar schreef (NRC Handelsblad, 27 december). Pas in 2010
is er enige verbetering in zicht, beloven ons de deskundigen. Maar te oordelen naar
de leut en het lawaai waarmee ook deze keer de jaarwisseling werd gevierd, zijn de
meeste mensen nog niet doordrongen van de ernst van de toestand. Of waren dit
bezweringsrituelen? Of gewoon edite, bibite, post mortem nulla voluptas (eet, drink,
na de dood generlei genot)?
Ook in het woordgebruik vinden we die vlucht voor de werkelijkheid terug. Dat
we een crisis meemaken, zal niemand meer ontkennen. Maar wat is het eigenaardige
van een crisis? Dat de afloop gunstig of ongunstig kan zijn. Iedere dokter zal het u
kunnen vertellen: de zieke kan erbovenop komen, maar ook doodgaan. Maar iedereen
schijnt ervan uit te gaan dat het na deze crisis alleen maar weer beter wordt.
Ook de metafoor van ‘het licht aan het eind van de tunnel’ wordt lichtvaardig
gebruikt. Ik deed dit onlangs ook, wat mij op een correctie van een lezer kwam te
staan: er gloort, overdag tenminste, altijd licht aan het eind van de tunnel. Daar is
het een tunnel voor. De vraag moet dus luiden: zien wij dat licht op het ogenblik
gloren?
Maar als het nu eens geen tunnel was waarin wij ons bevinden, maar een gat zonder
uitweg, een gat waaruit we ons met de vingers moeten uitgraven, zoals
krijgsgevangenen uit hun Stalag? Niemand schijnt daar rekening mee te houden.
Integendeel, iedereen lijkt te geloven dat ‘prosperity is just around de corner’, zoals
president Hoover beloofde in het begin van de depressie. Het zou alleen maar slechter
worden.
Het punt is dat, zoals de sociaal-psycholoog Harald Welzer in een essay in Der
Spiegel van 29 december schrijft, ‘gebeurtenissen die het nageslacht als historisch
beschouwt, op het ogenblik van hun ontstaan of optreden zelden als zodanig worden
ondervonden’. Kafka schreef in augustus 1914 in zijn dagboek: ‘Duitsland heeft
Rusland de oorlog verklaard. -'s Middags zwemschool.’
De mensen reageren, anders dan bij orkanen en aardbevingen, bezorgd maar niet
panisch. Ze houden, aldus Welzer, ‘een ineenstorting van het financiële en
economische systeem eenvoudig voor onmogelijk’, terwijl we misschien al een point
of no return hebben bereikt, een punt van waar af de tot dusver verlopen
ontwikkelingen niet meer corrigeerbaar zijn, zeker als we het klimaat en de eindige
grondstoffen er nog bij tellen.
Natuurlijk zal dit op den duur ook politieke gevolgen hebben. Marc Chavannes
meent, in een overigens vlijmscherpe analyse van de ‘morele, mentale en politieke
crisis’ (NRC Handelsblad, 31 december), dat deze ‘een onmiskenbare kans voor het
democratische bestel’ biedt, want ‘de democratie is er om knopen door te hakken’ maar dan wel met ‘meer moed en spoed dan gebruikelijk in commissieland’.
Ik wilde dat ik nog zo betrekkelijk optimistisch als hij kon zijn. Kan het
democratisch bestel, met zijn verkiezingen om de vier of vijf jaar, die ‘morele, mentale
en politieke crisis’ aan? In hetzelfde nummer staat een reportage van Laura Starink
over de stemming in een Leids volkscafé: alle vaste klanten gaan op Rita Verdonk
stemmen (Wilders is de meesten te radicaal). En dat terwijl de crisis bij die klanten
nog niet merkbaar heeft toegeslagen.
Pim Fortuyn is hun idool, hoewel hij al zeven jaar dood is. Dit is een teken dat die
crisis al lang aan de gang is. De huidige kredietcrisis is er slechts een symptoom van.
‘Geestelijke omwentelingen zijn als mazelen’, schrijf Carry van Bruggen in haar
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Prometheus (1919), ‘precies afgelopen wanneer de uitslag (in de dubbele zin) zichtbaar
wordt’. De revolutie is de uitkomst (uitslag) van een proces (crisis) dat al lang aan
de gang was.
Zo gezien, moet de uitslag nog komen, en het is de vraag of onze democratische
instellingen in staat zullen zijn die te beheersen. Dit is te meer de vraag omdat de
revolutie zeker zal zeggen - en niet helemaal ten onrechte - namens het volk te
spreken, dus democratisch te zijn. Ook Fortuyn deed dat, evenals Verdonk en Wilders
- en op hun manier zijn ze nog oprecht ook.
Wij naderen hier de stelling van de vorig jaar overleden denker J.A.A. van Doorn,
verdedigd in een essay dat kenmerkend Herfsttij der democratie is genoemd, dat een
proces van verregaande individualisering, op zichzelf door de democratie gewenst
en bevorderd, ‘de vitaliteit van het politieke bestel heeft aangetast en het resterende
democratische potentieel verder dreigt uit te putten’.
Andere bedenking: de democratie uit zich nog steeds slechts in nationale gestalte.
Overal richten de ontevredenen hun doleanties aan het adres van hun eigen regeringen,
niet aan dat van bijvoorbeeld het Europese Parlement, dat voor hen een Fremdkörper
is. Welnu, de crisis is universeel, grensoverschrijdend, heeft zelfs Rusland en China
in haar greep. Dus: stel dat het kabinet-Balkenende de ‘moed en spoed’ kan opbrengen
die Chavannes, terecht, nodig acht - dan heeft dat nog geen enkel effect op de crisis,
tenzij alle andere landen eenzelfde spoed en moed aan de dag leggen. De kans daarop
is niet groot.
De huidige ‘morele, mentale en politieke crisis’, waarvan de kredietcrisis slechts
een afgeleide is, onderscheidt zich in zoverre van de crisis van de jaren dertig dat er
zich geen ander model aandient als schoonschipmaker, zoals communisme en fascisme
dat toen deden. In zoverre had Fukuyama in 1989 gelijk met zijn ‘einde van de
geschiedenis’ als politiek en intellectueel discours. Maar zijn conclusie dat liberalism
(wat iets anders is dan liberalisme) de grote overwinnaar van de Koude Oorlog is,
was op z'n minst voorbarig.
Zo bevinden wij ons, behalve in een crisis, ook in een ideologisch vacuüm. De
mens leeft niet van brood alleen, dus hier is de markt nog vrij voor iedere koopman
en koper.
Lees een vertaling van het stuk uit Der Spiegel van sociaal-psycholoog Harald
Welzer zaterdag in Opinie & Debat.
NRC Handelsblad van 08-01-2009, pagina 7

Zijn de grote staatslieden verdwenen?
‘Es fehlt an persönlicher Führungskraft’, zo citeerde ik vier weken geleden
oud-bondskanselier Helmut Schmidt uit een interview dat hij ter gelegenheid van
zijn negentigste verjaardag had gegeven. Dat is een klacht die sinds mensenheugenis
aan elke borreltafel gehoord wordt, schreef ik.
Maar, eerlijk is eerlijk, Schmidt heeft het, toen hij bondskanselier was (1974-1982),
niet aan ‘Führungskraft’ ontbroken. Als hij zichzelf als maatstaf neemt en daaraan
zijn opvolgers meet, dan heeft hij niet helemaal ongelijk. Toch blijft het enigszins
het gemopper van een oude man.
Schmidt zegt overigens niet waaraan het ligt dat er tegenwoordig geen
‘Führungskraft’ meer is. Zelf was ik geneigd dit toe te schrijven aan de steeds sterker
wordende bureaucratie. Van haar deskundigheid immers worden politici, in een
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steeds ingewikkelder wereld, steeds meer afhankelijk. Maar dat was het oordeel van
een leek.
Alfred van Staden heeft er langer en dieper over nagedacht. Hij is dan ook
hoogleraar Internationale Betrekkingen (in Leiden). Hij heeft er nu zelfs een boek
over geschreven: De roep om leiderschap in de internationale politiek: zijn de grote
staatslieden verdwenen?
Enigszins tot mijn voldoening zag ik dat Van Staden ook bureaucratisering als
een van de oorzaken van falend leiderschap noemt. Bureaucratie, zegt hij, ‘leidt tot
ontpersoonlijking van het gezag’. Zij is gericht op voorspelbaarheid en toepassing
van precedenten. Door haar ‘streven naar berekenbaarheid’ dreigt de bewindsman
‘gevangene van de gebeurtenissen’ te worden.
Maar Van Staden noemt ook andere oorzaken. Bijvoorbeeld ‘de teloorgang van
grote idealen’ - zeker na het einde van de Koude Oorlog. Jaren van vrede en welvaart
hebben de mensen minder ontvankelijk gemaakt voor ‘oproepen van leiders om
offers te brengen in lijf en goed’.
Dit doet denken aan wat de historicus Jacob Burckhardt al in 1870 schreef: ‘Het
overheersende pathos van onze dagen, de hang van de mensen naar een beter leven,
kan zich onmogelijk condenseren tot een werkelijk grote figuur.’ (Van Staden noemt
Burckhardt niet in zijn uitvoerige literatuur, terwijl hij toch notities voor een college
over ‘Die historische Grösse’ heeft nagelaten.)
Andere oorzaak: ‘Nationale regeringen hebben veel minder te vertellen dan
ogenschijnlijk lijkt. Elke leider van nu heeft veel minder greep op de nationale
economie dan die van vroeger. Toch wordt hij aangesproken en afgerekend voor
problemen die hun oorsprong over de grenzen vinden.’
Ligt dus de democratie aan de wortel van het probleem? Van Staden vermeldt wel
herhaaldelijk het groeiend verzet tegen wat elites met elkaar bekokstoven - een op
zichzelf niet ondemocratisch verschijnsel - maar de democratie zelf als mogelijke
oorzaak blijft buiten schot.
Wel noemt hij andere verschijnselen: de invloed van de massamedia, met hun
‘tendens tot versimpeling en reductie van complexe vraagstukken tot controverses
tussen personen’. Dit ‘werkt populistisch gedrag in de hand’. Ten slotte ook: de
aftakeling van politieke instituties als politieke partijen, vakbonden en parlement (en
zijdelings ook kerk). ‘Nu die instellingen geen bron van kracht meer zijn, hebben
leiders aan gezag ingeboet.’
In de tweede helft van zijn boek toetst Van Staden zijn theses aan het verloop van
de Europese integratie, die oorspronkelijk een project van een technocratische elite
was, lange tijd gedoogd, zo niet toegejuicht, door een generatie die de rampen van
de Tweede Wereldoorlog aan den lijve had meegemaakt. Volgende generaties zouden
blijken minder bereid te zijn die leiders te volgen.
Over Europa gesproken: kunnen de ‘vaders van de Europese eenheid’ grote
staatslieden genoemd worden? De Fransman Robert Schuman, die in 1950 de stoot
gaf tot het project dat uiteindelijk tot de EU zou leiden, was slechts vier jaar in een
positie waarin hij dit kon doen. Daarna verloor hij zijn invloed in eigen land - en dus
in Europa. In 1954 al beleefde het Europese project zijn eerste crisis, toen Frankrijk
zijn eigen plan voor een Europese defensiegemeenschap in de ijskast stopte, waaruit
het niet meer te voorschijn kwam.
‘Grote leiders zijn veelal het product van uitzonderlijke omstandigheden’, zegt
Van Staden. Die heersten toen Schuman met zijn plan kwam, maar daarna niet meer.
Ook Churchill zou zonder Tweede Wereldoorlog een markante politicus zijn gebleven,
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maar zonder grote aanhang. Bovendien is ‘groot’ een benaming die staatslieden
meestal pas na hun verdwijnen van het toneel, zo niet na hun dood, gegeven wordt.
Een ander algemeen verbreid, maar in wezen gemakzuchtig geloof, dat Van Staden
en passant even doorprikt, is dat het oplossen van politieke kwesties vooral een
kwestie van politieke wil is. De waarheid is dat politici doorgaans wél een mooi doel
willen bereiken, maar dat ze nog liever herkozen willen worden. Worden ze dat niet,
dan is dat mooie doel geen stap naderbij gekomen. Politici kunnen niet straffeloos
te ver voor de muziek vooruit lopen. Ook dat is een gevolg van de democratie.
NRC Handelsblad van 15-01-2009, pagina 7

De toekomst op hoop gebouwd
Wie was de eregast op het diner dat Barack Obama maandag gaf aan de vooravond
van zijn inauguratie tot 44ste president van de Verenigde Staten? En wiens gast was
hij de avond tevoren? Zijn eregast was John McCain, zijn Republikeinse
tegenkandidaat, die hij in november overtuigend had verslagen.
Het is alsof Joop den Uyl, kort na zijn klinkende overwinning van 1977 (tien zetels
winst voor de PvdA), zijn grote tegenstander Hans Wiegel voor een dineetje had
uitgenodigd in hetzelfde Haagse restaurant als waar, zes maanden later, Wiegel en
Van Agt de grondslag legden voor het kabinet-Van Agt, daarmee verhinderend dat
er, ondanks tien zetels winst, een tweede kabinet-Den Uyl kwam. Zo'n gezellig
dineetje tussen Den Uyl en Wiegel (als Den Uyls gast) zou niet goed gevallen zijn
bij de achterban van de eerste. Zo zou die achterban ook wel de wenkbrauwen gefronst
hebben als Den Uyl omstreeks dezelfde tijd gast zou zijn geweest bij de redactie van
De Telegraaf. En toch deed zich in Washington het equivalent daarvan voor, toen
Obama gast was bij een diner dat de conservatieve columnist George Will voor hem
gaf.
Nu is George Will een alom, ook bij de Democraten, gerespecteerd columnist.
Bekend is een column van hem waarin hij president Reagan kapittelde omdat deze
vrij baan gaf aan een kapitalisme dat zich niet ontzag, ter wille van de winst, allerlei
normen en waarden te veronachtzamen, zo niet te vernietigen, die de ware conservatief
hooghoudt. Conservatisme en kapitalisme zijn geen synoniemen. Maar Will had ook
enkele neoconservatieven, zoals Bill Kristol, uitgenodigd, die veel polemischer over
Obama hadden geschreven dan de bezadigde gastheer. Deze heeft dan ook nooit tot
de neoconservatieven behoord, die trouwens geen conservatieven zijn, want zij achten
de wereld maakbaar (of althans achtten dat, want Irak heeft hun ideeën tot een
bespotting gemaakt).
Met deze gebaren heeft Obama willen bewijzen dat hij een ‘vereniger en geen
verdeler’ wil zijn - om de woorden te gebruiken die president Bush bij zijn aantreden
in 2001 bezigde en die hij vervolgens in zijn later beleid, onder invloed van mannen
als Cheney, Rumsfeld en Karl Rove (zijn spin doctor), volkomen heeft gelogenstraft.
Voor deze intentie van Obama, een verzoener te willen zijn in plaats van een
partijman, zijn vooral irenisch-gezinden - en dat zijn we allemaal weleens - gevoelig.
Zij is een van de oorzaken van zijn aantrekkingskracht, maar zij is tegelijkertijd
politiek verstandig. Immers, de nood waarin Amerika verkeert vraagt om eenheid,
niet verdeeldheid.
Niettemin stelt Obama met deze grootmoedigheid jegens zijn tegenstanders de
liberals onder zijn aanhang teleur, zoals ook sommige van zijn benoemingen,
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bijvoorbeeld het aanhouden van Bush' minister van Defensie Gates, hen teleurstelden.
En dat hij dominee Rick Warren, een bekende homohater, heeft gevraagd bij zijn
inauguratie het gebed uit te spreken, begrijpen ze helemaal niet.
Een van die liberals, het Democratische Congreslid Barney Frank, schrijft Obama's
vredelievendheid toe aan zijn wens geliefd te worden. Als dat waar is, dan verraadt
hij daarmee een typisch Amerikaanse karaktertrek. In tegenstelling tot andere
imperiumbouwers, zoals de Engelsen of de Russen, die zich nooit iets aangetrokken
hebben van wat anderen over hen dachten, willen de Amerikanen geliefd zijn. Dat
is sympathiek, maar kan ook een zwakte zijn.
Barney Frank stelt daar president Roosevelt tegenover, die zei de haat die de
Republikeinen jegens hem koesterden te verwelkomen. Inderdaad kon Roosevelt,
anders dan het beeld dat velen, vooral in Europa, van hem hebben, keihard zijn. Zo
liet hij de Amerikaanse staatsburgers van Japanse afkomst in 1941, toen Amerika
met Japan in oorlog was geraakt, opsluiten in concentratiekampen. Een mildere versie
van Guantánamo.
Ook president Obama zal misschien niet die hardheid, maar toch hardheid moeten
tonen, als dat nodig is. In de binnen- en in de buitenlandse politiek. Anders zal hij,
net als zijn voorganger Jimmy Carter (1977-1981), na één ambtstermijn al van het
toneel verdwijnen. Want de wereld wordt niet door apostelen geregeerd, maar eerder
door mensen als Poetin, die naar eigen goeddunken de gaskraan open- of dichtdraait.
Of anderen in de kou komen te zitten kan hun niets schelen.
Maar voorlopig laven we ons aan Obama's woorden. Ja, als redenaar heeft hij zich
al een groot en inspirerend man getoond. Maar wat is van die woorden eigenlijk
beklijfd dan ‘Yes, we can’ - onmiddellijk in een rede nagebootst door de
fractievoorzitter van de PvdA? Ongetwijfeld zullen ook uit zijn inauguratierede van
dinsdag passages in de collectieve herinnering blijven. Maar op de daden komt het
aan.
Daarover valt niets te zeggen. Dat kan Obama niet verweten worden, want de
toestand van het land waarvan hij nu de leiding op zich heeft genomen, is vol van
onzekerheden, evenals de wereld dat is. Die onzekerheden zijn groter dan enige
president na Franklin Roosevelt onder ogen heeft moeten zien. De wereld kan slechts
hopen dat hij slaagt, en hoop heeft hij ons volop weten te geven. Hij geeft ons niet
in de laatste plaats hoop omdat hij, naar eigen zeggen, een bewonderaar is van de
theoloog en filosoof Reinhold Niebuhr, de man die in zijn Moral Man and Immoral
Society ons heeft geleerd dat de mens goed kan zijn, maar dat hij, in al zijn goedheid,
een maatschappij kan maken die het tegendeel van goed is. Obama moet zich dus
bewust zijn van het tragische in het menselijk bestaan. Daarin is hij dan een
uitzonderlijke Amerikaan.
NRC Handelsblad van 22-01-2009, pagina 9

Een ideeënman en non-conformist
De vorig jaar overleden socioloog J.A.A. van Doorn kennen de meesten van ons als
publicist. In de laatste decennia van zijn leven schreef hij immers veelvuldig in de
pers, onder andere een tijdlang in deze krant. In het laatste nummer van het
kwartaalschrift Sociologie herdenkt zijn Groninger vakgenoot J.E. Ellemers hem als
wetenschapsman, maar wat hij zegt over de socioloog Van Doorn geldt ook voor de
journalist Van Doorn.
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In Ellemers' ogen is Van Doorn ‘vooral een “ideeënman”. Zijn sterke punt is dat
hij aan de hand van flitsende ideeën en treffende voorbeelden verschijnselen weet
te benoemen en te analyseren die - op dat moment - zeer verrassend en vernieuwend
zijn’.
Van Doorns stijl van werken noemt Ellemers ‘sterk schetsmatig’. Van Doorn zelf
erkent dat ook: herhaaldelijk spreekt hij van eigen wetenschappelijk werk als een
‘schetsontwerp’, een ‘frontverkenning’, een ‘voorlopige notitie’. Hij gooit balletjes
op en wacht af of en hoe die opgevangen worden. Graag is hij in de discussie ‘bereid
zijn analyses te herzien of terug te nemen’. ‘Tja, zo zou je het ook kunnen zien’, zei
hij eens naar aanleiding van een eerdere kritiek op een collega.
Enigszins raadselachtig vindt Ellemers het dat Van Doorn allerlei ontwikkelingen
in het politieke en publieke bestel wel uitvoerig - meestal steeds negatiever analyseerde, maar vaak halverwege bleef steken. Had hij bijvoorbeeld zijn kritiek
op ‘de vloek van het populisme’ en de ‘gemakzuchtige media’ niet moeten uitwerken
tot een analyse van het ‘culturele klimaat van het alledaagse postmodernisme’, dat
hij slechts terloops noemde?
Misschien komt zo'n uitwerking in zijn eerlang te verwachten, postume boek
Nederlandse democratie, waarvan op 2 januari HP De Tijd, een van de persorganen
waarin hij een column schreef, het hoofdstuk ‘Herfsttijd der democratie’ publiceerde.
Hierin spreekt hij (vragenderwijs) van de ‘ontaarding van wat tot nog toe als
democratie is aangemerkt’.
Het hoofdstuk eindigt met de (eerder door mij geciteerde) opmerking dat het proces
van individualisering dat wij de laatste decennia hebben meegemaakt, ‘de vitaliteit
van het publieke bestel (heeft) aangetast en dreigt het resterende democratische
potentieel verder uit te putten’. De democratie als slang die in zijn eigen staart bijt
of als Kronos die zijn eigen kinderen verslindt?
Was Van Doorn inderdaad de conservatieve denker waarvoor hij wel werd
gehouden? Ellemers stelt de vraag wel, maar weet het antwoord niet. Zelf is Van
Doorn, voor zover ik weet, nooit verder gekomen dan ‘Conservatieve gedachten over
wetenschap en maatschappij’, zoals de titel van de diesrede luidt die hij in 1976 als
rector van de Rotterdamse Erasmus Universiteit hield.
Het thema was op zichzelf al provocerend genoeg - zeker in die tijd, waarin het
kabinet-Den Uyl, het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit gekend heeft,
aan de macht was en de PvdA het jaar daarna tien zetels zou winnen. Uit die rede
blijkt duidelijk dat Van Doorn op z'n minst enige sympathie heeft voor een
conservatieve benadering van de problemen waarvoor wetenschap en maatschappij
zich gesteld zien.
‘Als historisch verschijnsel en als maatschappelijke stroming is conservatief
duidelijk te omlijnen: het verkiest continuïteit boven het ideale, vertrouwen in
gegroeid-zijn boven geconstrueerd-zijn, het concrete boven het abstracte, de
levenservaring boven de school.’
Het conservatisme komt daarmee ‘in botsing met de neo-Verlichting van onze
dagen: het geloof in de onbeperkte veranderbaarheid en vervormbaarheid van de
mens en van wat heet de “maakbaarheid” van de samenleving’. Zonder dat hij het
met zoveel woorden zegt is het duidelijk welke vorm van denken Van Doorns
voorkeur heeft.
In die geest acht hij het dan ook ‘logisch uit te gaan van de kernstelling van het
conservatisme, die bestaat in de opvatting dat mens en maatschappij principieel
imperfect zijn en niet openstaan voor perfectionering’. Het betekent ‘dat wij de

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

hantering van wetenschappelijke resultaten, zeker met betrekking tot de sfeer van
de mens, met enig conservatisme willen beoefenen’.
Deze woorden zullen, zeker in die dagen, er bij sociologen, die toen algemeen
geacht werden links te zijn, niet in zijn gegaan als Gods woord in een ouderling. Nog
meer bevreemding zal Van Doorn bij hen gewekt hebben met zijn opmerking dat
‘veel sociologie uitgesproken conservatief georiënteerd’ is, namelijk in die zin dat
‘de socioloog meer dan wie dan ook doordrongen is van het besef dat sociale relaties
en maatschappelijke orde uiterst kwetsbaar zijn’.
Men ziet het: Van Doorn was de non-conformist zoals Ellemers hem in zijn
herdenkingsartikel beschrijft. Maar een voorzichtige non-conformist, want zijn
geweldige eruditie - en ook misschien zijn temperament - behoedde hem ervoor al
te stellige uitspraken te doen. Met zijn vragen zette hij zijn lezers aan het denken.
Of verwachten de lezers van de wetenschapsman én van de columnist liever stellige
uitspraken, of op z'n minst: antwoorden, dan vragen? Zo ja, dan voorspelt dat niet
veel goeds voor de democratie, althans in de vormen waarin zij ‘tot nog toe als
democratie is aangemerkt’.
NRC Handelsblad van 29-01-2009, pagina 9

De verborgen kloof
‘Als je het Amerikaanse volk wilt leren kennen, dan moet je elke zondag een
kerkdienst bezoeken.’ Deze raad gaf Stalin, die nooit in Amerika was geweest, Andrej
Gromyko, die later jarenlang minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie
zou worden, mee toen deze in het begin van de jaren dertig als jong diplomaat naar
de pas geopende ambassade in Washington zou vertrekken.
Een verrassende raad van deze alleenheerser over een land dat het atheïsme
propageerde, maar een goede raad. Immers, toen al was de godsdienst niet weg te
denken uit het Amerikaanse openbare leven. Wanneer er nu dus wordt gesproken
over een groeiende kloof in cultuur en mentaliteit tussen de Verenigde Staten en
Europa, dan was die er toen al.
En toen ik zelf ruim twintig jaar later een vierjarig verblijf in de Verenigde Staten
beëindigde, was mijn conclusie dat de godsdienst een wezenlijk andere plaats innam
in de Amerikaanse dan in de Europese samenleving - althans de samenleving van
Noordwest-Europa, maar toch ook van een katholiek, maar grotendeels geseculariseerd
land als Frankrijk.
Zeker, dit fundamentele verschil had geen merkbare invloed op de politieke relatie
tussen Amerika en West-Europa. Die waren toen vast verbonden in de
Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Ook ikzelf was toen een Atlanticus, meer
dan een Europeaan - om de eenvoudige reden dat, zolang de Sovjet-Unie als een
bedreiging werd gezien, Amerika de enige mogendheid was die de Europese veiligheid
kon waarborgen, waartoe geen enkel Europees land, ook niet een verenigd Europa,
in staat was.
Maar dat betekende wèl dat, wanneer eenmaal dat gevoel door de Sovjet-Unie
bedreigd te worden, zou verdwijnen - en dat gebeurde met de val van de Muur in
1989 en zeker na de verdwijning van de Sovjet-Unie zelf in 1991 - die Europese
afhankelijkheid van Amerika allengs minder zou worden. Ook Amerika zou Europa
minder nodig hebben. Zie het unilateralisme van Bush jr. En de eersten die Obama
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na zijn inauguratie opbelde, waren niet de Europese leiders, maar Abbas, Olmert,
Mubarak en de koning van Jordanië.
Nu Nederland zich dit jaar opmaakt om het vierhonderdjarig bestaan van New
York - toen Nieuw-Amsterdam - te vieren, zal in de vele toespraken die dan gehouden
zullen worden, op deze verandering in de Amerikaans-Europese - in dit geval ook:
Amerikaans-Nederlandse - relatie zeker niet de klemtoon gelegd worden. Naar buiten
toe zal alles koek en ei lijken. En waarom ook de feestvreugde bederven door zure
opmerkingen?
Niettemin is de overeenkomst tussen Amerika en Europa in veel opzichten meer
schijn dan wezen - en dat niet pas sinds Bush jr. Het is weer de plaats die de
godsdienst in de samenleving inneemt, die het verschil uitmaakt. In Amerika is de
godsdienst een centraal element in de samenleving, in Europa wordt hij steeds meer
naar de rand gedrukt.
‘Religie en samenleving zijn in Amerika zo nauw met elkaar verbonden, dat het
praktisch onmogelijk is de ene te begrijpen zonder rekening te houden met de andere’,
aldus een Amerikaanse godsdienstsocioloog. Dat is niet het geval in een grote stad
als New York, waartoe de Amerikaanse ervaring van veel Nederlanders zich beperkt,
maar zodra je in de forensenplaatsen komt - om niet te spreken van het platteland is de kerk het middelpunt van allerlei sociale activiteiten, meer nog dan de golfclub.
We spreken niet van de fundamentalistische kerken, die vanouds welig in het
zuiden tieren, ook niet van de kerken die hun aanhang bij de zwarte bevolking vinden,
maar van de ‘gewone’ kerken: methodisten, presbyterianen, episcopalen. De
verschillen tussen deze zijn meestal niet groot, en wisseling van kerkgenootschap
komt dan ook veel voor - vaak als gevolg van verandering in sociale status.
Ook de rooms-katholieke kerk hoort in dit rijtje, want die is eveneens
geamerikaniseerd. Dat was Tocqueville 175 jaar geleden ook al opgevallen. President
Eisenhower (1953-1961) heeft het eens kernachtig uitgedrukt: ‘Ons regeringstelsel
heeft geen zin, wanneer het niet gegrondvest is in een diepgevoeld religieus geloof,
en het kan mij niet schelen welk geloof’ (mijn cursivering). De eerder geciteerde
godsdienstsocioloog spreekt dan ook van protestantisme, katholicisme en judaïsme
als de drie takken van de Amerikaanse religie.
Je zou ook kunnen zeggen dat, terwijl in Europa de samenleving grotendeels
geseculariseerd is, het in Amerika de godsdienst is waarmee dat gebeurd is. Daar is
het niet zozeer de mens die God dient alswel God die gemobiliseerd wordt om de
mens en zijn doeleinden te dienen. Kortom, een diesseitig geloof, dat zich weinig
raad weet met lijden en dood en welks zondebegrip weinig existentieel is, zich
beperkend tot zulke aardse zaken als overspel.
Zal het onder Obama heel anders worden, zoals zijn miljoenen vereerders in Europa
hopen? Vergis je niet: ook hij is gelovig. ‘God roept ons op om vorm te geven aan
een onzekere lotsbestemming’, zei hij in zijn inauguratierede. Wanneer een Nederlands
politicus dit zegt, wordt hij door de café-intelligentsia met hoon overladen en voor
hypocriet uitgemaakt. Hoe zou het komen dat dit met Obama nog niet gebeurd is?
Waarom heb ik het zojuist verschenen boek van Ronald Havenaar: Eb en vloed.
Europa en Amerika van Reagan tot Obama niet genoemd, waarin hij ook spreekt
over die kloof? Om twee redenen: 1. ik heb dit boek nog niet gelezen; 2. de kloof
dateert van ver vóór Reagan, al zijn de diepste oorzaken ervan lang verborgen
gebleven.
NRC Handelsblad van 05-02-2009, pagina 7
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Geen eenheid zonder afval
Er moet in de sociologie de een of andere wet bestaan - en zo niet, dan wordt zij
hierbij afgekondigd - die wil dat de leider van een collectiviteit - club, staat of kerk
- meer waarde hecht aan het behoud van eenheid en cohesie binnen die collectiviteit
dan aan de betrekkingen met de buitenwereld. (In zekere zin versterkt een vijandige
buitenwereld zelfs de cohesie binnen de collectiviteit.) Paus Benedictus XVI bevestigt
als 't ware die wet. Zijn besluit de excommunicatie van de groep rond de afvallige
bisschop Lefeb-vre ongedaan te maken en daarmee dit schisma op te heffen, is
genomen zonder rekening te houden met de reacties van de buitenwereld, in het
bijzonder van de joodse gemeenschap. Dat laatste vooral is kras omdat een van de
vier bisschoppen die Lefebvre nog vóór zijn dood heeft gewijd, de Brit Williamson,
ontkent dat in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen joden zijn vermoord (hij beweert
overigens ook dat de aanval op de New Yorkse Twin Towers op 11 september 2001
niet het werk was van moslimterroristen, maar van de CIA). Vooral de wederopneming
van deze zonderling heeft verontwaardiging alom gewekt.
Nu heeft het Vaticaan, geschrokken van die reacties, de verklaring afgegeven dat
de reballotage van de dissidenten ervan afhankelijk is of zij de resultaten van
Vaticanum II (het Tweede Vaticaanse Concilie van 1962-1965, dat allerlei
hervormingen invoerde) erkennen. En wat Williamson betreft: de paus zou, op het
ogenblik van zijn besluit tot de-excommunicatie, niet bekend zijn geweest met zijn
vreemde ideeën.
Hierbij twee aantekeningen. In de eerste plaats had de paus zelf al twijfel geuit
over Vaticanum II. Zo schreef hij in zijn Herinneringen: ‘Ik geloof dat de crisis die
wij thans in de kerk beleven, in belangrijke mate te maken heeft met de ontaarding
van de liturgie.’ Hij verwijst hier naar de afschaffing van de Latijnse mis (die hij
inmiddels weer toegelaten heeft).
Hier wil ik een goed woordje voor de paus inlassen: de afschaffing van de Latijnse
mis is inderdaad een fout van de kerk geweest. Zij beschouwt zich als een corpus
mysticum, en elk mysterie vereist een geheimtaal. De gelovigen voelen dan, ook (of
zelfs: juist) wanneer zij die taal niet verstaan, des te meer deel te hebben aan het
mysterie. Een mis in eigen taal maakt hen tot gewone mensen. Terug naar de paus
zelf. Met zijn twijfel omtrent Vaticanum II staat hij dichterbij de afvallige
bisschoppen, die dit geheel afwijzen, dan bij de hervormingsgezinden in zijn kerk,
maar als ‘dienaar der eenheid’ (zoals hij zichzelf noemt) kan hij geen schisma dulden.
Hij kent de gedachten van de groep rondom wijlen bisschop Lefebvre heel goed,
want hij heeft in 1988, toen hij nog prefect van de congregatie van de geloofsleer
was, met hem onderhandeld (zonder succes overigens). Het klinkt daarom
onwaarschijnlijk wanneer hij nu laat zeggen niets van Williamsons waanzinnige
ideeën te hebben geweten. Of is dit het zoveelste bewijs van de wereldvreemdheid
van deze studeerkamergeleerde?
Hoe dit ook zij - na zijn rede in Regensburg in 2006, waarmee hij de moslimwereld
voor het hoofd stootte, heeft hij nu de joden, en allen die met hen solidair zijn,
beledigd. En alles voor niets misschien. Het moet immers nog blijken of de dissidenten
de eis van volledige erkenning van Vaticanum II zullen aanvaarden. Daarmee zouden
zij de reden van hun bestaan opgeven. Williamson heeft intussen verklaard niet op
korte termijn bereid te zijn zijn uitspraken te herroepen.
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De ophef die de paus ook in eigen kerk met zijn uitspraken en beslissingen heeft
veroorzaakt, moet voor hem nog het meest teleurstellende zijn. Daaruit blijkt dat de
hervormingen van Vaticanum II bij de gelovigen toch meer steun vinden dan hij, die
de wereld niet tot zich laat doordringen, wellicht verwacht. Of zou hij die steun zien
als een bevestiging van zijn vrees voor het ‘modernisme’ en de ‘dictatuur van het
relativisme’, die hij een groter gevaar lijkt te achten dan de ideeën van de
ultraconservatieve dissidenten, wie hij de hand toesteekt? Sommigen hebben vroeger
al gesproken van een ‘protestantisering’ van de rooms-katholieken. Die term is onjuist
voor zoverre die ontwikkeling niet het resultaat is van protestantse zendingsijver,
die niet bestaat (althans in Europa). Maar het leven in een geseculariseerde
samenleving heeft vele rooms-katholieken niet onaangetast gelaten, en in zoverre
als secularisering de vrucht is van het protestantisme (meer dan van het
rooms-katholicisme in elk geval), is die term niet onjuist. Het ontstaan van het CDA
is in zekere zin uiting van dit verschijnsel. De paus moet dit opgeven van de
rooms-katholieke identiteit in politicis een gruwel zijn geweest.
Volgens de theoloog Jean-Pierre Wils, die om de wedertoelating van Williamson
de kerk verliet, heeft de paus vermoedelijk het grotendeels geseculariseerde Europa
al opgegeven (interview in de Volkskrant, 2 februari). Als dat waar is, dan zou het
ijveren van de paus voor het behoud van de eenheid averechts werken.
Op 2 december 1991 schreef de godsdienstsocioloog pater Walter Goddijn in deze
krant: ‘De vraag is eigenlijk: hoe een systeem te hervormen zonder schisma?’ Moet
de vraag onder paus Benedictus, die weinig van hervormingen wil weten, niet veeleer
luiden: hoe de eenheid te behouden zonder de afval te riskeren van talloze verlichte
gelovigen, waartegen de terugkeer van een traditionalistische sekte van zo'n 150.000
volgelingen getalsmatig niet opweegt?
NRC Handelsblad van 12-02-2009, pagina 7

Een andere wereld
In de jaren dertig zag je in de straten van Londen soms werklozen - vaak waren het
veteranen van de Eerste Wereldoorlog - met kleurkrijt op de trottoirs grote
afbeeldingen maken van bekende schilderijen van de National Gallery. Wanneer het
werk af was, schreven ze eronder, naast de pet waarin voorbijgangers hun penny
konden deponeren: ‘All my own work.’
Nu, dat kan ik niet zeggen van wat er nu volgt. Wat is het geval? Als niet-katholiek
met een protestantse achtergrond - mijn familie heeft nogal wat predikanten
voortgebracht - heb ik me vorige week op glad ijs begeven, toen ik over de crisis
schreef die de paus had ontketend door de excommunicatie van vier traditionalistische
bisschoppen, onder wie een die beweert dat er geen ‘Auschwitz’ is geweest, op te
heffen.
Glad ijs - want onbekend met de fijne kneepjes van de rooms-katholieke kerkleer
en -orde, heb ik daarbij een paar uitglijders begaan. Prof. Marcel Broesterhuizen,
theoloog aan de Katholieke Universiteit Leuven, maakte mij daar vriendelijk op
opmerkzaam. Zijn groter gezag op dit gebied aanvaardend, wil ik nu - bij wijze van
correcties, waarop de lezer recht heeft - hier verder, in grote trekken, weergeven wat
hij mij schreef. Wat nu volgt is dus niet ‘all my own work’.
In de eerste plaats had ik geschreven dat de paus, door de excommunicatie van de
vier bisschoppen ongedaan te maken, ook het schisma had opgeheven. Nee, zegt
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prof. B., ‘opheffing van de excommunicatie houdt alleen in dat men in gesprek gaat
met elkaar, maar de vier bisschoppen mogen nog steeds niet als zodanig functioneren
in de kerk’. Zij blijven wat heet ‘gesuspendeerd a divinis’. ‘Dat betekent ook dat een
katholiek nog steeds niet naar een mis mag gaan die door deze mensen wordt
opgedragen.’ Het schisma is dus niet opgeheven.
Vervolgens schrijft hij dat - anders dan de indruk die ik wellicht gevestigd heb de hervormingen die het Tweede Vaticaanse Concilie heeft ingevoerd, heel wat meer
inhouden dan de hervorming van de liturgie. Die is eigenlijk maar bijzaak.
‘Kernpunten betreffen de kerkvisie, de visie op de oecumene, op de andere
godsdiensten, op de relatie tussen kerk en wereld. De paus heeft duidelijk gezegd
dat herstel van de eenheid alleen mogelijk is als deze kernpunten van Vaticanum
worden onderschreven’ (wat de vier bischoppen nog niet hebben gedaan).
Verder had ik geschreven dat de kerk zich als een corpus mysticum ziet en dat elk
mysterie een geheimtaal vereist: dus mis in het Latijn, dat weinige gelovigen verstaan.
Prof. B. schrijft: corpus mysticum betekent ‘dat de kerk zichzelf, maar heel de
gemeenschap van gelovigen (die verder reikt dan de zichtbare kerk zelf) ziet als het
lichaam van Christus. Dit is overigens geen exclusief katholieke leer. De vrijgemaakte
gereformeerden spreken over de kerk als het verrijzenislichaam. Dat is gewoon
hetzelfde.
De leer van het Mystiek Lichaam heeft niets met de oude liturgie te maken, maar
met de opvatting dat gelovigen als een lichaam met elkaar verbonden zijn en in die
eenheid Christus tegenwoordig stellen in de wereld. Dat besef is niet verloren gegaan
door de hervorming van de liturgie, maar doordat die hervorming op drift geraakt is
en het gemeenschapsbesef in samenhang met de secularisatie verdwenen is.’
Wat bisschop Williamson betreft, die ‘Auschwitz’ ontkent: ik had geschreven dat
hij weer tot de kerk was toegelaten. Prof. B.: ‘Er is alleen een excommunicatie
opgeheven, maar van wedertoelating of rehabilitatie is geen sprake.’ Ook verwerpt
hij de mening dat de paus het geseculariseerde Europa heeft opgegeven. Juist omdat
de eenheid voor katholieken een centraal gegeven is, wil de paus de deur van de
dialoog naar zoveel mogelijk christenen openzetten.
‘Zijn verwachting is daarbij geweest dat, als die deur zou open worden gezet en
Vaticanum II zou worden aanvaard, verschillende onjuiste opvattingen wel zouden
worden bijgesteld. Dat is naïef, want het is niet onwaarschijnlijk dat Williamson
door zijn uitlatingen willens en wetens een bom onder dit proces heeft willen leggen.’
Overigens zal de paus ‘wel geweten hebben van het feit dat de broederschap (van
de vier afvallige bisschoppen) het conciliedocument Nostra Aetate (dat de Joden nog
steeds het volk zijn van het eerste verbond, dat door het nieuwe verbond niet
verbroken is) niet aanvaardt’, maar dat betekent op zichzelf nog geen antisemitisme
of negationisme (ontkenning van ‘Auschwitz’).
Tot zover prof. Broesterhuizen, die overigens niet de enige lezer is van wie ik een
reactie ontving. Een hunner maakt mij erop opmerkzaam dat Vaticanum II de Latijnse
mis niet, zoals ik schreef, heeft afgeschaft. Het heeft slechts toegestaan dat de mis
in de volkstaal wordt gehouden, ‘maar het Latijn bleef, ook onder de nieuwe ritus
gebruikt worden, ja zelfs aanbevolen’.
Het is niet mijn bedoeling met degenen die mij geschreven hebben en die ik voor
hun reacties dank, in discussie te gaan. Daarvoor ben ik niet thuis genoeg in de
rooms-katholieke kerkleer en -orde. Die wereld blijft mij vreemd. Maar de wereld
is vol van elkaar vreemde werelden en culturen, die wij niet hoeven te doorgronden
om soms toch indrukwekkend te vinden.
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NRC Handelsblad van 19-02-2009, pagina 7

Welke gemeenschappelijke waarden?
Europa's geestdrift voor Obama wordt vooralsnog niet beloond door een grotere
belangstelling van de nieuwe president voor ons werelddeel. De eerste
kennismakingstour die zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, maakte,
voerde haar naar Japan, Indonesië, Zuid-Korea en China. Een duidelijke
prioriteitskeuze - althans op langere termijn.
Want op kortere termijn vraagt natuurlijk het Midden-Oosten de meeste aandacht:
Palestina, Irak, Iran en Afghanistan. Naar het laatste land stuurt Obama 17.000
militairen extra, bovenop de daar al aanwezige 70.000. Hij verwacht kennelijk van
zijn Europese bondgenoten een soortgelijke bijdrage, maar de respons is lauw, zo
niet afwijzend.
Dit gebrek aan geestdrift is, gezien de uitzichtloze situatie in dit land, waar vroegere
imperia zich ook de tanden op stuk hebben gegeten, misschien begrijpelijk, maar het
contrasteert wél met de adoratie die Obama nog kort geleden alom in Europa ten
deel viel. In elk geval zal het er niet toe leiden dat Obama meer zal luisteren naar de
wijze raadgevingen van de Europeanen.
De Amerikaans-Europese verhouding is dan ook niet afhankelijk van de inzichten
of grillen van deze of gene president en nog minder van de mate van sympathie die
deze of gene president in Europa weet te wekken, maar van ‘objectievere’ feiten,
zoals de machtsverschuivingen die zich in de wereld aan het voltrekken zijn. Díé
bepalen, in laatste aanleg, de prioriteitskeuze van Obama, net zo goed als die van
Bush.
President Nixon hield daar al rekening mee toen hij, de geharnaste anticommunist,
in 1972 een stilzwijgend bondgenootschap sloot met het China van Mao Zedong,
daarmee de Sovjet-Unie schaakmat zettend. Hierbij was geen enkele ideologische
affiniteit of persoonlijke sympathie in het spel. Het is een illusie te menen dat Obama
zich in zijn prioriteitskeuzen wél door die factoren zal laten leiden.
Is die ideologische affiniteit tussen Amerika en Europa overigens wel zo groot?
Zeker, beide hangen grosso modo dezelfde regeringsvorm, de democratie, aan; en
beide belijden ogenschijnlijk dezelfde godsdiensten. Dat schept een band, maar
tegelijkertijd schept het de illusie van een grotere eenheid dan in werkelijkheid bestaat.
Want het komt ten slotte aan op de wijze waarop democratie en godsdienst aan deze
en gene zijde van de oceaan beleefd worden, en die is heel verschillend.
Drie weken geleden wees ik hier op die verschillen. Samenvattend schreef ik: ‘In
Amerika is de godsdienst een centraal element in de samenleving, in Europa wordt
hij steeds meer naar de rand gedrukt.’ En: ‘Terwijl in Europa de samenleving
grotendeels geseculariseerd is, (is) het in Amerika de godsdienst waarmee dat gebeurd
is.’ Dat zijn enorme verschillen, die, langs onnaspeurbare wegen, ook hun invloed
op de politieke verhouding doen gelden -zeker wanneer geopolitieke verschuivingen
toch al tot een onderlinge verwijdering leiden.
Intussen heb ik in Ronald Havenaars laatste boek, Eb en vloed: Europa en Amerika
van Reagan tot Obama, gelezen dat hij tot soortgelijke waarnemingen komt: terwijl
in Europa het christendom ‘gemarginaliseerd is in het openbare leven’, zijn in Amerika
‘kerk en samenleving hecht aan elkaar verbonden’, ja is de religieuze beleving ‘een
kernelement in het Amerikaanse zelfbewustzijn’.
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‘Deze dichotomie heeft de term culture gap opgeleverd. Europa en Amerika zijn
sinds de jaren 80 uit elkaar gegroeid als gevolg van groeiende conflicten over
“waarden”, die vaak een religieuze connotatie hebben. De twee continenten worden
gespleten door de dienst aan God.’ Kenmerkend zijn, wat dat betreft, de woorden
van een Amerikaanse senator die over de zogenaamd gemeenschappelijke waarden
zei: ‘Welke gemeenschappelijke waarden? Zij (de Europeanen) gaan niet eens naar
de kerk.’
Bij deze analyse moet echter wél aangetekend worden dat die verschillen al lang
vóór de jaren 80, dus lang vóór Reagan, bestonden. Zijn voorganger, de lekenpreker
Jimmy Carter, was ook een Europa wezensvreemde figuur. Maar die verschillen
bleven lange tijd uit het zicht. Vandaar de kop boven mijn artikel van 5 februari: ‘De
verborgen kloof’.
Er is nog een andere kloof waar Havenaar op wijst: de kloof tussen ‘een afkeer
van initiatief’ aan Europese kant en de ‘voorliefde van het Amerikaanse conservatisme
voor dynamiek en strijdbaarheid’. Dat conservatisme lag al in de Amerikaanse
revolutie van 1776 besloten: ‘men hoefde de sociale orde niet omver te werpen om
de vrijheid te veroveren.’ (Ook de Nederlandse opstand tegen Spanje is daarom wel
eens een conservatieve revolutie genoemd.)
Het Europese conservatisme is, anders dan het Amerikaanse, niet dynamisch en
strijdbaar, maar afkerig van initiatief en risico. Het omvat volgens Havenaar ook de
sociaal-democraten: ‘lange tijd de aanjagers van een verzorgingsstaatssocialisme dat
als een werktuig van de vooruitgang werd beschouwd, schaarden (zij) zich na de
jaren 70, toen de welfare state in de verdrukking kwam, bij het conservatieve kamp
dat de sociale verworvenheden zoveel mogelijk wilden behouden.’
Zou het onder Wouter Bos anders zijn? Maandag werd in een televisieprogramma
over hoe uit de recessie te komen het model dat hij daar aanbeval, door een criticus
‘ideaal voor mensen met weinig ambitie en een neiging tot risicovermijding’ genoemd
(aldus Hans Beerekamp in zijn rubriek op de mediapagina van dinsdag). Heel
begrijpelijk: iedereen wil wat hij verworven heeft behouden, is dus conservatief.
Alleen moet zijn ideologie zich daar nog aan aanpassen.
Nu hoeft die kloof tussen Amerika en Europa op zichzelf niet te leiden tot
anti-Amerikanisme aan Europese kant. Of moeten wij Amerika afwijzen omdat het
niet precies zo denkt als wij? De verschillen tussen de Europese culturen onderling
zijn soms nog groter dan die tussen Europa en Amerika, en toch is een Europese
Unie tot stand gekomen - al stelt de recessie haar cohesie zwaar op de proef.
NRC Handelsblad van 26-02-2009, pagina 7

In de schaduwen van morgen
In 1936 - midden in de vorige economische wereldcrisis - verscheen de eerste druk
van Huizinga's misschien wel bekendste boek: In de schaduwen van morgen. Vele
drukken zouden nog volgen. Nu we ons aan het begin bevinden van wat een even
grote crisis lijkt te worden, is het interessant te constateren dat Huizinga met geen
woord rept van de economische crisis.
Zijn ‘diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd’, zoals de ondertitel luidt,
houdt zich alleen bezig met zaken als ‘de algemene verzwakking van het oordeel’,
de ‘daling van de kritische behoefte’, ‘verzaking van het kennisideaal’, ‘verval der
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morele normen’, ‘stijlverlies en irrationalisering’ - allemaal verschijnselen die al in
de jaren twintig - dus vóór de grote crisis - manifest waren.
Slechts hier en daar zinspeelt hij op de verschijnselen die kenmerkend voor de
jaren dertig zijn, zoals het nationaal-socialisme, dat sinds 1933 in Duitsland aan de
macht is. Maar ook dan legt hij geen band met de massale werkloosheid van die
dagen. Het lijkt wel alsof hij een dedain heeft voor alles wat met economie - en zeker
met massa's - te maken heeft.
Nu lijkt het anders. Nu kun je allerlei pogingen signaleren om de crisis van vandaag
niet uitsluitend als een technische kwestie te zien. Er is weer aandacht voor de
ideologie, die lange tijd voor dood werd verklaard. In het artikel van Pieter van Os
in Zaterdag & cetera laten deze geluiden zich horen (Veren op de stoep, 28 februari).
Degene die, qua discipline, Huizinga het dichtst benadert is de Groninger hoogleraar
intellectuele geschiedenis Frank Ankersmit, die opgelucht is dat de politiek eindelijk
weer aan het woord is. Zij was, zoals hij in Trouw van dezelfde datum uiteenzet,
door het neoliberalisme, dat zelfs de PvdA was gaan aanhangen, gereduceerd ‘tot
het brave slaafje van de economie’. Vooral ‘de naïeve neoliberale sufferds van de
VVD’ krijgen er van hem van langs. Hij heeft die partij dan ook verlaten.
Ankersmit verklaart dus de crisis - overigens terecht - als een politiek probleem.
Maar dat bevredigt anderen toch niet voldoende. Herman Wijffels, CDA'er en
formateur van het huidige kabinet, kondigde na de val van de zakenbank Lehman
Brothers in september jl. ‘een nieuwe cultuurfase voor de mensheid’ aan. Zijn
partijgenoten Donner, minister van Sociale Zaken, en premier Balkenende zoeken
het nog dieper (of hoger). De eerste meent dat ‘de markt de moraal uitholt’, de tweede
vraagt om ‘een morele herbronning van het bank- en verzekeringswezen’.
Balkenendes opvatting vindt al een antwoord in een artikel in Le Monde van 28
februari van de socioloog Robert Castel: ‘Het heeft geen zin het kapitalisme te
moraliseren. Het is immers van nature amoreel.’ Het kan hoogstens aan banden
gelegd worden, wat nu gebeurt. De staat wordt weer te hulp geroepen, ook door velen
die gisteren nog neoliberaal waren.
Maar ook dat heeft zijn morele consequenties. Immers, ‘de staat is amoreel’, zoals
de kop luidde die ik aan een essay in deze krant van 4 augustus 1973 had gegeven
(een ongeletterde redacteur maakte daar ‘immoreel’ van). De staat heeft als eerste
plicht zijn eigen burgers te beschermen, is dus per se egoïstisch (wat de individuele
politici als persoon niet hoeven te zijn).
De bij ons bijna heilig verklaarde Obama toonde dit onlangs: zijn minister van
Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, verklaarde bij gelegenheid van haar bezoek
aan China dat ze niet meer zou zeuren over de mensenrechten. Nu hadden de economie
en het klimaat voorrang. Geen wonder: China is Amerika's grootste schuldeiser en
een grote vervuiler. Zo zullen als gevolg van de crisis wel meer heilige koeien het
kind van de rekening worden, ontwikkelingshulp bijvoorbeeld. Dan spreken we nog
niet eens over de politieke gevolgen van de crisis, die zich ook zullen laten voelen.
De crisis van de jaren 30 had ze ook en eindigde pas goed met de Tweede
Wereldoorlog. Zo erg hoeft het deze keer niet te worden, want de geschiedenis
herhaalt zich nooit precies. Maar een terugkeer tot, op z'n minst, nationalisme, zelfs
een uiteenvallen van de Europese Unie (waar The Economist deze week voor
waarschuwt), is niet meer denkbeeldig.
Met deze litanie zijn evenwel de niet-economische oorzaken van de crisis, als die
er zijn, nog niet blootgelegd. Hebzucht, het grote graaien, wordt wel als oorzaak
genoemd en de Dordtenaar Bernard Mandeville (1670-1733) wordt erbij gehaald,
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volgens wie de ondeugden van de individuele mens, zoals zelf- en hebzucht,
voorwaarden zijn voor welzijn en welvaart van de groep. Zo ja, dan zijn niet alleen
bankiers en speculanten de schuld. Terecht wijst Wouter Bos ook aandeelhouders
als schuldigen aan, die steeds hogere profijten, liefst op kortst mogelijke termijn,
eisten.
Huizinga riep zeventig jaar geleden op tot het omgekeerde: een ‘nieuwe askese:
overgave aan dat wat als het hoogste te denken valt’. Met die definitie omzeilde hij
een directe geloofsbelijdenis, al prees hij - met een zekere jaloezie? - hen gelukkig
die daar wel toe konden komen. CDA'ers en CU' ers hebben het, wat dat betreft,
gemakkelijker. En ook marxisten, die nu uit hun winterslaap kunnen komen.
Maar de liberaal Ankersmit komt niet verder dan te herinneren aan John F.
Kennedy's woorden: ‘Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar wat u voor uw
land kun doen’ - letterlijk opgevat een nogal nationalistische boodschap. Maar ja,
met een omgekeerd mandevillisme kan gezegd worden dat de deugd waarop Kennedy
een beroep deed - offervaardigheid - voorwaarde is voor een ondeugdelijk verschijnsel.
Of zoals Arthur Koestler zei: ‘Uit de naastenliefde van de mens ontstaat het egoïsme
van de massa. De zelfzucht en de agressiviteit van de groep bestaan dankzij het
altruïsme van de individu.’
De oorzaken van de crisis mogen duister zijn, de uitwegen zijn het ook.
NRC Handelsblad van 05-03-2009, pagina 9

Voortijdige balans
In de bundel artikelen van de vorig jaar overleden socioloog J.A.A. van Doorn die
onlangs, onder de titel Nederlandse democratie, is verschenen, hebben de
samenstellers Jos de Beus en Piet de Rooy een artikel uit 2005 opgenomen waarvan
de kop luidt: ‘Tegen de stroom in’. Die had net zo goed ‘Ik had gelijk’ kunnen luiden.
Immers, hierin verhaalt Van Doorn hoe hij zijn hele professionele leven lang, en
zeker vanaf de jaren zeventig, zich verzet had tegen wat op dat ogenblik mode was:
de ‘linkse kerk’, de ‘enorme vredesdemonstraties’, het ‘huilerige antiracisme’, het
politiek-correcte denken (of liever: praten, want vaak werd er een dubbele moraal
op nagehouden: één voor thuis, één voor buiten), het zwijgen van vele collega's allemaal zaken waarvoor de PvdA nu ‘enthousiast de schuld op zich neemt’ volgens
Remmert van Haaften in Socialisme en Democratie van maart 2009.
Van Doorn had dus niet alleen gelijk, hij heeft het ook gekregen. Maar in 2005,
drie jaar voor zijn dood, voelde hij blijkbaar de behoefte dit uitdrukkelijk vast te
stellen. Had de tachtigjarige toen al het gevoel dat zijn einde nabij was? Het is dan
menselijk de balans te willen afsluiten met een gunstig saldo. Maar meestal laat men
dat aan anderen over. Vandaar dat dit artikel bij mij enigszins gemengde gevoelens
opriep.
En toch ga ik nu hetzelfde doen. Aanleiding hiertoe is de column van Rob de Wijk
(hoogleraar in Utrecht) die in Trouw van 6 maart stond onder de kop: ‘De kans dat
de eurosceptici gelijk krijgen neemt toe’. Aangezien ik mijzelf een ‘euroscepticus’
van het eerste uur heb genoemd, kan ik de verleiding niet weerstaan. Heb ik dan toch
gelijk gekregen? Zo ja, mag ik dat dan even vaststellen?
Wanneer ik mijzelf euroscepticus heb genoemd, nam ik dit woord letterlijk. Ik
was niet tegen het streven naar Europese eenheid. Integendeel: ik vond die eenheid
niet alleen wenselijk, maar ook geboden, maar betwijfelde of zij politiek bereikbaar
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was. Ik meende dat de natiestaat taaier was dan algemeen aangenomen werd - zeker
sinds hij ook een welfare state was geworden.
Maar in het Nederlandse politieke discours werd de euroscepticus zonder meer
gelijkgesteld met een ‘anti-Europeaan’. De Wijk doet dat ook enigszins: hij zegt dat
de eurosceptici ‘vreesden voor een federaal Europa’. Welnu, dat deed ik niet; ik
geloofde er alleen niet in. Maar dat was op zichzelf al een reden voor veel gelovige
‘Europeanen’ mij voor anti-Europeaan uit te maken. Ongelovigen werden buiten hun
gemeenschap gestoten - iets wat onlangs weer gebeurd is met de Tsjechische president
Klaus, toen hij het waagde in het Europees Parlement een paar kritische opmerkingen
te maken. Mooie democratie, die geen tegenspraak duldt!
De neiging om deelnemers aan de discussie niet op hun woorden te beoordelen,
maar op de intenties die erachter worden vermoed, is bijzonder sterk in Nederland.
Dat komt de kwaliteit van het politieke discours niet ten goede. Wat Europa betreft,
bleef dit tot een kring van bekeerden beperkt - totdat die broeikas overrompeld werd
door het neen tegen de Europese ‘grondwet’ van 1 juni 2005.
Zelf zou ik op die dag voor de ‘grondwet’ hebben gestemd, ware het niet dat drie
dagen tevoren de Fransen zich ertegen hadden uitgesproken, waardoor die ‘grondwet’
een verloren zaak was geworden en het voor de Nederlanders geen zin meer had
vóór te stemmen. Ik heb toen een blanco stem uitgebracht. Ik was dus niet tegen
Europa. Evenmin was ik tegen de euro, al betwijfelde ik of die zou standhouden,
zolang er niet één Europees politiek gezag zou zijn - en daar gelooft tegenwoordig
niemand meer in.
De feiten hebben mij dus tot dusver geen ongelijk gegeven, en nu De Wijk zegt
dat de kans toeneemt dat de eurosceptici gelijk krijgen, moet ik bekennen dat een
zeker gevoel van intellectuele - niet politieke! - voldoening mij bekruipt. Overigens
is De Wijk niet de enige die voor de toekomst van de Europese eenheid vreest. Nog
gezaghebbender lieden doen dit, laatstelijk bijvoorbeeld de oud-president van de
Duitse Bundesbank Pöhl (zie interview met Roel Janssen van 6 maart).
Maar dit alles neemt niet weg dat, als eurosceptici het voor het zeggen hadden
gehad, er nooit iets van Europa terecht zou zijn gekomen. De les die hieruit getrokken
kan worden, is dat als je iets wilt bereiken, je altijd hoger moet mikken dan je kunt
bereiken. Daarvoor is eerder geloof dan scepsis nodig. Of zoals de dichter Robert
Browning zei: ‘...man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for?’ Dit
gedaan te hebben is de verdienste van hen die in Europa geloofden.
Eén aantekening nog. Zolang de Koude Oorlog duurde en Nederland de
bescherming van Amerika niet kon missen, gaf ik, als puntje bij paaltje kwam,
voorrang aan Nederlands Atlantische boven zijn Europese banden. Ook dat standpunt
verwierpen de ‘Europeanen’ met het twijfelachtige argument: er is geen tegenstelling
tussen beide loyaliteiten. Sinds de val van de Sovjet-Unie is die discussie achterhaald
en ben ik, met behoud van mijn scepsis, Europeser geworden.
Hierboven sprak ik van een zekere intellectuele voldoening waaraan ik mij niet
kan onttrekken, nu ik zie dat ook anderen - en deskundigeren dan ik - mijn scepsis
gaan delen (vooral sinds de recessie toeslaat). Betekent dit dat ik ook politieke
voldoening voel? Helemaal niet! Het teloorgaan van de eenheid die in de afgelopen
vijftig jaar in Europa bereikt is - en dat is nog ver af van wat de ‘Europeanen’ van
het eerste uur voor ogen stond - zou ik een absolute ramp vinden, vergelijkbaar met
wat Poetin eens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie noemde: de grootste
politiek-strategische ramp van de eeuw.
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Het ondenkbare denken
Nog niet zo lang geleden werd een economische wereldcrisis, zoals die waarvan wij
nu de beginfase beleven, algemeen tot de ondenkbaarheden gerekend. Zo ook een
grote oorlog, althans sinds het einde van de Koude Oorlog. Maar het lijkt alsof ook
die nu weer bespreekbaar is geworden. (Let wel: ik spreek over grote oorlogen;
‘kleine’, zoals in Irak of Afghanistan, zijn er altijd geweest.) Joseph O'Neill, wiens
boek Netherland (vertaald: Laagland) onlangs de PEN/Faulkner Award kreeg, legt
in een interview in de Boekenbijlage van 13 maart een verband tussen beide
verschijnselen: ‘We krijgen wereldwijde massaontslagen, miljoenen jonge mannen
die niets meer te doen hebben, en dat is op den duur het recept voor oorlog.’
Ondenkbaar?
Een week eerder liet de de Volkskrant de Israëlische strategische denker Martin
van Creveld (een geboortige Rotterdammer) aan het woord: oorlog ‘is het product
van heftige menselijke emoties. Schakel die emoties uit, en daarmee zal ook het
geweld verdwijnen’.
Wat dan? ‘Van mensen zullen we veranderen in robots.’ De middelen daartoe
bestaan al, maar de werkelijkheid zal ‘duizend keer erger’ zijn dan de combinatie
van Aldous Huxleys Brave New World en George Orwells 1984.
Een week later herhaalt hij, nader ondervraagd in dezelfde krant, dit thema: ‘Een
wereld zonder oorlog is onmogelijk, omdat dan ook menselijke emoties als agressie,
haat en wraak zouden moeten worden afgeschaft. Als Europeaan kun je je in het
paradijs wanen. Maar intussen gaat het leven, dat vaak rauw en gewelddadig is,
gewoon door. Vroeg of laat kom je vijanden tegen die wél van geweld houden.’
Volgens Mient Jan Faber, de man die, als voorman van het Interkerkelijk
Vredesberaad, in het begin van de jaren tachtig honderdduizenden de straat wist op
te krijgen in protest tegen kernwapens en nu hoogleraar is aan de VU, slaat Van
Creveld ‘de spijker op de kop’. Het is ook zijn indruk dat ‘oorlog van alle tijden is’.
Zijn bezwaar is echter dat bij Van Creveld de burgerslachtoffers die in oorlogen
bij bosjes vallen, slechts als randverschijnsel de revue passeren. Nergens krijgen ze
bij hem een gezicht. Dat is zo, maar het is een weinig wetenschappelijk argument.
Geconstateerd moet worden dat de gedachte aan die onschuldige slachtoffers blijkbaar
de aanvaller niet weerhoudt, wél soms de aangevallene (voorbeeld: het bombardement
op Rotterdam, dat in mei 1940 Nederland tot capitulatie dwong).
Faber kan het overigens niet laten even te herinneren aan zijn gloriedagen, toen
de bevolking ‘massaal de straat op ging en godzijdank in president Reagan een
bondgenoot vond’. Dat laatste zal voor die protesterende ‘bevolking’ van ruim 25
jaar geleden als een verrassing komen, maar ja het is waar dat Mient Jan Faber altijd
realistischer dacht dan zijn aanhangers (hij was ook voor de oorlog in Irak, zij het
om verkeerde redenen).
Maar terug naar het nu blijkbaar weer bespreekbaar geworden oorlogsverschijnsel.
Sinds de mensheid kon schrijven, is erover gedacht en geschreven, te beginnen met
de vroege Chinese denker Sun Zi (De kunst van het oorlogvoeren). Dan natuurlijk
Clausewitz (Vom Kriege); in moderner tijden Raymond Aron (Penser la guerre),
Herman Kahn (Thinking about the Unthinkable) en Henry Kissinger.
Ook Nederland heeft er zijn steentje toe bijgedragen; B.V.A. Röling stichtte in
Groningen het Polemologisch Instituut (polemos = oorlog), dat evenwel, niet lang
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na zijn dood in 1985, te gronde ging aan interne oorlogjes en ook wel gebrek aan
wetenschappelijk niveau.
Maar nu is er weer belangstelling voor, al dan niet gewekt door de economische
crisis (per slot van rekening mondde de vorige in de Tweede Wereldoorlog uit).
Laten we hopen dat die belangstelling minder gevoed zal worden door
voorwetenschappelijke (hoewel overigens begrijpelijke) verontrusting als bij Röling
het geval was.
Ook ik heb me in vroeger jaren veel met dit verschijnsel beziggehouden. Toen
woedde de Koude Oorlog nog en was er geen sprake van een economische
wereldcrisis. Het is een slechte gewoonte jezelf te citeren, maar laat ik het deze keer
doen - deels uit gemakzucht, deels omdat ik zo gauw geen beknoptere vorm kan
vinden voor wat ik in 1975 schreef:
‘De natie kent slechts één behoefte: als herkenbare eenheid te blijven bestaan.
Daarom moet zij zich onderscheiden van andere naties, moet zij anders zijn dan
andere naties. In deze wil zich te onderscheiden, dus gescheiden te zijn, van andere
naties ligt, meer dan in de menselijke agressiedrift, de kiem van oorlog.’
Maar is oorlog dan helemaal niet te voorkomen? Jawel, oorlogen zijn even vaak
voorkomen als ze uitgebroken zijn. Alleen halen niet-uitgebroken oorlogen de
geschiedenisboeken niet of blijven ze in ons collectieve geheugen nauwelijks hangen.
Grote - en ik herhaal: grote - oorlogen zijn waarschijnlijk alleen te voorkomen door
het afschrikwekkend bestaan van kernwapens. Zo is het ook tussen 1945 en 1989
gegaan. Dat is soms op het nippertje gebeurd. Daarom is het geen waarborg voor de
toekomst.
NRC Handelsblad van 19-03-2009, pagina 7

Zijn Plato en Cicero nog actueel?
Op het gymnasium moeten wij ook Plato behandeld hebben, maar ik herinner mij er
niets meer van - behalve de bekende grotscène in zijn Politeia (De staat), die een
blijvende indruk op mij maakte. Maar wat ik verder van Plato en zijn werk weet,
weet ik van wat anderen over hem geschreven hebben.
Zo ook deze passage, die ik in de Financial Times van 14 maart las in een column
van Harry Eyes, getiteld ‘Echoes of Plato today’ en die ik hier in de vertaling van
Gerard Koolschijn weergeef. Plato beschrijft hier de kenmerken van een oligarchie
(regering van weinigen):
‘Omdat de mensen die in een oligarchie aan de macht zijn, hun macht te danken
hebben aan hun grote vermogen, zijn zij niet bereid overmatige bestedingen met
wettelijke bepalingen tegen te gaan om de jonge mensen voor een financiële ramp
te behoeden. Zij kopen liever hun eigendom op en verstrekken leningen en kredieten
om zelf nog rijker te worden en hun maatschappelijke positie te versterken.
Hieruit blijkt dat in een maatschappij waarin alles draait om rijkdom, de bevolking
onmogelijk voldoende matiging kan opbrengen. Door die onverschilligheid en doordat
men zich ongestraft te buiten kan gaan, worden vaak mensen die voor een heel ander
leven zijn geboren, tot de bedelstaf gebracht. Verbitterd en met agressieve bedoelingen
jegens de mensen die hun eigendom hebben overgenomen en jegens alle anderen,
verlangen zij hartstochtelijk naar revolutie.
Maar die kapitalisten (in een andere vertaling: woekeraars) lijken in hun
kortzichtigheid wel niets van die ontwikkeling op te merken. Zij gaan verder en
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verwonden met hun financiële injecties alle mensen die voor hen bezwijken. Doordat
zij aan rente een veelvoud innen van het geleende kapitaal, groeit in die maatschappij
het aantal profiteurs en paupers.’
Plato's schets doet denken aan de huidige toestand in Amerika. Maar ook aan die
in Rusland, waar een ongebreideld kapitalisme heerst (hoewel - teken dat ook daar
de crisis heeft toegeslagen - het aantal miljardairs in één jaar van 87 naar 32 is
teruggevallen). Maar ook Europa kan zich er zonder veel moeite in herkennen. Heeft
de mensheid dan in de ruim tweeduizend jaren die tussen ons en Plato liggen, niets
geleerd?
Toch wel, want volgens Plato ontstaat uit de geschetste oligarchie onvermijdelijk
de democratie. Maar die heeft weer het nadeel dat, wanneer daar de heersers ‘een
politiek op lange termijn willen voeren waarvoor de consumptie moet worden beperkt,
zij meteen door de meerderheid, met haar gedrochtelijke behoefte aan consumptie,
worden weggestemd’ (ik citeer hier uit een artikel van Koolschijn in de De Gids van
november 2006). En zo ontstaat de tirannie, eerst die van het populisme.
Nu hoeven we de klassieke oudheid niet te verheerlijken om toch, met de socioloog
J.A.A. van Doorn (die zelf een hbs-opleiding had gehad), vast te stellen dat zij ‘een
hele wereld van argumenten, stijlfiguren en gedragsmodellen’ heeft overgeleverd
(die overigens nu ‘in de afgrond van de geschiedenis is verdwenen’). Een van die
gedragsmodellen is Plato's Staat.
Maar is de ontwikkeling die daarin beschreven wordt, dan fataal? Is er geen
ontsnappen aan? Komt er geen ogenblik van inkeer? Zal de bekentenis van Floris
Deckers, topman van Van Lanschot Bankiers, die zijn verontschuldiging aanbood
omdat hij de ramp had zien aankomen, maar zijn mond gehouden had, voor een
doorbraak zorgen? Nederland gidsland, ook in de bankwereld?
Ook hier levert de klassieke oudheid een ‘gedragsmodel’ aan. Cicero, zo lees ik
in een artikel in de Frankfurter Allgemeine van 18 maart, ried Romeinse magistraten
bij een dreigende veroordeling aan, ongekapt en met smerige kledij op het forum te
verschijnen en in alle openbaarheid te wenen (al waren het slechts krokodillentranen).
Weliswaar zou zo'n emotionele uitbarsting in strijd zijn met de regels van de
Romeinse gravitas en met de magistratelijke waardigheid, maar zij beloofde toch
wel succes, al was het slechts doordat zij bij het publiek het ongemakkelijke gevoel
zou geven zelf ook niet zonder boter op het hoofd te zijn. (Helaas vermeldt de schrijver
van dit artikel niet waar deze passage bij Cicero te vinden is.)
Of Cicero's raad ook in onze wereld gehoor zou vinden, mag betwijfeld worden.
Trouwens: speculeren op de emoties van de massa geeft sowieso een vieze smaak
in de mond. Maar dit behoort allemaal tot het domein van het imago, van het ‘hoe
kom ik over’? Kortom, de schijnwereld waarin publicrelationsmensen en spindoctors
onze raadslieden zijn. Het wezen van de zaak is hun onverschillig. Het wezen wordt
door Plato onder woorden gebracht: ‘Als onze financiële positie in de samenleving
het criterium wordt bij de beoordeling van onze waarde als mens, raken morele
waarden op de achtergrond en zal het morele peil van de bevolking dalen.’ Maar
welke morele waarden raken een bevolking die, volgens J.A.A. van Doorn, een ‘bont
consumentenpubliek’ is geworden?
Met dank aan dr. J.F.M. Arends te Leiden, die mij veel gezoek heeft bespaard door
mij te zeggen waar ik de desbetreffende passages in Plato's ‘Politeia’ kon vinden.
NRC Handelsblad van 26-03-2009, pagina 9
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Antisemitisme in soorten
Valt er over Hitler nog iets nieuws te vertellen? Boekenkasten vol zijn er over hem
geschreven, maar steeds verschijnen er nog boeken die een nieuw licht op hem
werpen, al is dat licht meer van antiquarische betekenis dan dat het dwingt tot grondige
revisie. Zo onlangs een boek over zijn persoonlijke bibliotheek.
Zo ook waarschijnlijk het zojuist verschenen boek van Ralf Georg Reuth over
Hitlers Judenhass, dat volgens een bespreking in de Frankfurter Allgemeine Zeitung
een verrassend licht werpt op ‘de oorsprongen van de ideoloog Adolf Hitler’, omdat
het breekt met de voorstelling dat Hitler in zijn Weense jaren (1907-1913) antisemiet
zou zijn geworden. Nee, zo luidt Reuths these, dat is hij pas geworden nadat in
München, begin 1919, de linkse ‘radenrepubliek’ omvergeworpen was door de
troepen van de regering.
Toen pas zou Hitler van jasje gewisseld zijn. Daarvóór zou er geen sprake zijn
geweest van antisemitisme - waartoe aanleiding zou kunnen hebben bestaan, omdat
veel leden van de centrale raad van de republiek joden waren - noch van verzet tegen
de ‘linkse terreur’. Hitler behoorde toen zelf tot een soldatenraad.
Uit eerdere boeken over Hitler weten we dat Hitler in zijn Weense tijd nogal wat
omgang, soms zelfs vriendschappelijk, had gehad met joden. De joodse arts die zijn
moeder in haar laatste jaren had behandeld, was hij zelfs ‘eeuwig dankbaar’ geweest
(dat was nog vóór zijn Weense jaren). Niettemin zal hij zich wel niet hebben kunnen
onttrekken aan het sociale antisemitisme dat in die jaren, niet alleen in Oostenrijk,
gebruikelijk was.
En in Wenen, waar hij zijn tijd grotendeels doorbracht met het lezen van talloze
brochures die een ideologisch antisemitisme propageerden, zal hij daardoor wel niet
helemaal onbesmet zijn gebleven. Hitlers antisemitisme, schrijft Sebastian Haffner,
in zijn klassieke Anmerkungen zu Hitler, was van het Oost-Europese type, dat
pogroms niet schuwde. In de rest van Europa, ook in Duitsland, bleef het veelal bij
sociale discriminatie, ja was de assimilatie van de joden aan de nationale gemeenschap
aan de gang.
De discussie over de oorsprongen van Hitlers antisemitisme zal ik verder laten
voor wat zij is: een kwestie van historische, zo niet zelfs antiquarische betekenis, die
niets toevoegt of afdoet aan de betekenis van de moord op miljoenen joden, waarvoor
de latere Hitler verantwoordelijk is.
De bespreking van Reuths boek in de FAZ zou ik dan ook geen vermelding waard
hebben gevonden als de bespreker niet terzijde een opmerking had gemaakt over het
antisemitisme waarvan zelfs een icoon van het ‘goede’ Duitsland als Thomas Mann
in de tijd van het revolutionaire München, blijkens zijn dagboek, getuigenis aflegt.
Reden voor mij om dat dagboek erop na te slaan.
Uit de selectie dagboekaantekeningen die in 1987 in Nederlandse vertaling zijn
verschenen, zijn inderdaad een paar bedenkelijke notities te vinden. Zo heeft Mann
het op 5 november 1918 (zes dagen vóór de wapenstilstand) over ‘de joden Kerr en
Lessing’ (Alfred Kerr was een bekende toneelcriticus en Theodor Lessing een filosoof,
die in 1933 vermoord zou worden). Waarom die toevoeging ‘joden’?
Drie dagen later schrijft hij dat München, waar hij woont, ‘geregeerd wordt door
joodse literatoren’. Een van hen, een zekere Herzog, heeft ‘de voze grotestadselegantie
van de vlotte jodenjongen’. Het kan zijn dat de volledige Duitse editie, die ik niet
raadpleegde, meer van die voorbeelden geeft.
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Thomas Manns ‘antisemitisme’ (hijzelf zou ongetwijfeld ontkend hebben antisemiet
te zijn geweest) is des te opmerkelijker omdat hij getrouwd was met een dochter uit
de rijke geassimileerd-joodse familie Pringsheim. Zulke dingen konden dus blijkbaar
samengaan. Maar het is waar dat Thomas Mann, die zich ten tijde van Hitlers
machtsovename in 1933 in het buitenland bevond, enige tijd geaarzeld heeft of hij
wel dan niet terug zou gaan. ‘De oude heer zwenkt heen en weer als een wesp zonder
kop’, schrijft zijn zoon Golo in zijn dagboek.
Dit soort antisemitisme was ook in de rest van Europa niet onbekend. Bordewijk
schrijft in een van zijn Fantastische vertellingen over ‘een geelbleek Joodje, klein
vet en vuil’. Een Amsterdamse ondernemer schrijft in 1931 in zijn dagboek over
‘een zekere Hirschfeld, een onaanzienlijk joodje’, die directeur-generaal van
Economische Zaken wordt. Zes jaar later zal hij van dr. H.M. Hirschfeld zeggen:
‘Hij heeft het meesterlijk gedaan. Daarbij is hij een prettige en eerlijke man.’ (Niet
iedereen viel in dit dagboek zo'n lot ten deel.)
En de schilder Huib Luns, Delfts hoogleraar, schrijft in zijn nog steeds bruikbare
gids Tien wandelingen in Parijs (1934): ‘Slaven en semieten, “déracinés” en
“métèques” fausseeren de zeden, maar vanuit de fransche provincie komt steeds weer
zooveel gezond, edel en rijk westersch bloed dat de noodzakelijke ongelukken beperkt
blijven.’ Dat werd toen algemeen, zo niet onderschreven, dan toch geaccepteerd. Nu
natuurlijk en terecht niet meer. De vooroordelen en generalisaties richten zich nu op
andere afwijkingen van de norm of wat daarvoor gehouden wordt.
Hoewel... in een recente enquête heeft de Amerikaanse Anti-Defamation League
gevraagd of joden verantwoordelijk waren voor de economische crisis van vandaag.
Van de ondervraagden antwoordde in Duitsland 30 procent, in Polen 38, en in
Oostenrijk en Hongarije ruim 40 procent dat ze dit in mindere of meerdere mate
waren. Dus niet te vroeg juichen.
NRC Handelsblad van 02-04-2009, pagina 9

Slechts symptoombestrijding?
Voor een leek in de wetenschap der economie is het moeilijk uit te maken wat de
werkelijke betekenis is van de moeder aller toppen die in de eerste week van april
zijn gehouden: de economische wereldconferentie in Londen, die ten doel had een
uitweg te vinden uit de huidige crisis. Die leek duizelt het bijna van alle commentaren
en analyses.
Hij kan zich misschien het beste houden aan twee uitspraken die, in combinatie,
hem enig licht in de duisternis verschaften. De eerste is van de Nobelprijswinnaar
Paul Krugman, die in zijn column in de International Herald Tribune die betekenis
als volgt samenvat: ‘Hoewel de top meer heeft bereikt dan ik had verwacht, zal de
crisis nog jaren duren.’
De andere is van de filosoof John Gray, die in een artikel in de opiniebijlage van
deze krant op 4 april schreef: ‘De huidige ontwrichting van de wereldmarkt is meer
dan een economische recessie, hoe groot ook.’ In dit licht bezien, is de economische
crisis slechts een symptoom van veel diepere processen.
Zover gekomen, herinnert onze leek zich een artikel, eveneens in de IHT, van de
historicus Paul Kennedy, die in 1987 opgang maakte met de deels profetische stelling
dat vroegere wereldrijken aan overstretch ten onder waren gegaan en dat het Russische
en het Amerikaanse wereldrijk ook die kans liepen. Nu vergelijkt hij die diepere
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processen waarvan de crisis een symptoom is, met tektonische verschuivingen in de
aardkorst, waarvan de effecten pas eonen later aan de oppervlakte voelbaar worden.
Die verschuivingen, waarin geografische, demografische, klimatologische,
economische en culturele invloeden op elkaar inwerken, zullen, zegt Kennedy, ten
slotte de invloed van de Verenigde Staten als ‘hefboom van onze wereld’ aantasten,
ten voordele van China en India - om niet te spreken van Europa met zijn ‘vermoeide
poging’ een belangrijke speler in de wereldpolitiek te zijn.
Van het effect van die verschuivingen hebben we al iets op die toppen in de eerste
week van april kunnen zien (trouwens al daarvóór). China, Amerika's grootste
schuldeiser, wordt een steeds belangrijker speler, zo zelfs dat gezegd werd dat de
G20, zoals de Londense top genoemd werd, eigenlijk een G2 had moeten heten. In
elk geval heeft China Rusland geheel naar de achtergrond gedrongen.
En Europa? ‘Het is blijkbaar mogelijk de idee Europa een functie te verschaffen,
ook al is men niet in staat te bepalen wat deze inhoudt’, schreef de historicus E.H.
Kossmann jaren geleden al eens. Welnu, dat laatste kan nog steeds niet. De pretenties
worden dus steeds ongeloofwaardiger. Ook in Londen traden de Europeanen niet als
eenheid op; waren ze het, integendeel, vaak onderling oneens.
President Obama zal er in elk geval niet van onder de indruk zijn gekomen tijdens
zijn eerste bezoek aan Europa. In zijn aanwezigheid moest de NAVO-raad urenlang
stechelen over de kandidatuur-Rasmussen (om van Berlusconi's fratsen niet te
spreken). Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken, zal hij gedacht hebben. Dan is het
beter zaken doen met China of Rusland.
‘De Verenigde Staten kunnen het niet alleen af in de wereld, en Europa kan niet
zonder de Verenigde Staten’, zei Obama in Straatsburg. Andere taal dan die van
Bush, maar let op het verschil in afhankelijkheid; Amerika is afhankelijk van de
wereld, Europa van Amerika. Op een ogenblik dat Europa's respons op Obama's
verzoek om meer militaire steun in Afghanistan niet overweldigend is, is die
herinnering aan Europa's afhankelijkheid betekenisvol.
Als al die bedrijvigheid op de toppen van vorige week - die van Den Haag was de
volgende dag weer vergeten - inderdaad de verre afglans, althans symptoom, was
van veel diepere processen, dan deden zij niet veel anders dan Kurieren am Symptom.
Maar kunnen politici die voor vier, vijf jaar gekozen zijn, iets anders? Ook hier zijn
landen als China en, in mindere mate, Rusland in het voordeel - wat overigens niet
wil zeggen dat zij altijd de juiste beslissingen nemen en helemaal immuun zijn voor
de ontevredenheid van het volk.
Maar als het om snelle beslissingen gaat, is de democratie in het nadeel en is
Europa, dat een verzameling van democratieën is, zeker in het nadeel. Omdat de
kiezer meestal op korte termijn denkt, is het voeren van een beleid op lange termijn
moeilijk (en dan spreken we nog niet eens over eonen!). De eenheid van Europa is
daar het slachtoffer van. En misschien ook de democratie zelf - gezien het succes
van figuren als Wilders en Berlusconi.
Zo raken wij aan het taboe dat rust op ‘fundamentele debatten over een stelsel
waarvoor geen beschaafd alternatief te vinden is’, zoals J.A.A. van Doorn al in 2002
opmerkte. Niemand durft ‘de ietwat brutale vraag te stellen of het democratisch
stelsel zoals we dat hebben leren waarderen, nog wel bij de tijd is’.
Wanneer wij de gebeurtenissen van vandaag zien als symptomen van langdurige
processen, moeten wij erkennen dat ook ‘politieke ideeën en instituties nu eenmaal
de vrucht zijn van tijdgebonden maatschappelijke omstandigheden. Het is lang niet
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uitgesloten dat de vorm van democratie die we lange tijd hebben gekend en bijgevolg
als “normaal” zijn gaan beschouwen, aan zin en functie heeft verloren’.
Als deze crisis inderdaad meer is dan een economische crisis, is het te verwachten
dat zij ook op den duur onze vertrouwde politieke ideeën en instituties zal aantasten.
‘Op de lange duur zijn we allemaal dood’, zei Keynes, die een revival beleeft. Waarom
zou deze onweerlegbare waarheid niet ook gelden voor de democratie zoals wij die
kennen? Zij is per slot van rekening een menselijke uitvinding.
NRC Handelsblad van 09-04-2009, pagina 9

Goodbye to Berlin
Hoewel de bespreking door Gijs van der Wal in de krant van 17 maart van de
tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum van de Duitse schilder Christian
Schad (1894-1982), op z'n zachtst gezegd, niet bepaald aanmoedigend was, ben ik
er toch naar toe gegaan - niet zozeer uit belangstelling voor Schad als kunstenaar,
die ik alleen van enkele reproducties kende, maar als registrator van het Duitsland
tussen de twee wereldoorlogen.
Dat was een interessante periode, vooral op kunstgebied was zij zeer creatief (een
nietszeggend woord overigens). In de film behoorde Duitsland tot de avant-garde,
maar ook in bouwkunst, schilderkunst, literatuur was het Frankrijk in die dagen in
veel opzichten vóór. Berlijn was het epicentrum van die explosie en Schad een koele
registrator ervan.
In dit opzicht is hij te vergelijken met de Engelsman Christopher Isherwood,
schrijver van Goodbye to Berlin, een soms hilarisch verslag van de nadagen van de
Weimarrepubliek, die hij in Berlijn meemaakte. Na de oorlog is het bewerkt tot
toneelstuk en film onder de titel I am a camera, de beginwoorden van het boek, die
al meteen aanduidden dat het om een registratie ging. De musical Cabaret is er ook
op gebaseerd.
Natuurlijk had dit leven in Berlijn, waarvan overigens het grootste deel van de
bevolking verstoken bleef, ook zijn meer decadente kanten (of wat daar toen voor
doorging), vooral op seksueel gebied, waar alles mogelijk leek. Homoseksualiteit
werd openlijk beleden, zo niet geëxhibeerd. Magnus Hirschfelds Institut für
Sexualwissenschaft had wereldfaam.
Aan dit alles zou Hitler in 1933 een eind maken, en daarmee kwam er ook een
eind aan Berlijn als culturele metropool. Het epicentrum verschoof allengs naar New
York en Californië, met de vele Duitsers, kunstenaars en wetenschappers, die aan
de naziterreur hadden weten te ontsnappen. Velen van hen waren joods, wat een
extra reden voor de nazi's was geweest de hele zaak te liquideren. Veel kunst werd
entartet verklaard. Ook werk van kunstenaars die de nazi's niet vijandig gezind waren,
viel daaraan ten slachtoffer, zoals de expressionist Emil Nolde moest ervaren.
Na de oorlog heeft Berlijn zijn oude plaats niet weer ingenomen. De scheidslijn
tussen Oost en West liep dwars door de stad. Het culturele leven in Duitsland raakte
versnipperd over vele centra, zoals Hamburg, Frankfurt en München, terwijl enkele
emigranten, Bertolt Brecht en Anna Seghers bijvoorbeeld, zich in de DDR vestigden.
Nu Berlijn, na de hereniging, weer het politieke centrum is geworden, kan het zijn
dat de culturele tros zal volgen. Voorlopig zijn daar nog weinig aanwijzingen voor.
In zeker opzicht heeft sinds de jaren 60 Amsterdam een poging gewaagd het Berlijn
van veertig jaar daarvóór in progressiviteit, gedurfdheid en avant-gardisme te
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evenaren. Het heeft daardoor ook wel de aandacht van de wereld getrokken, maar
het bleef te veel een imitatie van de grote jongens om echt te overtuigen. Het ‘kijk
ons eens!’ straalde er te veel van af.
Naar mijn smaak beoordeelde Van der Wal in zijn recensie het werk van Schad
te weinig tegen deze achtergrond. Zeker, dit werk is niet van hetzelfde kaliber van
dat van tijdgenoten als Georg Grosz en Walter Beckman, maar daar vergelijkt Van
der Wal het niet mee. Hij noemt Matisse en Cocteau als zijn meerderen, maar die
behoorden tot de Franse scene.
Schad wisselde, vooral in zijn beginperiode, zijn stijlen inderdaad af als jassen,
zoals de kop boven de recensie luidt, maar is dat zo uitzonderlijk? Jan Sluijters deed
dat ook, en in het beginwerk van Mondriaan is het latere werk nauwelijks te
herkennen. Het experimenteren op zichzelf is geen bewijs voor falend
kunstenaarschap.
Voor zover Schad bekend is geworden, is dat vooral door zijn neue Sachlichkeit,
de klinische, bijna fotografische wijze waarop hij zijn sujetten weergaf. Wat dat
betreft, doet hij aan Pyke Koch en Karel Willink denken - zonder de
ondergangsstemming die vele schilderijen van de laatste oproepen. In zijn portretten
is Willink echter nauwelijks te onderscheiden van Schad (hij heeft trouwens tussen
1920 en 1923 ook in Berlijn gewerkt).
Diezelfde klinische precisie toonden overigens ook vele schilders die bij de nazi's
reçu en populair waren. Een van de grote favorieten onder hen werd zelfs spottend
de ‘Meister des deutschen Schamhaars’ genoemd. De kolossale standbeelden van
Arno Breker en Jozef Thorak kunnen de ‘homosexuele grondtoon’ die de historicus
Jan Romein, zelf marxist, bij de nazi's bespeurde, nauwelijks verbergen.
Qua stijl zou Schad zich naadloos bij de nazi's hebben kunnen voegen, maar niet
qua onderwerp van zijn schilderijen. De Völkischer Beobachter nam hem dan ook
op de korrel, omdat hij ook joden portretteerde. Hij verkoos daarom Berlijn te verlaten
en zich in Aschaffenburg (Beieren) te vestigen. Het werk dat hij daar produceerde,
is inderdaad weinig interessant.
Op de ochtend dat ik de tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum bezocht,
was ik de enige bezoeker. Resultaat van Van der Wals bespreking? Of blijk van de
geringe belangstelling die Duitsland bij in kunst geïnteresseerde Nederlanders vermag
te wekken? In de serviceflat waar ik woon - gemiddelde leeftijd der bewoners: in de
tachtig - bevat de bibliotheek, opgebouwd uit wat vroegere bewoners hebben
nagelaten, in hoofdzaak Nederlandse, veel Engelse en enkele Franse boeken, maar
geen enkel Duits boek. Er is ook geen vraag naar (terwijl de bewoners, gezien hun
leeftijd, toch wel verplicht Duits op school zullen hebben gehad).
Veeg teken. Sluit Nederland zich af van wat - hoe men verder ook over Duitsland
mag denken - onmiskenbaar een groot stuk Europese cultuur is geweest en, getuige
bijvoorbeeld de Nobelprijs voor Günter Grass, weer aan het worden is?

Rectificatie / Gerectificeerd
Correcties en aanvullingen
Max Beckmann
In Goodbye to Berlin (16 april, pagina 7) worden Walter Beckman en Karel Willink
opgevoerd. Het gaat om Max Beckmann en Carel Willink.
NRC Handelsblad van 16-04-2009, pagina 7
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Het menselijk tekort
Max Kohnstamm, een van de laatste der mohikanen die ruim een halve eeuw geleden
‘Europa’ op stapel hebben gezet, heeft er goed aan gedaan in de krant van 11 april
de Amerikaanse denker Reinhold Niebuhr (1892-1971) in de herinnering te roepen.
Hij citeert uit een ‘vergeten hoofdstuk’ van The children of light and the children of
darkness (1945).
Zelf ben ik in kennis met Niebuhr gekomen door zijn boek Moral man and immoral
society (1932), dat ik al in mijn jonge jaren las zonder overigens de diepe betekenis
ervan op dat ogenblik nog volledig te doorgronden. Later pas, na enkele decennia
als spectateur engagé (Raymond Aron) het verkeer tussen naties te hebben gevolgd,
viel het muntje in het slot.
Een van de stellingen die Niebuhr in dit boek verdedigt, is dat de individuele mens
nog wel door morele motieven kan worden gedreven, maar zo niet de samenleving
waartoe hij behoort. Vandaar: moral man and immoral (ik zou liever zeggen amoral)
society. Ik citeer de desbetreffende passage uit dit boek:
‘Mensen kunnen als enkeling nog wel moreel zijn, in die zin dat zij, bij het bepalen
van hun gedrag, in staat zijn rekening te houden met andere belangen dan de hunne;
ja, bij gelegenheid aan belangen van anderen de voorrang te geven boven de eigen
voordelen.
Zij zijn van nature begiftigd met een zekere mate van sympathie en begrip voor
hun soortgenoten. Hun vermogen tot redelijk denken moedigt hen aan tot een gevoel
van rechtvaardigheid, dat door een intellectuele discipline verfijnd kan worden en
gezuiverd van egoïstische trekken, totdat zij in staat zijn zich met een zekere mate
van objectiviteit een maatschappelijke situatie voor te stellen waarin hun eigen
belangen betrokken zijn.
Maar al die resultaten zijn moeilijker, zo niet onmogelijk, te bereiken voor
samenlevingen en sociale groepen. In iedere groep is er minder reden om impulsen
te beheersen en te remmen, minder vermogen tot zelfoverstijging, minder
bekwaamheid tot het begrijpen van anderen en daardoor meer ongebreideld egoïsme
dan individuen, die samen de groep vormen, tonen in hun betrekkingen tot elkaar.’
De vraag rijst nu: hoe komt dit? Ik geloof niet dat Niebuhr haar beantwoordt.
Daarom doe ik een poging en kom ik met een eigen stelling: dat komt doordat, mét
het ontstaan van de groep (voetbalclub, vereniging, ten slotte: staat), het altruïsme
waarmee het individu zich aan (het ontstaan en voortbestaan van ) de groep heeft
gegeven en geeft, is verbruikt, is opgeraakt. Vandaar dat de groep zelf niet meer tot
wezenlijk altruïsme (of zelfoverstijging, zoals Niebuhr het noemt) in staat is.
Dat geldt voor elke groep, dus ook in theorie voor het verenigde Europa, waaraan
Kohnstamm c.s. al hun krachten hebben gegeven. Kohnstamm haalt Niebuhr aan,
waar deze pleit voor een overkoepelende organisatie in plaats van de internationale
anarchie waarin we ons bevinden.
Op grond van Niebuhrs scepsis ten opzichte van het vermogen van de staat zichzelf
te overstijgen, vrees ik dat hij ook zou twijfelen aan de bereidheid - of zelfs het
vermogen - van de staat zich te onderwerpen aan zo'n overkoepelende organisatie,
universeel of regionaal (lees: Europees). Tot dusver hebben de feiten zo'n scepsis
niet gelogenstraft.
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In hoeverre bestaat er een verband tussen deze scepsis en Niebuhrs overtuiging
dat zonde en schuld onontkoombaar zijn in de geschiedenis van de mens? Ik ken
Niebuhrs werken niet voldoende om daar een antwoord op te kunnen geven, maar
als iemand die van een lezer te horen kreeg dat hij een ‘geseculariseerd zondebegrip’
aanhangt - een mening die ik niet onmiddellijk ver van mij werp - bepaal ik me ertoe
te zeggen dat je niet hoeft te geloven om te kunnen constateren dat de mens niet een
volmaakt wezen is, integendeel: vol van zwakheden. We spreken ook wel van het
menselijk tekort.
Een geseculariseerd zondebegrip is dus geen contradictio in terminis. De Poolse
filosoof Leszek Kolakowski, zelf begonnen als in Moskou getraind marxist, heeft
het ook. In een essay uit 1972 betoogt hij dat het zondebegrip een wezenlijk element
is van onze christelijke cultuur, van welker geestelijke erfenis zich niemand geheel
kan vrijmaken, ook de niet-gelovige niet. Immers, ‘volkomen niet-christen te zijn
zou betekenen dat men zich buiten die cultuur stelt’.
En dat dreigt nu te gebeuren. In een interview met de Volkskrant zegt de schrijver
Nicolaas Matsier, die zelf niet-gelovig is, ‘overtuigd te zijn van de waarde van het
christendom als de culturele factor nummer één in onze beschaving en in ons denken.
Ik vind het intens treurig dat de christelijke cultuur naar de maan is. We gooien de
culturele continuïteit weg.’
Wat komt ervoor in de plaats? Het redelijk alternatief? De mens heeft in de moderne
tijd genoeg getoond ontvankelijk te zijn voor onredelijke alternatieven, zoals
nationalisme en fascisme, om daar alle heil van te verwachten. Zelfs bewegingen die
beweerden dat hun politieke en economische eisen wetenschappelijk gefundeerd
waren, zoals het marxisme / communisme, zijn op catastrofes uitgelopen.
De menselijke onvolmaaktheid, het menselijk tekort, is, zegt Kolakowski,
‘intrinsiek (wezenlijk, fundamenteel), niet contingent (afhankelijk van
omstandigheden)’. Het is dus niet verbeterbaar, op z'n hoogst beheersbaar. Het leven
is vallen en opstaan of, heroïscher, luctor et emergo, het devies van Balkenendes
geboorteland.
NRC Handelsblad van 23-04-2009, pagina 9

De karavaan trekt verder
Met het opzeggen van zijn lidmaatschap van de VVD heeft Frank Ankersmit,
hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis in Groningen, enige tijd geleden
opzien gebaard. Zijn grootste bezwaar tegen die partij was haar ‘neoliberalisme’.
Wat er voor neo's zit aan het economisch beleid dat de VVD, ook in de huidige crisis,
bepleit, weet ik niet. Het is gewoon ouderwets liberaal, en dat voldoet kennelijk niet
in deze tijd. Veel nieuwe kiezers lijkt de partij er ook niet mee te werven.
Los daarvan heeft het me altijd enigszins verbaasd dat Ankersmit, die zich nog
steeds overtuigd liberaal noemt, zich thuis voelde bij de VVD. Zelfs Bolkestein heeft
het anti-intellectuele klimaat dat daar heerst moeten ondervinden toen hij de partij
vroeg zich te bezinnen op de diepere grondslagen van het liberalisme. Hij werd
weggejouwd en trok zijn voorstellen schielijk terug.
Ook mr. Harm van Riel, die vóór 1980 een van de mastodonten van de VVD (en
mentor van Wiegel) was, constateerde dit intellectuele vacuüm in de partij, maar
vond dit niet zo erg. Ach, als de mensen graag voor de gezelligheid bij elkaar komen,
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dan is dat toch voor de samenhang van de partij ook heel belangrijk. Dat was zo
ongeveer zijn redenering.
Ankersmit voldoet zo'n houding blijkbaar niet, en zo zoekt hij, politiek dakloos
geworden, zijn forum elders. In het dagblad Trouw van 25 april schreef hij een artikel
over de historische betekenis van de kredietcrisis, een artikel dat niet alleen in de
VVD enkele wenkbrauwen zal hebben doen rijzen.
Zijn these is, kort gezegd, dat Amerika, dat tijdens de Koude Oorlog ‘onze
natuurlijke bondgenoot in de strijd voor vrijheid en democratie’ was, nu ‘onze even
natuurlijke tegenstander’ is. In de Koude Oorlog werd Amerika's hegemonie in
Europa algemeen aanvaard; nu de Russische bedreiging is weggevallen, wordt de
Amerikaanse hegemonie ‘de grootste bedreiging voor de belangen van de
bondgenoten’.
Dit is wel even slikken - zeker nu we allemaal Obama als heiland hebben ingehaald.
Maar machtsverschuivingen voltrekken zich in de wereld grotendeels onafhankelijk
van de persoon die vier - of zelfs acht - jaar aan de macht is. En dat de wereld niet
statisch is, heeft iedereen de laatste twintig jaar kunnen merken. Ook de verhouding
tussen Amerika en Europa blijft er niet onberoerd onder.
Ankersmit heeft een geestverwant in wijlen president Pompidou, generaal de
Gaulles kortstondige opvolger, die eens zei dat als Europa Europa wil zijn, het zich
van Amerika moet onderscheiden. Inderdaad vormt een eenheid zich door anders te
zijn dan haar omgeving. In die zin kunnen we zeggen dat het ontstaan van een
Europese identiteit juist het meest bedreigd wordt door een identiteit waarmee zij
het meest gemeen heeft: de Amerikaanse.
Maar dat is pure theorie, die op z'n hoogst op de zeer lange duur opgaat. Wanneer
Ankersmit zegt dat, nu Amerika's blik steeds meer westwaarts, naar China toe, is
gericht, de ‘toekomst van de Europese Unie over Moskou loopt’, zullen de
West-Europeanen het daar, ter wille van de energie, nog wel mee eens kunnen zijn,
maar de Oost-Europeanen, die zich net bevrijd hebben van een halve eeuw Russische
overheersing, minder. Die zullen zeker niet Ankersmits advies dat ‘de EU ook de
NAVO verlaten moet’ ter harte willen nemen.
Dat zullen overigens ook de West-Europeanen een brug te ver vinden. President
Sarkozy heeft Frankrijk zelfs zojuist weer de NAVO binnengeloodst. Nee, wat dat
betreft staat Ankersmits verhaal ver van de realiteit van vandaag (morgen is een
ander verhaal). Ook buiten de VVD zal hij er weinig handen mee op elkaar krijgen.
Wat niet wil zeggen dat de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog niet in
betekenis is afgenomen.
Waar de Europeanen Amerika zeker niet moeten volgen, zegt Ankersmit, is waar
het aandringt op Turkijes lidmaatschap van de EU. Volgens hem heeft Turkije Europa
niets te bieden. Ook niet strategisch? Een blik op de kaart volstaat om ons te doen
inzien dat dit land onmisbaar is, niet als brug naar het Midden-Oosten - daarvoor
herinneren de Arabieren zich de eeuwen Turkse overheersing nog te goed - maar als
grendel. Een Europa dat niet ook strategisch denkt, is niet serieus te nemen.
En dat doen Europa's gesprekspartners al steeds minder. Obama is te beleefd om
dat de Europeanen direct in hun gezicht te zeggen. Maar de Russische minister van
Buitenlandse Zaken en zijn vertegenwoordiger bij de NAVO voelen minder scrupules.
En China zegt op korte termijn een conferentie met de EU af, omdat Sarkozy de dalai
lama heeft ontvangen. Nu China genadiglijk bijgedraaid is, zijn de Europeanen graag
bereid Tibet weer te vergeten.
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Hier heeft Ankersmits analyse een sterk punt. Nu Amerika heeft ingezien dat het
niet langer de wereld zijn morele wetten kan opleggen - zoals de neoconservatieven
nog geloofden - zullen, aldus Ankersmit, ‘alle ideologie, moralisme en bemoeizucht
uit de politiek verdwijnen’. Hij vindt dit ‘pure winst’: ‘de verschillende sferen en
naties zullen bereid moeten zijn elkaar te accepteren zoals ze zijn.’
Maar het valt te vrezen dat Ankersmit hier een roepende in Nederlands politieke
woestijn is. De morele bemoeizucht die ons zo in de Amerikanen ergert, praktiseren
wij zelf maar al te graag. Ook minister Verhagen verscheen op het toneel met de
boodschap dat hij het mensenrechtenbeleid wilde ‘aanscherpen’. Heeft hij Hillary
Clinton, met wie hij zo goeie maatjes is, op de vingers getikt, toen zij, onlangs in
China op bezoek, dit thema liet rusten?
De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder - de karavaan van de langzame,
maar onstuitbare machtsverschuivingen in de wereld.
NRC Handelsblad van 30-04-2009, pagina 7

April is the cruellest month...
April is the cruellest month... luidt een bekende dichtregel van T.S. Eliot. De waarheid
ervan is op de laatste dag van april in Apeldoorn gebleken. Maar om nu te verklaren,
zoals Het Financieele Dagblad daags daarna deed in een grote kop op de voorpagina:
‘Aanslag op kwetsbaar symbool van eenheid in diep verdeeld land’ - was dat niet
een beetje overdreven?
Toen ik die kop las, dacht ik tenminste: nounou, ik ken nog wel een paar andere
landen die op z'n minst even verdeeld zijn als Nederland, zo niet meer verdeeld. Het
drama hoeft nu ook niet weer gedramatiseerd te worden. Voor de Belgen bijvoorbeeld
is Nederland een paradijs van homogeniteit en eensgezindheid.
Maar we moeten een artikel nooit beoordelen op grond van de kop erboven. Die
wordt vaak door anderen dan door de schrijver gemaakt, en ook als hij door de
schrijver zelf is gemaakt, kan hij zelden, om technische redenen, de inhoud van het
artikel volkomen dekken.
Deze keer echter wél: ‘Nederland is nooit een toonbeeld van eenheid geweest. De
grootste frustratie van de oude koningin Wilhelmina was dat het land na het drama
van de Tweede Wereldoorlog gewoon op de oude voet verder ging. Met zuilen van
katholieken, protestanten en sociaal-democraten. Nederland is een land van
minderheden. Altijd geweest.’ Kortom, een ‘van oudsher verdeeld land’. Allemaal
waar, maar is het in andere landen zoveel anders?
Het artikel besluit met: ‘Afgunst en angst regeren nu het land.’ Is dat zo? Het
verdeelde volk lijkt zich veeleer na de aanslag hechter om de troon te scharen (om
de taal van ouderwetse toespraken te gebruiken). De republikeinen, toch al een klein
groepje, zijn in het defensief gedrongen: dát hebben we nooit bepleit! Nee, werkelijke
reden tot paniek zou er zijn geweest als de dader niet een autochtone Nederlander
was geweest. Dit kardinale aspect werd in de persconferentie volgend op de aanslag
slechts terloops vermeld. Twee dagen later raakte het televisieprogramma Buitenhof
het niet aan in zijn gesprek met Lubbers, die er ook over zweeg.
We moeten er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als de dader een allochtoon
zou zijn geweest - Nederlander of niet. Uitbarstingen van woede en haat tegen alles
wat niet blank is of gebrekkig Nederlands spreekt, zouden zijn gevolgd - al was het
maar om de reden dat het volk een feestje door de neus zou zijn geboord.
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Ook politiek zouden de gevolgen niet te overzien zijn geweest. Wilders, toch al
in de lift na de uitspraak van het Amsterdamse Hof dat hij vervolgd moet worden,
en na de Britse weigering hem toe te laten, zou nog meer wind in de zeilen hebben
gekregen. Dan pas zou het land onregeerbaar zijn geworden. Dit is ons voorlopig
bespaard gebleven. Dát was het springende punt van vorige week donderdag.
Moet Koninginnedag nu op de oude voet doorgaan? We kunnen er niet meer vanaf,
sinds de door Oranjeverenigingen georganiseerde defilés voor een deels verveeld
Soestdijks bordes plaats hebben gemaakt voor publieke vermakelijkheden of, anders
gezegd, de kneuterigheid van toen voor de vulgariteit van vandaag - waarbij de
Oranjes meer als aanleiding voor een feestje - entertainment dus - dienen dan als
object van verering.
Dit doet de vraag rijzen naar de plaats van de monarchie in een democratie die
zich steeds meer verwijdert van het model waarin Thorbecke haar anderhalve eeuw
geleden een plaats heeft gegeven. De samenleving is sindsdien onherkenbaar
veranderd; de democratie, en de plaats die de monarchie daarin inneemt, dus
noodzakelijkerwijs ook. Dat is de loop der geschiedenis. De kunst is dit
onvermijdelijke proces zich zonder al te grote schokken te laten voltrekken.
Het artikel in het FD dat de aanleiding tot deze beschouwing was, was tevens
symptoom van een andere ontwikkeling (die op zichzelf niets met de monarchie te
maken heeft). Traditioneel geeft de voorpagina van een krant, en zeker het artikel
waarmee zij opent, uitsluitend nieuws. Nieuws - en hoe het gegeven wordt - was
trouwens vanouds de bestaansreden van een krant; de rest was bijzaak, extra toegift
- vaak interessant, maar niet strikt noodzakelijk.
Maar wanneer de lezer vandaag de krant uit de bus haalt, kent hij het nieuws
meestal al. Het heeft hem via andere kanalen reeds bereikt. Daarom kon het FD
vrijdag moeilijk openen met het nieuws van de aanslag van donderdag, want het was
geen nieuws meer. Maar het kon het evenmin negeren. Daarom opende het met een
beschouwing. Dat zie je steeds meer gebeuren, ook bij andere kranten. Voor degeen
die opgegroeid is met de principiële scheiding tussen nieuws en commentaar, is dat
even wennen. Maar alles went op den duur.
Een ander gevolg is dat er in de krant steeds meer aan duiding wordt gedaan. Maar
of dat tot duidelijkheid bijdraagt, is de vraag. Een stoet van dames en heren, die
alleen zichzelf vertegenwoordigen - le journal est un monsieur, heette het vroeger spuien hun mening. Prachtig voorbeeld van democratie! Theoretisch draagt die
baaierd van persoonlijke opinies inderdaad bij tot de vrije meningsvorming van het
publiek, maar wordt dit er in de praktijk niet eerder door in verwarring gebracht?
Ook hier rijst de vraag of de stelregels van de democratie zoals wij die uit de
negentiende eeuw geërfd hebben - waaronder de vrije meningsvorming - nog wel te
handhaven zijn in een volstrekt andere samenleving, ja misschien niet de kans lopen
in hun tegendeel om te slaan. Immers, als het gevolg van die baaierd is dat de lezer
vermoeid gaat zeggen: ‘Ze zoeken het maar uit’, dan is dat het tegendeel van wat de
democratie beoogt.
NRC Handelsblad van 07-05-2009, pagina 9

Een voorspelling uit 1955
Onlangs stond er in Le Monde een correspondentie uit Moskou die mijn gedachten
terugvoerden naar het midden van de vorige eeuw. De reportage ging over de zorgen
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die Rusland zich maakte over de demografische dreiging die 1,3 miljard Chinezen
uitmaakten voor de immense leegten van aangrenzend Siberië. Nu al wonen er
officieel 35.000 Chinezen, maar de Russen geven toe dat het er tussen de 400.000
en 700.000 kunnen zijn.
Waar had ik lang geleden zoiets dergelijks gelezen? Was het niet in een studie die
verschenen was als nummer in een reeks geschriften, uitgegeven door een toen al
niet meer bestaande universiteit in een stad die van naam veranderd was? Ik meende
mij zelfs nog de naam van de auteur te herinneren: Starlinger of zoiets. En inderdaad:
na enig speurwerk kwam ik erachter dat in 1955 een zekere Wilhelm Starlinger,
medicus, in de Beihefte zum Jahrbuch der Albert-Universität Königsberg/Pr. een
bericht had gepubliceerd over zijn ervaringen tussen 1948 en 1954 als politiek
gevangene in de Sovjet-Unie.
De Albert-Universiteit in Koningsbergen (Oost-Pruisen) bestaat - bestond al in
1955 - niet meer, want de Russen hebben heel Oost-Pruisen geannexeerd. De hele
Duitse bevolking is gevlucht of verdreven, en Koningsbergen heet sindsdien
Kaliningrad. Maar kennelijk hebben hoogleraren en alumni van de oude universiteit
nog enige tijd in West-Duitsland een zeker verband gehandhaafd, zich o.a. uitend in
het uitgeven van die Beihefte.
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bleek Starlingers studie te hebben, en
zo kreeg ik, na ruim vijftig jaar, haar weer in handen. Starlinger was
geneesheer-directeur van een ziekenhuis in Koningsbergen geweest en daar gebleven
toen de Russen de grotendeels vernielde stad in 1945 veroverden. In 1948 werd hij
wegens ‘contrarevolutionaire gezindheid en houding’ tot tien jaar dwangarbeid
veroordeeld.
Eind 1953 voortijdig vrijgelaten, schreef hij in West-Duitsland zijn bericht. De
titel ervan luidt Grenzen der Sowjetmacht, maar het is voor ongeveer de helft een
verslag - de auteur spreekt over zichzelf voortdurend als ‘de verslaggever’ - van wat
hij als arts heeft meegemaakt in de drie jaar dat hij nog ‘vrij’ was, voorzien van de
nodige tabellen.
De tweede helft gaat over zijn ervaringen in het kamp. Essentieel daarbij is te
weten dat hij geen krijgsgevangene was, maar politiek gevangene. Daardoor ontmoette
hij in zijn kamp veel lotgenoten van andere nationaliteit, ook veel Russen. Tussen
de intellectuelen kwam blijkbaar allengs geregeld contact tot stand, en zo kon
Starlinger berichten over wat de Russen bezighield, en dat was o.a. China. Dat deel
van het bericht beslaat niet meer dan twintig van de in totaal 130 bladzijden. Blijkens
de vele gesprekken die Starlinger met zijn Russische medegevangenen had, maakten
die zich zorgen over de toen nog slechts halve miljard Chinezen aan de oostgrens en
hun ‘onstilbare landhonger’. Naar het westen of zuiden konden zij niet uitwijken,
dus de immense Siberische ruimten boden de enige uitweg. Dit was een biologisch
proces, dat grote geopolitieke gevolgen zou hebben. Volgens Starlinger zou Amerika,
vroeg of laat, tot een akkoord met China moeten komen.
Hoe kwam dit bericht mij indertijd onder ogen? Dat kan ik niet meer helemaal
reconstrueren, maar wel weet ik dat ook de toenmalige bondskanselier, Konrad
Adenauer, er kennis van had genomen en er zo van onder de indruk was gekomen,
dat hij zijn vriend John Foster Dulles, president Eisenhowers minister van
Buitenlandse Zaken, ervan in kennis stelde.
Die was echter blind voor de kansen die een potentieel Russisch-Chinees conflict
voor Amerika bood. Voor hem waren alle communisten één pot nat, en die moest,
waar ook, bestreden worden (voor Tito maakte hij een uitzondering; daarin was hij
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onze toenmalige PvdA zelfs nog voor). In 1960, één jaar na Dulles' dood, brak er
inderdaad een conflict tussen China en de Sovjet-Unie uit. Pas in 1972 zouden
president Nixon en zijn raadgever Henry Kissinger daaruit de consequenties trekken,
daarmee een soort renversement des alliances bewerkstelligend.
Maar voor de goede waarnemer waren de kiemen van zo'n conflict al in de jaren
vijftig merkbaar. In 1954 deed een delegatie uit de Labour-partij, toen in de oppositie,
Moskou aan op weg naar China. In Moskou kreeg zij de - voor haar verrassende boodschap mee de Chinezen te waarschuwen voor het scheppen van moeilijkheden.
Maar Washington was blind voor deze signalen, Den Haag trouwens ook (maar dat
was van mindere betekenis).
Aan dit alles moest ik terugdenken toen ik die correspondentie in Le Monde las.
Volgens Russische experts wordt twintig miljoen hectare aan bebouwbaar land aan
de Russische kant van de Russisch-Chinese grens niet geëxploiteerd, wat Rusland
voor de Chinezen tot een ‘agrarisch eldorado’ maakt. Gezien de dramatische cijfers
van Ruslands demografische toestand, zullen de Russen niet zo gauw opbrengst
kunnen halen uit die braakliggende ruimten - tenzij zij een beroep zouden doen op
de Chinezen, die ook over moderner materieel beschikken dan het verouderde tuig
uit Sovjetdagen.
Ook hier manifesteert zich dus, bijna onmerkbaar voor de tijdgenoot, het langzame,
onverstoorbaar proces van de veranderingen die ten grondslag liggen aan de loop
der zichtbare geschiedenis. Het is waar dat, volgens het bijbelwoord, elke dag genoeg
heeft aan zijn eigen kwaad, maar het is goed zo nu en dan te bedenken dat er ook
een morgen is en een overmorgen, al weten we niet hoe die eruit zullen zien.
NRC Handelsblad van 14-05-2009, pagina 7

Ontspoord en misbruikt idealisme
Berlijn, 2 juni 1967. De sjah van Iran, toen op het toppunt van zijn macht en
gekoesterde steunpilaar van het Westen in het roerige Midden-Oosten, brengt een
officieel bezoek aan de stad die nog 22 jaar verdeeld zou blijven tussen Oost en West.
Studenten protesteren tegen dat bezoek, want het is bekend dat de sjah niet zachtzinnig
omspringt met zijn tegenstanders. Zijn geheime dienst, de Savak, is berucht.
Het protest loopt uit de hand. Savakmannen, die de sjah voor zijn beveiliging had
meegenomen, slaan met lange latten op de menigte in. Ook de West-Berlijnse politie
probeert met harde hand de orde te handhaven. Dan valt er een schot. Een betoger,
de 26-jarige student Benno Ohnesorg, is dodelijk getroffen. De kogel is afgevuurd
door de West-Berlijnse politieagent Karl-Heinz Kurras.
Dit is het startschot voor de eindeloze reeks van demonstraties die vanaf dat
ogenblik de straten van de West-Duitse universiteitssteden zullen vullen. Rudi
Dutschke en Joschka Fischer behoren tot de voormannen. De een zou later het
slachtoffer worden van een aanslag uit rechtse hoek en nog elf jaar, ontkracht, leven.
De ander zou minister van Buitenlandse Zaken worden, van 1998 tot 2005. Een deel
ging deze vreedzame, maar soms gewelddadige protesten niet ver genoeg. De Rote
Armee Fraktion werd de bekendste organisatie. Terreur moest als wapen gebruikt
worden. Het begon met aanslagen op warenhuizen, symbool van kapitalisme en
consumptiemaatschappij. Spoedig werden ook mensen het doelwit: in totaal werden
34 moorden gepleegd op bankiers, werkgevers, officiers van justitie.
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Het hoogtepunt van die terreur viel in 1977, met de ontvoering van
werkgeversvoorzitter Schleyer en, ruim een maand later, van een Lufthansa-vliegtuig.
Nadat die laatste poging was mislukt, pleegden enkele gevangen terroristen, onder
wie Andreas Baader en Gudrun Ensslin, collectief zelfmoord - een andere icoon,
Ulrike Meinhof, had dit een jaar eerder gedaan - waarop Schleyer alsnog vermoord
werd. Daarna pieterde de terreur langzaam uit. Maar het zou nog tot 1998 duren
voordat de RAF zichzelf ophief.
Was de Rote Armee Fraktion een instrument van het communistische
Oost-Duitsland, de DDR? Dat is nooit beweerd. Haar lessen in geweldstechniek
haalde zij meestal bij de Palestijnen. De DDR deed in die tijd moeite zich als normale
staat voor te doen. En de terroristen zelf vonden het ‘reële’ socialisme, zoals zich
dat in de Sovjet-Unie van Breznjev en de DDR van Honecker manifesteerde, maar
een verburgerlijkt zootje. Niettemin kregen de terroristen wel hulp van de Stasi, de
geheime dienst van de DDR en een staat in de staat. Ze kregen er, als het nodig was,
veilige schuilplaatsen, maar ook wapens en vliegtickets voor het Midden-Oosten,
waar de Palestijnse trainingskampen lagen. Na het einde van de terreurperiode kregen
sommigen er asiel en een baan onder een andere naam. Na de hereniging in 1990
werden ze stuk voor stuk ontdekt en alsnog berecht.
Dit alles had de dood van Benno Ohnesorg ontketend. En wat gebeurde er met de
agent die hem had gedood? Karl-Heinz Kurras kreeg een proces, waarin hij zich
beriep op zelfverdediging (merkwaardig, want zijn kogel had Ohnesorg in het
achterhoofd getroffen). Hoe het ook zij, hij werd wegens gebrek aan bewijs
vrijgesproken, tweemaal zelfs. Voor de linkse protesteerders, om maar te zwijgen
van de terroristen, gold hij natuurlijk als een typisch ‘fascistenzwijn’ - zoals trouwens
de hele politie.
Maar wat is nu onlangs toevallig gebleken bij een onderzoek in de archieven van
de Stasi (voor zover niet vernield)? Het ‘fascistenzwijn’ was al sinds 1955 lid van
de SED en informant van de Stasi, een Oost-Duitse mol dus in de West-Berlijnse
politie; daarbij een wapengek, trouw bezoeker van schietbanen. Zijn dodelijke schot
moet dus wel gericht zijn geweest.
Dat wil nog niet zeggen dat hij het in opdracht van de Stasi heeft gelost - hij kan
per slot van rekening te enthousiast zijn geweest - maar wel is met deze onthulling
aan de hele protestbeweging van de jaren zestig en zeventig weliswaar niet alle
rechtvaardiging, maar toch een rechtvaardigend symbool ontnomen. Het
‘fascistenzwijn’ blijkt een communistische agent te zijn geweest!
Dit moet allen die aan de protestbeweging hebben meegedaan en de velen die er
sympathiek tegenover stonden - dat zijn nu mensen die op z'n minst in de zestig zijn
- een ogenblik sprakeloos hebben gemaakt. Voor sommigen hunner stort misschien
wel een wereld ineen. In elk geval zal velen het gevoel bekruipen dat zij en hun
idealisme misbruikt zijn geworden.
Want de protestbeweging die zich in die jaren manifesteerde - niet alleen in
Duitsland, maar ook in Frankrijk, Nederland, Amerika en elders - was in wezen een
idealistische beweging, die bovendien in het begin het gelijk aan haar kant had: de
universiteiten waren inderdaad toen in belangrijke mate verkalkt. Pas toen de
beweging het instrument van een ideologie werd, ontspoorde zij - in Duitsland en
Italië, twee landen met een recent fascistisch verleden, erger dan elders.
Dit rechtvaardigt een vergelijking te maken met de jaren twintig en dertig, ook
jaren van ontspoord en misbruikt idealisme. Immers, de miljoenen die toen Hitler
en Mussolini zijn gevolgd, waren niet allen misdadiger, laat staan oorlogsmisdadiger.
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De socialist Jacques de Kadt schreef in 1939 over ‘het oprechte idealisme van een
kern van mensen die in het fascisme als levensleer geloven’ en over het fascisme
‘als een noodzakelijk, maar eenzijdig, mismaakt en mislukt protest tegen de oude
kapitalistische en socialistische wereld’.
Ook dit idealisme is ontspoord en misbruikt door pure machtsbezetenen. En
hoevelen van deze idealisten van het eerste uur zijn inderdaad afgegleden langs het
glibberige pad dat naar terreur en, ten slotte, oorlogsmisdaden leidde? Men zal
misschien zeggen: ja, maar dat was een ander idealisme. Allemaal tot uw dienst,
maar elk idealisme bergt dit gevaar in zich.
NRC Handelsblad van 28-05-2009, pagina 9

Ook Europese politiek is strijd
Luuk van Middelaar is de vedette van dit ogenblik. Je kunt geen krant of tijdschrift
openslaan of er staat een interview met hem in of een bespreking van zijn zojuist
verschenen boek, De passage naar Europa: geschiedenis van een begin. Ook op de
televisie is hij al meermalen te zien geweest.
Die belangstelling heeft iets merkwaardigs. Immers, Europa zelf is op dit ogenblik
helemaal niet de vedette. Het wekt bij de mensen eerder een oorverdovend gegeeuw
op, als het geen weerzin is.
Wéér een boek over Europa? Auteur en uitgever moeten moed hebben ermee voor
den dag te komen. Vanwaar dus die belangstelling voor zijn boek, dat bovendien
helemaal niet zo gemakkelijk is?
Waarschijnlijk komt dat doordat Van Middelaar met een volstrekt nieuwe kijk op
het Europese proces komt. Ook behandelt hij dit onderwerp niet vanuit een - hetzij
positief hetzij negatief - parti-pris. Dat laatste is uitzonderlijk, vooral in ons land,
waar toetsing van hart en nieren vaak de plaats inneemt van serieuze discussie.
Van Middelaars boek is in onze krant al ruimschoots besproken door Ronald
Havenaar (Boeken, 22 mei). Ik zal dit niet nog eens dunnetjes overdoen. Maar zijn
boek bevat genoeg krenten in de pap, die stuk voor stuk aanleiding geven tot min of
meer uitvoerige kanttekeningen.
Eén rode draad mogen wij niet uit het oog verliezen: het zijn in laatste aanleg de
nationale staten die, ook in het Europa van vandaag, de dienst uitmaken. Wat dat
betreft, geeft Van Middelaar De Gaulle postuum gelijk, die in 1962, zo niet al eerder,
zei dat er ‘geen ander Europa kon zijn dan dat der staten’. Dat is een waarheid die
onze politici nog moeilijk over de lippen komt, maar waarnaar zij wel handelen.
Maar de staten waaruit het Europa van vandaag is opgebouwd, zijn wél staten die
voortdurend met elkaar bezig zijn aan één project: de eenheid van dit continent. Dat
is het verschil met vroeger, maar het betekent tevens dat die staten voortdurend met
elkaar in discussie zijn over de bestemming van dit project, dat volgens Van Middelaar
‘nooit af’ is.
Discussie is dus de ziel van Europa. Of zoals hij zegt: ‘Wezenlijk is de
aanwezigheid van politieke strijd. Strijd tussen lidstaten, tussen nationale leiders,
tussen Raad, Commissie en Parlement, tussen belangen, plannen en ideeën.’ Dit heeft
dit bijkomend voordeel: ‘Alleen als er wordt gestreden om winst of verlies, wordt
het publiek als meelevend koor het spel ingezogen.’
Daarom verwelkomt Van Middelaar de oppositie die de SP en Wilders tegen
‘Europa’ voeren - niet om hun ideeën zelf, maar omdat die oppositie leven in de
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brouwerij brengt. Daarom ook veroordeelt hij die Europarlementariërs die wegliepen
toen president Klaus van Tsjechië een paar hun onwelgevallige dingen zei. Tja, op
die manier gaan de mensen Europa natuurlijk als een bron van verveling, zo niet
ergernis, zien.
Wezenlijk is dus de aanwezigheid van politieke strijd. Hiermee verkondigt Van
Middelaar een waarheid die al door de voorsocratische filosoof Heraclitus verkondigd
werd: ‘Polemos pater panthoon’, wat meestal vertaald wordt met: de oorlog is de
vader aller dingen, maar polemos betekent volgens het Griekse woordenboek in de
eerste plaats: strijd. En strijd kan ook zonder dodelijke wapens gevoerd worden.
Hoe riskant het ook is, het is verleidelijk er ook een filosoof bij te halen die bij
Hitler in het gevlij probeerde te komen: Carl Schmitt. Van zijn boekje Der Begriff
des Politischen, dat overigens zes jaar vóór Hitlers machtsovername verscheen, luidt
de eerste zin: ‘De wezenlijk politieke onderscheiding is de onderscheiding van vriend
en vijand.’
Ook hier moeten wij de klassieken te hulp roepen. Zowel het Grieks als Latijn
maakt een onderscheid tussen politieke en persoonlijke vijand (resp. polemios vs.
echthros en hostis vs. inimicus. De politieke tegenstander hoeven we niet te haten,
de persoonlijke wel. De eerste willen wij niet vernietigen, alleen maar verslaan.
Dat is het wezen van de politieke strijd en zou dat ook in Europa moeten zijn, want
zoals Van Middelaar zegt: ‘Zoals men niet door voetbal wordt gegrepen door de
spelregels te bestuderen, zo interesseren ook wetboeken, procedures en regels niet
om zichzelf. Wat boeit is het spel.’
Hoe bleek steekt minister Verhagen daarbij af! In een interview met de Volkskrant
(30 mei) zegt hij weliswaar: ‘We hollen niet meer blind achter het Europese idee
aan’, maar twee dagen eerder wist hij Utrechtse studenten niets anders aan te raden
dan: ‘Breng een beetje bevlogenheid terug in het Europese project. Deze tijd vraagt
om mannen en vrouwen met visie.’
Bevlogenheid, visie - zinledige begrippen, want ook Hitler was bevlogen en had
een visie. Als dáárop een beroep gedaan moet worden, lijkt de radeloosheid nabij.
Verhagen staat met lege handen. En kennis van de geschiedenis is blijkbaar ook niet
zijn sterkste punt. Anders zou hij niet hebben toegelaten dat de naam van Robert
Schuman, die de Europese trein 1950 op de rails zette, verkeerd gespeld werd
(Schumann).
Kennelijk heeft hij Van Middelaars ‘geschiedenis van een begin’, zoals de ondertitel
van zijn boek luidt, nog niet gelezen. Hij zou dit met vrucht kunnen doen.
NRC Handelsblad van 04-06-2009, pagina 7

Keerpunten
Onlangs las ik - ik weet niet meer waar - een verhaal over een Vlaamse man en zijn
Bulgaarse vrouw, die hevige ruzie kregen. Waarover? Over de vraag wat hét keerpunt
in de Tweede Wereldoorlog was geweest: de landing van de geallieerde troepen op
de Normandische kust in 1944 of de capitulatie van het Duitse leger in Stalingrad in
1943. De man beweerde het eerste; de vrouw, opgegroeid onder communistisch
regime, het tweede.
Wat kunnen wij uit zo'n ruzie opmaken? Dat de persoonlijke en collectieve
herinnering gekleurd wordt door de omgeving waar men is opgegroeid. Voor de
West-Europeanen was de nabije invasie in 1944 het teken dat de bevrijding nabij
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was; voor Oost-Europa was Stalingrad het keerpunt: daarna zouden de Russen in
ruim twee jaar westwaarts, tot in Berlijn, doorstoten.
Zelf ben ik geneigd ook aan Stalingrad grotere betekenis te geven, maar ieder
keerpunt heeft zijn voorgeschiedenis. Er zijn vele keerpunten - spectaculaire en
weinig opgemerkte - in de geschiedenis. De intrede van de Verenigde Staten in de
oorlog, december 1941, was er een. Tegen de onuitputtelijke kracht van dit land zou
zelfs Hitler op den duur niet op kunnen.
De 65ste verjaardag van de invasie in Normandië is onlangs gevierd. Prominentste
aanwezigen waren de presidenten Obama en Sarkozy en de Britse kroonprins. Sarkozy
had de herdenking graag tot een Frans-Amerikaanse aangelegenheid beperkt willen
houden, maar de Amerikanen wilden - terecht - de Britten erbij hebben. Zo maakte
Obama al vroeg kennis met de diversiteit, dus met de geschiedenis, van Europa.
De Britse aanwezigheid was, zoals gezegd, terecht. De Britten hebben immers
ook grote offers gebracht in die invasie. De Normandische kuststrook is dus een van
hun lieux de mémoire. Maar ook hier is de herinnering anders dan de werkelijkheid.
Het laatste boek van de Britse historicus Anthony Beevor, dat over D-Day gaat, leert
hun dit. De Britse soldaat ‘zet vaak liever een kop thee’ dan dat hij een extra
aanvalspoging waagt, zo lees ik in de recensie van Bart Funnekotter in de
Boekenbijlage van 5 juni.
Maar ja, de Britten, zelfs hun leiders, herinnerden zich nog de massale slachtpartijen
van de Eerste Wereldoorlog, waar de bloem der natie aan de Somme en in Vlaanderen
was gesneuveld, en waren dus voorzichtig. Daartegenover de Duitsers, die ‘hun
geallieerde tegenstanders in de krijgskunst volledig de baas zijn’. Het zelfbeeld is
meestal geflatteerder dan de werkelijkheid.
Ook de herinnering aan het einde van de Koude Oorlog, nu twintig jaar geleden,
levert stof voor controverses. De Polen ergeren zich eraan dat de val van de Berlijnse
Muur in november 1989, het icoon is geworden van die bevrijding. Zijzelf zijn eerder
begonnen, zeggen ze niet zonder reden. Al op 4 juni 1989 waren de eerste vrije
verkiezingen in Polen. En vergeet niet de rol van de Poolse priester Karol Woytila,
die in 1978 paus werd. De Duitsers zijn eerder geneigd Gorbatsjov de eer te geven.
De cruciale rol van president Reagan raakt daardoor enigszins in vergetelheid.
Overigens viel onlangs ook de twintigste verjaardag van de opstand op het Plein
van de Hemelse Vrede in Peking. In de herinnering van het Westen was dit een
opstand van de studenten voor meer vrijheid en democratie, maar in werkelijkheid
was ook voor de studenten democratie een vreemd begrip. Wat zij wilden was minder
corruptie, minder verraad aan de socialistische idealen door het regime, zoals de
Polen en Hongaren in 1956 hadden gewild en de Tsjechen in 1968.
Dat maakt hun verzet niet minder heroïsch en het neerslaan van hun opstand niet
vergeeflijker. Maar is die opstand wel op dat plein zelf neergeslagen? In de dagen
erna schreef de journalist Frénk van der Linden, die erbij was geweest, herhaaldelijk
dat de meeste slachtoffers niet op het plein, maar in de straten die daarnaartoe leiden,
waren gevallen. Ook mij heeft hij daarom eens op de vingers getikt. Ook hier kent
de geschiedenis verscheidene versies.
Hoe zal de geschiedenis oordelen over 4 juni 2009, de dag dat de partij van Geert
Wilders tot de tweede van Nederland werd gekatapulteerd? Mark Bovens heeft, o.a.
in een interview in onze krant (2 juni), opgemerkt dat de oude politieke scheidslijn
en tussen confessioneel en niet-confessioneel en tussen rechts en links vervangen
zijn door die tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden. De laatsten zijn niet langer
de ‘verworpenen der aarde’ die de ‘Internationale’ bezingt. De arbeiders zijn
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consumenten geworden, met de hebbelijkheden van de burgerman die daarbij horen.
Maar zij voelen zich wél geminacht en genegeerd door de hoogopgeleiden, wier
jargon zij niet kunnen volgen (ik trouwens ook vaak niet).
Welke partij wordt het zwaarst door die opstand getroffen? Natuurlijk de partij
die zegt altijd op te komen voor de ‘onderlaag’ in de samenleving, de partij wier
naam nog vaag herinnert aan haar verleden als arbeiderspartij, maar wier leiding en
kader bestaat uit hoogopgeleiden. Het is bijna van een tragische symboliek dat de
leider van deze partij tweemaal cum laude is afgestudeerd. De PvdA verkeert dus
niet in een conjuncturele, maar in een existentiële crisis - meer dan CDA en VVD,
die nog herkenbare doelgroepen hebben en dus minder zware verliezen geleden
hebben.
Was 4 juni 2009 daarmee een keerpunt? Nee, het was een schakel in een
ontwikkeling die al lang aan de gang is. Nadat hele massa's zich geëmancipeerd
hadden van hun kerken, zijn ze dit nu aan het doen van hun traditionele partijen. Met
andere woorden: 4 juni betekende een verdere stap in het emancipatieproces.
Natuurlijk zijn de historische gangmakers van de emancipatie - in de eerste plaats
de liberalen en sociaal-democraten - niet blij met dit paradoxale resultaat. Maar een
proces slaat wel eens vaker in zijn tegendeel om. Zo mondden de Franse revoluties
van 1789 en 1848 uit in resp. Napoleon I en Napoleon III. Wilders de Nederlandse
Napoleon (alle proporties in acht genomen)?
NRC Handelsblad van 11-06-2009, pagina 7

Verloren achterban
Eén ding moeten we de PvdA nageven: zij schuwt, na haar nederlaag bij de Europese
verkiezingen, zelfonderzoek niet. Weliswaar bepaalt die zich in de partij zelf voorlopig
tot symptoombestrijding: de campagne deugde niet; de lijsttrekker behoorde tot de
tweede, zo niet derde, garnituur; Wouter Bos was totaal afwezig; de partij is te elitair,
ze moet beter luisteren naar de gewone man - maar de kritiek van de minder direct
betrokken sociaal-democraten gaat dieper.
Zo wijdt Socialisme & Democratie, maandblad van het wetenschappelijk bureau
van de partij, haar juninummer hoofdzakelijk aan de vraag: ‘Blijft de PvdA een brede
volkspartij?’ - een vraag die, zoals het hoort, begint met een analyse, waarop
vervolgens anderen daaruit conclusies trekken. Te noteren valt dat de desbetreffende
artikelen vóór de nederlaag van 4 juni moeten zijn geschreven, wat ze na de nederlaag
nog actueler maakt.
De analyse nemen de sociologen Dick Houtman en Peter Achterberg voor hun
rekening. Kort gezegd: de hoogopgeleiden in de partij zijn veel progressiever dan
de laagopgeleiden, die zelfs een duidelijke afkeer hebben van de verzorgingsstaat.
‘Lukt het niet om beide achterbannen bij elkaar te houden, dan kan de PvdA zomaar
uiteenvallen.’
De socioloog Dick Pels en de cultuurhistoricus Thomas von der Dunk trekken,
ieder voor zich, hun conclusies uit die analyse. De eerste bepleit een splitsing van
de partij in twee ‘sterke progressieve partijformaties’: enerzijds een traditioneel
sociaal-democratische, en anderzijds een nieuwe links-liberale partij. De ene formatie
zoekt een akkoord met de SP en een deel van GroenLinks, de andere met D66, een
ander deel van GL en liberalen van het type Dijkstal, Dales en Winsemius.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Von der Dunk acht dit een fatale conclusie. Terecht meent hij dat beide door Pels
bepleite formaties zwak zouden blijven en door het CDA tegen elkaar uitgespeeld
zouden worden. Nee, de PvdA is gedoemd haar huidige spagaat (tussen hoog- en
laagopgeleiden) vol te houden (maar is er nog wel sprake van een spagaat als ze de
laatsten al kwijt is?). Beide conclusies hebben iets van een counsel of despair in zich.
Het probleem is geen typisch Nederlands probleem. Ook elders in Europa hebben
de sociaal-democraten zware verliezen bij de Europese verkiezingen geleden. Onze
Vlaamse collega Mia Doornaert, die geen bewonderaarster is van de ‘linkse
intellectuelen en kunstenaars die in de media domineren’ (bij ons ‘grachtengordel’
genoemd), schrijft in De Standaard: ‘De vraag is niet die van het niveau van opleiding.
De vraag is er een van respect voor het gewone volk.’ En dat ‘toont men door naar
gewone mensen te luisteren en hun bekommernissen au sérieux te nemen. En dat is
de afgelopen decennia niet gebeurd.’
Zo'n geluid horen we bij ons ook vaak. Het is dan ook niet onjuist, maar de vraag
is of de ‘gewone mensen’ genoegen nemen met het luisteren naar hun bekommernissen
(vooral vrees voor allochtone overheersing) en of de partij, door die bekommernissen
au sérieux te nemen, niet verraad aan zichzelf pleegt? Met andere woorden: is het
niet al te laat? De kop boven Doornaerts artikel luidt dan ook omineus: ‘Verloren
achterban.’ (En dan hebben de sociaal-democraten in België zich nog aardig weten
te handhaven.)
In mijn vorige artikel heb ik betoogd dat de opkomst van Wilders ook gezien kan
worden als een verdere stap in een emancipatieproces, dat vele mensen eerst heeft
vervreemd van de kerken en nu aan het vervreemden is van de traditionele partijen.
Wilders als grote emancipator, in de klasse van Troelstra, Kuyper en Schaepman?
Het is te begrijpen als velen moeite hebben met deze kijk. Maar emancipatie is op
zichzelf een waardenvrij begrip.
Een niet-medespeler, maar wel geïnteresseerde waarnemer van het politieke toneel
mag zich de vraag stellen of de ontwikkeling die hij op het ogenblik gadeslaat (en
die hem als persoon zorgen kan baren), niet besloten ligt - niet als dwangmatigheid,
wél als mogelijkheid - in het principe emancipatie, ja ook in het principe democratie.
Wat het laatste betreft, moet eerst nog bewezen worden dat Wilders geen democraat
is, maar als hij dat niet blijkt te zijn, dan moeten we constateren dat grote groepen
mensen, die vroeger aanhangers waren van PvdA, SP, CDA, VVD, zelfs van SGP,
hem niettemin volgen. Is de demos (volk) dus wel altijd democraat? We mogen niet
vergeten dat het fascisme - wel te onderscheiden van al dan niet militaire dictaturen
van diverse pluimage - ook voortgekomen is uit mislukte democratische experimenten.
Menno ter Braak noemde het al in 1935 een ‘afvalproduct’ van de democratie.
Maar maken we ons soms druk om een eendagsvlieg? Wilders' partij kan immers
net zo goed instorten als, zes jaar geleden, de Lijst Pim Fortuyn. Dat is, weer kort
gezegd, het betoog dat Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, op 11 juni hield op deze pagina. Als
Wilders bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2011 (of eerder) zijn succes
herhaalt, dan ‘ligt bestuursverantwoordelijkheid voor de hand’. Zolang hij niet de
51 procent haalt, zal hij dan compromissen moeten sluiten met andere partijen, dus
‘zijn radicale opstelling moeten matigen’. Dat kan leiden tot spanningen binnen de
partij en tot teleurstelling onder zijn kiezers.
Dat is heel goed mogelijk. Maar de onvrede die heeft geleid tot Wilders' succes,
zal ook blijven bestaan nadat zijn ballon mogelijk is leeggelopen, zoals de onvrede
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bleef bestaan na de implosie van de Lijst Pim Fortuyn. Het gaat om de onvrede, en
in een democratie wordt daar op enigerlei wijze lucht aan gegeven.
NRC Handelsblad van 18-06-2009, pagina 7

Logica in een ‘gekte’
‘Tout comprendre c'est tout pardonner’ - alles begrijpen is alles vergeven. Dit is een
van die gezegden die een halve waarheid bevatten en daarom gevaarlijk zijn. We
moeten inderdaad alles proberen te begrijpen, maar betekent dit dat we, alles begrepen
hebbend, het ook moeten vergeven? Nee, daar is meer voor nodig. In de eerste plaats:
dat de begrepene ons niet bedreigt.
Neem nu Iran. Laten we beginnen de motieven van zijn in onze ogen vaak
irrationele, ja gevaarlijke politiek te begrijpen. Heeft die misschien een eigen logica?
Ja, zegt Mohsen Milani, hoofd van de afdeling voor buitenlandse zaken van de
Universiteit van Florida, in een artikel in Le Monde van 20 juni, overgenomen uit
het Amerikaanse kwartaalschrift Foreign Affairs.
Teherans logica is, schrijft hij, te begrijpen wanneer we uitgaan van de vrees die
het koestert voor een Amerikaanse aanval. Die wil het voorkomen door een
tegenbedreiging, in de vorm van een kernwapen, op te bouwen en tegelijkertijd de
Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten te ondermijnen. Eigenlijk niet veel anders
dan de politiek van het Westen tegen de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog was.
Die vrees is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. In 1953 wisten Amerika en
Engeland, zij het zonder militair ingrijpen, het democratisch tot stand gekomen
regime van Mossadeq ten val te brengen. In 1990 en nog eens in 2003 viel Amerika
het buurland Irak binnen, weliswaar een vijand van Iran, maar wat Irak overkwam
kon, in Irans ogen, ook Iran overkomen.
Zo gezien, is Irans steun aan Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina niet
helemaal van een innerlijke logica ontbloot. Die steun heeft immers ten doel Israël,
Amerika's sterkste bondgenoot in dit gebied, te ondermijnen. Ook een kernmacht
die althans sterk genoeg is om Amerika af te schrikken van een aanval, heeft een
zekere logica. ‘Though this be madness, yet there is method in it.’
Trouwens, het is niet gebleken dat de interne tegenstanders van het theocratische
regime in Iran bereid zijn afstand te doen van die ‘madness’. Ook zij zijn deel van
een trots volk van 66 miljoen zielen, met een groot, zij het, zoals bij andere volken,
grotendeels mythisch verleden. Zo'n volk meent evenveel recht te hebben op
kernwapens als landen als Frankrijk, Engeland, Israël en Pakistan. Het Westen mag
dan hopen dat die tegenstanders alsnog de macht in Teheran zal toevallen, illusies
omtrent hun grotere inschikkelijkheid op nucleair gebied moet het niet koesteren.
Dit is allemaal nog te begrijpen. Maar betekent het dat dit ook allemaal te vergeven
is - in de zin van zich neerleggen bij alle Iraanse eisen en ambities? Zolang die de
vrede bedreigen: nee. Maar ‘zolang Washington weigert rekening te houden met de
logica van Teherans buitenlandse politiek, zal het er geen geldige langetermijnstrategie
tegenover kunnen stellen’, besluit Milani zijn betoog in Le Monde. Dat zal een lang
proces worden.
Een van de lessen die hieruit getrokken kunnen worden, is dat anderen ons meestal
niet zien zoals wij onszelf zien. Zo ziet Amerika zichzelf als een vreedzame
mogendheid, die slechts het goede wil. Voor Irans vrees, die de logica van zijn politiek
uitmaakt, heeft het dus geen begrip. President Obama heeft dan wel onlangs in Kairo
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zijn excuses gemaakt voor de Amerikaanse interventie in 1953, die Mossadeq ten
val bracht, maar of dat voldoende was? Irans anti-Amerikaanse tirades werden daarna
niet minder.
De binnenlandse toestand in Iran compliceert de zaak nog verder. Algemeen wordt
in het Westen aangenomen dat bij de verkiezingen van 12 juni op gigantische schaal
fraude is gepleegd. Anders zou de grote overwinning van de zittende president
Ahmadinejad - 24 miljoen stemmen, tegen 13 miljoen op zijn tegenstander Mousavi
(die in Teheran zelf 52 procent van die stemmen kreeg) - niet te verklaren zijn. Of
hebben de westerse media en regeringen hun wensen voor werkelijkheid gehouden?
Dat doen ze wel vaker.
Dertien miljoen tegen het zittende regime mogen dan een minderheid zijn - het
zijn er nog heel veel. Genoeg in elk geval om de massale protesten tegen de uitslag
te verklaren die het straatbeeld in Teheran hebben beheerst. Op zichzelf echter leveren
ze geen bewijs dat er inderdaad gefraudeerd is. Wél heeft de geschiedenis geleerd
dat revoluties meestal door actieve minderheden ontketend worden. Reden genoeg
dus voor het regime zich zorgen te maken.
In die zin lijken die protesten op wat de geschiedenis is ingegaan als de opstand
op het plein van de Hemelse Vrede in Peking, nu twintig jaar geleden. Ook die werd
in het Westen gezien als een democratisch protest: de stem des volks sprak. En ook
die opstand werd neergeslagen. En ook daar hebben de westerse landen zich tenslotte
bij neergelegd. Andere belangen - handel, vrede - prevaleerden op den duur.
Zullen zij dat op den duur ook doen in het Iraanse geval? Voorlopig is minister
Verhagen daar nog niet aan toe. Vorige week riep hij de Iraanse ambassadeur op het
matje en sprak hij deze, naar het schijnt, in ondiplomatieke termen toe. Dapper, hoor!
Te meer omdat hij, anders dan Obama, geen dikke stok achter de rug hield. Blaffende
honden bijten niet, zullen ze in Teheran denken.
NRC Handelsblad van 25-06-2009, pagina 7

Lolligheid als reddingsboei?
Overal waar je in Europa kijkt, bevindt de sociaal-democratie zich in een crisis. In
Frankrijk is zij verdeeld en verliest zij terrein aan president Sarkozy. In Engeland en
Duitsland boekt zij dramatisch slechte cijfers in de peilingen aan de vooravond van
verkiezingen. Ook in Spanje kwakkelt zij, en in Italië moet zij het zelfs afleggen
tegen een paljas als Berlusconi. Alleen in België lijkt zij stand te houden.
Het is dus een algemeen Europees verschijnsel. Daarom komen we er niet wanneer
we de verklaring zoeken in falend leiderschap en slappe campagnes. Maar dit schijnt
nog niet tot de PvdA doorgedrongen te zijn, althans blijkens de verslagen van de
partijraad die zaterdag in Arnhem bijeen was om zich te buigen over de oorzaken
van de laatste verkiezingsnederlaag, die van 4 juni.
Spreker na spreker hamerde op de laffe campagne (een ‘tja-campagne’), op het
gebrek aan duidelijk profiel, aan helder verhaal, kortom: aan smoel. Uitglijders van
de partijleiding werden ook gekritiseerd, evenals de compromissen die de PvdA als
regeringspartij moet sluiten. Allemaal terecht, maar allemaal kritiek op symptomen.
Aan een diagnose van de kwaal zelf kwam de vergadering niet toe. Waagde tenminste
partijleider Wouter Bos zich in dit diepe water? Nee, alweer volgens de verslagen
in de kranten - een officiële tekst van zijn rede is niet beschikbaar - schoot hij tekort.
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De partij moet terug naar de tijd dat er nog ‘lol’ was, ‘toen we het nog leuk vonden
naar de PvdA te gaan’, zoals na die andere verkiezingsnederlaag, die van 2002.
Leuk en lollig - zijn dat de kwaliteiten die de partij moet uitstralen in een tijd dat
we niet alleen de grootste economische crisis sinds de jaren dertig beleven, maar sterker nog - de sociaal-democratie haar traditionele achterban ziet verdwijnen en
overlopen naar een, in haar ogen, rechtse partij? Bos' mening (in de krant op 4 juni)
dat er ‘eerder een te weinig dan een teveel aan elite’ in de partij is, zal ze niet
terugwinnen. Kortom, er is weinig reden om in deze tijd leuk en lollig te zijn, en
voor de PvdA al helemaal niet.
Tijdens de crisis van de jaren dertig was de SDAP, voorloper van de PvdA, eerder
grimmig dan leuk of lollig. In elk geval was zij ernstig. Het Plan van de Arbeid uit
1935 was een serieus stuk werk, waarvoor ook de arbeiders de straat op gingen (in
ordelijke demonstraties). Het waren de dagen vóór de cosmetica en de spin doctors.
Wanneer was de PvdA een lollige partij? In de herinnering van veel partijgenoten
was dat in de jaren van Den Uyl (die zelf helemaal niet zo'n lolbroek was). Het waren
de jaren van Van der Louws ‘berendans’, van het triomfalisme van de ‘Rode Haan’,
van ‘alles moet kunnen’. Den Uyl oogstte wat Drees en latere kabinetten hadden
gezaaid, zoals de successen van sociaal-democraat Blair niet denkbaar waren zonder
Thatchers voorwerk. Maar het is voorbij met mooiweerzeilerij, want het is geen mooi
weer meer. Bos weet dat beter dan wie ook. Waarom dan tóch die geest van vroeger
opgeroepen?
Maar de lolligheid beperkt zich niet tot de PvdA. Toen ik Bos' woorden las, moest
ik denken aan wat minister Jorritsma (VVD) eens in een interview had gezegd: dat
ze het wel ‘leuk’ zou vinden een volgende keer minister van Financiën te zijn. Het
waren de jaren dat het lachen, gieren, brullen van het trio Jorritsma, Terpstra, Dijkstal
dat de VVD tekende. Maar Wouter Bos is toch van een ander niveau?
Niet alleen over de economische crisis repte Bos niet. Hij deed ook geen poging
de werkelijke oorzaken te peilen van het verschijnsel dat de eigenlijke achterban van
de partij, de arbeiders - tegenwoordig ‘laag opgeleiden’ genoemd - in drommen de
partij de rug toekeren en op Wilders stemmen. Dit maakt dat de crisis waarin de partij
zich bevindt, meer is dan een conjuncturele crisis, namelijk een existentiële crisis.
Ook andere traditionele partijen hebben met zo'n crisis te maken, maar vooralsnog
in mindere mate. Misschien heeft dit ermee te maken dat laagopgeleiden minder tot
hun achterban of doelgroep behoren, dus die partijen ook minder de problemen van
de achterstandswijken aan den lijve voelen. Maar wat niet is kan komen.
Waarom maakt iemand die zich steeds sceptisch betoond heeft ten opzichte van
idealen - ook de idealen van de sociaal-democratie - zich druk om het lot van de
PvdA? Het antwoord is dat de PvdA - hoe men verder ook over haar mag denken meestal een constructieve partij is geweest met een groot reservoir aan denkkracht.
In elk geval is zij, ook los van deze kwaliteiten, altijd een grote partij geweest. Haar
verdwijning of ineenschrompeling tot onbetekenendheid zou een verlies voor het
politieke discours zijn en het hele Nederlandse bestel ontwrichten. Geen reden voor
leedvermaak dus.
NRC Handelsblad van 02-07-2009, pagina 7

Er zijn nog rechters in Karlsruhe
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‘De lidstaten willen geen Europa dat zich buiten hen om kan vernieuwen, als een
politiek lichaam met een eigen wil. Daarom komt er geen herziening bij meerderheid
van leden. Zo'n voltooide ontvoogding zou (...) het einde van de zelfstandige staten
(zijn). En de staten gaan niet weg.’
Deze uitspraak in het in mei verschenen boek van Luuk van Middelaar, De passage
naar Europa - het belangrijkste boek dat sinds lang door een Nederlander over Europa
is geschreven - vond vorige week haar echo in een uitspraak van het Duitse
Constitutionele Hof in Karlsruhe, die het verdrag van Lissabon niet strijdig achtte
met de Duitse grondwet, maar toch enkele schoten voor de boeg loste.
Zeer kort samengevat - de uitspraak zelf beslaat vele bladzijden - komen die erop
neer dat de nog steeds soevereine lidstaten ‘heren van de verdragen’ blijven, en niet
de Europese Unie zelf, bij wie de soevereiniteit (nog) niet berust - ook niet na de
inwerkingtreding van ‘Lissabon’. Iedere verdere uitbreiding van de bevoegdheden
van de Europese Unie heeft dus de uitdrukkelijke toestemming nodig van de daartoe
bevoegde nationale organen - die in de praktijk meestal een tweederde meerderheid
vergt.
Dit betekent dat een sluipende uitbreiding van de bevoegdheden van de EU
onmogelijk is. Verdere afstand van nationale soevereiniteit wordt niet uitgesloten,
maar deze kan slechts gedaan worden, via de daartoe bestemde democratische
organen, door de vooralsnog soevereine volken.
De uitspraak van het Duitse Hof schept helderheid in de stand van Europese zaken
- een helderheid die noch de Europese regeringen noch de Europese parlementen
hebben kunnen, misschien ook wel: willen - scheppen. Alleen landen met een lange
traditie van buitenlandse politiek, zoals Engeland en Frankrijk, hebben zo'n uitspraak
niet nodig. Voor hen spreekt het vanzelf.
Voor anderen is het even wennen. Zo noemde de Europarlementariër voor D66,
Sophie in 't Veld, de uitspraak van het Hof ‘redelijk choquerend’. Maar de uitspraak
gaat toch uit van het recht van het volk op medezeggenschap? Wat wil een D66'er
nog meer? Zolang er geen Europees volk bestaat, zijn het de 27 volken van de EU
die, ieder voor zich, uitmaken wat er al dan niet gebeurt. D66 is toch geen voorstander
van een sluiptechniek? In zijn column in het Financieele Dagblad is (prof.) Tom
Eijsbouts ronduit goedkoop: ‘Wie wil hoort de echo: Ein Land, ein Volk, ein Richter.’
Gepaster is de parafrase van een ander woord uit de Duitse geschiedenis: ‘Es gibt
noch Richter in Karlsruhe.’
Overigens zijn dit (behalve ook nog een rustige beschouwing in het FD van zijn
Brusselse correspondent) de enige commentaren op de uitspraak van het Hof die ik
tot nu toe in de Nederlandse pers heb gelezen. Ik sluit niet uit dat ik andere over het
hoofd heb gezien, maar ik meen niet te overdrijven wanneer ik zeg dat de dood van
Michael Jackson meer publiciteit heeft gekregen.
Over de historische betekenis van de ene en de andere gebeurtenis kunnen we
natuurlijk van mening verschillen. Vaststaat in elk geval dat het Hof in Karlsruhe
voorlopig een grendel heeft geschoven voor een nauwelijks merkbare weglekking
van rechten naar ‘Europa’. Ontegenzeggelijk komt dit een vlot verloop van het
Europese proces niet ten goede, maar het is niet de eerste keer dat het Europese en
het democratische proces botsen.
Wie oog heeft voor de ironie van de geschiedenis (of gelooft in de uiteindelijke
gerechtigheid ervan), kan ook andere, al dan niet schijnbare, tegenstellingen zien:
Duitse rechters als hoeders van recht en democratie; Duitsland, dat lange tijd het
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meest bereid was offers te brengen voor de Europese eenheid, als het land van waaruit
nu een blokkade wordt opgeworpen.
Zo'n (schijnbare?) tegenstelling vertoont de geschiedenis van Nederlands Europese
politiek trouwens ook. Hoewel Nederland lange tijd doorging voor een land dat de
supranationale gedachte zeer toegedaan was (vandaar de verbazing alom over het
Nederlandse ‘neen’ van 1 juni 2005), is het op Nederlands aandringen geweest dat
in 1950 de nationale regeringen, die Monnet buiten de Europese mechaniek had
willen houden, er toch een plaats in hebben gekregen, in de vorm van de Raad van
ministers (nog niet: van regeringsleiders, dat gebeurde pas, buiten enig verdrag om,
in 1974). Hebben de supranationalisten, toen talrijk in de Kamer, zitten slapen of
was Nederland, zonder het te beseffen, deze ene keer gidsland?
Hoe dat ook zij - voorlopig blijven de nationale regeringen, verenigd in de Europese
Raad (van regeringsleiders), de facto de ware beslissers over Europa. Maar ook zij
zijn, democratisch als ze zijn, onderworpen aan hun eigen grondwetten. Dat heeft
het Duitse Hof bevestigd. Maar het geldt niet alleen voor Duitsland.
NRC Handelsblad van 09-07-2009, pagina 7

Amerika en wij
In een interview in het nieuwe tijdschrift Maarten! (zomer 2009) zegt Maarten van
Rossem, die zijn voornaam aan dit blad heeft gegeven, sprekend over de vrouw van
president Obama: ‘Die aandacht voor Michelle kan een stuk minder. We hebben háár
toch niet gekozen?’ We? Welk collectief bedoelt Van Rossem met dit we? We hebben
immers Obama zelf ook niet gekozen?
Deze vereenzelviging met Amerika gaat wel heel ver, maar is van Van Rossem
nog wel te begrijpen. Hij is immers onze Amerikakenner bij uitstek. Zijn interpretaties
en analyses op de televisie en elders zijn onnavolgbaar. Hij staat, om zo te zeggen,
met Amerika op en gaat ermee naar bed - overigens zonder ooit in adulatie te
vervallen.
Maar die vereenzelviging is niet uniek in ons land. Ook bij anderen vind je die
fascinatie met Amerika terug. Tekenend is, wat dat betreft, het grote aantal mensen
dat zweert bij de International Herald Tribune, de in Parijs uitgegeven Amerikaanse
krant. Die is vaak hun enige buitenlandse nieuwsbron.
Nu wil ik niets kwaads over de International Herald Tribune zeggen. Ze is een
voortreffelijke krant, maar de IHT verraadt haar oorsprong en reden van ontstaan
niet: ze is in de eerste plaats bedoeld om Amerikanen die Europa voor korte of langere
tijd bezoeken (of er zich zelfs komen vestigen), op de hoogte te houden van de
gebeurtenissen in hun vaderland; naar de rest van de wereld, die er ook aan haar
trekken komt, kijkt zij vanuit Amerikaanse ogen.
Wie de IHT als enige buitenlandse nieuwsbron gebruikt, maakt zich dus
onwillekeurig een Amerikaanse blik eigen, met een aandacht voor het gebeuren in
Amerika zelf die misschien niet meer in proportie is met de betekenis van dat land
voor ons. Zeker, wat zich in Amerika afspeelt, is nog altijd fascinerend - we hebben
het tijdens de laatste verkiezingen gezien - en zeker, Amerika is nog steeds het
belangrijkste land ter wereld, maar niet meer zo belangrijk voor ons als in de dagen
van de Koude Oorlog.
Met het einde van de Koude Oorlog, dus ruwweg sinds 1989, is de dreiging van
de Sovjet-Unie, die de rechtvaardiging was van het Amerikaans-Europese
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bondgenootschap, verdwenen. Met andere woorden: voor zijn veiligheid heeft Europa
Amerika minder nodig dan in de veertig jaar daarvóór, en omgekeerd is Europa niet
langer het centrale toneel voor Amerika. Andere landen en continenten, zoals China
en India, vragen zijn aandacht.
Voor Nederland, een land dat deel uitmaakt van het Europese continent, betekent
dit ook een verschuiving van prioriteiten, al lijkt nog niet iedereen dat door te hebben.
De prioriteit die Nederland tijdens de Koude Oorlog altijd aan de band met Amerika
heeft gegeven (ook zonder het met zoveel woorden te zeggen), is, nu er geen Koude
Oorlog meer is, minder vanzelfsprekend geworden.
Dat betekent niet dat Amerika nu de rug toegekeerd moet worden. Het besluit in
2003 om niet de partij van Frankrijk, Duitsland en België te kiezen in hun stellingname
tegen Amerika inzake de oorlog in Irak, was daarom juist - hoezeer ook getwijfeld
kon worden aan de rechtmatigheid van die oorlog. De Belgen hebben dan ook ‘duur
betaald’ voor die stellingname, zegt ex-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot in
een interview in hetzelfde Maarten!: ‘Mijn Belgische collega kon nergens meer
binnenkomen.’
Een verschuiving van Nederlands prioriteiten hoeft dus niet per se ten koste te
gaan van de verhouding tot Amerika, maar zij vloeit wél logisch voort uit de
verschuiving van machten in de hele wereld. Wat Nederland betreft kan die
verschuiving niet anders gaan dan in de richting van nauwere samenwerking in
Europa (niet noodzakelijkerwijs België, want ‘als er één land is waarmee we het
vaak niet eens zijn, dan is het België’, zegt dezelfde Bot in dezelfde Maarten!).
Voor degenen wier belangstelling voor het internationale gebeuren nog
voornamelijk gevoed wordt door, behalve hun eigen krant, de International Herald
Tribune, zou het logisch zijn vaker een Europese krant ter hand te nemen, en dan
eerder een Duitse dan een Franse krant, omdat Duitsland het belangrijkste land in
Europa is.
Ik zie het hen echter nog niet zo gauw doen, niet zozeer omdat zij moeite hebben
met het Duits alswel omdat de soort journalistiek die in de IHT bedreven wordt, op
zichzelf - dus los van de politieke betekenis van Amerika zelf - aantrekkelijk is:
bondig en terzake en, bij de columnisten, bijna altijd intelligent en vaak geestig.
Maar wie, naast zijn eigen krant, de voortreffelijke reportages en analyses in de
Britse Financial Times en Economist leest, die de Amerikaanse scène minder als
deelnemer dan als (niet-Amerikaanse) toeschouwer volgen, wordt op z'n minst even
goed op de hoogte gehouden.
Niet iedereen schijnt door te hebben, schreef ik, dat de wereld sinds 1989 grondig
veranderd is en onze relatie tot Amerika navenant. Heeft minister Verhagen dat wél
door? In een interview in Christen Democratische Verkenningen (zomer 2009) zegt
hij: het is ‘niet evident dat de Amerikanen, zoals vanouds, als eerste naar Europa
zullen kijken als de vanzelfsprekende, geestverwante partner in machtspolitieke
kwesties.’
Als dat zo is - en het is zo - dan zou de consequentie voor Nederland moeten zijn:
minder ‘kwispelen voor Amerika’, iets waarvan de historicus Frank Ankersmit
Verhagen beticht (eveneens in CDV). Een serieuzere consequentie zou moeten zijn
dat bij een volgende kabinetsformatie Europese Zaken aan de minister van
Buitenlandse Zaken toevallen en de rest van de wereld aan een staatssecretaris.
NRC Handelsblad van 16-07-2009, pagina 7
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Een dissident met zelfkritiek
Leszek Kolakowski, de Poolse filosoof die op 17 juli in Oxford overleed, heb ik een
paar keer in Warschau ontmoet, toen hij daar nog woonde. De eerste keer was in
1959, bijna drie jaar na de ‘Lente in Oktober’, zoals de vreedzame revolutie werd
genoemd die nationaal- en hervormingsgezinde communisten onder leiding van
Gomulka aan de macht had gebracht en waarin de Russen hadden berust, zoals zij
even later in Hongarije en in 1968 in Tsjechoslowakije níét zouden doen.
Kolakowski was een van de intellectuele voormannen van die revolutie geweest.
Opgeleid als dogmatisch stalinist, was hij geleidelijk gaan zoeken naar vormen van
communisme die afweken van het rigide Moskouse model. Op Gomulka, die zelf
onder het stalinistisch regime gevangen had gezeten, had hij zijn hoop gevestigd,
maar in die hoop werd hij al vrij spoedig teleurgesteld. Kolakowski werd
langzamerhand persona non grata.
Dat betekende in Polen nog niet dat je dadelijk naar Siberië werd gestuurd. Hij
kreeg verlof om een jaar in Nederland te gaan studeren. Het onderwerp van zijn
studie waren de afscheidsbewegingen binnen de gevestigde geloven, zoals Spinoza
binnen de joodse gemeenschap en de talloze dissidenten binnen de Gereformeerde
kerk, zoals de grootste protestantse kerk tot 1816 heette. De parallel met
andersdenkenden binnen de communistische moederkerk is makkelijk te trekken.
Veel tijd bracht Kolakowski door in de bibliotheek van de Doopsgezinde
Broederschap in Amsterdam, waarbij hij geholpen werd door een bescheiden, maar
efficiënte bibliothecaresse. Toen ze eens aan de praat raakten over de toestand in
Oost-Europa beantwoordde hij haar timide vraag of hij misschien ook communist
was, met ja, waarop zij hem aankeek of hij de baarlijke duivel was, zo vertelde hij
mij lachend.
Teruggekeerd naar Warschau zou hij langzamerhand zijn geloof verliezen. In 1966
verliet hij Polen om eerst in Montreal, toen korte tijd in Californië en ten slotte in
Oxford te gaan doceren. Toen werd hij geleidelijk een bekend en gevierd schrijver
en spreker, die ook vaak op televisie verscheen. In 1984 hield hij de Van der Leeuwlezing in Groningen. Het jaar tevoren had hij de Erasmusprijs gekregen. Zijn driedelige
Geschiedenis van het marxisme, een vlijmscherpe ontleding, verscheen in Nederlandse
vertaling in 1980/81.
Dit werk was toen hoogst actueel, maar is dit sinds 1989 nauwelijks nog. Actueel
blijven zijn even scherpe analyses van het christelijk geloof, dat hem steeds bezig is
blijven houden. Zonder te pretenderen daarmee zijn gehele denken recht te doen, wil
ik uit zijn essays een paar passages citeren die mij destijds troffen.
‘Onze onvolmaaktheid is intrinsiek en niet toevallig. In het christelijk denken zijn
de veroordeling van de duivel en het begrip erfzonde de duidelijkste vormen waarin
het toevallige karakter van het kwaad ontkend wordt. Ik meen dat deze ontkenning
van het grootste belang is voor onze cultuur en tevens dat in de christelijke wereld
een sterke verleiding merkbaar is om deze leer te verlaten en toe te geven aan de
optimistische traditie van de Verlichting.’
‘Zoals Anatole France heeft opgemerkt, zijn er in naam van een of andere doctrine
nooit zoveel mensen uitgemoord als in naam van het principe dat de mens goed is.
De mogelijk destructieve gevolgen van het begrip erfzonde voor ons culturele leven
zijn onloochenbaar; even onloochenbaar zijn de destructieve gevolgen van de
tegenovergestelde doctrine, die stelt dat het vermogen zich te vervolmaken geen
grenzen kent.’
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Wat gaat niet-christenen dit allemaal aan? ‘Niet-christenen hebben niet alleen het
recht met ongerustheid na te denken over vorm en lot van het christendom, maar zij
behoren dat ook te doen. Het christendom maakt nu eenmaal deel uit van onze
gemeenschappelijke erfenis, en volkomen niet-christen te zijn zou betekenen dat
men zich buiten de gemeenschap stelt.’
Conservatisme heeft, van alle seculier-politieke stromingen, het meest oog voor
het menselijk tekort. ‘De vraag is hoe menselijke samenlevingen kunnen overleven
zonder de aanwezigheid van behoudende krachten, dat wil zeggen: zonder de eeuwige
spanning tussen structuur en ontwikkeling. Deze spanning is gewoon een kenmerk
van het leven.’
Kolakowski ontkent niet dat wat hij zegt een verdediging is van de conservatieve
geest, ‘maar het is een voorwaardelijk conservatieve geest, bewust niet alleen van
zijn eigen noodzakelijkheid, maar ook van de noodzakelijkheid van wat zich tegen
hem verzet. Hij weet dus (wat zijn tegenstander in de regel niet wil toegeven) dat de
spanning tussen de starheid van de structuur en de krachten van de vernieuwing,
tussen kritiek en traditie een voorwaarde voor het menselijk leven is.’
En ook: ‘De conservatieve geest zou neerkomen op waardeloze en lege bevrediging
als hij niet voortdurend achterdochtig jegens zichzelf zou zijn en als hij niet in
gedachten zou houden in welke mate hij gebruikt is, en altijd gebruikt kan worden,
ter zelfverdediging van irrationele privileges.’ Kritiek verplicht dus tot voortdurende
zelfkritiek.
De tweede ontmoeting die ik met Kolakowski had, was een jaar later en, althans
in mijn herinnering, minder bevredigend. Hij werd voortdurend afgeleid door de
aanwezigheid van een mooie vrouw die een paar tafeltjes verder van ons zat in het
Warschause café waar wij met elkaar afgesproken hadden. Of misschien was ik
gewoon geen erg interessante gesprekspartner voor hem.
Boodschap aan J. in 't Veld wiens adres ik niet heb: de naam van de betrokken
reformator is: Johann Heinrich Bullinger (1504-1575).
NRC Handelsblad van 23-07-2009, pagina 7

‘Events, dear boy, events’
In Nederland ziet men alleen een politiek van de regels. Daarin gaat het om het
vaststellen van wetten en beleid, het verdelen van de welvaart, het organiseren van
publieke diensten. Maar politiek is meer dan regelen. Er zijn steeds meer
gebeurtenissen die de boel in de war schoppen. De politiek van de regels is slecht
uitgerust om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. Ze functioneert bij de gratie
van de fictie dat de geschiedenis stilstaat of althans zich volgens voorspelbare lijnen
beweegt. Maar dat is niet zo. Gevraagd wat hij als premier het meest vreesde,
antwoordde Harold Macmillan eens: ‘Events, dear boy, events.’ Dit is een
samenvatting van het artikel dat Luuk van Middelaar in onze krant van 6 juni jl.
schreef (het zijn zijn woorden, maar niet in die volgorde; vandaar geen
aanhalingstekens). Nederland is mentaal slecht geëquipeerd om op onverwachte
gebeurtenissen te reageren. Wat zou het ervan terechtgebracht hebben als het zich,
in plaats van Frankrijk, als voorzitter van de EU geconfronteerd zag met twee bijna
gelijktijdige gebeurtenissen als de oorlog in Georgië en de kredietcrisis, waarop
Sarkozy - wat men verder ook over hem mag denken - vorig jaar snel en meesterlijk
reageerde?
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Alsof om dit te bevestigen schreef Rik Torfs, bijna een maand later, een column
in De Standaard waarin hij verhaalde van een colloquium dat hij in de Nederlandse
ambassade te Parijs had voorgezeten over palliatieve (leedverzachtende) zorg in
Frankrijk en Nederland.
Even een tussenvraag: hoe komt een Vlaming, die hoogleraar kerkelijk recht is,
op zo'n colloquium? Welnu, Torfs is een veelgevraagde persoonlijkheid op de
Vlaamse televisie, waar hij o.a. discussieprogramma's leidt. Bovendien beheerst hij
het Frans. Geknipt dus om zo'n colloquium te leiden, maar laten we verder zijn
verhaal volgen.
‘Nederlanders en Fransen spreken een andere taal. Fransen spreken geen
Nederlands, Nederlanders spreken geen Frans. Dat laten ze horen wanneer ze het
tegendeel proberen te bewijzen. Maar Nederlanders en Fransen spreken ook op een
dieper niveau een andere taal. Neem nu de twee inleiders die het symposium op gang
brengen.
Eerst komt de Fransman aan het woord. Hij spreekt twintig minuten zonder een
velletje papier en doet dat met een mengeling van zwier en terughoudendheid, waarbij
hij tersluiks naar de bewondering van het publiek hengelt. Het gaat goed met de
palliatieve zorg in Frankrijk. Cijfers geeft hij niet. Meer zelfs, hij praat op een manier
die het ter beschikking stellen van cijfermateriaal tot iets heel onfatsoenlijks maakt.
Daarna betreedt André Rhebergen het podium. Hij is directeur van het landelijk
steunpunt palliatieve zorg. Die benaming alleen al maakt duidelijk dat we ons nu in
Nederland bevinden. Weldra dansen cijfers op de maagdelijke witte muren van de
fraaie residentie: 135.000. Zoveel Nederlanders sterven er elk jaar, 27 procent in een
ziekenhuis, 32 procent thuis, 25 procent in een verpleeghuis. In een tempo dat de
zomers geklede vertaalsters naar adem doet snakken, geeft Rhebergen een alomvattend
overzicht van de palliatieve zorg in Nederland.
Nederlanders willen cijfers, Fransen willen woorden. Nederlanders willen heldere
procedures. Fransen willen diepzinnige overpeinzingen. Tijdens het panelgesprek
zijn ze vriendelijk voor elkaar. Er is lichte verwondering, er is wat houterig begrip,
maar veroordelingen blijven uit. De Nederlanders zijn geen moordenaars en de
Fransen geen hypocrieten.’ Sprekend over de dood maken we geen ruzie.
De moraal van beide verhalen? Nederlanders denken met regels alles te kunnen
beheersen en zijn dus onthand wanneer ze door events overrompeld worden. Van
Middelaar vergelijkt Balkenendes formele reactie op ‘Apeldoorn 30 april 2009’ met
Blairs reactie op het fatale ongeluk dat lady Diana in 1997 overkwam: hij vatte het
drama samen in drie woorden: ‘the people's princess’.
Op andere schaal: Nederland voelde zich decennialang senang bij de regels van
de Koude Oorlog, van de NAVO, van ‘Brussel’ - totdat de geopolitieke schok van
1989, de val van de Muur, het uiteenvallen van het Sovjetblok, ja van de Sovjet-Unie
zelf. Dat zette alles op losse schroeven. Maar Nederland pretendeerde nog jarenlang
dat er niets aan de hand was, omdat de oude regels nog golden.
Wat is de oorzaak van Nederlandse regelzucht? Het is te gemakkelijk om weer
met onze calvinistische achtergrond te komen aanzetten. Dan eerder ons verleden
als waterbeheerders en bouwers van dijken, waarmee we probeerden het land tegen
springvloeden te beschermen. Luctor et emergo. Of is de oorzaak misschien te vinden
in een angst - oerangst, als u wilt - voor de chaos? Die kennen de Duitsers overigens
ook (met wie we meer gemeen hebben dan we willen toegeven). Andere observatie:
Torfs' verslag van het Frans-Nederlandse colloquium toont weer dat de Vlamingen
dichter bij de Fransen staan dan wij, niet alleen geografisch. Geen wonder na zoveel
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eeuwen Franstalige overheersing. Maar die heeft, bij hem althans, geen wrok gewekt,
eerder begrip, misschien lichte voorkeur. We zien uit naar een Vlaams-Nederlands
colloquium over palliatieve zorg.
Ten slotte: het colloquium werd gehouden in de ‘gracieuze ambtswoning’ (Torfs)
van de Nederlandse ambassadeur, in het voormalige, achttiende-eeuwse hôtel
d'Avaray, waar ik meermalen ben geweest. Zo herinner ik me een heel ander soort
bijeenkomst: de toenmalige ambassadeur had zijn woning voor een verwend Parijs
publiek geopend voor een show van Nederlandse mode. Nog zie ik het toenmalige
topmodel, Loesje Hamel, van de statige trap afdalen. Negen jaar later overleed zij
aan een ongeneeslijke ziekte. Zo eindigt alles met de dood - die zich van regels niets
aantrekt.
NRC Handelsblad van 30-07-2009, pagina 7

Het centrum wijkt. Situatie uitstekend?
‘Heel ons fundament kraakt.’ Dit citaat gebruikt René Cuperus als motto voor het
inleidend hoofdstuk van zijn onlangs verschenen boek De wereldburger bestaat niet.
Hij noemt mij als auteur van dit citaat. Inderdaad luidt de titel van een in 2003
uitgekomen bloemlezing uit mijn artikelen zo, maar die titel ontleende ik aan een
uitspraak van Pascal. Hém komt dus de eer toe. (Overigens eindigde die uitspraak
aldus: ‘Laten wij dus geen zekerheid en geen vastheid zoeken!’) Maar ik wil het nu
niet over dit citaat hebben, maar over Cuperus' boek of eigenlijk: niet het hele boek,
maar de samenvattende epiloog. Hierin neemt hij als uitgangspunt een artikel dat
Thijs Wöltgens, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer van 1989 tot
1994, kort voor zijn dood schreef en dat in deze krant verscheen (12 april 2008).
Eerlijk gezegd was dit artikel mij indertijd ontgaan of was de betekenis ervan toen
niet tot mij doorgedrongen. Cuperus (die verbonden is aan de Wiardi Beckman
Stichting, de denktank van de PvdA) maakt mij er nu attent op. Het bevat inderdaad
een interessante en actuele these, die Cuperus verder uitwerkt.
Eerst een korte samenvatting van Wöltgens' these: de middenklasse, die de
ruggengraat is van elke democratische samenleving, is de laatste jaren dramatisch
gekrompen. Zij voelt zich in haar welvaart bedreigd en is onzeker. Aangezien de
stemming van de middenklasse de barometer is voor het humeur van de hele
samenleving, is de hele samenleving onzeker.
Achteraf gezien had Wöltgens' analyse ook voorspellende waarde. Nadat de PvdA,
die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog deel van de middenklasse was
geworden, in 2002 zware verliezen door Pim Fortuyn waren toegebracht, werd zij
bij de Europese verkiezingen, na een tussentijdse opkrabbeling, opnieuw ‘zwaar
geteisterd’ (uitspraak in het laatste nummer van Socialisme & Democratie).
De partij is ‘niet meer geworteld in de sferen van productie, transport, commercie,
industrie en zakelijke dienstverlening’. Haar leden zijn ‘overwegend afkomstig uit
de werelden van de ambtenarij, de wetenschap en het welzijnswerk’ (andere uitspraken
in S&D), hoger- en hoogopgeleiden dus. Waar zijn de lageropgeleiden gebleven,
die, vroeger arbeiders genoemd, de raison d'être van de partij waren? Die stemmen
óf niet óf op wat, niet helemaal juist, rechts genoemd wordt (Fortuyn of Wilders).
Een soortgelijke ontwikkeling doet zich bij andere sociaal-democratische partijen
in Europa voor. Zelfs in Amerika. Daar heeft het socialisme weliswaar nooit wortel
geschoten, maar bij de laatste verkiezingen stemden de blanke blue-collar workers
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(industriearbeiders) overwegend op McCain, niet op Obama. Zij hebben de pest aan
de liberals, die in Obama hun idool zien, en kunnen, als Obama er niet in slaagt zijn
beloften waar te maken, nog een bedreiging voor hem vormen.
Het is dus een niet uitsluitend Nederlands verschijnsel, maar daar wij in Nederland
wonen, raakt de vorm waarin het zich hier manifesteert, ons het meest. Welnu - en
nu volg ik Cuperus' uitwerking van Wöltgens' these - ook bij ons is er een
arbeidersklasse die ‘goeddeels middenklasse geworden’ is en nu bang is dat zij weer
‘onderklasse wordt’, en de partij de rug toekeert omdat de liberals die de partij
beheersen, haar niet voldoende steunen tegen allochtone concurrentie.
Evenals Wöltgens beschouwt Cuperus de ontwikkelingen en spanningen binnen
de PvdA als ‘pars pro toto voor wat zich in de Nederlandse en Europese samenleving
afspeelt’. Een ‘bijna-uiteenvallen van de sociaal-democratie’ ziet hij als een
‘voorafschaduwing van het uiteenvallen van de Nederlandse samenleving’.
En: ‘Daar waar de PvdA en haar Europese zusterpartijen hoger- en lageropgeleiden
steeds moeilijker met elkaar kunnen verbinden, is dat een alarmerende voorbode
voor de toekomst van Europa.’ Als dit zo is, kan ook niet-sociaal-democraten - ja,
allen die niet aansturen op een chaotisering van de samenleving - de crisis binnen
die partijen niet onverschillig laten.
Terecht ziet Cuperus de opstand van de lageropgeleiden (ook wel populisme
genoemd) niet als een ‘onschuldig, tijdelijk verschijnsel’, dat door betere campagnes
en helderder boodschappen uit de wereld geholpen kan worden. Dat is allemaal
kurieren am Symptom, oplappen van een oude machine. Maar of Cuperus' recepten:
‘Koester de nationale democratie en nationale verzorgingsstaat; voorkom permanente
veranderings- en moderniseringsdruk’ voldoende zijn? Het eerste recept is trouwens
ook moeilijk met het Europese ideaal in overeenstemming te brengen.
Maar we kunnen deze ontwikkeling, die voor de tijdgenoot inderdaad alarmerende
trekken heeft, ook vanaf grotere afstand bekijken. Kleine kinderen worden groot en
verlaten het nest. Bijna ieder gezin heeft wel te maken met kinderen die zich van het
ouderlijk gezag bevrijden, eigen wegen inslaan en keuzen maken die voor de ouders
alarmerend zijn. Waarom zou het in de politiek wezenlijk anders zijn? Die
mogelijkheid ligt in het begrip emancipatie besloten, dat ook de PvdA aanhangt. Niet
zo lang geleden heeft zich dit verschijnsel ook in de Rooms-Katholieke Kerk
voorgedaan - met dramatische gevolgen voor Nederlands grootste partij, de Katholieke
Volkspartij. Die viel van 31,9 procent in 1963 op 17,7 procent in 1972 - een
bijna-halvering in nog geen tien jaar. Toen ging zij op in het CDA, dat in 1981 weer
de grootste partij werd. Is de PvdA soepel genoeg om uit dit voorbeeld lering te
trekken?
Of kan zij inspiratie vinden in de woorden die de Franse generaal Foch tijdens de
beslissende slag aan de Marne (1914) aan zijn hoofdkwartier seinde: ‘Mijn centrum
wijkt, mijn rechterflank trekt terug. Situatie uitstekend. Ik ga tot aanval over’? Foch
won de slag.
NRC Handelsblad van 06-08-2009, pagina 7

Idealen en belangen
Eigenlof stinkt. Zo luidt een oud vaderlands gezegde. Het lijkt er een beetje op dat
minister Verhagen zich daaraan schuldig maakte toen hij in de krant van 29 juli
schreef dat ‘de keuze van de regering om mensenrechten centraal te stellen in het
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buitenlands beleid meer dan onder mijn voorgangers een onderdeel is geworden van
het dagelijkse diplomatieke werk’.
Maar klopt dit staaltje eigenlof ook met de werkelijkheid? Het is in elk geval niet
aardig tegenover zijn voorgangers, in de eerste plaats Van der Stoel (1973-1977 en
1981-1982), die zich, zonder er hoog van de toren over te blazen, voor de
mensenrechten beijverde. Dat betekende in die dagen vooral de mensenrechten in
communistisch Oost-Europa, en daarmee oogstte hij niet altijd de lof van diegenen
onder zijn partijgenoten van de PvdA die bang waren dat hij daarmee de Sovjet-Unie
wel eens zou kunnen mishagen en zo de vrede in gevaar brengen.
Maar ook anderen onder Verhagens voorgangers hebben zich, verbaal althans, de
mensenrechten aangetrokken. Zelfs de uitdrukking ‘de mensenrechten centraal stellen
in het buitenlands beleid’ is niet origineel. Zo zeggen de memories van toelichting
voor de jaren 1985 en 1986 (onder minister Van den Broek) al dat de zorg voor de
mensenrechten een ‘centraal bestanddeel’ van het buitenlands beleid vormt.
En minister Van Aartsen (1998-2002) heeft het instituut opgericht van een aparte
ambassadeur voor de mensenrechten. Of deze functionaris het aantal concrete
resultaten van dit beleid heeft verhoogd, is moeilijk uit te maken, maar de carrière
van de desbetreffende hoeft er niet op een dood spoor door te raken: de eerste in die
functie is nu ambassadeur in Washington.
Minister Verhagen zet dus gewoon een Nederlandse traditie voort. Of zij onder
hem meer zal opleveren dan onder zijn voorgangers moet nog blijken. Hij is pas
tweeëenhalf jaar minister, en er zijn meer politici geweest die met hooggestemde
idealen het ambt van minister hebben aanvaard. Wat is er van het ‘ethisch beleid’
terechtgekomen dat Tony Blairs eerste minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook,
beloofde? In elk geval was hij na vier jaar weg, tegen zijn zin.
Ook president Sarkozy begon, in 2007, zijn ambtsperiode met de verklaring dat
zijn land voortaan aan de kant van de onderdrukten en vervolgden zou staan en stelde
daarom een staatssecretaris voor de mensenrechten aan. Die post is onlangs afgeschaft.
Tja, ‘er is een permanente tegenstelling tussen de rechten van de mens en het
buitenlandse beleid van de staat’, verzuchtte minister van Buitenlandse Zaken
Kouchner, die toch, als oprichter van Artsen zonder Grenzen, zijn sporen op dit
gebied had verdiend.
Ja, de vraag is of een mensenrechtenbeleid überhaupt wel een zaak is van
buitenlands beleid - althans zolang het niet wordt gebruikt als instrument van dit
beleid. Dat laatste was het geval tijdens de Koude Oorlog, toen het erom ging de
tegenstander, die onze veiligheid leek te bedreigen, in zijn zwakke plekken te raken.
En een van de zwakke plekken van de Sovjet-Unie was haar wankele positie in wat
toen de satellietstaten werd genoemd. Dáár vond een beroep op de mensenrechten,
die er geschonden werden, gehoor - en ten slotte succes.
Maar wie is nu, na de Koude Oorlog, onze tegenstander die onze veiligheid
bedreigt? De na de val van de Muur ontstane situatie heeft aan een
mensenrechtenbeleid veel van zijn eventuele effectiviteit ontnomen. Nu blijft er niet
veel meer over dan dreigen met het onthouden van voordelen - meestal op economisch
gebied. Maar dit is vaak een mes dat aan twee kanten snijdt en trouwens in de eerste
plaats eigen kracht vereist.
Anders loopt een mensenrechtenbeleid gevaar declaratoir te blijven, een beleid
dat volstaat met het afleggen van verklaringen, die, afhankelijk van de geadresseerde,
met min of meer geduld worden aangehoord - en genegeerd. Een willig oor kan zo'n
beleid meestal wel in het binnenland vinden, maar dan is het geen buitenlands beleid.
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Elk mensenrechtenbeleid baseert zich ten slotte op de uit 1948 daterende Universele
verklaring van de rechten van de mens, maar die is, zoals de onlangs overleden
filosoof Leszek Kolakowski eens betoogde, niet anders dan ‘een opsomming van
wensen’. Er is, zei hij, niets tegen wensen, maar daarmee zijn ze nog geen waarheden.
In elk geval blijken ze niet universeel als waarheden opgevat te worden.
Kolakowski ziet zelfs ‘een gevaarlijk element’ in de mensenrechtendoctrine: ‘Ze
heeft in onze beschaving een sfeer geschapen van eindeloze aanspraken die in
mensenrechtentaal worden verkleed. Wat ik mezelf ook maar toewens, ik heb er
recht op.’ Daarnaast kan die doctrine ook voor slechte doelen gebruikt worden. Zo
kan de vrijheid van drukpers ook een instrument zijn om leugens en laster te
verspreiden.
Maar minister Verhagen komt, behalve voor onze idealen, ook voor onze belangen
op. In een interview in Forum (23 juli) zegt hij dat Nederland, met zijn zeventiende
economie ter wereld en zevende bancaire sector, bij de jaarlijks bijeenkomende club
van de grote economieën, de zogeheten G20, wil behoren. We moeten ‘iedere keer
knokken om er toegelaten te worden’. Dat is twee keer gelukt, maar moet een recht
worden.
Dit is een legitiem streven. Op zichzelf dus geen bezwaar ertegen. Maar het heeft
wél het gevolg dat, naarmate de G20 meer landen omvat, de neiging bij de werkelijk
groten sterker wordt om de zaken onderling te bedisselen. Er wordt al gesproken van
de G2: Amerika en China.
Bovendien: met Nederland erbij wordt de Europese aanwezigheid in de G20 wel
heel groot (er zitten al vier Europese landen plus nog de EU in). Is dat in
overeenstemming met Europa's werkelijke betekenis - ook in andere ogen?
NRC Handelsblad van 13-08-2009, pagina 7

Europa is niet sexy
Een moord in Breda krijgt een bericht in de krant; een moord in Essen, vlak over de
Belgische grens, wordt geen vermelding waard geacht, tenzij het een politieke of
bijzonder gruwelijke moord is. Hetzelfde gebeurt bij moorden in respectievelijk
Vaals of Aken. Wat dat betreft is de pers - zijn de media, moet ik zeggen - altijd
neerlandocentrisch geweest. Bij de buitenlandse media was het niet anders overigens.
Maar is het, nu de inter-Europese grenzen grotendeels weggevallen zijn, wél anders
geworden? Hoe ver dringt de Europese Unie tot de media door, ja tot de binnenlandse
politiek, waarvan de media een afspiegeling zijn? Dit hebben de politicologen (prof.)
Jos de Beus en Jeannette Mak onderzocht, wat Nederland betreft.
Van het resultaat van hun onderzoek doen zij verslag in een boek waarvan de titel,
De kwestie Europa (Amsterdam University Press), niet iedereen, vrees ik, naar zijn
boekhandel zal doen hollen. De ondertitel zegt meer: Hoe de EU tot de Nederlandse
politiek doordringt. Voor politicologisch ongeschoolden is het boek zo nu en dan
een kluif, maar eenvoudigeren van geest vinden er toch ook hun gading. Dat is vooral
het geval wanneer de media ter sprake komen.
Het onderzoek leidt tot de ‘conclusie dat er langzamerhand een nieuwe nationale
consensus is ontstaan rond de algemene steun voor lidmaatschap van de uitgebreide
EU in combinatie met een nadruk op subsidiariteit (beperkte groei van Europese
bevoegdheden), grenzen aan verdere expansie, het Nederlands belang en een actieve
controlerende taak voor het Nederlandse parlement’.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

De oude consensus - gedeeld door een elite die, zolang het goed ging, bijna
automatisch door de rest gevolgd werd - was veel ‘Europeser’, zo niet
‘federalistischer’. In de laatste decennia is daar verandering in gekomen. Nu is er
sprake van ‘een omvangrijk neerlandocentrisme in het Europese debat en de
berichtgeving daarover in de pers’.
Dit neerlandocentrisme is een uiting van een depolitisering (in de zin van
verzakelijking) die zich, op haar beurt, ‘uit in afwezigheid dan wel zwakte van een
fundamenteel en breed debat. Concreet betekent dit dat Europese onderwerpen een
bijrol spelen in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen’, waartussen weinig
principiële verschillen van mening bestaan aangaande Europa (wanneer we afzien
van SP en PVV).
Deels heeft dit te maken met het verlies van Nederlandse invloed, dat op zichzelf
een natuurlijk verschijnsel is: in een club van Zes (waartoe het oorspronkelijke Europa
beperkt was) is die invloed natuurlijk groter dan in een club van 27, die de EU nu is
geworden. Een ander gevolg van die uitbreiding is dat bij de grote landen de neiging
groeit de zaken onderling te bedisselen, wat ook niet bepaald een Nederlands belang
is.
Hoe dan ook - het Nederlandse geluid dringt minder vaak door tot de
beslissingscentra. Dat maakt dat de media hun belangstelling voor Europa verliezen.
Europese zaken hebben minder nieuwswaarde. Anders gezegd: Europees nieuws is
niet sexy, zoals de hoofdredacteur van een grote krant zei. Maar daar hebben ook
andere journalisten last van: ‘De uitdaging is om je punt te maken zonder dat de lezer
in slaap valt na de derde regel van je artikel’, zegt een Duitse collega. Kortom: de
gaapfactor, waar iedere krant rekening mee moet houden.
Gevolg is ‘dat er minder Europees nieuws in de krant te vinden is, terwijl het
afgedrukte nieuws minder diepgaand is’. Ook de ‘hoofdredactionele commentatoren
zijn sterk nationaal gericht en schenken weinig aandacht aan Europese onderwerpen’.
Zelf zoeken de door de onderzoekers ondervraagde ‘eurojournalisten’ de oorzaak
vooral bij ‘het elitaire karakter van het Europese integratieproces’. Zo krijgen de
Fortuyns en Wilders'en vanzelf meer publiciteit dan de stille werkers in Brussel.
Tegenover dit ‘gemis en falen van eurojournalisten’ stellen de onderzoekers de
‘goede journalistiek over Nederland zelf, over de Verenigde Staten en over arme
landen’. Tja, Obama is boeiender en ‘sexier’ dan Barroso of Angela Merkel. Vandaar
dat er in Nederland meer belangstelling voor (en ook wel kennis over) Amerika
bestaat dan Duitsland weet te wekken, terwijl ons lot toch meer afhangt van wat er
gebeurt in ons grootste buurland, dat tevens Europa's belangrijkste land is.
Deze misschatting van de werkelijke krachten die invloed uitoefenen op de
toekomst van Nederland, is kenmerkend voor wat De Beus en Mak, zij het in ander
verband, de ‘armoede van het debat’ noemen - hoewel ik liever spreek van de
irrelevantie van het debat. Zo maakt Nederland zijn invloed kleiner dan onvermijdelijk
is.
Dat maakt voor gezagsdragers de dagelijkse opgaaf nog zwaarder ‘om zodanig
vorm te geven aan een kleine oude lidstaat van Europa dat ze een internationaal
isolement verhinderen en tevens een massale opstandigheid in de eigen bevolking
tegenhouden’. Massale onverschilligheid maakt die opgaaf al moeilijk genoeg.
NRC Handelsblad van 20-08-2009, pagina 7

Toeval in mega- en microgedaante
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Het is de moderne mens eigen om niets aan het toeval te willen overlaten, alles te
willen regelen, voor alles een verklaring te zoeken. Ook in de historische wetenschap
wordt, zo is mijn indruk, weinig ruimte gelaten aan het toeval. Ik ken althans alleen
het pleidooi van de historicus J.C. Boogman (1917-2001), die meer aandacht vroeg
voor de possibilistische en accidentele factoren in de geschiedenis.
Wie had in 1963 rekening gehouden met de moord op president Kennedy door
een eenling? En toch heeft die waarschijnlijk de geschiedenis veranderd. Dat
Duitsland, na de verloren Eerste Wereldoorlog, een torenhoge inflatie en depressie
met miljoenen werklozen, hunkerde naar een sterke man, is verklaarbaar. Maar dat
het juist een man moest zijn die tegelijkertijd uit was op vernietiging van de Joden,
was niet per se noodzakelijk.
Ook dat heeft de koers van de geschiedenis veranderd. Zonder Hitlers
annihilistische soort van antisemitisme zouden de Joden in Duitsland zijn gebleven
en, zoals in de Eerste Wereldoorlog, ten dienste van het regime hebben gestaan. Het
merendeel hunner was immers nationaal gezind. Nu stond hun intellect, voor zover
het geëmigreerd was, ten dienste van de geallieerde zaak. Misschien was hun aandeel
daarin zelfs wel beslissend.
Een voorbeeld uit de recente Nederlandse geschiedenis: die is niet denkbaar zonder
Drees, die van 1948 tot 1958 minister-president was. Hij was de onbetwiste leider
van de PvdA, maar week af van de consensus in zijn partij (en trouwens van die in
vrijwel geheel politiek Nederland) wat Europa betreft. Ook wat de militaire acties
in Indonesië aangaat, kon hij niet rekenen op onverdeelde steun in zijn partij met
haar anti-militaristische en anti-kolonialistische verleden. Zou de geschiedenis anders
zijn verlopen als een andere PvdA'er aan het roer had gestaan? Zou er bijvoorbeeld,
in 1948, geen politiële actie zijn geweest?
‘Niet elke epoque vindt haar groot man en niet elke grote bekwaamheid vindt haar
tijdperk. Het kan heel goed zijn dat er nu grote mannen leven, groot voor dingen die
er niet zijn’, schreef de Bazelse historicus Jacob Burckhardt (1818-1897). Het hangt
grotendeels van het toeval af. Niet alles is naturnotwendig en, achteraf, verklaarbaar.
Slechts voor hen die geloven in een hogere macht die alles beschikt en bestiert,
bestaat het toeval niet. Het is God, zonder wiens wil, die ondoorgrondelijk is, geen
musje van het dak valt, zoals in de Bijbel staat. En voor de anderen geldt wat de
scepticus Anatole France een personage in zijn Le Jardin d'Epicure laat zeggen: ‘In
het leven moet men iets aan het toeval overlaten. Het is, per slot van rekening, God.’
Wat is de aanleiding tot deze ijdele beschouwingen (want ieder stukje moet een,
liefst actuele, aanleiding hebben)? Zij is vergeleken met voorgaande voorbeelden,
een microgebeurtenis. Een kleindochter studeert sociale geografie. Zij gaf mij, na
een geslaagd tentamen, een boek te lezen dat zij zelf, blijkens de vele onderstrepingen
en aantekeningen in de marge, grondig had bestudeerd: Het geografische huis: de
opbouw van een wetenschap van B. de Pater en H. van der Wusten.
Plichtsgetrouw, maar met stijgende belangstelling heb ik het gelezen, tot de laatste
hoofdstukken, die mij te moeilijk waren. In het begin wordt aandacht geschonken
aan Friedrich Ratzel (1844-1904), van wie ik nog nooit had gehoord, maar die als
vader van de zogeheten antropogeografie grote invloed blijkt te hebben gehad (ook
buiten Duitsland, bijvoorbeeld in Amerika).
Die man heeft ook zijn memoires achtergelaten, onder de romantische titel
Glücksinsel und Träume. Aangezien ik nogal verzot ben op memoires, die een indruk
geven hoe de mensen zelf in hun tijd leefden en dachten, heb ik dit boek van de
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bibliotheek gehaald. Het is in gotisch schrift geschreven, dat ik weliswaar nog op
school geleerd heb, maar dat niettemin het lezen niet gemakkelijk maakt.
Terwijl ik er doorheen bladerde, viel mijn oog op deze passage: ‘Ein geistvoller
Niederländer, Spross einer Künstlerfamilie, sagte mir: Nous sommes une race
efféminée.’ Was het toeval dat ik op die passage stuitte of was het doordat het Franse
citaat in Latijnse letters was gezet en er daardoor uitsprong? Of was het het woord
Niederländer waarop mijn oog voorgeprogrammeerd was?
Het is niet mijn bedoeling over de zin (of onzin) van wat die spirituele Nederlander
zei te gaan peinzen en evenmin over het merkwaardige feit dat toen blijkbaar
(sommige) Nederlanders en Duitsers met elkaar in het Frans communiceerden. Nee,
ik haal dit aan omdat mij de avond van de dag waarop ik dit gelezen had, iets
overkwam wat ik slechts aan het toeval kan toeschrijven.
Ik lees die avond in de krant een artikel van Moritz Bilagher over de overlast van
Marokkaans-Nederlandse jongens, en mijn oog valt op deze passage: ‘Zoals de
interculturele expert Geert Hofstede eens heeft gezegd, is de Nederlandse cultuur
“extreem feminiem” en, anders dan in Engeland, past het niet in onze cultuur een
strijd te durven aangaan - en die te willen winnen.’ (Wie denkt niet aan Den Uyl, die
in 1977 de bevrijding van door Molukkers gegijzelde treinreizigers, van wie ze er
één al hadden doodgeschoten, een ‘nederlaag’ noemde, omdat er doden bij gevallen
waren?)
Maar ook hier wil ik niet verder ingaan op de inhoud van die uitspraak, maar
slechts het toeval signaleren dat ik op één dag twee uitspraken over de feminisering
van onze cultuur tegenkwam - uitspraken waartussen een tijdsverschil van meer dan
een eeuw ligt. Of was het geen toeval, maar was mijn geest onbewust geconditioneerd
door die andere uitspraak, die ik eerder die dag had gelezen? ‘Ook het toevalligste
is slechts een langs meer afgelegen weg tot ons gekomen noodwendigheid’, zegt
Schopenhauer.
Intussen heeft mijn kleindochter mij een ander doorgeploegd studieboek te lezen
gegeven: Europa: ruimtelijke samenhang en verscheidenheid in de Europese Unie
van B. de Pater, T. Béneker en W. Buunk. Misschien zit daar ook een stukkie voor
mij in.
NRC Handelsblad van 27-08-2009, pagina 7

Begin en einde van een oorlog
‘Met ons historisch besef gaat het fantastisch.’ Zo vat de kop boven het artikel dat
Hans Goedkoop, de man van het televisieprogramma Andere Tijden, in de krant van
29 augustus schreef, zijn betoog samen. Mooi nieuws. Maar hoe staat het met onze
historische kennis?
Enkele indicaties die ik, zonder ernaar gezocht te hebben, de laatste weken in de
pers vond: ‘Willem Barentsz, die vergeefs een Noordoost-Passage zocht, is in 1597
op Nova Zembla gestorven.’ Nee, hij stierf op de terugtocht in een open boot.
‘Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, deed de Duitse
rijkskanselier Von Bülow die “neutraliteitsstatus” (van België) af als “een vodje
papier”.’ Nee, de rijkskanselier die dit toen deed heette von Bethmann Hollweg.
‘Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u (Colijn).’ In werkelijkheid zei
Colijn na de remilitarisatie van het Rijnland (maart 1936): ‘Ik verzoek den luisteraars
dan ook om, wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan
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slapen als zij ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om
ongerust te zijn.’
De politici van de Baltische staten ‘gruwen waarschijnlijk van Chamberlain, omdat
hij deze landen in de Tweede Wereldoorlog in de steek heeft gelaten’. Toen de
Sovjet-Unie in juli 1940 de Baltische staten inlijfde, bereidde Engeland zich voor
op een Duitse invasie en was Chamberlain trouwens al twee maanden geen premier
meer. Bovendien had Engeland geen bondgenootschappelijke verplichtingen tegenover
die staten.
Vorige week schreef ik dat bij een Molukse treinkaping in 1977 één gijzelaar was
doodgeschoten. Nee, daarentegen kwamen bij de bevrijding wél zes kapers en twee
reizigers om. Daarom noemde Den Uyl die bevrijding een ‘nederlaag’. Bij een vorige
treinkaping, in 1975, hadden de kapers drie gijzelaars neergeschoten.
Als zelfs de online encyclopedie Wikipedia feilbaar blijkt, zijn dit geen
doodzonden. Niettemin kan deze of gene lezer het gevoel bekruipen: als er zulke gemakkelijk natrekbare - foutjes in de krant staan, wat moet ik dan van de rest van
de krant geloven?
De meeste van deze citaten hadden met de Eerste en Tweede Wereldoorlog (of
althans hun vooravond) te maken. Maar was de Eerste Wereldoorlog wel een
wereldoorlog? Het oorlogstoneel was vooral Europa (en de Atlantische Oceaan).
Amerika raakte er weliswaar in het vierde oorlogsjaar bij betrokken, maar zijn soldaten
vochten in Europa. Was hij niet veeleer de laatste in een reeks Europese oorlogen?
Anders was dat met de Tweede Wereldoorlog (die dan eigenlijk Eerste zou moeten
heten). Hij brak op 3 september 1939 uit - vandaag zeventig jaar geleden. Toen
verklaarden namelijk Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Dit was twee
dagen tevoren - op 1 september - Polen binnengevallen. Dus eigenlijk moet het begin
van die oorlog op die dag gedateerd worden.
Hitler had trouwens lak aan zoiets ouderwets als een oorlogsverklaring. Hij hield
meer van overrompelingen, en daarmee had hij ook de jaren tevoren succes gehad.
Het Rijnland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Memel waren hem zonder slag of
stoot in handen gevallen, en hij gokte erop dat dit met Polen weer zou gebeuren. Dat
was een misrekening. De Polen vochten terug, en hun Franse en Britse bondgenoten
verklaarden de oorlog.
Daarmee was de oorlog nog geen wereldoorlog geworden. Tot 1941 bleef het een
Europese oorlog. In dat jaar werden de Sovjet-Unie, Amerika en Japan erbij betrokken,
en toen pas bestreek het oorlogstoneel vrijwel de hele wereld. Toen pas werd het met
recht een wereldoorlog - de eerste.
Maar om op het begin van die oorlog terug te komen: het is vrij formalistisch om
3 september als begindatum te hanteren. Niet alleen had Hitler, zoals gezegd, al vóór
die datum het Duitse territoir zonder oorlog uitgebreid, er waren ook al enkele
oorlogen geweest die, achteraf, gevoegelijk tot het voorspel van de grote oorlog
gerekend kunnen worden: de Italiaanse oorlog tegen Ethiopië (1935/36), de Spaanse
burgeroorlog (1936-1939) en de oorlog van Japan tegen China, die al in 1931
begonnen was.
En als we er rekening mee houden dat de Vrede van Versailles in 1919 geenszins
het einde van alle oorlogshandelingen betekende - zo werd in Silezië en de Baltische
landen nog door Duitse vrijkorpsen gevochten, bezetten de Roemenen Boedapest,
en stond het Sovjetleger in 1920 bijna voor de poorten van Warschau - kunnen we
zeggen dat er pas omstreeks 1923 vrede in Europa was. Niet voor lang overigens,
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want al in 1936 slaagde, met de bezetting van het Rijnland, Hitlers eerste coup (het
Saarland was hem een jaar tevoren op geheel legale wijze toegevallen).
Ook de capitulatie van Duitsland en Japan in 1945 maakte geen eind aan alle
oorlogshandelingen. Symbolisch daarvoor is dat op 8 mei 1945 - officieel het einde
van de oorlog in Europa - een opstand in Algerije uitbrak die tienduizenden offers
vergde. De koloniale oorlogen in Vietnam en Indonesië zijn door de voorafgaande
wereldoorlog op z'n minst verhaast.
Niet voor niets werd de periode tussen ongeveer 1946 en 1989 de Koude Oorlog
genoemd. Een echte vredestoestand ontstond in Europa pas met het uiteenvallen van
het Sovjetimperium, hoewel spanningen en zelfs oorlogen (denk aan Georgië vorig
jaar) niet uitbleven. Maar één gevolg van de oorlog die formeel op 3 september 1939
begon, is nog virulent: zonder die oorlog is het ontstaan van Israël ondenkbaar, en
dat is de oorzaak van een oorlogsgevaar in het Midden-Oosten dat tot op de dag van
vandaag voortduurt.
De les van dit verhaal is dat we ons niet moeten blindstaren op de officiële beginen einddata van oorlogen. De periodes dat de wereld in oorlogsgevaar (latent of niet)
geleefd heeft, zijn langer geweest dan de periodes van echte vrede. Het verschil
tussen beide vervaagt.
(Met dank aan prof. Bernd Wegner, aan wiens artikel in de Frankfurter Allgemeine
Zeitung van 12 augustus jl. ik het een en ander heb ontleend.)
NRC Handelsblad van 03-09-2009, pagina 7

Het loopt toch altijd anders
Voor het eerst sinds jaren weer eens aan een symposium meegedaan. Het was, om
zo te zeggen, bij mij om de hoek. Dus: waarom niet eens een kijkje nemen? Het
thema was ‘de nieuwe wereld en de rol van Europa’, en degene die de aftrap voor
de discussie gaf, was minister van Buitenlandse Zaken Verhagen. Zijn Belgische
collega, Yves Leterme, was erbij.
Nog iets van opgestoken? Ach ja, je hoort nog wel eens iets wat je op ideeën
brengt. Zo ook van minister Verhagen, die - in aanwezigheid van Leterme! - zei ‘dat
de haven van Antwerpen voor Nederland net zo belangrijk is. West-Brabant heeft
zich zo voorspoedig kunnen ontwikkelen vanwege zijn strategische ligging tussen
Antwerpen en Rotterdam’.
‘Het is dus niet zo dat de haven van Rotterdam een Nederlands belang dient, en
de haven van Antwerpen een Vlaams belang.’ Ik moet toegeven: dat was een voor
mij nieuw aspect van de Westerscheldekwestie - afgezien daarvan natuurlijk dat
(Verhagen benadrukte dit), ‘als landen zich niet houden aan verdragen waar ze zelf
voor getekend hebben, dat niet goed is voor het vertrouwen’.
Ik moest denken aan een vorige crisis tussen Nederland en België. In 1925 sloot
minister Van Karnebeek, een verre voorganger van Verhagen, een traktaat met België,
waarbij Nederland zich verplichtte tot het graven van een kanaal tussen Antwerpen
en Moerdijk. Grote consternatie in Nederland, vooral in de havensteden Rotterdam
en Amsterdam. Twee jaar later verwierp de Eerste Kamer het traktaat. Van Karnebeek
trad af.
Wat had Van Karnebeek bewogen? In een studie over ‘Van Karnebeeks breuk
met de traditie’ (1979) schrijft de historicus C.B. Wels dat het verdrag voor hem in
de eerste plaats een politiek karakter had. Zijn denken zou zelfs sterk door geopolitieke
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factoren zijn bepaald. Het verdrag had voor hem een functie in het geheel van
pogingen om tot een blijvende ontspanning in het Europa van na de Eerste
Wereldoorlog te komen. Daarvoor moest ook Nederland een offer brengen.
Van Karnebeek was zijn tijd - althans zijn land - vooruit. Want zo zag het land,
gewend aan strikte onthouding van alle internationale politiek, het helemaal niet. De
Belgen hadden ons bovendien geprikkeld met hun (overigens niet ingewilligde)
claims op Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Waarom hun dus concessies gegund,
die daarenboven schadelijk waren voor Rotterdam en Amsterdam? Gaan we na 82
jaar een reprise beleven? Is Nederland, ondanks een oorlog waar het dit keer niet
buiten bleef en ondanks zijn aanvankelijk beleden supranationalisme, even
provinciaals gebleven als in 1927? Zullen opnieuw regionale belangen prevaleren
boven grotere? Minister Verhagens woorden scheppen in elk geval verplichtingen,
al mompelde hij ook iets over de eisen van een ‘stabiele omgeving’, waar men van
alles in kan lezen.
Verhagen kwam natuurlijk ook terug op zijn stokpaardje: de mensenrechten.
Niemand kan daartegen zijn, maar we moeten wél weten welke plaats die innemen
in het geheel van zijn beleid. Zijn de mensenrechten in Syrië bijvoorbeeld belangrijker
dan de pogingen om dit land tot een coöperatievere rol in het Midden-Oosten te
bewegen? Moeten zulke pogingen stranden op een veto van het eens zo supranationale
Nederland?
De EU is ‘het natuurlijke verlengstuk van de Nederlandse belangen in de wereld’,
zei Verhagen. Prachtig, maar als de EU nu eens niet wil dienen als verlengstuk van
die belangen en inzichten? Dan maar een veto, het ultieme wapen van het nationalisme
dat, dachten we, Nederland afgezworen had? Wat is dan het verschil met Wilders en
Verdonk?
De toekomst van de NAVO kwam ook ter sprake. Oud-minister Veerman noemde
het een groot probleem dat de NAVO geen vijand meer had. Bondgenootschappen
hebben immers voor hun interne cohesie een gemeenschappelijke vijand nodig? Maar
zien de nieuwe leden van de NAVO, bijna alle pas bevrijd van het Sovjetjuk, Rusland
niet als de potentiële vijand? Ja, maar de oude leden zijn eerder geneigd er zoete
broodjes mee te bakken. Er loopt dus een ondergrondse kloof onder de NAVO.
Minister Leterme meende dat het grote probleem van de komende jaren het
isolementsgevoel van de Russen is. Het moet je ook als grote mogendheid overkomen
dat vele landen die vroeger tot je imperium behoorden, nu naar het andere kamp zijn
overgelopen, terwijl andere, zoals Oekraïne en Georgië, niets liever willen dan dit
voorbeeld te volgen.
Grotendeels is dit het resultaat van Ruslands eigen Grossmannssucht, maar met
deze constatering zijn we niet af van het feit dat Rusland, regering en volk, beheerst
wordt door een gevoel van frustratie, vernedering en isolement. Is het daarmee een
nieuw gevaar geworden? Voor zijn directe buren misschien wel, maar voor een
verdere machtsontplooiing mist het de macht, die voornamelijk berust op zijn
grondstoffenrijkdom. Het is geen modern land, wél een blijvend onzekere factor.
China is een ander geval. Het heeft geen grondstoffen, maar wél een moderne
industrie. Het is dus een gelijkwaardige gesprekspartner, maar lees het artikel van
Bettine Vriesekoop in NRC Weekblad van 5 september. Na drie jaar
correspondentschap in dit land (en na er voordien sinds 1980 vele malen te zijn
geweest) concludeert zij:
‘De groei van China als wereldmacht wordt belemmerd door immense binnenlandse
problemen: overbevolking, vergrijzing, milieu en de uiterst breekbare relaties tussen
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allerlei groepen in de Chinese samenleving. Dat zal de komende jaren niet
veranderen.’ Dus ook, op langere termijn, een onzekere factor.
Zo tasten wij, wat de ontwikkeling van Rusland, China, en per slot van rekening,
ook Europa betreft, in het duister. Scenario's helpen weinig. In een artikel dat nog
verschijnen moet, schrijft de oud-directeur van De Nederlandsche Bank André Szász
dat Jelle Zijlstra na gesprekken over zulke scenario's placht te zeggen: ‘Het loopt
toch altijd anders!’ Met dit gevoel ging ik ook na het symposium naar huis.
NRC Handelsblad van 10-09-2009, pagina 9

Geschiedenis is beweging
Tijdens mijn eenzame ontbijt lees ik in de memoires van een lang vergeten Duitse
geleerde, over wie ik het al eens eerder had. De schrijver vertelt hoe hij als student
in Jena colleges volgde van de eveneens vergeten filosoof Kuno Fischer (1824-1907).
Deze leerde hem: ‘Geschiedenis is beweging.’ Geen bijster originele gedachte. Zelf
heb ik zoiets ook al eens beweerd - zonder ooit van Kuno Fischer gehoord te hebben.
Maar wat ik lees, later diezelfde ochtend, in de Financial Times? ‘De wereld is de
laatste twintig jaar in een tempo en in een mate veranderd die mijlen buiten de
verwachtingen van de toenmalige regeerders lagen; en de richting, of liever:
richtingen, waarin die verandering zich voltrok, hebben alle voorspellingen getart.’
De schrijver, Philip Stevens, heeft het over de geopolitieke schok van 1989, het
jaar van de ‘val van de Muur’. Blijkens de diplomatieke stukken over dat jaar, die
het Britse Foreign Office zojuist heeft vrijgegeven, raakten mevrouw Thatcher en
president Mitterrand daarover vrijwel in paniek. Zelfs de zo koel en beheerst
schijnende Mitterrand! ‘Als ik ooit iemand in paniek heb gezien, dan was het
Mitterrand in het tweede half jaar van 1989’, zei dezer dagen Charles Powell,
Thatchers naaste adviseur in buitenlandse politiek, op een bijeenkomst in Londen.
Een verenigd Duitsland, dat nu opdoemde, zou Europa, volgens Mitterrand, tot de
constellatie van vóór 1914 terugdraaien.
Thatcher zelf gaf de vrije loop aan haar altijd al bestaande anti-Duitse gevoelens.
Na een ontmoeting met bondskanselier Kohl zei ze tegen haar adviseur: ‘Die man
is zooo Duits!’ (Even Duits overigens als Thatcher Engels was!) Beiden waren, in
rationelere ogenblikken, bang dat een Duitse hereniging Gorbatsjovs positie in de
Sovjet-Unie in gevaar zou brengen.
Toch was, van de twee, Mitterrand degene die het eerst weer bij zinnen kwam.
Weliswaar bracht hij, in een laatste poging het proces te stoppen, nog eind 1989 een
bliksembezoek aan de op sterven na dode DDR en aan Gorbatsjov zelf, maar toen
die bezoeken niets opleverden, veranderde hij van koers en wist hij nog van Kohl de
Europese muntunie, dus het opgeven van de almachtige D-mark, te krijgen als prijs
voor Frankrijks instemming met Duitslands hereniging.
Thatchers steeds schrillere tonen brachten Engeland daarentegen in ‘de
merkwaardige positie dat onze relaties met de kwijnende mogendheid (Sovjet-Unie)
nooit beter zijn geweest dan nu, terwijl die met de mogendheid-in-opkomst (Duitsland)
op z'n minst gemengd zijn’, aldus een diplomaat van het door Thatcher gewantrouwde
Foreign Office.
Maar niet alleen op de Brits-Duitse betrekkingen wierp haar optreden een schaduw,
ook de betrekkingen met Washington werden erdoor geschaad. President Bush sr.
was er niet van onder de indruk. Hij had de hele tijd het hoofd koel gehouden en
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Kohl gesteund. Thatcher bracht haar land in een isolement. Het zal haar val, eind
1990, verhaast hebben.
Hoe het ook zij - Frankrijk en Engeland konden de loop der geschiedenis niet
tegenhouden. De trein van de Duitse hereniging denderde voort. Zelfs Kohl scheen
door dit tempo verrast. Tegen Thatchers adviseur had hij na de val van de Berlijnse
Muur (9 november 1989) nog gezegd dat hij de hereniging niet vóór 1995 verwachtte.
Het zou 3 oktober 1990 worden.
Uit deze chaotische tijd treden eigenlijk slechts twee echte staatslieden naar voren:
president Bush sr., wiens beheerste optreden tijdens die hele periode wordt onderschat,
en bondskanselier Kohl, die altijd zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met de
gevoelens die een Duitse hereniging bij de andere Europeanen - niet alleen de
West-Europeanen - kon wekken.
En Nederland? Dat is per slot van rekening ook een buur van Duitsland. Vele
Nederlanders waren bovendien in 1989 de Duitse bezetting van 1940-1945 nog niet
vergeten. Hoe reageerde het kabinet-Lubbers op de overrompelende gebeurtenissen
van najaar 1989? Op een bijeenkomst van de Europese Raad in Straatsburg op 8 en
9 december 1989 gaf Lubbers, met anderen, nog de vrije loop aan zijn onbehagen
over een Duitse hereniging. Anders dan wel bericht is, nam Kohl hem dit niet kwalijk.
Als historicus had hij begrip voor de gevoelens van een klein land dat door de Duitsers
bezet was geweest.
Anders was het met de toespraak die hij zes weken later in Tilburg hield. Enerzijds
zei hij dat het in het Europa van morgen ging ‘om het wegnemen van grenzen’, maar
anderzijds moesten we ‘voortgaan met de staten en de grenzen tussen staten zoals
Europa die nu kent’. Geen wonder dat velen - ook waarschijnlijk in Bonn - uit deze
orakeltaal, die Lubbers zelf ‘het nieuwe denken’ doopte, de conclusie trokken dat
hij zich tegen de hereniging uitsprak. Minister van Buitenlandse Zaken Van den
Broek was ontsticht over deze toespraak, waarin hij niet was gekend. Hij zou zich
zeker in minder vage termen hebben uitgesproken. Niettemin sprak ook hij van de
voorwaarden waaronder een Duitse hereniging alleen aanvaardbaar zou zijn. Zo zou
de naoorlogse westelijke samenwerking in essentie gehandhaafd moeten blijven.
Alsof Nederland voorwaarden kon stellen! Thatcher en Mitterrand konden dit niet
eens. De westelijke samenwerking is inderdaad gehandhaafd, maar het geopolitieke
substraat ervan is veranderd: het machtscentrum in Europa is naar het midden, naar
Duitsland verschoven; en met het einde van de Koude Oorlog had de NAVO haar
taak volbracht. Over haar tegenwoordige missie bestaan diepe meningsverschillen,
vooral tussen Oost- en West-Europa.
De geschiedenis is inderdaad beweging. In Kuno Fischers dagen ging zij nog per
postkoets. De val van de Muur hebben wij met eigen ogen kunnen aanschouwen.
Hijgend hollen we achter de feiten aan. Onze staatsinrichtingen, grotendeels uit de
negentiende eeuw stammend, zijn op dit tempo niet berekend. De verleiding om uit
de geschiedenis te stappen en sjacheraars in simpele oplossingen te volgen groeit.
NRC Handelsblad van 17-09-2009, pagina 7

De balk en de splinter
‘Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog
bemerkt gij niet?’ Zo spreekt Jezus in de Bergrede. Hij legt hier de vinger op een
algemeen menselijk verschijnsel: de schuld van de ander wordt voor groter gehouden
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dan de eigen schuld. Als die er al is, dan zijn daar verklaringen voor, die bij de schuld
van de ander veronachtzaamd worden. Maar er zijn altijd mensen die deze waarheid
uit de Bergrede ad absurdum doorvoeren; die eigen schuld bij voorbaat bekennen en
die van de ander bagatelliseren. Die zien de splinter in eigen oog aan voor een balk,
terwijl ze de balk in het oog van de ander op zijn hoogst voor een splinter houden.
Tijdens de Koude Oorlog had je van die mensen, vooral - en niet toevallig - onder
christenen: de agressie kwam uit eigen kring (vooral Amerika, onze grote
bondgenoot), terwijl de Sovjet-Unie slechts vreedzame plannen koesterde, althans
slechts eigen verworvenheden wilde verdedigen.
Let wel: dit soort mensen was niet communistisch (hoewel er ook een paar
communisten onder zaten), maar meende wèl dat de sociale omstandigheden in de
communistische wereld veel beter waren dan in het kapitalistische - en dus al bij
voorbaat verfoeilijke - Westen, en als er nog onvolkomenheden in het Oosten waren,
dan werden die toegeschreven aan de achterlijkheid van de samenleving of aan
disciplinaire maatregelen waartoe de agressiviteit van het Westen dwong.
Het verst hierin ging de zogenaamde Praagse vredesconferentie, een groep
kerkelijken die het gesprek met gelijkgezinden in het Oosten zolang mogelijk wilden
voortzetten, ook nadat de laatsten hun zegen hadden gegeven aan de Russische
onderdrukking van het Tsjechoslowaakse experiment met een vrijzinniger
communisme in augustus 1968. Beatrice de Graaf noemt deze groep in haar boek
over de Nederlandse kerken en de vredesbeweging (2004) ronduit ‘door Moskou
geïnstigeerd’.
Die groep was klein en kreeg ook geen subsidie van de officiële kerk, maar de
geest waarvan zij een extreme uiting was, heerste toch algemeen in de protestantse
kerken. Deze waren ook over 't algemeen niet erg ingenomen met de militante methode
van Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), die in het gesprek
met het Oosten telkens de kwestie van de mensenrechten wilde opbrengen (en
daardoor daar persona non grata werd).
Dit is allemaal bijna dertig jaar oude koek en het is sindsdien opgegroeide
generaties volkomen vreemd. Niettemin is die geest van verzoenlijkheid-tot-elke-prijs
niet verdwenen, al richt hij zich nu op andere thema's. Ik meende hem te bespeuren
in een commentaar van de hoofdredacteur van het tweewekelijkse tijdschrift VolZin
(opinieblad voor geloof en samenleving) in het nummer van 4 september. Hierin
neemt hij een brief op de korrel die 89 lidmaten - van wie de bekendste dr. Hebe
Kohlbrugge en ds. Nico ter Linden zijn - van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
hebben geschreven over het interreligieuze gesprek tussen islam en christendom.
Daar zijn ze niet tegen, maar zij waarschuwen voor verdoezeling - terwille van de
lieve vrede - van enkele waarheden. Aanleiding was Een gemeenschappelijk woord
dat 138 moslimleiders twee jaar geleden de christelijke kerken hadden toegezonden.
De 89 ondertekenaars van de brief zeggen o.a.: ‘Zolang in de landen van tal van
ondertekenaars van Een gemeenschappelijk woord mensen worden vervolgd omdat
ze publiekelijk getuigen van hun christelijk geloof of omdat ze vanuit de islam tot
de christelijke kerk toetreden, is een oproep aan ons adres tot wederzijdse
welwillendheid volledig ongeloofwaardig.’
Volgens de hoofdredacteur van VolZin worden de ondertekenaars van de
moslimoproep hier ‘medeplichtig verklaard aan de inderdaad ernstige schendingen
van de mensenrechten in landen als Saoedi-Arabië en Iran’. Hij vindt ‘een dergelijke
verdenking, op zijn zachtst gezegd, geen aardige binnenkomer voor wie een dialoog
nastreven.’ Waarom? Mogen degenen die een dialoog nastreven, dan geen vragen
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en bedenkingen vooraf ter tafel brengen, omdat die de gesprekspartners misschien
zouden verstoren of in moeilijkheden brengen? Moet het begrip voor de
gesprekspartner zo ver gaan dat bij voorbaat wordt ingestemd met de
onbespreekbaarheid van bepaalde thema's? Heeft zo'n gesprek dan inderdaad nog
zin?
Vervolgens vragen de verontruste briefschrijvers aan hun kerk ‘waar in het gesprek
tussen christenen en moslims het jodendom in beeld komt. Alleen al om
godsdiensthistorische redenen zou het merkwaardig zijn als christenen en moslims
zouden zoeken naar een common ground zonder terug te grijpen op de Israëlitische
traditie.’ Christenen en moslims mogen niet ‘in onderling gesprek van hun Israëlitische
en joodse wortels weglopen’.
De hoofdredacteur van VolZin vindt dit een ‘vreemde vraag’, omdat in die
moslimoproep wel degelijk wordt stilgestaan bij de ‘belijdenis uit het
(oudtestamentische) boek Deuteronomium: “Luister, Israël, de Heer onze God is
één”’. Misschien, maar daarom kan het nog geen kwaad nog eens te waarschuwen
dat de joodse wortels niet onder tafel mogen verdwijnen. Een puur zakelijke aanpak,
dunkt me.
Ten slotte de ‘principieel inhoudelijke’ vraag ‘of we onder God / Allah als de Ene
wel hetzelfde verstaan.(...) Het spreekt voor ons niet vanzelf dat de God (...) die ons
in Jezus Christus nabijgekomen is, dezelfde is die spreekt in de soera's van de Koran.’
Juist daarover moet het gesprek gaan. We moeten niet ‘al te snel veronderstellen dat
hier sprake is van een gedeelde basis’.
Het standpunt dat God alleen uit de Bijbel gekend zou worden, wordt niet door
alle christenen gedeeld, zegt de hoofdredacteur van VolZin. Inderdaad, maar
pretendeert de PKN, waaraan de brief van Kohlbrugge c.s. gericht is, dan namens
alle christenen te spreken? En te concluderen dat de brief ‘al met al naar angst riekt’,
is op z'n minst een gotspe tegenover Hebe Kohlbrugge, die in de oorlog grote gevaren
getrotseerd heeft en het kamp Ravensbrück ternauwernood overleefde.
NRC Handelsblad van 24-09-2009, pagina 9

Een les in realisme
Vrij plotseling heeft president Obama veertien dagen geleden besloten om het schild
tegen eventuele Iraanse raketten, dat president Bush in Polen en Tsjechië had willen
plaatsen, bij het oud vuil neer te zetten en daarvoor in de plaats met een nog niet
uitgewerkt plan te komen, dat het schild dichter bij Iran en deels op schepen moet
stationeren.
Over de strategische betekenis van deze zoveelste breuk met het beleid van zijn
voorganger valt op dit ogenblik nog niet veel te zeggen. Rusland, dat zich altijd fel
verzet had tegen Bush' project, omdat dit te dicht zou komen te liggen bij zijn eigen
grenzen en waarvan de radarinstallatie tot diep in Rusland zou reiken, toonde zich
natuurlijk tevreden.
Maar of het tevreden genoeg is om nu zijnerzijds gebaren van tegemoetkoming
te maken, is nog de vraag. Obama hoopt natuurlijk dat Rusland nu meer bereid zal
zijn mee te werken aan sancties tegen Iran, en president Medvedevs eerste reactie
was, wat dat betreft, bemoedigend. Het kan echter ook zijn dat anderen,
minister-president Poetin bijvoorbeeld, in Obama's besluit een teken van zwakte zien
en dus een aanmoediging om op de minder coöperatieve weg door te gaan. In Ruslands
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annexatie van twee Georgische provincies heeft het Westen per slot van rekening
ook berust.
En wat is de reactie in Europa op Obama's besluit? Die is verdeeld. Grosso modo
heeft West-Europa het toegejuicht als een teken van ontspanning. Maar naarmate de
afstand tot Ruslands grens kleiner wordt, is de stemming minder geestdriftig. De
Tsjechen zijn, als altijd, voorzichtig; de Polen daarentegen fel. Ze voelen zich ronduit
in de steek gelaten door Amerika. Zo zullen de Balten, de vergeten bondgenoten van
de NAVO, ook wel denken. Zij grenzen, anders dan Polen en Tsjechië, direct aan
Rusland en zijn praktisch weerloos. Mourir pour l'Estonie? De politieke betekenis
van Obama's besluit laat zich dus, anders dan de strategische, nu al duidelijk schatten.
De kloof tussen Midden- en West-Europa - dus in feite in de NAVO en de Europese
Unie, waartoe beide behoren - laat zich nu duidelijk zien. Het recente pleidooi van
de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, de Deen Rasmussen, voor de ‘nieuwe
start’ in de betrekkingen met Moskou, dat per slot van rekening een ‘grote Europese
mogendheid met een eigen kijk’ op zijn belangen is, zal de Midden-Europeanen niet
bepaald geruststellen. ‘En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het niet
kunnen bestaan’ (Marcus 3:25).
In West-Europa, dat niet, als Midden-Europa, ruim veertig jaar Russische
overheersing achter de rug heeft, heerst over 't algemeen de vrees voor Rusland veel
minder. Zelfs Nederland profiteert graag van een pijplijn die via de Oostzee Russisch
gas naar Rotterdam voert - met voorbijgaan van Pools en Baltisch grondgebied. Een
tweede Ribbentrop-Molotov Pact, zeggen de Polen en Balten, die zich nog heel goed
het Duits-Russische pact herinneren dat in 1939 hun ondergang bezegelde.
Daarom had Polen zijn grondgebied graag ter beschikking gesteld voor Bush'
antiraketschild - niet om de merites van dat schild zelf, maar omdat dit een tastbaar
bewijs zou zijn van Amerika's betrokkenheid bij Polens veiligheid - veel tastbaarder,
in Poolse ogen, dan Amerika's handtekening onder het Noord-Atlantisch verdrag.
En insgelijks dachten de Balten. Nu die tastbare garantie verdwijnt, voelen zij zich
min of meer verraden.
Kenmerkend was de reactie van Polens minister van Buitenlandse Zaken, Radoslaw
Sikorski. In een interview met een Warschause krant noemde hij dit besluit ‘een les
in realisme’. Het was altijd Polens doel geweest een ‘Amerikaanse militaire
aanwezigheid’ op zijn grondgebied te hebben, want het lidmaatschap van de NAVO
was nog niet met ‘inhoud’ gevuld.
Nu die Amerikaanse militaire aanwezigheid er niet komt, is het, aldus Sikorski,
zaak voor Polen zich op zijn positie te bezinnen. Polen had een ‘kunstmatig vergrote
rol’ gespeeld in de jaren van Bush' presidentschap - vooral toen Amerika in 2003 in
de clinch lag met Frankrijk en Duitsland over de oorlog tegen Irak. Toen rekende
minister van Defensie Rumsfeld Polen tot het ‘nieuwe Europa’ - in tegenstelling tot
het ‘oude Europa’ van Frankrijk, Duitsland en België.
Die fase is echter voorbij, en nu moet Polen, volgens Sikorski, erkennen dat het
beter is ‘twee veiligheidspolissen’ te hebben dan alleen de Amerikaanse. Daarom
moet Polen ook in Europa veiligheidsgaranties zien te vinden - ook als die bepaalde
beperkingen van de nationale soevereiniteit met zich zouden brengen. Inderdaad een
les in realisme. Maar helaas kan Europa zulke veiligheidsgaranties helemaal niet
geven. Het spreekt niet met één stem, laat staan dat het één veiligheidsbeleid heeft.
Het gevoel bedreigd te zijn - want het is in de eerste plaats een gevoel - varieert van
land tot land, afhankelijk van eigen geschiedenis en eigen geografische ligging.
Verkeerd misschien, maar zo is het. Maar niet alleen voor Polen en de andere landen
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van Midden-Europa is Obama's besluit een les in realisme. Ook voor een zich zo
onbedreigd voelend land als Nederland, dat toch al zo'n weinig militant verleden
heeft (behalve in Indië). Ook Nederland zal er rekening mee moeten houden dat zijn
banden met Amerika minder nauw worden dan zij vroeger waren - niet omdat Amerika
minder betrouwbaar zou zijn geworden, maar omdat zijn belangen zijn verschoven.
Dat heeft ook Nederland meer in de richting van Europa gestuwd. Maar, helaas,
wat is de politieke en militaire betekenis van Europa?
NRC Handelsblad van 01-10-2009, pagina 9

Niets is ondenkbaar
Achteraf gezien was het een enigszins boude bewering die ik hier op 2 september
deed, toen ik schreef dat zonder de Tweede Wereldoorlog, die op die dag zeventig
jaar geleden uitbrak, ‘het ontstaan van Israël ondenkbaar was’. Ik heb er dan ook
nogal wat over te horen gekregen.
Ik ga voorbij aan opmerkingen als ‘men zou haast denken dat hij vindt dat de staat
Israël er helemaal niet had moeten zijn, maar dan had hij dat beter gewoon kunnen
zeggen’. Waarom heb ik dat niet gezegd? Omdat ik helemaal niet vindt dat de staat
Israël er helemaal niet had moeten zijn.
Behulpzamer was de reactie van een lezeres die mij wees op het boek van de
Israëliër Tom Segev waarvan zij de Duitse titel gaf: Es war einmal ein Palästina, ‘dat
een iets ander licht op het ontstaan van de staat Israël werpt’.
Ik naar de Koninklijke Bibliotheek, mijn vertrouwde adres. Maar dit boek hadden
ze niet, ook niet in een andere vertaling. Dan maar een ander boek van Segev geleend
dat over hetzelfde onderwerp leek te gaan: The seventh million: the Israelis and the
Holocaust (1993; Hebreeuwse uitgave: 1991).
En inderdaad, hierin vond ik het een en ander dat weliswaar mijn stelling niet
bevestigde, maar wel enigszins mijn richting uitging, in zoverre als erin staat wat ik
bedoeld had, ja eigenlijk had moeten schrijven.
Al in het eerste hoofdstuk schrijft Segev dat de Holocaust niet alleen ‘een postume
identiteit gaf aan zijn zes miljoen slachtoffers, hij vormde ook de collectieve identiteit
van dit nieuwe land - niet slechts voor de overlevenden die na de oorlog kwamen,
maar voor alle Israëli's - toen en nu’.
Welnu, de Holocaust (welk woord gebruikten wij toch voor de moord op zes
miljoen joden, voordat de gelijknamige serie in 1979 op de televisie verscheen?) is
voor velen het belangrijkste merkteken van de Tweede Wereldoorlog, en zonder
Holocaust zouden er niet al in 1949 350.000 overlevenden in Israël wonen - één op
de drie Israëli's.
In de epiloog van zijn boek komt Segev terug op het thema: ‘Er is een aantal
rechtvaardigingen, zowel politieke als culturele, voor (Israëls) tegenwoordige gevoel
van betrokkenheid met de Holocaust. Israël verschilt van andere landen door zijn
behoefte zijn recht van bestaan te rechtvaardigen - tegenover de rest van de wereld
en tegenover zichzelf. De meeste landen hebben zo'n ideologische rechtvaardiging
niet nodig. Israël wel. (...) Als een rechtvaardiging voor de staat Israël is de Holocaust
alleen vergelijkbaar met de goddelijke belofte in de bijbel.’
En de niet-gelovige Israëli's dan? ‘De “erfenis van de Holocaust” is voor seculiere
Israëli's het middel om uitdrukking te geven aan hun band met de joodse erfenis. (...)
Naarmate het bewustzijn van de Holocaust groeide en, samen met de godsdienst en
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de zionistische ideologie, een cruciale bron werd waaruit de Israëli's de elementen
van hun identiteit putten, speelde de Holocaust een steeds centralere rol in het
voortdurende debat over welke fundamentele waarden de Israëlische samenleving
zouden moeten leiden.’
Uit de aangehaalde passages zou opgemaakt kunnen worden dat de betrokkenheid
met de Holocaust vroeger minder was (het ‘tegenwoordige gevoel van betrokkenheid
met de Holocaust’, ‘naarmate het bewustzijn van de Holocaust groeide’). Inderdaad
blijkt uit het boek dat de overlevenden in de beginjaren niet altijd met open armen
werden verwelkomd. Segev spreekt zelfs van een ‘vijandige atmosfeer’.
De eerste joden die zich in Palestina kwamen vestigen - al lang vóór de Tweede
Wereldoorlog - ‘zagen zichzelf als een nationale avant-garde, de kern voor de
schepping van een “nieuwe mens” in een nieuwe Hebreeuwse samenleving. Voor
hen betekende zionisme verwerping van de diaspora, die zij haatten. Deze houding
leidde na de oorlog tot arrogantie en verachting jegens de slachtoffers en de
overlevenden van de Holocaust.’ Zelfs Ben-Goerion, founding father van Israël, was
daar niet vrij van.
Het moet een heel moeilijke periode zijn geweest voor de joden die zich na de
oorlog in Israël kwamen vestigen. Behalve met de ontberingen van een pioniersbestaan
op het land, waarvoor de meesten hunner niet in de wieg waren gelegd, hadden zij
te maken met een samenleving die zichzelf een min of meer heroïsche statuur toedacht,
die zij niet terugvond in de arme overlevenden van de Holocaust. Dezen begonnen
zich, aldus Segev, pas deel van die samenleving te voelen toen, na 1949 er joden uit
andere streken - Noord-Afrika, Irak, Ethiopië - kwamen. Toen waren zij het die
oldtimers werden.
Ik moet bekennen dat Segevs boek, wat dat betreft, mij de ogen heeft geopend
voor die moeilijke beginjaren van de staat Israël. Maar op zichzelf hebben die niet
te maken met de vraag, die de aanleiding voor dit artikel was, namelijk of het ontstaan
van de staat Israël ondenkbaar is zonder de Tweede Wereldoorlog, waarvan de
Holocaust het merkteken was.
In concreto komt dit neer op de vraag of de joodse staat de verschillende oorlogen
die hij na 1948 met de Arabieren heeft gevoerd, zou hebben gewonnen zonder de
bijdrage die de overlevenden van de Holocaust, dus van de Tweede Wereldoorlog,
en hun nakomelingen aan die overwinning hebben geleverd.
Het is, anders dan ik op 3 september beweerde, wel degelijk denkbaar dat ook
zonder Tweede Wereldoorlog, en ook zonder Holocaust, er in 1948 een joodse staat
zou zijn ontstaan. Per slot van rekening waren alle founding fathers van die staat
mensen die uit Palestina geboortig waren of daar al jaren woonden. Maar of die staat,
eenmaal ontstaan, zonder de inbreng van de immigranten van na 1945 - en, niet te
vergeten, zonder Amerikaanse hulp - de herhaalde Arabische pogingen die staat te
vernietigen zou hebben overleefd, is een andere vraag.
NRC Handelsblad van 08-10-2009, pagina 7

Haastige Noren
Zou president Obama zelf eigenlijk wel erg blij zijn met zijn Nobelprijs? De
toekenning ervan aan hem zou wel eens averechts kunnen werken op zijn populariteit
in eigen land. Applaus uit het buitenland genereert niet automatisch bewondering in
eigen land. Daar wordt het eerder als bewijs gezien dat de prijswinnaar de problemen
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thuis verwaarloost. En succes voor Obama's binnenlandse projecten, bijvoorbeeld
voor de gezondheidszorg, is nog allesbehalve verzekerd. Met andere woorden: die
prijs zou zijn carrière nog wel eens in de kiem kunnen smoren.
Maar daar heeft de groep Noren dat het comité uitmaakt dat de prijs uitreikt,
kennelijk niet aan gedacht. De termijn voor de kandidaatstelling voor de prijs sloot
overigens al in februari, dus een maand na Obama's inauguratie als president. Dat
onderstreept nog extra de voorbarigheid van hun besluit, want na een maand kan
geen enkele president concrete resultaten tonen, zelfs wonderman Obama niet.
Kan applaus uit het buitenland dus averechts werken, het is ook goedkoop. Neem
de PvdA. Als er één partij in Nederland in katzwijm lag voor Obama, was zij het
wel. Intussen heeft Obama het Amerikaanse contingent in Afghanistan met 17.000
man versterkt en staat hij voor de beslissing er nog meer te zenden.
Obama doet hierbij ook een beroep op zijn bondgenoten. Maar dan geeft de PvdA
plotseling niet thuis: de Nederlandse troepen in Uruzgan moeten van haar in 2010
onverbiddelijk naar huis.
Niet dat dit per se een onjuist standpunt is. De aanwezigheid van vreemde troepen
in Afghanistan kan niet eindeloos duren. Op een goed ogenblik moeten zij plaats
maken voor een Afghaans, liefst democratisch, gezag. Maar dat is nog in geen velden
of wegen te bekennen. Trouwens, Afghanistan is nooit veel meer dan een
samenraapsel van, meestal met elkaar rivaliserende, stammen geweest.
Het gaat er dus niet om of de partijen die een eind willen maken aan de Nederlands
militaire presentie in Afghanistan, gelijk dan wel ongelijk hebben. Het gaat erom dat
hun gejuich voor Obama niet alleen voorbarig, maar ook goedkoop was. En zo zal
Obama dat ook voelen: mooie vrienden, wat koop ik voor hun applaus? Het gaat er
ook niet om of Obama een goede of slechte president is. Geen enkele president zou
binnen negen maanden de problemen kunnen oplossen waar hij voor staat.
Met zijn voorbarige keuze heeft het Noorse comité de betekenis van de Nobelprijs
dus sterk gedevalueerd. Trouwens, die prijs waarborgt de winnaar geen eeuwige
roem. Wie weet nog wie Frédéric Passy, Klas Pontus Arnoldson, Ludwig Quidde
of, om een paar van de recentere te noemen, Jody Williams, Carlos Filipe Ximenes
Belo en Joseph Rotblat zijn?
Zeker is Obama een geïnspireerd en inspirerend man; en vooral een verademing
na acht jaren Bush. Maar die eigenschappen waarborgen nog geen succes. Eén grote
fout heeft hij in elk geval al gemaakt: zijn vlucht naar Kopenhagen om te pleiten
voor Chicago als plaats voor de Olympische Spelen in 2016. Zoiets doet een president
niet. Resultaat van zijn missie: Chicago haalde niet eens de tweede ronde. We kunnen
slechts hopen dat deze nederlaag niet symbolisch zal blijken voor zijn hele
presidentschap.
Was de keuze van het Noorse comité misschien een verlegenheidskeuze, omdat
het niet zo gauw op een ander kon komen? Daar lijkt het niet op. Het had heel goed
anderen kunnen kiezen, die al de sporen hadden verdiend die Obama nog niet kan
tonen. Deze herfst is het twintig jaar geleden dat de ‘Muur’ viel, dat heel
Midden-Europa zijn vrijheid herwon, dat de Koude Oorlog, die de wereld ruim veertig
jaar lang in zijn greep had gehouden, tot zijn einde kwam.
Welnu, zou het niet voor de hand hebben gelegen diegenen te huldigen die het
meest hebben bijgedragen aan het einde van dat tijdperk? Zeker, Gorbatsjov kreeg
in 1989 de Nobelprijs, en geheel verdiend. Want zijn besluit om niet gewapenderhand
orde op zaken te stellen, zoals zijn voorgangers in 1953, 1956 en 1968 hadden gedaan,
heeft het sovjetimperium in Europa als een kaartenhuis ineen doen zakken. (Dat hij
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daar in eigen land geen dank voor oogstte - twee jaar later was hij van het toneel
verdwenen - mag Obama als waarschuwing dienen.)
Maar in het Westen waren er toen ook gelukkig staatslieden die ervoor zorgden
dat dit proces niet uit de hand liep. Het waren in de eerste plaats de toenmalige
Amerikaanse president, George Bush sr., en bondskanselier Helmut Kohl die, in
nauwe samenwerking met Gorbatsjov, het op vreedzame wijze tot een goed eind
wisten te leiden. Nergens viel bijltjesdag, behalve in Roemenië, waar Ceausescu en
echtgenote standrechtelijk werden doodgeschoten en een duizend andere slachtoffers
vielen.
Zou het niet passender zijn geweest de verdiensten voor de vrede van deze
staatslieden (die overigens eerder tegengewerkt dan gesteund werden door Europese
politici als Thatcher, Mitterrand en Lubbers) alsnog te erkennen met de vredesprijs?
Misschien is Obama een bevlogener en bezielder man, maar hij had rustig een paar
jaar kunnen wachten. Het ongeduld lag overigens niet bij hem, maar bij het Noorse
comité.
NRC Handelsblad van 15-10-2009, pagina 7

Onderhandelen met een kippenhok
In de laatste dagen van 1973 kwam in Kopenhagen de top bijeen van wat toen de
Europese Gemeenschap heette. Die top produceerde een verklaring over de ‘Europese
identiteit’. Zij was - wat te verwachten was wanneer politici en ambtenaren zich
wagen aan een intellectuele exercitie - een allegaartje van grootspraak, holheid en
innerlijke tegenspraak. Er is dan ook nooit meer iets over vernomen.
Daarover zullen we het dus niet hebben. Belangrijker is dat de Deense minister
van Buitenlandse Zaken (zijn land was toen voorzitter van de EG) de opdracht kreeg
het stuk aan zijn Amerikaanse collega, Henry Kissinger, te overhandigen. Die had
immers 1973 uitgeroepen tot ‘het jaar van Europa’. Maar al in de herfst van dat jaar
had een Arabische olieboycot, waarvan de VS, Nederland en Portugal het slachtoffer
waren, de Atlantische en Europese solidariteit onder grote druk gezet.
Kissinger was niet onder de indruk van de Kopenhaagse verklaring en vroeg zijn
Deense bezoeker - die hij zich later zou herinneren als ‘de een of andere Deen’ - of
deze gemachtigd was erover te onderhandelen. Dat bleek niet zo. Dan zou de eurotop
weer bijeen moeten komen en het eens worden over eventuele amendementen.
Kissingers belangsteling daalde onder het nulpunt.
Wat leert ons die episode? Dat Europa alleen gehoor vindt bij landen als de VS
als het zich laat vertegenwoordigen door een man van enig gezag, liefst uit een groot
land, en niet door ‘een of andere Deen’. President Sarkozy kon in augustus 2008,
tijdens de Georgische crisis, alleen gehoor vinden bij Poetin omdat hij president van
Frankrijk was en niet omdat hij toen ook voorzitter van de Europese Unie was. Een
Deense of Nederlandse voorzitter zou dat minder gauw hebben gekregen.
Dit is niet onbelangrijk te weten, nu de EU, als de Tsjechische president eenmaal
zijn handtekening onder het Verdrag van Lissabon zal hebben gezet, het eens moet
worden over wie haar vaste president en wie haar ‘minister van Buitenlandse Zaken’
zal worden. Wat de eerste functie betreft is de keus tussen, zoals The Economist op
10 oktober schreef, ‘de gebruikelijke europygmeeën’ en Tony Blair, die tussen 1997
en 2007 Brits premier was.
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Onder de ‘gebruikelijke europygmeeën’ die genoemd worden - het Londense
weekblad kan nauwelijks zijn dédain verhelen - behoort onze minister-president.
Althans: hij wordt genoemd, maar misschien alleen in het Haagse en Brusselse
journalistieke circuit. Hoewel: ook bondskanselier Merkel schijnt haar Nederlandse
partijgenoot een geschikte kandidaat te vinden.
Laten we het niet hebben over de merites van Jan Peter Balkenende. (The
Economist noemt hem een ‘sobere conservatief’.) Hij schijnt bij zijn buitenlandse
collega's in hoger aanzien te staan dan bij de spraakmakende gemeente in eigen land.
Maar intussen zullen de in Den Haag geaccrediteerde ambassadeurs wel naar huis
hebben gerapporteerd over zijn gestuntel bij de Algemene Beschouwingen in de
Tweede Kamer. De klachten over zijn gebrek aan regie zullen ook wel niet onvermeld
zijn gebleven.
Maar het is heel wel mogelijk dat de grotere Europese mogendheden liever een
stuntelaar uit een klein land als president hebben dan iemand met gezag, die dit ook
wil laten gelden. Een president als Blair zou wel eens eigen ideeën kunnen hebben
en zich minder gemakkelijk schikken naar de wensen van de Sarkozys, de Merkels
of zelfs de Browns.
En zowaar, Sarkozy heeft intussen laten weten dat hij zijn handen aftrekt van Blair.
Dat betekent, zei oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot zondag in Buitenhof,
dat nu van Engeland niet verwacht kan worden dat het een Franse kandidaat steunt.
Een Duitse president lijkt vooralsnog moeilijk te slikken voor Frankrijk (en sommige
andere leden), wat betekent dat de weg vrij is voor een of andere ‘europygmee’.
Het gevolg daarvan zou zijn dat de EU zich dan moeilijker zou kunnen ontplooien
als een belangrijke speler op het politieke wereldtoneel, wat haar ambitie is. Meent
zij het ernstig met die ambitie, dan zou zij niet met iemand voor de dag moeten komen
die door gesprekspartners als de VS, China en Rusland, terecht of ten onrechte,
nauwelijks ernstig genomen wordt.
Maar ook een ‘zonnekoning’ zoals de beoogde president aanvankelijk door de
kleinen werd betiteld, zou een moeilijke taak hebben. Zijn bevoegdheden worden in
het Verdrag van Lissabon vaag omschreven, in tegenstelling tot die van de ‘minister
van Buitenlandse Zaken’, die een flink budget krijgt en een eigen diplomatiek corps.
Territoriumgevechten lijken onvermijdelijk. En dan hebben we het nog niet eens
over hun verhouding tot de voorzitter van de Europese Commissie (nu Barroso).
Belgisch oud-minister van Buitenlandse Zaken De Gucht noemde dit een
‘systeemfout’ in het verdrag.
Toen Bot in Buitenhof zei dat de president ‘het hoofd, het gezicht van Europa’
zou zijn, moest hij er onmiddellijk aan toevoegen: ‘naast Barroso’. Met andere
woorden: Europa krijgt op z'n minst twee gezichten, een Januskop dus. Dat moet tot
verwarring leiden - in Europa zelf en in de rest van de wereld.
Even belangrijk is wat Bot ook zei: ‘de besluiten worden genomen door de
lidstaten’. Dat betekent dat de ‘president van Europa’ voor elk voorstel of elke
concessie die hij in zijn onderhandelingen wil doen, zeker moet zijn van de
goedkeuring van 27 lidstaten. Dat verzwakt zijn positie, want niemand is erin
geïnteresseerd te onderhandelen met een kippenhok. Het maakt dan ook niet veel uit
of de president van dat kippenhok zelf uit een groot of een klein land komt.
NRC Handelsblad van 22-10-2009, pagina 7

Europa als machtsproject
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‘Op straffe van zijn eigen marginalisering zal Europa zich moeten omvormen van
een vredesproject naar een machtsproject. Het vredesproject Europa draait om
moraliteit, verzoeningsbereidheid en idealisme. In het machtsproject is Europa een
politieke daad, die vraagt om oordeelskracht en herdefiniëring van het eigenbelang.’
Aldus Luuk van Middelaar in het herfstnummer van Christen Democratische
Verkenningen (CDV), dat gewijd is aan het thema ‘Krachtproef Europa’. Andere
bijdragen in dit nummer constateren eveneens dat ‘Europa’ niet meer beantwoordt
aan het idealisme van degenen die het bijna zestig jaar geleden hebben gelanceerd.
Sommige auteurs doen dit met pijn in het hart en roepen op tot een nieuw elan.
Anderen willen geen nieuw grand design, omdat Europa al aan zijn grenzen zit. Weer
anderen achten de geleidelijke overgang van Europese bevlogenheid naar zakelijkheid
als een onvermijdelijk proces, dat ze noch betreuren noch toejuichen.
Zelf bevind ik mij, als waarnemer, eerder onder de laatsten dan de eersten, maar
al die bijdragen gelezen hebbende, vraag ik mij af of er werkelijk sprake is van een
tegenstelling tussen vredesproject en machtsproject. Macht is toch niet per se in strijd
met vrede? Macht kan zelfs vrede dienen (zoals in Uruzgan). En: gaat niet alle politiek
- binnen- en buitenlandse - om macht?
Laten we met het begin beginnen: het jaar 1950. Toen werden kolen en staal nog
als het hart van de oorlogsindustrie van een land gezien. Duitsland, dat elf jaar tevoren
de Tweede Wereldoorlog had ontketend, mocht dus niet meer vrijelijk beschikken
over zijn eigen kolen en staal. Het Roergebied werd dan ook onder controle van de
westerse geallieerden gebracht.
Maar dat zou niet lang duren. Het was te voorzien dat de West-Duitsers, die sinds
september 1949 hun eerste regering hadden, op z'n minst medezeggenschap zouden
eisen. Dit bracht Parijs in een dilemma. Tussen 1921 en 1925 had Frankrijk het
Roergebied nog militair kunnen bezetten. Daar zou nu geen sprake meer van kunnen
zijn, al was het slechts omdat het Roergebied zich nu in de Britse militaire
bezettingszone bevond en de Britten kennelijk zo gauw mogelijk van die last af
wilden zijn.
Toen kwam de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, op 9
mei 1950 met een briljant plan: laten we de hele Europese kolen- en staalindustrie
onder Europees supranationaal gezag plaatsen. Zo ontstond ‘Europa’. Schuman
presenteerde het plan als het begin van een ‘Europese federatie, die onontbeerlijk is
voor het behoud van de vrede’.
Het was dus inderdaad een vredesproject, maar het was tevens een machtsproject.
Immers, het ging erom de Duitsers de macht over hun eigen kolen- en staalindustrie
te onthouden. Kon dat niet via een militaire bezetting, zoals na de Eerste
Wereldoorlog, dan zat er niets anders op dan het te bereiken via een supranationaal
project, waarin de Duitsers evenveel bevoegdheden zouden hebben als de andere
deelnemers.
Natuurlijk sloot dit plan prachtig aan bij de meer idealistische plannen van diegenen
die in Europa al vóór die tijd ijverden voor Europese verzoening en een Europese
federatie. Daar hadden de Europese regeringen zich nog niet achter geschaard, maar
nu leek het of zij - althans zes van hen - dat wél zouden doen. Vandaar algemene
geestdrift.
Te midden van die geestdrift werd echter wel uit het oog verloren dat het
plan-Schuman tevens een machtsproject was. Anders had Schuman het ook niet in
eigen land hebben kunnen verkopen. Maar na twee jaar was Schuman weg. Een
volgende regering kwam nog wel met een plan om de Europese strijdkrachten onder
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één, supranationaal, gezag te plaatsen, maar dat was een brug te ver. Zó ver gingen
de Franse eurogeestdrift en verzoeningsgezindheid niet.
Vanaf dat ogenblik - omstreeks 1954 - heeft de Europese zakelijkheid het
overgenomen van de Europese bevlogenheid. De toenmalige Nederlandse minister
van Buitenlandse Zaken, J.W. Beyen, die in 1955 de stoot gaf aan de Europese
Economische Gemeenschap (EEG), was dan ook eerder een zakelijk dan idealistisch
man.
Generaal de Gaulle, die in 1958 aan de macht kwam, was dan wel
anti-supranationalist en anti-federalist, maar ook zijn Europapolitiek had ten doel
Duitsland zo sterk te omarmen dat het geen zelfstandige macht zou kunnen zijn. Dit
is sindsdien de ratio van alle Franse regeringen geweest. Zo dwong Mitterrand
Duitsland de euro af, omdat hij onder het dictaat van de D-mark uit wilde komen.
Machtspolitiek in optima forma.
Het ironische is dat de bevlogen ‘Europeanen’ daar niet tegen konden protesteren,
omdat die machtspolitiek Europa vooruit hielp. Dit betekent dat het Europese project
door nationale belangen wordt gedreven, want geen staat heeft er belang bij met het
project te breken. Maar het betekent ook dat het aanvankelijke idealisme steeds meer
terrein verloor. Het was irrelevant geworden.
Maar de lidstaten van de EU zijn democratieën, en dat betekent dat het onzeker
is of de Europese eenheid blijft beantwoorden aan de nationale belangen zoals die
door de diverse volken worden gepercipieerd. Het eens zo eurogezinde Nederland
stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese grondwet. Vox populi (die het niet altijd
bij het rechte eind heeft).
Onzekerheid heerst dus. Ook bij het CDA, Nederlands grootste partij, waartoe de
minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken behoren. Zijn programma
over 2002-2006 schreef nog over Europa ‘als een federale unie van staten’, maar nu
wordt - aldus een redactioneel artikel in CDV - niet langer over Europese integratie,
maar over Europese samenwerking gesproken.
Ook constateert het dat ‘Europa als vredesproject bij lange na niet voldoende is
om de jongere (...) generatie voor Europa te winnen’. Europa als machtsproject dan
wel? Dat valt helemaal buiten de Nederlandse traditie. Wij hebben moeite de
werkelijkheid te erkennen, en toch is die erkenning nodig, willen we haar veranderen.
NRC Handelsblad van 29-10-2009, pagina 7

‘Daar kwam geen landheer aan te pas’
‘Sterft, gij oude vormen en gedachten...’ Zou deze versregel in De Internationale
Wouter Bos door het hoofd gespeeld hebben, toen hij vorige week in Venlo zei dat,
wat hem betreft, de waterschappen afgeschaft en in de provinciebesturen geïntegreerd
zouden kunnen worden? De Telegraaf vond deze uitspraak zo belangrijk dat die krant
er voorpaginanieuws van maakte. Ik heb geen reden om aan de juistheid van dit
bericht te twijfelen, hoewel ik het in andere kranten niet vond.
Sterker: ik heb geen reden om mij te verzetten tegen deze gedachte van Wouter
Bos, al was het alleen maar omdat ik geen tegenargumenten heb. Het zou volgens
hem grote bezuinigingen opleveren. Wat ik wél kan opmerken is dat, met de
afschaffing van de waterschappen, een van de oudste vormen van Nederlandse
democratie zou verdwijnen of, om in de termen van De Internationale te spreken,
zou sterven.
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Hoe oud - dat blijkt alleen al uit de zeventiende-eeuwse gebouwen aan de Leidse
Breestraat en de Delftse Oude Delft waar respectievelijk de hoogheemraadschappen
Rijnland en Delfland zetelen. In het grensgebied tussen beide heb ik jarenlang
gewoond. In zekere zin voel ik mij dus verbonden aan die oer-Nederlandse vorm
van democratie.
Voor het eerst werd ik mij bewust van hun historische betekenis toen, een kleine
dertig jaar geleden (schat ik), wijlen Maarten Bos, Utrechts hoogleraar volkenrecht
en een originele geest, mij de tekst stuurde van een rede die hij kort tevoren in Genève
had gehouden en waarin hij voor een Zwitsers publiek de typische oorsprongen van
de Nederlandse democratie uiteenzette. Jarenlang heb ik die tekst bewaard, in de
gedachte dat hij mij nog wel eens van pas zou kunnen komen. Maar toen hij mij van
pas kwam, kon ik hem niet meer vinden.
Weer kwam het toeval mij te hulp, want in de week dat ik het bewuste bericht in
De Telegraaf las, was ik net een bijdrage aan het lezen die Wim Blockmans,
hoogleraar middeleeuwse geschiedenis te Leiden, had geschreven voor de bundel
Het geheugen van de Lage Landen, een uitgave van de stichting Ons Erfdeel. Die
bijdrage gaat ook over de waterschappen als eerste vorm van democratie - lang
voordat dat woord ging behoren tot het ideologische gereedschap van de moderne
burger.
Het was geen ideologie die de bewoners van de kustgewesten, maar ook van de
gebieden langs de grote rivieren al in de vroege Middeleeuwen dwong tot
samenwerking. Het was een ‘geografisch gegeven, zonder hetwelk een goed begrip
van de Nederlandse cultuur onmogelijk is: in zowat de helft van het huidige
Nederlandse grondgebied heeft al eeuwenlang een strijd op leven en dood gewoed
tegen wateroverlast’.
‘Het waren de lokale gemeenschappen die al vanaf de elfde eeuw op eigen houtje
oplossingen hebben bedacht, uitgevoerd en gehandhaafd om hun land droog te leggen
en te houden onder steeds moeilijker omstandigheden. Daar kwam geen landheer
aan te pas, tenzij de problemen uitgroeiden over de grenzen van de territoria.
Dat was inderdaad steeds sterker het geval, maar ook dan bleef iedere oplossing
afhankelijk van de ervaringsdeskundigheid van de bevolking ter plaatse en haar
bereidheid om te investeren in oplossingen. Alle beslissingen vereisten daarom de
instemming van de bewoners, die wel inzagen dat zij alleen door samenwerking hun
eigen grondgebied konden beschermen tegen de bedreigingen van de rivieren,
binnenwateren en de zee.
De realisatie van de steeds omvangrijker waterstaatswerken berustte op de
vrijwillige inzet van arbeidskracht en middelen van allen wier gebied beschermd
moest worden. Bovendien was constant toezicht nodig op de staat van de infrastructuur
en moest het onderhoud verzekerd worden. Dit alles vereiste heel veel organisatie
en overleg. Waterschappen op lokale, bovenlokale en regionale basis hebben hierin
voorzien. (...)
Hun principe was steeds dat ieder naar verhouding van zijn bezit in het
desbetreffende gebied moet bijdragen aan de gezamenlijk te creëren bescherming.
Daar stond volledige medezeggenschap tegenover. Waterstaatsorganisaties oefenden
publieke bevoegdheden uit, zoals het beslissen over en uitvoeren van openbare
werken, de heffing van daartoe bestemde belastingen, het voorschrijven van regels
voor het onderhoud, het houden van toezicht op de naleving en de bestraffing van
nalatigheid. (...)
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Normbesef ging dus gepaard met een medezeggenschap; men wist dat de
nalatigheid van één enkele ingelande een dijkdoorbraak ten gevolge kon hebben, die
de hele gemeenschap zou treffen. De rationele afweging van de doelmatigheid van
ingrepen in het landschap leidde al in de Middeleeuwen tot een zorgvuldig
bijgehouden administratie, tot een bestuurlijke cultuur, doordrongen van het
collectieve belang, en tot nauwe betrokkenheid van alle inwoners bij het bestuur.’
Onuitgesproken blijft de conclusie dat dit - uit de geografische gegevens en de
noodzaak tot overleven geboren - stelsel mede aan de grondslag heeft gelegen van
de Nederlandse cultuur en democratie zoals wij die nu kennen. Hier blijkt de
voorzichtigheid van de wetenschapsman uit, die de journalistieke commentator
minder in acht hoeft te nemen.
In elk geval kan wel de stelling gewaagd worden dat de wortels van de democratie,
en van de beleving ervan door de bevolking, in ieder land verschillend zijn.
Democratie kan niet van bovenaf of van buitenaf opgelegd worden. Europa kan daar
lessen uit trekken - zowel wat zijn innerlijke cohesie als zijn missie naar buiten toe
betreft. Overigens plaatst prof. Blockmans, die zelf Antwerpenaar is, zijn opmerkingen
over de waterschappen in het kader van een beschouwing over het zogenaamd
bourgondische karakter van de Vlaamse cultuur, vergeleken met het zogenaamd
calvinistische karakter van de Noord-Nederlandse cultuur. Onzin, zegt de historicus
(zij het in andere bewoordingen). Ook hier zijn voor het verschil in cultuur eerder
de geografische gegevens bepalend geweest.
Geyl redivivus? Maar daarover zal ik het misschien een volgende keer hebben.
NRC Handelsblad van 05-11-2009, pagina 7

De risico's van de democratie
Op de beschuldigingen dat hij extreem-rechts, een gevaar voor de rechtsstaat, een
racist, ja een fascist zou zijn, antwoordt Geert Wilders: ‘Ik ben een democraat in hart
en nieren.’ Nu, dat kan ik niet van mezelf zeggen. Democratie is voor mij een zaak
van verstand, niet van enig lichaamsdeel. Een van de zwakke punten van de
democratie is, in mijn ogen, juist dat zij types als Wilders produceert.
Onder bepaalde omstandigheden blijken veel mensen minder waarde aan de
democratie te hechten dan aan andere behoeften - veiligheid, sociale status of soms
vrede - en maken zij van de democratie gebruik om deze doelen te bereiken. Als er
genoeg van zulke mensen zijn, dan kan de democratie zichzelf om zeep helpen,
althans onwerkbaar maken.
Deze toestand ontsnapt aan de tweedeling links-rechts. Rechts is niet per definitie
antisociaal. Bismarck was de eerste die sociale wetten introduceerde, en onder Hitler
bleef de verzorgingsstaat tot het bittere einde bestaan (zij het grotendeels op kosten
van de door Duitsland bezette landen). Wilders is tegen de verhoging van de
AOW-leeftijd en wordt door andere tegenstanders dankbaar als bondgenoot aanvaard.
Hier begint de schijnheiligheid al die in veel protesten tegen Wilders doorklinkt.
Hij heeft een punt wanneer hij smaalt op de linkse - ik zou zeggen: linksige - elite.
Zij heeft ook boter op haar hoofd. Nu is zij verontwaardigd over de extreme taal die
Wilders uitslaat, maar wanneer een geestverwant soortgelijke taal bezigt, zwijgt zij
of applaudisseert zij zelfs.
Voorbeeld: in de jaren tachtig beschuldigde de columnist Hugo Brandt Corstius
(HBC) Renate Rubinstein van ‘neo-antisemitische schunnigheid’ en noemde hij
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voorstanders van kernraketten ‘huurmoordenaars’ en potentiële genocideplegers.
Links zweeg, wat zij ook deed toen hij minister Ruding ‘de Eichmann van onze tijd’
noemde. Maar toen minister Brinkman, uit collegiale loyaliteit, weigerde hem de
P.C. Hooftprijs uit te reiken, was het huis te klein: de vrijheid van meningsuiting
was in gevaar!
Zeker, anders dan Wilders ambieerde HBC geen politieke macht. Maar hij had al
macht. Zo wist hij de wetenschappelijke carrière van de criminoloog Buikhuisen te
breken, met argumenten die nu algemeen als ondeugdelijk worden beschouwd. Toen
hield ook de wetenschappelijke wereld zich koest. En een van HBC's potentiële
genocideplegers kreeg het rechtskundig advies er geen zaak van te maken, gezien
de gezindheid van veel, vooral jongere, rechters. Geen macht? In Vrij Nederland,
maar ook in onze krant, bleef hij als medewerker welkom. De toenmalige paus van
de literaire kritiek schreef dat HBC de vrijheid gegund moest worden die vroeger de
vorst aan zijn hofnar - maar niet aan anderen - verleende. Een van die slimme
opportuniteitsredeneringen, die minder bevoorrechten en intellectueel minder
begaafden in machteloze woede doen ontsteken.
Het is de vraag of dezen zich nu erg opwinden over de kwalificaties
‘extreem-rechts’, ‘racist’, ‘fascist’ of ‘bedreiger van de rechtsstaat’ die Wilders
toegevoegd worden. Wilders zelf reageert daar fel op, en in een interessante analyse
in de Volkskrant schrijft Remco Meijer die felheid toe aan Wilders' ‘wens van de
PVV een volkspartij te maken die aan de rechterflank van de VVD knaagt, van de
vakbondsachterban van de SP snoept en vooral “doet wat de PvdA nalaat”’.
Volgens deze analyse is Wilders ‘het stempel extreem-rechts daarbij uit electoraal
oogpunt hoogst onwelkom. (...) Wordt een partij met intimidatie en geweld
geassocieerd, dan is het onmogelijk het hoge zeteltal te halen dat de PVV ambieert.
De betiteling “racist” is ook zo'n gevoelige.’
Ik zet daar een vraagteken achter. Het is mogelijk dat Wilders zelf zich die
kwalificaties aantrekt óf omdat hij ze voor onwaar houdt - en inderdaad schuwt de
PVV tot dusver geweld en intimidatie (kenmerken van extreem-rechts) en inderdaad
is moslimhaat geen racisme (net zomin als anti-katholicisme dat is) - óf omdat zij
hem in de hoek drukken van onfatsoenlijkheid, wat ‘nette’ kiezers zou afschrikken.
Maar heeft Wilders niet al voldoende aanhang of potentiële aanhang bij mensen
wie het weinig kan schelen of zij de predicaten ‘extreem-rechts’ enz. opgedrukt
krijgen of, als het hun wél kan schelen, daarover in woede jegens hun beschuldigers
uitbarsten en daarom juist op Wilders gaan stemmen?
Hier raken we weer het hart van de democratie. Hoevelen zijn, als puntje bij paaltje
komt, democraat in hart en nieren? Wilders wel (zegt hij). Ik niet (zoals gezegd),
maar kan ik de vrijheid zonder welke ik niet kan leven (althans werken), anderen
ontzeggen? Nee, en dat doe ik dan ook niet - ook al ben ik mij bewust van het risico
dat anderen gebruikmaken van het stelsel dat mij die vrijheid geeft, voor doelen die
ik verwerp.
Gustave Flaubert schreef in 1871, na de opstand van de Parijse Commune, aan
George Sand: ‘Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétariat au niveau de
bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli’ (Het is de droom van de
democratie het proletariaat te verheffen tot het peil van domheid waarop de burgerman
staat. Die droom is deels vervuld).
Zoals in elk cynisme ligt ook hier een kern van waarheid in. Aan Churchill wordt
de luchthartigere uitspraak toegeschreven: ‘Democratie is de slechtste regeringsvorm
die er is - met uitzondering van alle andere.’ Als Wilders een gevaar is - en ik bestrijd
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dat niet - dan heeft de toestand waarin de democratie zich in Nederland bevindt,
daartoe de gelegenheid geschapen.
NRC Handelsblad van 12-11-2009, pagina 7

Een laag-bij-de-grondse stelling
Veertien dagen geleden sloot ik mijn column af met de vraag: ‘Geyl redivivus?’
Achteraf besef ik dat die vraag voor veel lezers nogal cryptisch moet zijn geweest.
Vandaar een nadere verklaring.
In de eerste plaats: wie was Geyl? Pieter Geyl (1887-1966) was een - ook
internationaal - bekende historicus, die, nadat hij ruim twintig jaar correspondent
van de NRC en docent aan de universiteit in Londen was geweest, van 1936 tot 1959
hoogleraar in Utrecht was.
In zijn tijd en in zijn ambacht gold hij in zekere zin als revolutionair. Zo betoogde
hij dat de scheiding die zich in de zestiende eeuw had voltrokken tussen de Zuidelijke
en de Noordelijke Nederlanden niet, zoals de rechtzinnige leer (zowel in België en
Nederland) luidde, toe te schrijven was aan een al lang bestaand diepgaand verschil
tussen Noord en Zuid, maar aan geografische factoren.
Kort gezegd: de grote rivieren die Noord-Nederland doorkruisen, hadden het de
Spanjaarden onmogelijk gemaakt de opstand boven die rivieren te onderdrukken.
Zuid-Nederland kon heroverd worden, maar Noord-Nederland kon zich achter die
rivieren tot een zelfstandige en protestantse staat, zelfs grote mogendheid,
ontwikkelen. De scheiding tussen Noord en Zuid was dus aan een geografisch toeval
toe te schrijven.
Met deze theorie bracht Geyl op z'n minst nieuw leven in de brouwerij der historici.
Dat zij thans niet meer in haar volle omvang wordt aangehangen, zou Geyl niet
verdroten hebben. Van hem is immers ook de uitspraak dat de geschiedenis een debat
zonder einde is. Met zijn aandacht voor de geografische factoren in de geschiedenis
leverde hij in elk geval een originele bijdrage aan dat debat.
Nu onlangs prof. W. Blockmans in een bijdrage aan de bundel Het geheugen van
de Lage Landen (uitg. Ons Erfdeel) stelde dat een goed begrip van de Nederlandse
cultuur onmogelijk is als er geen rekening wordt gehouden met geografische factoren,
stelde ik de vraag: Geyl redivivus? Anders gezegd: is Geyl uit zijn graf herrezen?
De stelling van prof. Blockmans, een Antwerpenaar die in Leiden middeleeuwse
geschiedenis doceert, is dat in het ontstaan van de culturele verschillen die tussen
Noord en Zuid bestaan ‘de hertogen van Bourgondië noch het calvinisme een
doorslaggevende rol hebben gespeeld. Wat men dagelijks eet en drinkt hangt af van
de beschikbaarheid van voedingsmiddelen in een bepaald milieu’. Exit dus de theorie
van het ‘bourgondische’ Vlaanderen en het ‘calvinistische’ Nederland.
Wanneer het gaat om cultuurverschillen tussen volken, i.c. Noord- en
Zuid-Nederland, gaat het volgens Blockmans ook ‘om verschillen in dagindeling,
voedingsgewoonten, waardering van de rol van verfijnde voeding en drank in het
sociale verkeer, omgangsvormen, onderhandelingstactieken en uiteindelijk waarden
in het algemeen’. Maaltijden en drinkgelagen dienen immers ‘in de meeste culturen
als markeringen en bevestigingen van belangrijke stappen in het leven’. En hier zijn
de verschillen tussen Noord en Zuid groot.
Dat de (Noord-) Nederlanders over 't algemeen soberder zijn dan de Vlamingen,
ligt niet aan hun zogenaamde calvinisme, dat overigens, na de val van Antwerpen,
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grotendeels door uitgeweken Vlamingen naar Nederland werd geïmporteerd, althans
gestimuleerd, maar aan - in de meest letterlijke zin des woords - lager-bij-de-grondse
factoren.
Onder die factoren noemt Blockmans Nederlands geografische gesteldheid: de
‘ongeschiktheid van de bodem voor het verbouwen van broodgranen’ en ‘het schaarse
milieu, dat weinig luxegoederen voortbracht en voortdurend nieuwe investeringen
vereiste om de voeten droog te houden’.
Zo werden de Nederlanders eerder haring- dan vleeseters en dronken zij eerder
bier dan wijn. Bier kon uit lichtere graansoorten gebrouwen worden, vooral gerst,
die op de karige poldergronden gemakkelijker verbouwd konden worden dan de
broodgranen en rogge. Dat bier werd niet alleen gedronken, maar ook uitgevoerd tot op de dag van vandaag.
En wat de haring betreft, die vormde de grondslag voor de zeevaart, want die
moest langs de Atlantische kusten, tot aan Denemarken en Portugal toe, gehaald
worden; later in de Schotse zee en in de IJslandse wateren. Voor het kaken van de
haring was zout nodig, en dat werd eveneens overzee gewonnen. Nederlands lange
kustlijn en zijn ligging aan de monding van enkele grote rivieren vormden de basis
voor zijn expansie overzee, terwijl zijn karige bodem dwong tot zorgvuldige calculatie
van kosten en baten en zo de Nederlanders de naam bezorgde zuinig te zijn.
Hier kwam geen romantiek bij kijken, evenmin als calvinisme of gidslandgedachte.
‘Een Nederlands volk ontstond pas ruwweg vanaf de zestiende eeuw. Het is een
romantisch idee dat het Nederlandse volk er altijd is geweest’, zegt Marco Mostert,
mediëvist aan de Universiteit Utrecht, in het laatste nummer van Historisch
Nieuwsblad.
Maar bij het ontstaan van dat volk en zijn cultuur - of, als u wilt, zijn identiteit zijn geografische factoren beslissend geweest - niet zozeer Geyls
strategisch-geografsche factoren als wel de geografische ligging en gesteldheid van
het land. En die verschillen van die van Vlaanderen, dat trouwens, terwijl Nederland
zijn ‘gouden eeuw’ beleefde, door de blokkade van de Schelde gebonden bleef aan
het continent.
Zouden zijn Europese collega's vannacht Van Rompuy kiezen tot vaste voorzitter
van de Europese Raad, dan zou dat gezien kunnen worden als Vlaanderens zoete
wraak op Nederland, welks onofficiële kandidaat Balkenende was.
NRC Handelsblad van 19-11-2009, pagina 7

Een super-Zwitserland?
Moeten wij Herman Van Rompuy en lady Ashton feliciteren met hun nieuwe functie
als respectievelijk vaste voorzitter van de Europese Raad en Hoge Vertegenwoordiger
voor buitenlands beleid van de Europese Unie? Nee, want feliciteren betekent:
gelukkig prijzen, en het is nog maar de vraag of zij in die baan gelukkig zullen zijn.
We mogen ze wél gelukwensen - in de ware zin van het woord -, want ze zullen
geluk en sterkte hard nodig hebben: het zijn zware, zo niet onmogelijke,
verantwoordelijkheden die ze op zich genomen hebben.
Maar iedereen lijkt tevreden. Frankrijk en Duitsland zijn tevreden omdat de
bescheiden Belg de man was die zij naar voren hadden geschoven. Engeland is
tevreden omdat het Verdrag van Lissabon de verantwoordelijkheden van de Hoge
Vertegenwoordiger duidelijker omschrijft dan die van Van Rompuy en hem - in dit
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geval: haar - meer geld en een heel diplomatiek corps van ongeveer drieduizend man
geeft.
Ten slotte is Barroso tevreden, want hij krijgt geen figuur met sterallures naast
zich, sterallures zoals Tony Blair zou hebben vertoond. Bovendien is lady Ashton,
die tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt, aan hem
verantwoordelijk. Je zou dus zeggen dat ook zij die de oorspronkelijke supranationale
idealen van Europa nog koesteren, geen reden tot klagen hebben. En toch heerst er
(behalve in België, waar Walen en Vlamingen juichen over Van Rompuys hemelvaart)
een katterige stemming. Is dat doordat nu pas goed het besef doordringt dat de vaste
voorzitter van de Europese Raad - zeker in de interpretatie die Van Rompuy zelf aan
die functie geeft - geen gelijkwaardige zal zijn van president Obama, president
Medvedev (of zelfs Poetin) en president Hu Jintao?
Van Rompuy zal niet verder kunnen springen dan de polsstok die de 27 lidstaten
van de EU hem geven. In elk gesprek dat hij met zijn collega's zal hebben, zal hij
geen toezeggingen kunnen doen zonder eerst weer ruggespraak met zijn
opdrachtgevers te hebben. De Europese telefoon die Henry Kissinger al ruim dertig
jaar geleden miste, wordt nu wel opgenomen, maar de boodschap luidt: ‘Al onze
medewerkers zijn in gesprek. Nog even geduld alstublieft.’ Het nieuws uit Brussel
heeft dan ook in Washington, volgens de correspondent van The Financial Times ter
plaatse, ‘een overweldigend gevoel van teleurstelling’ gewekt.
In zo'n geval richten Europa's gesprekspartners zich natuurlijk liever tot de nationale
hoofdsteden - in de eerste plaats Londen, Parijs en Berlijn -, omdat daar wél
beslissingen kunnen worden genomen. Bovendien geeft hun dit de mogelijkheid de
politiek van ‘verdeel en heers’ te voeren. Geen wonder dat een waarnemer, na de
benoeming van Van Rompuy en Ashton, van Europa sprak als een
‘super-Zwitserland’.
De buitenwereld kan dus ook tot de tevredenen worden gerekend. Zij krijgt niet
met een nieuwe supermacht te maken, maar dat neemt niet weg dat haar
ontevredenheid groeit, omdat Europese staten toch nog zoveel zetels innemen in de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de G20 en andere internationale
organisaties. Maar zelfs Nederland, dat zich altijd zo internationaal voordoet, zal er
niet over peinzen zijn hard bevochten toegang tot de G20 op te geven.
De eigenlijke overwinnaars van vorige week zijn dus de lidstaten, de grote zowel
als de kleine. Zij mogen dan tot een iets inniger vorm van interstatelijke samenwerking
zijn gekomen dan het ‘Europa der staten’ dat de Gaulle voor ogen stond, het blijft
een moeizame en tijdrovende beslissingsprocedure, die slagvaardigheid vrijwel
onmogelijk maakt.
Wie heeft dan nog belangstelling voor Europa als gesprekspartner? De huidige
president van de Verenigde Staten, die in Hawaï geboren is en zijn jeugd grotendeels
in Indonesië heeft doorgebracht (en wiens vader een Keniaan is), voelt zeker geen
natuurlijke affiniteit met ons werelddeel. Zijn aandacht gaat uit naar Azië - niet alleen
uit persoonlijke voorkeur, maar vooral wegens de geopolitieke machtsverschuivingen,
die geen enkele president kan negeren.
Dit is een ontwikkeling die al heel lang aan de gang is. In zijn onlangs uitgekomen
memoires (Door Europa en de wereld) schrijft oud-ambassadeur Lodewijk van
Gorkom hoe bij een bezoek van minister Van den Broek aan Jakarta in 1984 zijn
Indonesische collega zegt: ‘Och, Europa zal natuurlijk altijd belangrijk blijven als
een soort museum, maar de toekomst ligt in Azië.’
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Daarover werd, aldus Van Gorkom, aan Nederlandse kant ‘wat schaapachtig
gelachen’, maar de conclusie van een conferentie van Nederlandse ambassadeurs in
die regio, die na Van den Broeks bezoek plaatsvond, luidde niettemin: ‘Inderdaad,
de toekomst lag in Oost-Azië, en de positie en de invloed van de EU brokkelden af.’
Dat onze diplomatie al 25 jaar geleden inzag hoe het tij in de wereld verliep, getuigt
op z'n minst ervan dat ze niet had zitten te slapen.
Wat Van den Broek en zijn opvolgers vervolgens met die analyse hebben gedaan,
is een ander verhaal. Van Rompuy en Ashton - wier verdiensten tot nu toe niet de
aandacht van de wereld hadden getrokken - zullen dat tij in elk geval niet keren.
NRC Handelsblad van 26-11-2009, pagina 7

Eén herinneringscultuur?
Er loopt een kloof door de Europese Unie: grofweg tussen West en Oost of tussen
de lidstaten die er al lang deel van uitmaken en degene die er pas na hun bevrijding
van het Russische juk bij kwamen (en dan nog niet meteen). Het begint er al mee
dat de laatste het een belediging vinden onder de verzamelnaam ‘Oost-Europeanen’
gecategoriseerd te worden. Oost-Europa is voor hen Rusland. Erger is dat zij zich
nog altijd als leden van de tweede, zo niet derde, categorie behandeld voelen. Bij de
koehandel over de verdeling van de nieuwe posten die het Verdrag van Lissabon had
geschapen en van de functies binnen de Europese Commissie hadden zij nauwelijks
een stem in het kapittel. Het was vooral een zaak tussen Frankrijk, Duitsland en
Engeland.
Deze kloof manifesteert zich ook wanneer het gaat om de formulering van een
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Het komt erop neer dat de
nieuwe leden Rusland nog altijd als een bedreiging zien, en de andere niet. Die zien
meer in een min of meer innige samenwerking met Rusland, hun belangrijkste
energieleverancier. Ter wille daarvan financieren zij pijpleidingen die niet de directe
weg door het grondgebeid van Polen en de Baltische landen nemen (hoewel die nog
afhankelijker zijn van die energie).
Tot een gemeenschappelijk beleid tegenover Rusland komen EU en NAVO dus
niet. Nu zullen sommigen zeggen: maar Rusland bedreigt zijn voormalige satellieten
helemaal niet - dat is maar verbeelding. Dat kan zo zijn, maar dan wordt vergeten
dat veiligheid in de eerste plaats een gevoel is. Iemand die zich bedreigd voelt, praat
je niet met redelijke argumenten het idee uit het hoofd dat hij bedreigd wordt. Een
idee, trouwens, dat, gezien de Russische inval in Georgië in 2008, niet helemaal
ongerijmd is.
Kortom, West- en Midden-Europa hebben tussen 1945 en 1989 volkomen
verschillende ervaringen gehad. Zij hebben geen verse gemeenschappelijke
herinneringen en komen dus tot verschillende conclusies. In het laatste nummer van
Socialisme & Democratie schrijft de historica Liesbeth van de Grift over dit thema.
Zij vermeldt o.a. dat de vorig jaar overleden Poolse mediëvist en voormalig
dissident Bronislaw Geremek, die een paar jaar ook minister van Buitenlandse Zaken
is geweest, ‘een gemeenschappelijke herinneringscultuur absoluut noodzakelijk’
achtte: ‘Zonder kennis van elkaars verleden is een succesvolle eenwording (van
Europa) niet mogelijk. De goelag moet net zo bekend worden als de Duitse
vernietigingskampen.’

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Aldus vat Van de Grift Geremeks gedachten samen, en zij voegt daaraan toe: ‘Je
hoeft geen eurofederalist te zijn om in te zien dat kennis van elkaars verleden een
belangrijke voorwaarde is voor een goede samenwerking tussen het “oude” en het
“nieuwe” Europa.’ Zeer juist, maar dat geldt evenzeer voor de West-Europeanen
onderling en de Midden-Europeanen onderling. Hun kennis van elkaars verleden
beperkt zich evenwel meestal tot enkele stereotiepe beelden.
Deze beelden zijn ons al vroeg meegegeven, en van correcties nemen de meesten
geen kennis. Die beelden zijn meestal gunstig wat het eigen, en minder gunstig wat
het verleden van anderen betreft, behalve als er sprake is van Fernliebe aus
Nachbarhass: in een afkeer van het gemeenschappelijke buurland idealiseren volken
elkaar nog wel eens.
Ik vroeg eens een Vlaamse historicus wat het gloriemoment van hun geschiedenis
was zoals de Vlaamse kinderen die op school onderwezen kregen. Hij antwoordde:
de Guldensporenslag van 1302, waarin de Vlamingen het Franse leger (waarvan de
ridders vergulde sporen droegen) versloegen. Voor Nederlandse kinderen is (althans
was) een equivalent De Ruyter die in 1667 de Theems opvoer. Zulke beelden raken
de meesten niet kwijt. De glorie van het land is de glorie van het Ik (om een uitspraak
van Carry van Bruggen te parafraseren).
Maar zelfs gemeenschappelijke ervaringen kunnen verschillend zijn. Zo zijn
Vlaanderen en Nederland beide tussen 1940 en 1945 door de Duitsers bezet geweest.
Maar veel Vlamingen zagen in die bezetting een kans zich te bevrijden van wat zij
zagen als overheersing van de Franstaligen. Collaboratie werd dus acceptabeler
geacht dan in Nederland, dat zo'n intern probleem niet had. Gevolg: in Nederland
worden Vlaamse nationalisten nog vaak als hele of halve fascisten gezien.
Ook in het andere deel van Europa doen zich die verschillen in ervaring voor. De
Hongaren, Roemenen, Bulgaren en Slowaken stonden in de Tweede Wereldoorlog
aan de Duitse kant, de Polen en Tsjechen niet; terwijl de Balten in 1941 de Duitsers
als bevrijders verwelkomden, niet uit ideologische overwegingen, maar omdat die
een eind maakten aan een jaar Russisch schrikbewind.
Eigenlijk vinden vele West-Europeanen in hun hart dat dat andere deel van Europa
de gemeenschap die zij sinds 1950 onderling hadden opgebouwd, kwam verstoren.
President Chirac (en niet Sarkozy, zoals Van de Grift abusievelijk schrijft) gaf uiting
aan dat gevoel toen hij in 2003, geërgerd over hun pro-Amerikaanse gevoelens, zich
liet ontvallen dat de nieuwe leden van de EU een mooie gelegenheid aan zich voorbij
hadden laten gaan hun mond te houden.
Een gemeenschappelijke herinneringscultuur, die Geremek ‘absoluut noodzakelijk’
vond voor een succesvolle eenwording van Europa, klinkt redelijk, ja is ook een
redelijk idee, maar zal wel niet zo gauw geboren worden. Op z'n hoogst blijft zij het
product van de intellectuele elites die elkaar op colloquia ontmoeten. De grote massa's,
die doorgaans minder voor rede vatbaar zijn, ontmoeten elkaar eerder, en dan nog
strikt gescheiden, op de stadiontribunes, waar zij zich uitleven in tribale kreten en
soms uitspattingen. Met hun gevoelens moeten politici ook rekening houden.
NRC Handelsblad van 03-12-2009, pagina 7

De fundamenten aangetast
In 1984 kwamen de Nederlandse ambassadeurs in de regio Oost-Azië en de Stille
Oceaan in Jakarta in conferentie bijeen. Hun conclusie was dat de toekomst in
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Oost-Azië lag en dat de positie en invloed van Europa aan het afbrokkelen was.
Lodewijk van Gorkom, ambassadeur in Indonesië, was hun gastheer en vertelt hierover
in zijn onlangs uitgekomen memoires, Door Europa en de wereld (Boom, Amsterdam).
Zes jaar later was hij ambassadeur in Wenen, en weer was hij gastheer van een
regionale ambassadeursconferentie. Ditmaal ging het over de gebeurtenissen na de
‘val van de Muur’, die vijf maanden tevoren had plaatsgevonden. Toen waren de
ambassadeurs minder vooruitziend. Zij vonden dat de NAVO onverkort moest worden
gehandhaafd, terwijl Van Gorkom, als ‘enige dissident’, pleitte voor omvorming van
de NAVO, ‘een instituut dat was voortgekomen uit de Koude Oorlog’, en die was
nu voorbij.
Dat had hij goed gezien. Misschien dat zijn ideeën over zo'n ‘omgevormde’ NAVO
niet erg realistisch waren - hij spreekt van ‘een geheel nieuwe Europese vredes- en
veiligheidsorde’ - maar dat de val van de Muur een geopolitieke aardschok was, die
niet alleen fundamenten van de Amerikaans-Europese samenwerking (en dus van
de NAVO), maar ook van de inter-Europese samenwerking zou aantasten, staat nu
wel buiten kijf.
Toen echter leek dit nog niet tot die ambassadeurs en de minister, die erbij was,
doorgedrongen. Van Gorkom spreekt van een ‘NAVO-fundamentalisme’, dat
ongeschokt bleef.
Dit was ook mijn ervaring in die dagen: de val van de Muur had niets veranderd
aan de grondslagen van het Nederlands buitenlands beleid, en die waren: Atlantische
en Europese eenheid. In 1991 was Nederland nog ‘een bastion van communautaire
orthodoxie’ (aldus Luuk van Middelaar in zijn boek De passage naar Europa).
Nu, we hebben gezien wat daarvan terechtgekomen is. Op ‘zwarte maandag’ (30
september 1991) ging Nederland met zijn ideeën bij zijn Europese partners af ‘als
een gieter’, zoals minister Van den Broek zelf zei. En in 2005 zouden de Nederlandse
kiezers bij grote meerderheid een Europese grondwet verwerpen. De Nederlandse
beleidsmakers hadden, samen met de volksvertegenwoordiging, in een droomwereld
geleefd (Bob van den Bos deed daar in 2008 verslag van in zijn boek Mirakel en
Debacle).
Je vraagt je af hoe het komt dat onze beleidslieden en hun voornaamste adviseurs
twintig jaar geleden zelfs de mogelijkheid van die ontwikkelingen niet hebben
voorzien. Laten de alledaagse beslommeringen en het vele gereis dat daarmee gepaard
gaat, hun te weinig tijd voor reflectie (als ze daar al van nature geneigd toe zouden
zijn)? Zo ja, dan geldt dit niet voor Van Gorkom.
Ook de NAVO heeft de gevolgen van 1989 ondergaan. Weliswaar zijn er, evenals
bij de EU, vele leden bij gekomen, maar de fixatie op één thema, Rusland, is weg.
Behalve bij de nieuwe leden - en dat zorgt dan juist voor een kloof binnen de NAVO.
Wie is de eigenlijke ‘vijand’ die het bondgenootschap bijeenhoudt?
En Amerika, de grote bezieler van de NAVO, heeft thans andere zorgen: nu Rusland
niet meer als het grote gevaar wordt gezien, verschuift zijn aandacht naar andere
supermogendheden-in-wording, in de eerste plaats China - en daarbij heeft het Europa
niet meer zo nodig, zeker niet wanneer Europa het maar mondjesmaat (of helemaal
niet) steunt in andere crisisgebieden, zoals Afghanistan.
Kortom, we zitten nu midden in de gevolgen van de geopolitieke aardschok van
1989, die de top van Buitenlandse Zaken nog lange tijd daarna niet onder ogen wilde
zien, zelfs niet in intellectuele gedachtenexercities. En nu? Nu is die top verdeeld
over wat Nederland in Afghanistan moet doen: blijven (Verhagen) of weggaan
(Koenders)? Veel leiding zal daar niet van uitgaan. De Amerikaanse topdiplomaat
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Holbrooke zegt niets van het Nederlandse beleid te begrijpen. Hier heeft blijkbaar
Verhagens overredingskracht gefaald.
Daar zijn nu de gevolgen van de economisch crisis bij gekomen. In de epiloog
van een rapport dat onlangs onder auspiciën van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid is uitgekomen (Aftershocks: economic crisis and institutional
choice) schrijft Ben Knapen dat de ‘Amerikaanse politieke, financiële en industriële
hegemonie begint weg te slippen’. En Europa? dat is ‘a smaller place in a bigger
world’ aan het worden. En Nederland is deel van dat gekrompen Europa.
Stof genoeg dus voor reflectie. Die schijnt voorlopig voorbehouden aan particuliere
organisaties zoals de European Council on Foreign Relations, die onlangs in een
vlijmscherpe analyse concludeert dat Europa er niet in geslaagd is ‘Amerika de soort
van transatlantische partner te bezorgen waaraan het behoefte heeft, en daardoor juist
de relatie met Amerika ondermijnt’. Van Rompuy en Ashton zullen daar niet veel
verandering in brengen.
Waarlijk, de schrijver van een artikel dat in 1965 in de Internationale Spectator
verscheen, was er niet zo erg naast toen hij schreef dat de Amerikanen ‘misschien
niet zo happig zouden blijven de relatie met Europa te bestendigen, terwijl zijzelf de
zwaarste lasten zouden blijven dragen, hetzij in Vietnam (lees nu: Afghanistan),
hetzij in Europa zelf’ en dat zij ‘wel eens zouden kunnen besluiten de Europeanen
in hun eigen vette sop te laten gaar koken’.
NRC Handelsblad van 10-12-2009, pagina 7

Geen oog voor het tragische
Nederlands officieel nog steeds tweede partij, de PvdA, lijdt aan ‘een diepgeworteld
gebrek aan zelfvertrouwen’, ja aan ‘existentiële zelftwijfel’. Het ‘script voor de
volgende verkiezingsnederlaag ligt al klaar’, ‘een halvering van de partij ligt in het
verschiet’. Aldus een analyse in deze krant aan de vooravond van het partijcongres
van vorige zaterdag.
Dat is inmiddels achter de rug. Het straalde een geforceerd optimisme uit, maar
is dat voldoende om het tij te keren? Liggen de oorzaken van de malaise daarvoor
niet te diep? Niet voor niets sprak die analyse van een ‘existentiële zelftwijfel’.
Bovendien is het een verschijnsel dat zich niet tot Nederland beperkt. De
sociaal-democratie is alom in de neer. In een paginagrote analyse in de Frankfurter
Allgemeine Zeitung van 11 december betoogt de politicoloog Frans Walter dat de
nood van de Duitse SPD al in 1973 begon. Bij de verkiezingen van 1972 had zij nog
41,4 procent van de stemmen verworven; in 2009 is dit percentage op 16,1
teruggevallen. Van een conjuncturele tegenslag kan hier niet meer gesproken worden.
Tussen 1948 en 1973 was de Duitse welvaart- en verzorgingsstaat opgebouwd overigens grotendeels het werk van christen-democratische kabinetten. Pas in 1966
kwam de SPD in de regering; drie jaar later nam zij de leiding over. Tussen 1967 en
1973 lagen de ‘grote, stralende, beste jaren’ van de sociaal-democratie in de Duitse
geschiedenis - onder leiding van Willy Brandt.
In de herfst van 1973 werd alles anders. De voortdurende groei, waaraan twee
generaties gewend waren geraakt, stagneerde; het verschijnsel van massawerkloosheid
keerde terug. Het was niet alleen de oliecrisis van die herfst die de oorzaak was. De
oude industriële samenleving was intussen ook grondig veranderd door nieuwe
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technologieën en was een diensteneconomie geworden, die de oude arbeidersklasse
splitste in verliezers en winnaars.
Zeker, de sociaal-democraten bleven tot 1982 aan de macht en kwamen er in 1994
- na de lange periode-Kohl - in terug, maar noch Helmut Schmidt noch Gerhard
Schröder had ‘een plan, duidelijk omschreven project’ dat de idealen van de
sociaal-democratie verzoende met de transformatie die zich in de samenleving
inmiddels voltrokken had. Eindpunt in 2009 (na vier jaar van ‘Grosse Koalition’ met
de CDU): 16,1 procent van de stemmen.
De diepe oorzaken zijn in Nederland dezelfde. Alleen is het proces hier anders
verlopen. Wat in Duitsland, volgens Walter, het keerpunt was, het jaar 1973, was
hier ogenschijnlijk het hoogtepunt; in dat jaar kwam het kabinet-Den Uyl, het meest
linkse kabinet dat Nederland ooit gekend had. Hoop gloorde als nooit tevoren.
Maar na een hoogtepunt kan er alleen maar stagnatie of neergang komen. Weliswaar
won de PvdA in 1977 een recordpercentage van 33,8 bij de verkiezingen, maar zij
wist die winst niet te verzilveren. De jaren-Van Agt en -Lubbers volgden. Onder
Kok nam de PvdA in 1994 weer de leiding, maar die oud-vakbondsman schudde de
‘ideologische veren’ met een zucht van verlichting af. Nieuwe kwamen er niet voor
in de plaats, en zo kwam de partij in een ideologisch vacuüm terecht, waaruit zij nog
niet is herrezen.
Terecht kan er dus gesproken worden van een existentiële crisis van de
sociaal-democratie. Maar is dat niet het lot van alle bewegingen wier doel hier op
aarde grotendeels bereikt is? Marijn Kruk spreekt in zijn zojuist verschenen boekje
Parijs denkt (Boom, Amsterdam) van het ‘tragische lot van alle revoluties’. Kruk
woont in Frankrijk, het klassieke land van de revoluties: 1789, 1830, 1848, de
Commune van 1871 en de replay door verwende bourgeois-zoontjes in mei 1968
(volgens Daniel Cohn-Bendit, een voorman van die ‘revolutie’, een ‘révolution du
cul’: zij was begonnen omdat op de universiteit de jongens de meisjes niet op hun
kamer mochten bezoeken).
Maar die rebellerende studenten van 1968 waren, volgens de filosoof Gilles
Lipovetsky (die Kruk aanhaalt), het ‘slachtoffer geworden van een klassieke
hegeliaanse list van de rede: zij zeiden het kapitalisme en de consumentensamenleving
te bestrijden, terwijl zij ongewild juist bijdroegen aan de consolidatie ervan of, sterker
nog, het tot volle wasdom brachten’. Het kapitalisme ontdekte in hen een gat in de
markt.
Zo hadden ook de revolutionairen van 1789 ‘willen afrekenen met het verleden.
Maar, zoals de Tocqueville in zijn l'Ancien Régime et La Revolution had laten zien,
versnelden zij slechts de tendensen die daarin werkzaam waren, te weten centralisatie
van de staat en de gelijkheid van bestaanscondities.’ En wat is het resultaat van 1968?
‘Ondanks alle oproepen tot solidariteit en participatie is de individualisering vanaf
de jaren '60 juist enorm toegenomen.’
Mariëtte Hamer, fractievoorzitter van de PvdA, spreekt van een ‘doorgeschoten
individualisme in onze samenleving’. Maar hoe krijgt ze die geest, die de PvdA
overigens heeft helpen bevrijden, weer in de fles? Inderdaad een ‘tragisch lot’ - maar
ook in die zin dat al die bewegingen die wortelen in de Verlichting (zoals ook het
liberalisme), geen oog hebben voor het tragische van alle leven, dat immers
onverbiddelijk eindigt met de dood.
Gelovigen hebben daar vrede mee. Hun geloof in het ‘eeuwige leven’ verzoent
hen met het leven op aarde. Voor christenen is zelfs het lijden, gesymboliseerd door
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Christus aan het kruis, een kerngegeven, dat draagbaar wordt door het geloof in zijn
wederopstanding. Maar welke troost bieden seculiere bewegingen?
Voor niet-gelovigen is, volgens George Orwell, ‘het werkelijke probleem hoe de
religieuze levenshouding terug te vinden, tegelijkertijd de dood als het definitieve
einde aanvaardend’, maar hij zei er niet bij hoe dat kon. Of moeten zij met de filosoof
Leo Sjestov bekennen: ‘Ik geloof niet - het is een van mijn zwakheden’? Misschien
is die ‘zwakheid’ het werkelijk tragische.

Rectificaties / gerectificeerd
Correcties & aanvullingen
In de column van J.L. Heldring Geen oog voor het tragische (17 december, pagina
7) staat dat de SPD bij de Duitse verkiezingen in 1972 41,4 procent van de stemmen
kreeg en in 2009 16,1 procent. Dit moet echter respectievelijk 45,8 en 23 procent
zijn.
NRC Handelsblad van 17-12-2009, pagina 7

‘Ik was, dus ik ben’
‘Niets bestaat zonder een geschiedenis. In principe zijn we allemaal afhankelijk van
het verleden om te overleven. Elke handeling die we uitvoeren, heeft een vracht aan
geschiedenis achter zich.’ Deze uitspraken vatten min of meer de teneur van de
jaarlijkse Huizingalezing samen die Marita Mathijsen onlangs in de Leidse Pieterskerk
hield.
‘Ik was, dus ik ben’ is de nog kortere samenvatting die boven de sterk verkorte
versie stond die daags daarna in de krant te lezen was (Opinie & Debat, 19 december).
Ik zou liever zeggen: ‘Ik ben, dus ik was’, maar dit bijna filosofische geschilpuntje
doet niet af aan de betekenis van die rede, die nog even lang zal nagalmen als Karel
van het Reves Huizingalezing uit 1978.
Het toeval wil dat, toen ik die lezing las, ik naast mij een artikel uit The Economist
van 5 december tussen mijn knipsels had liggen die ik eventueel kon gebruiken als
meststof voor een eigen artikel. Het ging over de schaduw van het Britse verloren
wereldrijk waar het Verenigd Koninkrijk in veel opzichten nog altijd in leeft - vaak
zonder het te weten.
Zou dat ook voor Nederland gelden? Ook ons land heeft enkele eeuwen lang een
koloniaal rijk gehad - het derde in grootte ter wereld. Zou dat nog nawerken, nu
Nederland vrijwel teruggevallen is op een klein stukje grondgebied in Europa? Is dit
verleden, dit stuk geschiedenis, spoorloos verdwenen - niet alleen de facto, maar ook
in het onderbewustzijn van de mensen?
Ik spreek dan niet van vele straten in vele steden die naar Indonesische eilanden
en gouverneurs-generaal vernoemd zijn; en evenmin over de rijsttafel, die nog tot
het menu van vele Nederlanders behoort. Ook niet over de Maleise woorden die deel
van onze taal zijn geworden en waarschijnlijk zullen blijven; zelfs niet over de vele
Nederlanders wier land van herkomst herkenbaar een van onze voormalige koloniën
is.
Nee, ik denk dan eerder aan het beeld dat het huidige Nederland van zichzelf heeft.
Zijn daarin nog sporen te vinden van het verleden als imperiale mogelijkheid - ook
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bij mensen die radicaal met dat verleden gebroken hebben, ja altijd anti-koloniaal
zijn geweest (zoals de socialisten)? Hebben ook zij het gevoel verloren dat er elders
op de wereld iets groots te verrichten was?
Het artikel in The Economist noemt het ‘militarisme en messianisme’ van de
Labourpremier Tony Blair, wiens ‘mengsel van verantwoordelijkheidsgevoel en
geloof het recht aan zijn zijde te hebben’ hem ertoe leidde ‘te streven naar een invloed
die groter was dan Engelands verminderde status rechtvaardigde’, en hem
medeplichtig maakte aan de oorlog in Irak. En hij was niet de enige. Denk aan
Anthony Eden en zijn rampzalige Suez-avontuur in 1956.
Welke Nederlander denkt dan niet aan het Nieuw-Guinea-avontuur, waaraan vooral
de naam van Luns verbonden is. Maar dan wordt vergeten dat die - even rampzalige
- politiek jarenlang gedekt is geweest door het parlement, incluis de PvdA. Ook
Nederland nam toen een taak op zich die het niet kon behappen - niet uit koloniale
heimwee, wél uit een gevoel een missie te hebben.
Is dat missiegevoel nu spoorloos verdwenen? Welnee, het dook weer op in het
programma van de drie progressieve partijen die in 1973 de kern van het kabinet-Den
Uyl zouden vormen, maar nu onder de mantel van ‘gidsland’. Elk koloniaal heimwee
was die partijen vreemd, maar ook zij waren, zij het onbewust, de erfgenamen van
een imperiaal verleden.
Is Nederlands geestdrift voor wat met een eufemisme ontwikkelingssamenwerking
genoemd wordt denkbaar zonder zijn koloniale verleden? Die is in de jaren 50 zeer
bewust begonnen teneinde de expertise die Nederland in het verloren koloniale rijk
had opgedaan, elders van nut te doen zijn en tegelijk de vele deskundigen op dit
gebied werk te verschaffen. De eerste rector van het in 1952 opgerichte Institute of
Social Studies in Den Haag was de oud-Indische landbouweconoom Egbert de Vries.
Later kwamen er andere motieven bij, zoals schuldgevoel wegens dat verleden.
Maar dat gevoel sprak al uit de Troonrede van 1901, waarin de regering erkent een
‘ereschuld’ te hebben jegens de inheemse bevolking. Het was het begin van de
zogeheten ethische richting, die wisselende invloed zou hebben op het koloniale
beleid. Na de Japanse verovering in 1942 zouden mannen van de in 1930 opgerichte
Stuwgroep (Van Mook, Jonkman, Logemann) zelfs in de regering opgenomen worden.
De groep bepleitte een onafhankelijk Indisch Gemenebest met blijvende band met
Nederland - een concept dat spoedig achterhaald bleek. Zij zijn de (grotendeels
vergeten) voorvaders van hen die nu ons ontwikkelingsbeleid bepalen - ook in hun
paternalisme. In hen werkt dit voorgeslacht, dus de geschiedenis, na. Als zij er zich
bewust van zouden zijn, zouden wij er even trots op mogen zijn als Balkenende is
op de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Vóór de oorlog heerste de vrees dat, als Nederland zijn koloniën kwijt zou raken,
het zijn status van middelgrote mogendheid zou verliezen en terug zou vallen tot de
‘rang van Denemarken’, blijkbaar een vreselijk vooruitzicht. Nog steeds klampt
Nederland zich vast aan het idee een middelgrote mogendheid te zijn, wat het niet
bijzonder populair maakt bij de even groten en nóg kleineren, en weinig zoden aan
de dijk zet bij de anderen. Het bescheidener België liep weg met het voorzitterschap
van de Europese Raad.
Hier werkt de ‘vracht aan geschiedenis’ eerder als voetblok dan als inspiratie.
Maar hier gaat het niet om het nut van geschiedenis, maar over het bewustzijn ervan,
het bewustzijn dat iedereen een geschiedenis heeft, ook een land. Of we willen of
niet, of we het weten of niet: we zijn alleen product van een geschiedenis, zelfs in
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de verwerping van dit concept. Kennis ervan is zelfkennis. Dus toch: ‘Ik was, dus
ik ben’?
NRC Handelsblad van 31-12-2009, pagina 7

2010
Een terugblik
De column Dezer Dagen van J.L. Heldring bestaat precies 50 jaar. Links de
eerste bijdrage uit de Nieuwe Rotterdamse Courant

Dit is de eerste bijdrage van de rubriek Dezer Dagen van J.L. Heldring, verschenen op maandag 4
januari 1960.
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‘Niemand praat meer zo’, schreef Marjoleine de Vos in het oudejaarsnummer van
deze krant. ‘De hele wereld was toen anders.’ Ze heeft het over het ‘tijdperk ver
achter je’, een tijdperk waarin overleden vrienden van je nog leefden, waarin je zelf
ook nog geleefd hebt. Toen ik het artikel overlas waarmee ik op 4 januari 1960 de
rubriek opende die ik nu nog schrijf - en dat op deze pagina opnieuw staat afgedrukt
- dacht ik: ‘Niemand schrijft meer zo. Wat een plechtstatige taal!’
Het was de taal van een tijdperk, althans de taal waarin iemand die toen ernstig
genomen wilde worden, geacht werd te schrijven. Daar kwam in mijn geval nog bij
dat ik onder twee hoofdredacteuren had gewerkt, van wie de ene het gebruik van het
woordje ‘men’ verbood en de andere het gebruik van ‘ik’.
Tja, dan kom je vanzelf uit bij de plechtstatige, maar ook meerzinnige pluralis
majestatis ‘wij’, die zeker tien keer in dat artikel voorkomt (niet meegerekend ‘ons’
en ‘onze’). Wie wordt daar eigenlijk mee bedoeld? De ene keer Nederland, de andere
keer ik, soms nog iets anders. Sindsdien moet mijn taal iets losser zijn geworden,
want korte tijd daarna werd er in de Tweede Kamer een opmerking over gemaakt
dat ik had geschreven: ‘Je kunt er donder op zeggen...’ Dat werd niet van een nette
krant verwacht.
Belangrijker is de inhoud van het artikel. Er vallen slechts twee namen in: die van
de Gaulle en van Adenauer. Maar die waren dan ook, met president Eisenhower, de
reuzen van die tijd. Althans in het Westen. Chroesjtsjov werd niet als reus beschouwd,
hoewel hij, op zijn boerse wijze, toch een soort proto-Gorbatsjov was. Vóór het einde
van het decennium waren ze allen van het toneel verdwenen. Alleen Mao bleef over,
maar China was toen nog heel ver weg.
Wat mij ook opviel was dat het artikel nogal somber is, vooral wat Duitsland
betreft. Dat was toen nog politiek correct (een uitdrukking die toen nog niet bestond),
maar ik geloof niet dat ik me daardoor liet leiden. Veeleer speelde de woorden van
Huizinga uit 1935 door mijn hoofd: ‘Over Delfzijl en Vaals loopt de grens tussen
West- en Middel-Europa.’ Met andere woorden: de Duitsers hoorden eigenlijk niet
tot West-Europa.
Ook was ik somber over de politieke stabiliteit in Duitsland (toen nog
West-Duitsland, welteverstaan), ‘die wellicht meer schijn dan wezen’ zou zijn. Wat
heb ik me hierin vergist! Spoedig zou blijken dat de Bondsrepubliek een hecht
onderdeel van het Westen zou worden, ook cultureel - zij het dat die cultuur meer
door Amerika dan door Frankrijk beïnvloed zou worden (zoals in de andere
West-Europese landen trouwens ook). Dit is een geweldige transformatie, die zich
bijna ongemerkt heeft voltrokken.
Die reserve jegens Duitsland heeft, achteraf beschouwd, toch iets inconsequents,
want al in 1950 had Nederland er geen bezwaar tegen gemaakt Duitsland, zijn
belangrijkste achterland, te aanvaarden als gelijkwaardig lid van een verenigd Europa
en zelfs als bondgenoot in een Europees leger. Dat is er weliswaar nooit gekomen,
maar in 1955 werd de Bondsrepubliek wél lid van de NAVO. Deze anomalie bestaat
overigens nog bij velen die bezwaar maken tegen Duitse aanwezigheid bij de
herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Wat de politieke stabiliteit betreft: daar heeft 't in Nederland, dat graag lessen aan
anderen uitdeelt, in het afgelopen decennium meer aan ontbroken dan in Duitsland.
Met fenomenen als Fortuyn en Wilders heeft dat land nog niet te maken gehad, al
waren de jaren 70, 80 - ja, tot in 90 toe - er moorddadiger dan bij ons. Wij hebben
geen Rote Armee Fraktion gekend.
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En Frankrijk? Ook daar zou volgens mij een ‘onzekere politieke gesteldheid onder
de oppervlakte’ hebben geheerst, ondanks de Gaulle. Die analyse lijkt juister. De
politieke onzekerheid in Frankrijk, met zijn revolutionaire traditie, is endemisch.
Acht jaar later zou in het land dat zich, volgens een commentator in Le Monde,
verveelde, de meirevolutie uitbreken, een studentenrevolutie waar de arbeiders, die
er aanvankelijk niets van moesten weten, toch blijvend van zouden profiteren. Ernstig
genoeg om de Gaulle er op een goed ogenblik toe te doen besluiten het land voor
korte tijd te ontvluchten.
Maar wat weten latere generaties daar nog van? Goed, de meidagen van 1968 zijn
een mythe geworden, maar Adenauer, de Gaulle, Eisenhower en Chroesjtsjov?
Connais pas? ‘In de Tweede Kamer wordt zelden verwezen naar een gebeurtenis van
langer dan vijf jaar geleden’, zei de Amsterdamse historicus Piet de Rooy onlangs
in het Nederlands Dagblad. Waarom zou het geheugen van de rest van het land verder
in het verleden strekken?
Dat geheugen valt, wat de Nederlandse geschiedenis betreft, misschien nog wel
mee. Pim Fortuyn herinneren zich de meesten nog wel, en dat is al acht jaar geleden.
Maar vijftig jaar geleden? Wie zegt de naam van De Quay, de toenmalige
minister-president, nog wat? Van zijn kabinet zijn waarschijnlijk de beelden van
Zijlstra en Luns het langst in het geheugen blijven hangen, hoewel die beelden niet
noodzakelijkerwijs conform de werkelijkheid zijn.
Moet een commentator rekening houden met dit falende geheugen? Moet hij, bij
elke naam die hij noemt, vertellen wie dat ook weer was en wanneer hij geleefd heeft
en of hij vóór dan wel na een andere meestal vergeten grootheid kwam? Hij zou dan
in zijn artikel weinig ruimte overhouden voor wat hij werkelijk te vertellen heeft.
Van een zekere voorkennis bij de lezer moet hij dus uitgaan. Ten onrechte misschien.
‘In elke dode eindigt een tijdperk’, staat in grote letters boven het artikel van
Marjoleine de Vos waarnaar ik in het begin verwees. Ik ben nog niet dood, maar het
tijdperk dat ik van begin tot eind heb meegemaakt en dat ik bijna even lang heb
becommentarieerd (want voordat mijn rubriek verscheen, schreef ik ook al) - dat
tijdperk is al twintig jaar ten einde. Ik bedoel de Koude Oorlog, die ik overigens
spoedig meer als een machtsconflict dan als een ideologische strijd ben gaan
beschouwen.
Nu de Koude Oorlog voorbij is, ben ik, om zo te zeggen, verweesd geraakt - zoals
zovelen -, want hij leverde toch een soort kompas voor ons denken - welke conclusies
wij er ook uit mochten trekken. Maar ‘twintig jaar na dato is de aardschok van 1989
in Europa nog niet volledig verwerkt, zijn betekenis nauwelijks op waarde geschat’,
zeg ik Luuk van Middelaar na.
De twee pijlers van het Nederlandse buitenlandse beleid, de NAVO en de Europese
Unie, ondervinden nog dagelijks de gevolgen van die geopolitieke schok: aan de
eerste is de reden van bestaan (althans: ontstaan) ontvallen, en door de toevloed van
nieuwe leden (vooral uit het oude Oost-Europa) is het karakter van de tweede grondig
veranderd. Alles is in flux.
In die omstandigheden is het voor iemand die zich toch al meer thuis voelt bij
historici dan bij zieners en wereldverbeteraars, te veel gevraagd een blik in de
toekomst - de komende vijftig jaar - te werpen. Te constateren dat de
machtsverschuivingen die zich zowel binnen als buiten Europa hebben voorgedaan,
gevolgen zullen hebben (ja, al hebben), is het intrappen van een open deur. De rede
vereist dat Europa, dat niet meer Amerika's eerste zorg is, zich nauwer aaneensluit
- niet alleen tot een economische, maar ook tot een politieke eenheid. Maar, helaas,
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de rede is niet de enige drijfveer bij het nemen of blokkeren van beslissingen. Sterker:
te vrezen valt dat, bij gebrek aan politieke eenheid, dat wat in Europa reeds aan
eenheid is bereikt - de euro bijvoorbeeld - zal afbrokkelen. Verschijnselen van dit
proces zijn al zichtbaar. Wat dat betreft, ben ik euroscepticus gebleven, die in het
spraakgebruik ten onrechte gelijkgesteld wordt met een tegenstander van Europa's
eenheid.
Een van de oorzaken van dit falen moet gezocht worden in de democratie. Zij is
een onaantastbaar uitgangspunt van elke discussie, maar ook zij wordt niet uitsluitend
door de rede geregeerd. Ook manifesteert zij zich nog steeds in de eerste plaats
nationaal. Bovendien zijn uit de democratie bewegingen voortgekomen die de
verzamelnaam ‘populisme’ dragen. Van dat populisme kan moeilijk gezegd worden
dat het ondemocratisch is, maar het belijdt wel een soort democratie die de democratie
zoals wij die nu kennen bedreigt.
De rede heeft kennelijk ook niet de terugkeer van God, in welke gedaante dan
ook, weten te voorkomen. Vijftig jaar geleden was hij praktisch doodverklaard, maar
hij is teruggekomen - ook in ons land. De partijen die zich op hem beroepen, lijken
meer bestand tegen de nood der tijden dan de partijen wier aardse doelen al
grotendeels bereikt zijn. Dit verschijnsel mag ook de meest ongelovige waarnemer
niet negeren, wil hij bij de tijd blijven.
Hoe dit ook zij: als Nederland dan niet onder water staat - die mogelijkheid houdt
de toekomst ook in, al kan ik daar geen verstandig woord over zeggen - weten we
over vijftig jaar meer. Deze keer is ‘we’ geen pluralis majestatis voor ‘ik’.
Mr. J.L. Heldring is columnist van NRC Handelsblad.
NRC Handelsblad van 04-01-2010, pagina 6

Een standbeeld voor de baron?
Dat de grondwet van 1848, waarvan de liberaal Thorbecke de geestelijke vader is,
er niet zonder steun van de rooms-katholieken, aan wie zij de vrijheid beloofde hun
kerkelijk bestel naar eigen wens in te richten, zou zijn gekomen - dat wist ik. Maar
dat het toen zo kantje boord is geweest, dat wist ik niet of was ik vergeten.
Het ontwerp-grondwet passeerde de Tweede Kamer met een ruime meerderheid
(41 tegen 15 stemmen), maar in de Eerste Kamer staakten de stemmen (13 tegen 13).
Maar ‘na een half uur schorsing deelde de katholiek A.W. baron van Brienen van de
Groote Lindt mee dat hij wenste terug te komen op zijn uitgebrachte tegenstem. Met
veertien tegen twaalf stemmen werd het ontwerp zo bij tweede stemming gered’.
(Van Brienen kwam dus niet alleen op, maar - belangrijker - ook van zijn tegenstem
terug.)
Dit lees ik in een artikel van H. Beekelaar in het Jaarboek Parlementaire
Geschiedenis 2009. De katholieken hebben dus de liberale grondwet gered. Reden
voor de liberalen (en anderen) hun daarvoor eeuwig dankbaar te zijn en voor Van
Brienen een standbeeld op te richten. Een mooie plaats zou het Haagse landgoed
Clingendael zijn, waar hij woonde.
Natuurlijk had de steun die de katholieken aan Thorbecke gaven, niets te maken
met sympathie voor het liberalisme, dat paus Pius IX in 1864 als een dwaalleer zou
veroordelen. Ze steunden hem omdat hij hun in hun rechten zou herstellen. Dat zou
in 1853 nog tot een crisis en de val van het eerste kabinet-Thorbecke leiden.
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Eerlijk gezegd, dacht ik wel ongeveer het belangrijkste te weten over de
geschiedenis ‘rondom 1848’ - onder andere uit het gelijknamige standaardwerk van
J.C. Boogman (dat Van Brienen overigens niet noemt). Maar het blijkt dat hernieuwde
kennismaking met een vertrouwde periode toch altijd iets nieuws kan opleveren.
Zo bevat dat Jaarboek, uitgave van het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis, ook andere nieuwigheden (althans voor mij). Zo wist ik, vooral uit
krant en televisie, dat de Tweede Kamer in maart vorig jaar had gedebatteerd over
het crisisakkoord dat het kabinet had bereikt inzake de aanpak van de economische
crisis, die zich veel ernstiger liet aanzien dan het kabinet eerder had doen voorkomen.
Dit akkoord was bereikt in een kleine groep onderhandelaars binnen het kabinet,
was dus voorgekookt. Dat zinde de oppositie natuurlijk niet, en Wilders zag er zelfs
aanleiding in om, met zijn hele fractie, de vergadering ostentatief te verlaten. Dat
leverde hem weer kritiek op van de rest van de Kamer.
Toen ik in het Jaarboek het artikel van Carla van Baalen (directeur van het
Nijmeegse Centrum) over dat debat in de Kamer las, drong het pas tot mij door dat
hier het dualisme geweld was aangedaan. Dat debat in de Kamer was eigenlijk
poppenkast geweest. En: had Wilders eigenlijk niet een beetje gelijk door weg te
lopen? Pas door zo'n samenvatting was ik tot die conclusie gekomen.
Die indruk werd versterkt door een interview met prof. Van Baalen in Elsevier
van 2 januari: ‘De oppositie had het nakijken; die kregen een kant-en-klaarpakket
voorgeschoteld. Wilders had wel een beetje gelijk met zijn kritiek dat hij daar niet
voor piet snot wilde zitten.’ En bovendien was hij niet de eerste: ‘In de jaren 50
verliet de voorman van de VVD, prof. Oud (groot staatsrechtskenner, zeg ik erbij)
om precies dezelfde reden de Kamer. Die wilde niet “voor spek en bonen” meedoen
aan een debat waarin alles was beslist.’
Trouwens, de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet, is ook
niet gelukkig met dit debat. In dat Jaarboek zegt zij: ‘Maar ja, laten we wel wezen:
de wijze waarop het crisisakkoord in maart jl. tot stand kwam, verdient natuurlijk
ook niet de hoofdprijs voor staatsrechtelijk zuiver handelen.’
Een ander interessant artikel in het Jaarboek gaat over ‘Premier De Jong en de
overval op Tsjechoslowakije in 1968’ van de hand van Johan van Merriënboer. Het
is voornamelijk gebaseerd op het dagboek dat premier De Jong die augustus- en dus
vakantiedagen (ook voor veel ministers) bijhield. Allerminst tot paniek geneigd,
vond de vroegere duikbootkapitein het toch nodig om koningin Juliana, die ook met
vakantie was, uit Porto Ercole te laten overkomen.
Op één feitelijke onjuistheid wil ik wijzen. De auteur schrijft dat aan die overval
van 20 augustus 1968 ook twee Oost-Duitse divisies meededen. Dat heb ik ook lang
geloofd. Het artikel dat ik daags daarna schreef begon zelfs aldus: ‘Voor het eerst
sinds 1941 rukken Duitse soldaten weer een ander land binnen...’ Pas veel later (na
de val van de Muur?) zou bekend worden dat Brezjnev zijn Oost-Duitse zetbazen
wijselijk verboden had aan die actie deel te nemen. Zeer tot hun verdriet.
Nog een paar nieuwtjes uit het Jaarboek. Toen in 1883 de vulkaan Krakatau in de
Straat Soenda, tussen Java en Sumatra, uitbarstte (met als gevolg ruim 36.000 doden),
besteedde het Nederlandse parlement nagenoeg geen aandacht aan de ramp. In de
Troonrede van dat jaar werd zij pas vermeld na de oorlog in Atjeh en ‘ziekten van
menschen en vee’ in enkele gewesten. Wél werd de uitbarsting ‘voorbeeldeloos’
genoemd.
Ook was in 1929 de beurskrach in Wall Street, die de grote economische crisis
inluidde, de eerste maanden daarna geen thema voor debat in de Kamers. Maar ‘ook
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de pers besteedde er aanvankelijk weinig aandacht aan, hoewel ook in Amsterdam
de effectenkoersen enorme klappen opliepen’. Met deze hand in de boezem van mijn
voorgangers besluit ik dit artikel.
NRC Handelsblad van 07-01-2010, pagina 7

‘... und du wirst geschoben’
In het begin van elk nieuw jaar maak ik schoon schip op mijn schrijftafel, waar zich
knipsels hebben opgestapeld van artikelen die ik eens dacht misschien nog wel eens
te kunnen gebruiken, waartoe ik echter, om de een of andere reden, niet gekomen
ben. Sommige blijken hun actualiteitswaarde nog niet verloren te hebben. Hier volgt,
in los verband, een keuze eruit.
In november besloot General Motors plotseling Opel niet af te stoten. Daarmee
zette het de Duitse regering voor het blok. Die had immers een deal gesloten met het
Oostenrijks-Canadese Magna en de Russische Sherbank, die beloofd had geen
fabrieken in Duitsland te zullen sluiten. Hierover schreef prof. Filip Abraham,
hoogleraar internationale economie in Leuven (De Standaard, 6 november):
‘De beslissing van GM toont aan dat de regering van president Obama (de grootste
aandeelhouder van GM) terugkeert naar het traditionele Amerikaanse standpunt: de
Amerikaanse belangen staan centraal, en belangrijke technologie sta je niet zomaar
af aan potentiële concurrenten. Ze heeft daar blijkbaar zelf een fikse rel voor over
met Angela Merkel.
Voor haar is dit op het thuisfront geen aangename situatie. Ze was aanvankelijk
niet erg pro-Russisch (anders dan haar voorganger Schröder), maar ze is in de loop
der jaren van standpunt veranderd. Zozeer zelfs dat je nu echt kan spreken van een
speciale relatie tussen de twee landen, die gebaseerd is op Duitse
technologie-overdracht naar Rusland, in ruil voor energiezekerheid voor Duitsland
én toegang tot de enorme Russische markt.’
Zoiets heeft natuurlijk zijn weerslag op Duitslands relaties met zijn tot dusver
intiemste Europese partner, Frankrijk. Samen bepalen zij de koers van de Europese
Unie, ‘maar onze relatie is hol geworden; zij is een ritueel geworden’, zegt Jean-Pierre
Jouyet, voormalig minister voor Europese Zaken (in een knipsel waarvan ik, stom
genoeg, nagelaten heb bron en datum te noteren). Frankrijk is in deze relatie
demandeur, vragende partij, geworden. Voor het eerst.
In ditzelfde knipsel wordt dit van eveneens niet-officiële Duitse kant bevestigd.
Volker Perthes, directeur van het Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken:
‘Wij zijn niet langer in een positie dat we de noodzaak voelen verdenkingen te sussen
en de rekening te betalen.’ Eenzelfde geluid komt van Ulrike Guérot van de European
Council on Foreign Relations: ‘Er zijn twintig miljoen Oost-Duitsers, die niet zijn
opgegroeid in de EU, en miljoenen West-Duitsers, die niet langer de toegevoegde
waarde van Europa inzien. Nu hoor je mensen zeggen: “Wij hebben steenkool en
wij hebben Rusland. Waar hebben we de EU nog voor nodig?”’
Als dit de overheersende trend in het Duitse denken wordt, dan moeten zij die
meenden dat een halve eeuw Koude Oorlog Duitsland (althans het grootste en rijkste
deel ervan) van een Midden- tot een West-Europees land had gemaakt (om de
eenvoudige reden dat er geen Midden-Europa meer bestond), hun gedachten herzien.
Misschien zou het betrekken van Duitsers bij onze nationale herdenking een beetje
helpen deze trend te keren?
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Nóg een knipsel uit november 2009, en weer uit De Standaard. Ditmaal een
interview met Mark Eyskens, die Belgisch minister van Buitenlandse Zaken was ten
tijde van de val van de Muur (en ook hoogleraar in Leuven). Een terugblik: ‘Al wat
in 1989 is gebeurd, was eigenlijk een gevolg van het ontstaan van de
informatiemaatschappij. Dat onderschat men bij het maken van de analyse. Iedereen
kon plots alles weten van iedereen.
Dat maakte dat het marxistische recept van de collectivering van de
productiefactoren stukbrak. De kennismaatschappij staat volledig haaks op het
collectivistische communisme. Exit het communisme dus.’
Zou deze analyse ook gelden voor het in naam eveneens communistische China?
Of zou dit, met behulp van het confucianisme, de kwadratuur van die cirkel hebben
gevonden?
Ik weet weinig van China af, maar ik heb het altijd raar gevonden dat wij ‘de
liberale democratie als het wondermiddel voor alle maatschappelijke tekortkomingen’
(aldus Heleen Mees vorige week op deze plaats) preken tot een volk dat een veel
oudere beschaving heeft dan wij. Een erfstuk uit ons koloniaal verleden (dat ook een
ethische component bevatte)?
Wat de val van het communisme betreft, zegt Eyskens wat anderen ook al als
verklaring gegeven hebben. Maar hij past die verklaring ook toe op het kapitalisme:
‘De kennismaatschappij deprivatiseert ook. Kennis is van iedereen. Omdat het
kapitalisme stoelt op het idee van privé-eigendommen, is het ook in staat van
ontbinding. De financiële crisis van vandaag is het tweede luik van wat in 1989 is
gebeurd. Het is een diptiek. Het treft mij zeer dat mensen dat niet beseffen.’
Wat hebben die knipsels gemeen? Dat zij berichten over machtsverschuivingen
die zich, deels onzichtbaar (zoals tektonische verschuivingen diep in de aardkorst)
en nauwelijks voorspelbaar, aan het voltrekken zijn. Voor regeringen, ja ook voor
ideologieën gelden de woorden van Mephistofeles: ‘Du glaubst zu schieben, und du
wirst geschoben.’
NRC Handelsblad van 14-01-2010, pagina 7

Spuit elf wil ook nog wat zeggen
Grote bewondering heb ik voor al diegenen die, zoals onze minister-president, het
551 pagina's dikke rapport van de commissie-Davids al de dag zelf waarop het
verscheen, of anders de dag daarop, gelezen hadden en met hun oordeel erover klaar
waren. Ikzelf ben niet zo'n vlugge lezer en ben zelfs na ruim een week niet zo ver.
Toch wil ik alvast, als spuit elf, enkele kanttekeningen naar aanleiding van dat
rapport maken - op het gevaar af dat ze onjuist zullen blijken te zijn en misschien
zelfs door het nog ongelezen deel van het rapport gelogenstraft worden. Daar valt,
dunkt me, de vraag niet onder of Balkenende - wiens beleid als minister-president
van het eerste door hem geleide kabinet (2002-2003) nogal genadeloos door het
rapport wordt veroordeeld - moet aftreden. In die dagen viel de beslissing politieke
steun te geven aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak.
Maar ook zijn optreden van leider van het zittende kabinet geeft aanleiding tot die
vraag. De wijze waarop hij, al op de dag van de presentatie van het rapport, in een
persconferentie erop reageerde, getuigde immers, zacht gezegd, niet van de
zelfbeheersing die van de staatsman verwacht mag worden. Bovendien was zij
gedeeltelijk onjuist, getuige het feit dat hij later moest terugkrabbelen.
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Reden om zijn aftreden te eisen? Ongetwijfeld zou dit het rechtsgevoel van
sommigen bevredigen, maar staatsrechtelijk is er niets aan de hand zolang de Kamer
niet tot een uitspraak komt die zijn beleid veroordeelt of anderszins voor hem
onaanvaardbaar is. Welnu, de Kamer is niet tot zo'n oordeel gekomen en Balkenende
kan rustig doorregeren (nu ja, rustig...).
Een precedent staat mij nog levendig voor de geest. In 1962 moest minister Luns
onder Amerikaanse druk instemmen met een trapsgewijze overdracht van
Nieuw-Guinea aan Indonesië, iets waartegen hij jarenlang gevochten had. Mijn eerste
conclusie was toen: aftreden! Maar mijn toenmalige hoofdredacteur, die het staatsrecht
beter kende dan ik, greep in en zei: zolang de Kamer geen daartoe strekkende uitspraak
doet, kan Luns rustig blijven. En dat deed hij nog negen jaar lang.
Luns' capitulatie in 1962 illustreert nog iets: de grote Amerikaanse bondgenoot
was niet verplicht de kleine bondgenoot bij te staan in een conflict in Zuidoost-Azië,
want het Noord-Atlantisch verdrag bestreek dit gebied niet. Zo was Nederland
krachtens dit verdrag evenmin verplicht tot steun aan Amerika in zijn oorlog tegen
Irak, want dat land viel daar ook niet onder. In zoverre was het besluit Amerika
politieke (en niet militaire) steun te verlenen niet zo gek. Een ander precedent: in
april 2002 trad het kabinet-Kok II af na een vele malen dikker rapport over de
Servische massamoord in Srebrenica, die Nederlandse troepen lijdelijk hadden moeten
aanzien. Ook dat was zeven jaar eerder gebeurd. Koks beslissing noemde ik toen
zijn finest hour, hoewel hij, bij gebreke van een Kameruitspraak, staatsrechtelijk
helemaal niet tot aftreden gedwongen was.
Uit het rapport-Davids blijkt dat het besluit Amerika inzake Irak politieke steun
te geven in feite in augustus 2002 (dus zeven maanden vóór de inval) genomen is
tijdens een drie kwartier durend overleg van de net aangetreden minister van
Buitenlandse Zaken, De Hoop Scheffer, met zijn ambtenaren. Hier had de ‘Atlantische
reflex’ gewerkt: Nederland staat achter zijn grote bondgenoot. Tegen de prioriteit
die in feite aan Nederlands Atlantische banden gegeven werd (hoewel dat steeds
ontkend werd, teneinde de ‘Europeanen’ in de Kamer niet onnodig op stang te jagen),
was, zolang de Koude Oorlog duurde, weinig in te brengen. Maar die oorlog was in
2002 al ruim tien jaar voorbij. De ‘Atlantische reflex’ had dus zijn ratio verloren.
Merkwaardig hoe de geschiedenis ook aan sommige diplomaten voorbijgaat. De
wereld mag vergaan, de reflexen blijven dezelfde.
Hun geldt het woord van Alexis de Tocqueville in zijn De la démocratie en
Amérique: ‘Midden in een snelle stroom vestigen wij onze ogen hardnekkig op enkele
wrakstukken die nog op de oever zichtbaar zijn, terwijl de stroom ons meesleept en
achterwaarts naar de diepten stuwt.’ (Tocqueville is ook minister van Buitenlandse
Zaken geweest.)
In de commissie-Davids zat één diplomaat, oud-ambassadeur Van Walsum, wiens
laatste post de Veiligheidsraad van de VN was geweest. Hij plaatste een kanttekening
bij het rapport: hoewel hij, met de rest van de commissie, van mening was dat het
volkenrechtelijke standpunt dat Balkenende in 2002 had ingenomen, ‘niet goed te
verdedigen viel’, wees hij erop dat ‘een verantwoordelijke regering zich niet alleen
door de regels van het volkenrecht, maar ook door de eisen van de internationale
politiek dient te laten leiden’.
Een nuttige toevoeging, die evenwel de indruk zou kunnen wekken alsof de rest
van de commissie er niet zo over dacht en zij dus op dit punt verdeeld was.
Balkenende trok die conclusie en beriep zich op Van Walsum. Dit deed hij ten
onrechte, en dubbel ten onrechte omdat hij de steun aan de Amerikaanse operatie
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tegen Irak nooit met argumenten van internationale politiek had verdedigd, maar met
volkenrechtelijke argumenten, die volgens de commissie-Davids, incluis Van Walsum,
‘niet goed te verdedigen’ vielen.
Wat is de voorlopige conclusie? Balkenende wordt zwaar beschadigd genoemd,
vooral als gevolg van zijn optreden op de persconferentie na verschijning van het
rapport. Misschien is zijn gezag in de Kamer inderdaad aangetast. Maar ook in het
land? In hoeverre maken de mensen zich nog druk over iets wat zeven jaar geleden
gebeurd is?
Bovendien: veel kiezers houden er niet van dat de minister-president gehoond en
gekleineerd wordt in de Kamer en de media. Het verklaart Van Agts populariteit zo'n
dertig jaar geleden. Die begrepen zijn tegenstanders in de politiek en de
‘grachtengordel’ helemaal niet. Zullen Balkenendes tegenstanders die fout opnieuw
maken?
NRC Handelsblad van 21-01-2010, pagina 7

Rare landen
Corpora zijn meestal niet geliefd in hun omgeving. Zij zijn - het woord zegt het al aparte lichamen, die zich van hun omgeving onderscheiden door eigen gebruiken,
taal en humor. Ze worden vaak arrogant gevonden - al hoeft dat niet voor elk
individueel lid van zo'n corps te gelden. Natuurlijk denkt iedereen dat ik het hier
over de studentencorpora heb. Inderdaad doet dat verschijnsel zich daar in versterkte
mate voor, maar het gaat ook op in de echte wereld. Zo geldt Buitenlandse Zaken
bij de andere departementen vaak als arrogant.
Toevallig (of niet) zitten in het corps diplomatique nogal wat oud-leden van
studentencorpora, maar het is meer door zijn eigen cultuur dat dit departement zich
onderscheidt van de andere. ‘Ze stralen het gevoel uit dat zij als enigen weten hoe
het werkt in de wereld’, is het oordeel van buitenstaanders die met BZ te maken
hebben.
Dit citaat staat in een artikel dat Harm Ede Botje en Thijs Broer in Vrij Nederland
van 23 januari wijden aan de wijze waarop in augustus 2002 een kleine groep
ambtenaren rond minister De Hoop Scheffer in feite het Nederlandse beleid inzake
Irak vastlegde, in een beraad dat niet langer dan drie kwartier zou hebben geduurd.
Dit beleid is door de commissie-Davids, waarin ook een oud-diplomaat zat, in een
rapport van 550 bladzijden gefileerd, en daarbij is ook BZ er niet ongeschonden uit
te voorschijn gekomen. Tot leedvermaak van de andere departementen waarschijnlijk,
die hun positie in het interdepartementaal overleg erdoor versterkt voelen.
Valt daar iets aan te doen? Er wordt al lange tijd over de noodzaak van
‘cultuurverandering’ gesproken, maar van binnenuit zal die wel niet komen. Ja,
kritiek van buitenaf kan zelfs tot grotere defensiviteit leiden. Het is overigens een
verschijnsel dat zich niet alleen in Nederland voordoet: ook de Quai d'Orsay, het
Foreign Office, het Aussenamt, het State Department en hun equivalenten in andere
landen hebben soortgelijke reputatie.
Als het aan prof. Jan Melissen, hoofd van het Clingendael Diplomatic Studies
Programme, ligt, zal het anders worden. ‘Het vak is niet te vergelijken met vroeger,
toen internationale contacten tussen staten verliepen’, zegt hij in een gesprek met
Mark Kranenburg in deze krant (19 januari).
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‘Maar tegenwoordig moet de diplomaat niet alleen zijn eigen land goed kennen,
maar ook zijn tentakels hebben in de buitenlandse samenleving waar hij zijn land
vertegenwoordigt.’ Daarvoor moet hij, desnoods ‘in een spijkerbroek met laptop en
mobiele telefoon’, in de achterbuurten komen ‘door te onderzoeken hoe de civil
society eruitziet en wie daarin de belangrijkste spelers zijn’. Nu, als bezoeken aan
achterbuurten voortaan zorgen voor een goede aantekening op de conduitestaat van
de diplomaat, dan moeten we vrezen voor de carrière van onze vertegenwoordigers
bij de Heilige Stoel, de Europese Unie, de Verenigde Naties en soortgelijke
organisaties, die, voor zover ik weet tenminste, geen achterbuurten hebben.
Maar gekheid terzijde - zouden de regeringen van alle landen waar Nederlandse
diplomaten geaccrediteerd zijn, het wel zo op prijs stellen wanneer dezen hun
achterbuurten zouden gaan inspecteren? Op z'n minst zouden vele van die regeringen,
die per slot van rekening voor de veiligheid van die diplomaten verantwoordelijk
zijn, eisen dat zij bescherming meekrijgen, en daardoor alleen al zou zo'n bezoek in
het water vallen. Ook in de Parijse banlieue zou de ambassadeur, zelfs in spijkerbroek
en zonder bescherming, onmiddellijk als een vreemde herkend worden. En spreekt
hij de taal van de banlieue?
Nee, zulke dingen kan de diplomaat toch beter aan de ontwikkelingswerker of,
nog beter, aan de journalist overlaten. Met de laatste kan de diplomaat bovendien
niet concurreren wat de snelheid betreft waarmee zijn rapportage Den Haag bereikt:
de minister kan al in zijn ochtend- of avondkrant lezen hoe het met de civil society
in land X of Y staat, terwijl de ambtelijke weg vaak halverwege de top blijft steken.
Trouwens, al in het predigitale tijdperk was de journalist een forse mededinger.
Vaak hadden de diplomatieke redacteuren van kranten gemakkelijker toegang tot
hun ministers van Buitenlandse Zaken dan de Nederlandse diplomaten, die niet veel
beter konden doen dan te verwijzen naar wat de New York Times, de Washington
Post, Le Monde of The Times die dag over deze of gene zaak te melden hadden. Wat
dat betreft is het vak van de diplomaat niet zoveel veranderd. Hij moet in de eerste
plaats zien goede contacten te hebben in de corridors of power. Dan hoort hij
misschien iets wat de journalist nog niet te weten is gekomen. Dan kan hij misschien,
in landen met minder frisse regimes, Nederlandse (en misschien zelfs andere)
gevangenen vrij weten te praten. Ook dat behoort namelijk tot zijn taak.
Wél ben ik het eens met prof. Melissen wanneer hij zegt dat de diplomaat zijn
eigen land moet kennen. Hij moet verschijnselen als Pim Fortuyn en Geert Wilders
kunnen uitleggen. Hij moet kunnen uitleggen waarom gebeurtenissen van zeven jaar
tevoren - of het nu Srebrenica of Irak is - tot (bijna-) kabinetscrises kunnen leiden.
Want Nederland wordt in het buitenland vaak een even raar land gevonden als wij
andere landen raar vinden.
P.S. Het is voor mij onmogelijk de lezers die mij gelukgewenst hebben met het
vijftigjarig bestaan van mijn rubriek, allen persoonlijk te bedanken. Mag ik het daarom
laten bij een algemene dankbetuiging en de verzekering dat hun reacties voor mij
stuk voor stuk een aanmoediging waren op dezelfde weg voort te gaan?
NRC Handelsblad van 28-01-2010, pagina 7

Les extrêmes se touchent
In Molières blijspel Le bourgeois gentilhomme komt de hoofdpersoon, M. Jourdan,
tot de ontdekking dat hij zijn leven lang proza heeft gesproken. Zo had ik onlangs
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een soortgelijke aha-erlebnis: zonder het te beseffen was ik een reflexieve
neotraditionalist - wat dit ook moge betekenen.
Hoe kwam ik tot die ontdekking? Onlangs belde een lezer mij op om mij te zeggen
dat ik beslist het artikel van Jean-Marc Piret in het laatste nummer van Filosofie
moest lezen. Waaróm, zei hij er niet bij. Nu moest ik bekennen dat dit maandblad
niet tot mijn dagelijkse, zelfs niet tot mijn maandelijkse, lectuur behoort, maar een
exemplaar werd mij toegestuurd.
Het was een themanummer, gewijd aan ‘reflexieve moderniteit’, en het artikel van
Piret, die rechtsfilosofie in Rotterdam en Brussel doceert, wil, aan de hand van het
werk van de katholieke fundamentalist Joseph de Maistre (1753-1821) en dat van
de pornograaf de markies de Sade (1740-1814), aantonen dat dit thema helemaal niet
zo nieuw is, maar onze cultuur al sinds de Franse Revolutie van 1789 begeleidt.
Waarom moest ik dit artikel beslist lezen? Dat was mij niet al van het begin van
mijn lectuur duidelijk, totdat ik op deze passage stuitte: ‘De reflexieve neotraditionalist
is zich bewust van de kloof tussen het geloof enerzijds en de kennis van de
sociaal-psychologische functies van de godsdienst anderzijds.’ Hij is zich daarvan
bewust, hoewel ‘het piëteitsvolle binnenperspectief van de diepgelovige niet zijn
gezichtspunt is’.
Welnu, dit zou ook op mij kunnen slaan. Ik had namelijk al vaker betoogd dat je
niet zelf gelovig hoefde te zijn om het maatschappelijke nut van de godsdienst te
erkennen. Trouwens, dat inzicht was niet zo erg origineel. Ook Job Cohen,
burgemeester van Amsterdam, had enige jaren geleden iets dergelijks gezegd - wat
tot protest van fundamentalistischere partijgenoten leidde.
Ook bij nog prestigieuzere denkers, zoals Alexis de Tocqueville en Leszek
Kolakowski, vind je die gedachte terug, en onlangs heb ik die zelf nog eens, in een
terugblik op de laatste vijftig jaar, aldus onder woorden gebracht: ‘De partijen die
zich op God beroepen, lijken meer bestand tegen de nood der tijden dan de partijen
wier aardse doelen al grotendeels bereikt zijn. Dat verschijnsel mag ook de meest
ongelovige waarnemer niet negeren, wil hij bij de tijd blijven.’
Dat was niet lang voordat die lezer mij wees op dat artikel van Piret in Filosofie.
Het is dus niet onlogisch te vermoeden dat hij mij in de geciteerde passage min of
meer herkende, wat ik niet meteen verontwaardigd van de hand wees. Ik ben dus
blijkbaar een reflexieve neotraditionalist of word althans door sommigen als zodanig
beschouwd. Maar what's in a name?
Overigens is dit niet de kern van Pirets artikel. Die wordt uitgemaakt door zijn
stelling dat in twee zo diametraal tegengestelde denkers als Maistre en Sade de uiterste
consequenties van de Verlichting en de Franse Revolutie, die voor het westerse
denken ‘de grote paradigmatische breuklijn met de traditie’ vormen, al aan het eind
van de achttiende eeuw zijn doordacht.
Mij ontbreekt de kennis om daarover een oordeel uit te spreken, maar de stelling
is interessant genoeg, dunkt mij, om er de aandacht op te vestigen. Joseph de Maistre
is de meest consequente tegenstander van de gedachte waar Verlichting en Revolutie
van uitgaan. Hij is de voornaamste denker van de contrarevolutie, als verdediger niet
alleen van het absolute koningschap, maar ook van de paus op geestelijk gebied.
Dit gezag moet, in zijn visie, desnoods afgedwongen worden. Eenheid en orde in
de samenleving berusten dus, in laatste instantie, op de beul. Volgens Piret heeft
Joseph de Maistre ‘meer affiniteit met de wraakzuchtige oudtestamentische God dan
met de vredelievende en politiek correcte figuur van Jezus’. Kortom, ‘nagenoeg alles
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wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen
vergeving’, aldus Paulus' brief aan de Hebreeën (9:22).
Zijn tegenvoeter is de markies de Sade, die de door Verlichting en Revolutie
gepredikte autonomie van de mens radicaal doorvoert. Voor hem is de natuur God,
en gaan moraal en rechtspraak tegen de natuur en zijn ze daarom overbodig.
Bovendien is de natuur ‘het permanente schouwspel van wreedheid, erotisme,
destructie en ontbinding’. Ook bij hem mondt dit uit in een ‘uitzichtloze en
nihilistische cultus van het bloed’. Daarin komen Maistre en Sade samen: les extrêmes
se touchent.
In feite is Sade actueler: ‘De radicaliteit en onmenselijkheid van zijn remedies
vormen een voorbode van het fascisme en nationaal-socialisme: in een “état
républicain ou guerrier” is het doden van alle overtolligen, zwakkelingen en
gehandicapten wenselijk. Wie niet nuttig is voor de republiek mag omgebracht
worden, het liefst al bij de geboorte.’
Auschwitz, in welks schaduw wij nog leven, heeft getoond dat Sade een moderner
denker is dan Maistre, maar het godsbeeld van de laatste - de levende God, in wiens
handen het (volgens Hebreeën 10:31) vreselijk is te vallen - maakt het voor de
gelovige mogelijk om, ondanks Auschwitz, te blijven geloven in een God wiens
beschikkingen volgens Romeinen 11:33 toch al ondoorgrondelijk zijn. (Voor de
goede orde: deze conclusie uit Pirets artikel komt voor mijn rekening.)
NRC Handelsblad van 04-02-2010, pagina 7

‘Op deze weg is geen natie met zich alleen’
‘Wij hebben alle vensters van ons huis openstaan en laten er de zeewind en de
landwind vrij door blazen. Aanrakingen van eeuwen her hebben ons met Franse,
Engelse en Duitse geest vertrouwd gemaakt.’ Geen ander volk weet ‘zo gelijkmatig
de stroom van drie verschillende cultuurkringen te verwerken en zo nauwkeurig de
geest van alle drie te verstaan.’
Zo schreef Huizinga in 1934 in Nederland's geestesmerk. Maar is dat wel waar,
was het toen waar? Ja, misschien wel voor een kleine intellectuele en culturele elite,
maar het gros van het volk kreeg op school niet meer dan vaderlandse geschiedenis.
Het woord zegt het al: andere volken kwamen we slechts als vijanden tegen:
Spanjaarden, Engelsen, Fransen, Belgen. Tegen de Duitsers hadden we nog geen
oorlog gevoerd.
Dat was het beeld dat we op de lagere school meekregen, op de meest
impressionabele leeftijd. In andere landen zal het niet anders zijn geweest. Wat weten
ze van elkaar? Elk volk leefde in een soort Reinkultur, en dat is in belangrijke mate
nog zo. Wat van Nederland gezegd kan worden, is dat het, als klein land, gedwongen
was meer kennis te nemen van wat er buiten de grenzen geboden werd. Op de
middelbare school waren Frans, Duits en Engels verplichte leerstof.
Vreemde invloeden hebben zich dus wel doen voelen, maar in het onderwijs
drongen die nauwelijks door. Het laatste nummer van het kwartaalschrift Bijdragen
en Mededelingen betreffende de Nederlandse Geschiedenis (2009/4) is gewijd aan
dit thema: de internationalisering van de nationale geschiedenis. Veel van wat wij
als typisch Nederlands plegen te beschouwen (de verzuiling bijvoorbeeld), blijkt, bij
nader inzien, helemaal niet zo uitzonderlijk te zijn. Typisch zijn alleen de Nederlandse
varianten van algemene verschijnselen.
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Dat geldt, om te beginnen, voor het ontstaan van de Nederlandse natie uit de
opstand tegen Spanje. Welnu, die hoort, zoals Judith Pollmann aantoont, thuis ‘in
het rijtje grote vroegmoderne religieus-politieke conflicten, waartoe ook de Franse
godsdienstoorlogen en de Engelse burgeroorlog behoren’. Wat dat betreft, was die
opstand, anders dan het beeld dat wij van jongsaf meekregen, een bij uitstek
‘internationale’ oorlog.
Internationaal was die opstand ook als ‘inspiratiebron voor burgerlijk activisme’
elders. In Amerika werd twee eeuwen later naar de Opstand verwezen als precedent
voor de eigen onafhankelijkheidsstrijd, en ook Motleys geromantiseerde boek over
The Rise of the Dutch Republic heeft, weer bijna een eeuw later, het beeld dat de
Amerikanen van Nederland hebben, grotendeels bepaald. In Europa was er een
vloedgolf van toneelstukken en opera's waarin helden uit de Opstand figureren.
Aan Nederlands onafhankelijkheid kwam een voorlopig eind in wat gewoonlijk
de ‘Franse tijd’ wordt genoemd, maar Annie Jourdan toont aan dat de veranderingen
die toen ingevoerd werden, niet allemaal Franse import waren. Ja, de opstand van
de Patriotten tegen Oranje kwam twee jaar vóór de Franse Revolutie van 1789, en
de eerste verklaringen van de rechten van de mens waren uit Nederland afkomstig
(1785).
Zo gezien is de Franse Revolutie, Frankrijks grootste gift aan de wereld, helemaal
niet zo Frans, maar eveneens uiting van een internationaal verschijnsel, dat zich in
Noord-Amerika al had gemanifesteerd. Trouwens, de Britse historicus Jonathan
Israel ontdekte in het zeventiende-eeuwse Nederland een nog eerdere en radicale
onderstroom van de Verlichting, waarvan Spinoza de belangrijkste exponent was.
Ook de grondwet waaronder wij nu nog leven - na de Amerikaanse de oudste nog
vigerende - is niet zo ‘eigen’ als wel gedacht wordt. De geestelijke vader ervan,
Thorbecke, die als geen ander de Franse en Duitse constitutionele literatuur kende,
was zich daar wel van bewust. ‘Op deze weg is geen natie met zich alleen’, merkt
hij op in zijn Aanteekening op de Grondwet (1841). En Remieg Aerts citeert in zijn
artikel ook deze mooie woorden van Thorbecke:
‘Vanwaar ontleent gij die lijst van Nederlandse beginselen? Uit herinnering? Met
herinneringen regeert men zomin als men de honger stilt met de maaltijd van gisteren.
Is slechts Nederlands wat bij ons bestaat of bestond? Elke vernieuwing of verandering
anti-Nederlands? Onze tijd wordt door nieuw opgekomen algemene krachten in
wetenschap, kunst, nijverheid, zowel als in staatsvorming, beheerst. Ons in zulk een
tijd afzondering voor te schrijven, dit is ons doodvonnis uitspreken.’
Minder verrassend is het wellicht van Niek Pas te vernemen dat de Nederlandse
jaren zestig van de vorige eeuw niet uiting van een Nederlandse Sonderweg waren,
maar eerder onderdeel van een trans-Atlantische protestcultuur - hoewel ook hier
Nederland misschien met Provo, dat twee jaar eerder dan het legendarische jaar 1968
de internationale aandacht trok, een eerstgeboorterecht kan doen gelden, althans in
Europa.
Kortom, ieder land, iedere cultuur is uniek, maar zoals Henk te Velde in zijn
inleidend artikel schrijft: ‘De claim van exceptionalisme veronderstelt vergelijking,
maar die wordt zelden systematisch uitgevoerd door de verkondigers ervan.’
NRC Handelsblad van 11-02-2010, pagina 7

Moed of luchtfietserij?
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‘Nederland zal zich volop moeten inzetten om een sterke Europese Unie tot stand te
brengen - een Europese Unie die zich op het wereldtoneel kan manifesteren als derde
geopolitieke machtsfactor, naast de Verenigde Staten en China. Als de EU in het
komende decennium die slag niet maakt, dreigen we de boot te missen en moeten
we ons erbij neerleggen hoe anderen in de wereld de zaken voor ons bepalen.’
Aan het woord is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, die dit
twaalf dagen geleden zei - niet lang na de sof van Kopenhagen, waar ‘de EU
onvoldoende in staat was een vuist te maken’, en kort nadat president Obama had
aangekondigd dat hij het niet nodig vond naar Madrid te komen voor een
Europees-Amerikaanse top. Hij had belangrijkere dingen thuis te doen, en bovendien
wist hij niet precies met wie hij in Madrid zaken zou doen.
Moeten we Verhagen dus bewonderen om zijn moed of laken om zijn luchtfietserij?
In elk geval berustte zijn conclusie op een juiste analyse: de machtsverhoudingen in
de wereld zijn aan het veranderen, en wel ‘in hoog tempo’. ‘De VS zullen zich, als
Europa niet thuis geeft, steeds meer gaan richten op andere strategische partners. We
kunnen er niet meer blindelings op vertrouwen dat de Amerikanen wel borg zullen
blijven staan voor onze veiligheid.’ Bij Verhagen dus geen ‘Atlantische reflex’.
Het Europese alternatief is dus logisch, maar ligt daarom nog niet voor het grijpen.
Een eerste vuurproef kwam vijf dagen later. De nieuwe ‘president van Europa’,
Herman Van Rompuy, had de Europese Raad, die de lidstaten van de EU
vertegenwoordigt (een intergouvernementeel lichaam dus) in Brussel bijeengeroepen
om zich informeel te beraden op de economische toestand. Maar het werd een
crisisberaad over Griekenland, dat, om het zacht te zeggen, niet in staat was gebleken
zijn verplichtingen na te komen.
Wie nam de regie? Dat was niet Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie
(het in embryo supranationale orgaan van de EU); het was niet Zapatero, die het
halfjaarlijkse voorzitterschap van de EU bekleedt. Die zaten er voor spek en bonen
bij. Het waren de lidstaten, en in het bijzonder de twee machtigste: Duitsland en
Frankrijk.
En de ‘president van Europa’? Wat was zijn rol in de door hem bijeengeroepen
en voorgezeten bijeenkomst? Dat is nog enigszins onduidelijk. De Volkskrant schrijft
daags erna in een bericht (uit Brussel): ‘Van Rompuys eerste EU-top liep bijzonder
succesvol’ en in een ander artikel (uit Amsterdam): ‘De financiële markten, die
reikhalzend hadden uitgekeken naar de woorden van Van Rompuy, waren niet erg
tevreden’; de koers van de euro daalde een tikje. Laten we zeggen dat Van Rompuy
nog moest wennen.
Maar ook de eigenlijke beslissers waren het, ondanks vertoon van eenheid, niet
helemaal eens. Sarkozy spreekt al van een Europese ‘economische regering’. Merkel
is voorzichtiger. De euro is destijds aan het Duitse publiek verkocht onder de belofte
dat zij even sterk zou zijn als de D-mark. Het wil niet opdraaien voor schulden die
anderen door slecht beheer gemaakt hebben. Bovendien moet Merkel rekening houden
met het Constitutionele Hof, dat in juni bepaalde dat de EU zich niet langs sluipwegen
nieuwe supranationale bevoegdheden kan toe-eigenen.
Griekenland kreeg dus geen directe hulp, maar werd wel onder een soort curatele
geplaatst: in maart zal de Europese Commissie nagaan of de maatregelen die
Griekenland zelf al aangekondigd heeft voldoende effect hebben gesorteerd. Zij zal
zich daarbij echter wél moeten laten bijstaan door de Europese Centrale Bank en het
Internationaal Monetair Fonds. De Frankfurter Allgemeine noemt dit een ‘klinkende
oorvijg voor de Europese Commissie, die zij ook verdiend heeft’. Verdiend of niet
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- duidelijk is dat de lidstaten de zaak in eigen handen hebben genomen. Of dit de
eerste stap is naar het Europa ‘als derde geopolitieke machtsfactor’, dat Verhagen
binnen tien jaar tot stand wil zien gebracht? Daarvoor zal de EU toch eerst deze crisis
moeten aangrijpen als een kans om de monetaire unie om te vormen tot een fiscale
unie, wat bijna zou neerkomen op een politieke unie. Of zoals de econoom Arjo
Klamer in deze krant (13 februari) zegt: ‘Een van beide moet wijken: de nationale
soevereiniteit op begrotingsgebied of de euro.’
Bezit het concept Europa voldoende legitimiteit bij de nationale bevolkingen om
deze stap te wagen? Het Franse en Nederlandse ‘nee’ van 2005 tegen de Europese
‘grondwet’ en de groeiende euroscepsis die zich daarna meester maakte van de
geesten, stemmen, wat dat betreft, niet tot optimisme. Het is niet alleen de euro die
op het spel staat, maar het hele Europese concept, dat al niet meer helemaal
beantwoordt aan de droom van 1950.
In dit licht zou Verhagen er verstandig aan doen een paar van zijn knapste
ambtenaren de opdracht te geven zich te beraden op de mogelijkheden van een
terugvalpositie ingeval zo'n worstcasescenario zich zou voordoen. In het diepste
geheim natuurlijk, want als dat zou uitlekken zou niemand meer geloof hechten aan
de openbare woorden van de minister.
Maar misschien heeft hij al zo'n opdracht gegeven. Zo ja, dan hardnekkig
ontkennen, hoor!
P.S. Ik keek er wel even van op, ik las dat Verhagen het had over ‘mannen, vrouwen
en kinderen wiens rechten worden vertrapt’. Let wel: ik oefen geen kritiek. Taal
verandert, en Verhagen is een man die met zijn tijd meegaat. Zullen we hem dus
straks ook ‘hun hebben’ horen zeggen?
NRC Handelsblad van 18-02-2010, pagina 7

Eigen partij eerst
Zijn de kansen voor de PvdA na de crisis van vorige week nu gekeerd? Die partij
stond er in de peilingen namelijk nogal beroerd voor. Is Wouter Bos erin geslaagd
zijn imago van draaikont van zich af te schudden in ruil voor het risico nu als een
politicus te boek te staan die wegloopt voor morele verplichtingen en daarmee
Nederland een slechte naam bezorgt?
Het laatste imago vond de PvdA, die het internationalisme toegewijd zegt te zijn
en anders graag de morele trom roert, blijkbaar minder erg. De raadsverkiezingen
van 3 maart zullen het uitwijzen, als die tenminste, zoals prof. Frank Ankersmit denkt
(Opinie & Debat, 20 februari), ‘over Uruzgan gaan en niet over de hoogte van de
gemeentelijke woonlasten, leegstaande bedrijfsterreinen of de bouw van een nieuw
gemeentehuis’, zoals eigenlijk de bedoeling is.
Zou de verkiezingsuitslag de PvdA belonen voor het standpunt dat zij vorige week
in de nationale en internationale politiek heeft ingenomen, dan zou zij daarmee een
internationale trend doorbreken. Het merkwaardige doet zich immers voor dat,
ondanks de economische crisis, de linkse partijen daar tot nog toe geen zijde bij
spinnen. In Europa althans.
De Europese verkiezingen van vorig jaar waren een triomf voor de conservatieve
partijen, die dan ook Van Rompuy, de ‘president van Europa’, mochten leveren. Op
nationaal niveau zijn, zowel in Frankrijk en Duitsland, de sociaal-democraten niet
aan de macht, eerder in crisis. Italië geeft nog altijd de voorkeur aan de paljas
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Berlusconi. In Spanje heeft de sociaal-democraat Zapatero het zwaar te verduren, en
in Engeland staan de conservatieven op winst.
The Economist van 13 februari wijdt een apart artikel aan dit verschijnsel en zoekt
naar verklaringen ervoor. Eén ervan is dat de conservatieve partijen niet gelijkgesteld
mogen worden met voorstanders van het kapitalisme, dat in de crisis die in 2008 is
uitgebroken, zulke klappen heeft gekregen. Zij hadden zich de verzorgingsstaat al
eigen gemaakt, zo zij er niet de uitvinders van waren.
Het sociale paternalisme van de CDU is de Duitsers over het algemeen meer
bevallen dan socialistische experimenten. Bondskanselier Merkel ligt nu in de clinch
met haar coalitiepartner, de FDP, omdat die een puurder liberalisme predikt. President
Sarkozy verklaarde na de val van de bank Lehman Brothers dat ‘laissez-faire tot zijn
eind is gekomen’. Het Nederlandse CDA wijst het etiket ‘conservatief’ met
verontwaardiging af.
De Verenigde Staten lijken de grote uitzondering te zijn. De verkiezingen van de
linkse Obama, onder groot applaus van heel links Europa (niet 't minst de PvdA, die
hem nu in de steek laat), was een direct antwoord op de crisis (en op de chaos die de
neoconservatieven, die helemaal niet conservatief zijn, hadden achtergelaten). Maar
na een jaar botst Obama tegen een Amerika dat toch veel conservatiever blijkt dan
hij dacht.
Trouwens, ook de vorige crisis, die van de jaren 30 van de vorige eeuw, leverde
niet overal winst voor de linkse partijen op. In Frankrijk kwam weliswaar in 1936
het Front Populaire, onder de socialist Léon Blum en met steun van de communisten,
aan de macht, maar dat duurde slechts kort. In Engeland waren in dat decennium de
conservatieven de meeste tijd aan het bewind. Duitsland daarentegen koos een radicale
revolutionair, maar die was niet links.
En Nederland? De politieke geschiedenis van ons land in die jaren van crisis is
ook leerzaam. De jaren 30 werden beheerst door de antirevolutionair Colijn, die van
1933 tot 1939 minister-president was. De percentages die zijn partij in dat decennium
boekte, stegen tussen 1929 (vóór de crisis) en 1937 van 11,6 naar 16,4, terwijl die
van de SDAP (voorganger van de PvdA) daalden van 23,8 naar 21,9 (met een
tussenstand in 1933 van 21,5). De communisten stegen van 2,0 naar 3,4 - ook niet
veel.
Wat tonen die cijfers? Dat in tijden van crisis en massawerkloosheid er altijd nog
meer mensen aan het werk zijn dan werkloos, en die neigen eerder naar behoud dan
naar revolutie of zelfs verandering. Bovendien voelen zij, in tijd van onzekerheid,
behoefte aan een sterke leiding. Colijn - of liever: zijn imago - voldeed aan die
behoefte. Vandaar de stemmenwinst voor zijn partij. Bovendien nam hij, met zijn
imago van sterke man, wind uit de zeilen van de NSB, wier stemmenpercentage
tussen 1935 en 1937 viel van 7,9 tot 4,2.
Nu is de wereld in de bijna tachtig jaren die achter ons liggen, onherkenbaar
veranderd. Dus kunnen we de jaren 30 niet als sjabloon voor de tijd van nu gebruiken.
Niettemin: bepaalde menselijke reacties blijven dezelfde, al zullen zij zich anders
manifesteren. Een groot verschil is echter dat het idealisme dat toen zowel linkse als
rechtse partijen kenmerkte, nu vrijwel is verdwenen. Ontnuchtering, zo niet cynisme,
is ervoor in de plaats gekomen.
Ook de Europese idee heeft haar elan verloren. De democratie uit zich nog steeds
nationaal. De mensen roepen nog steeds hun eigen regering ter verantwoording. Deze
moet in de eerste plaats rekeninghouden met de eigen bevolking. De verontwaardiging
over de leus ‘Eigen volk eerst’ is dus schijnheilig. In werkelijkheid is het vooral in
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verkiezingstijd: eigen partij eerst (dat vaak een schaamlap is voor: ik eerst). Dat
hebben we vorige week gezien.
NRC Handelsblad van 25-02-2010, pagina 9

Gelijk hebben en gelijk krijgen
‘Hier sta ik! Ik kan niet anders, God helpe mij. Amen.’ Deze woorden, die Luther
voor de Rijksdag in Worms op 12 april 1521 gesproken zou hebben toen hem
gevraagd werd eerdere uitspraken te herroepen, zou de PvdA na kunnen zeggen,
wanneer haar verweten wordt niet terug te komen van haar standpunt dat de
Nederlandse troepen eind 2010 uit Uruzgan verdwenen moeten zijn.
Op het morele gehalte van dit standpunt zou niemand iets kunnen aanmerken. Op
z'n hoogst zou gezegd kunnen worden dat het van starheid en dogmatisme getuigt,
terwijl de politiek juist om soepelheid vraagt. Ook zou de vraag gesteld kunnen
worden of het buitenland, waar veelal andere normen heersen, er veel begrip voor
zou hebben. De tijden veranderen immers, en wij met hen, zo wil een oud gezegde.
Toen ik op de avond van 19 februari staatssecretaris Frans Timmermans, op weg
naar de Trèveszaal, de daar verzamelde journalisten zag toeroepen dat het standpunt
van zijn partij, de PvdA, volstrekt helder was, vroeg ik me dan ook af: helder voor
wie? Een staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, die bovendien oud-diplomaat is,
zou toch wel weten dat voor het buitenland een Nederlands standpunt niet altijd direct
begrijpelijk is.
Het deed mij denken aan een andere Nederlandse diplomaat die mij, enkele jaren
na Srebrenica, zei dat dit - en vooral het Nederlandse optreden aldaar - nu wel vergeten
was: hij werd er nooit over aangesproken door zijn buitenlandse collega's. Nee,
natuurlijk niet: het wezen van de diplomatie is niet onnodig vijanden te maken. Maar
daarom was de gedachte aan Srebrenica nog niet uit hun achterhoofden verdwenen
en kon die kaart, als het hard tegen hard ging, nog uitgespeeld worden ook. En daarbij
had Nederland hier het formele gelijk nog aan zijn kant!
Maar gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Die les moet Nederland
steeds opnieuw leren. Ook in Indonesië, dat formeel nog onder Nederlandse
soevereiniteit stond, had Nederland tussen 1945 en 1949 formeel gelijk, maar het
kreeg het niet - zelfs niet van de Verenigde Naties. Met Nieuw-Guinea herhaalde
zich dit tussen 1960 en 1962. We zouden er ook nog ‘zwarte maandag’ 30 september
1991 kunnen bijhalen, toen Nederland een plan van onberispelijk Europees gehalte
aan zijn partners voorlegde, die het alle (behalve België) van tafel veegden.
Zo stuit ook het ‘volstrekt heldere’ standpunt van de PvdA inzake Uruzgan nog
niet dadelijk op begrip in het buitenland. Commentaren in buitenlandse kranten tonen
dit wel aan. De mildste reactie is nog wel dat dit standpunt door electorale
overwegingen is ingegeven, iets waarvoor iedere politicus begrip kan hebben, maar
dát begrip doet dan weinig recht aan het morele gehalte van het standpunt.
Het ‘gelijk’ van de PvdA heeft een nog bijna tragisch aspect. Het terugtrekken
van de Nederlandse troepen uit Uruzgan ligt in de lijn van president Obama's algemene
strategie. Die heeft immers al aangekondigd dat hij per juli 2011 wil beginnen met
de terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit Afghanistan, maar die
terugtrekking moet niet een sauve-qui-peut worden, zoals in Vietnam in 1975. Daarom
stuurde hij eerst nog nieuwe troepen.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Daarom is een Nederlandse terugtocht uit Uruzgan in 2010 ogenschijnlijk wel in
de lijn van de Amerikaanse strategie, maar komt hij te vroeg en doorkruist hij die
strategie - nog afgezien daarvan dat die terugtocht aanstekelijk zou kunnen werken
op andere bondgenoten in Afghanistan. Dat laatste lijkt vooralsnog mee te vallen:
de Duitse Bondsdag heeft zojuist - met sociaal-democratische steun - besloten het
Duitse contingent met vijfhonderd man (plus een reserve van 350) te versterken.
Wat ook van het standpunt van de PvdA mag worden - het lijkt niet dat er veel
coördinatie met gelijkgezinden in het buitenland (tot wie toch Obama en de Duitse
SPD gerekend kunnen worden) aan voorafgegaan is, wat de indruk versterkt dat
inderdaad electorale overwegingen de doorslag hebben gegeven. Of die berekening
opgaat, zullen we op 9 juni zien, want de verkiezingen die dan worden gehouden,
zullen de echte graadmeter zijn. Bovendien bieden de drie maanden die ons nog
scheiden van die dag, de stof die de crisis van twee weken geleden heeft doen
opwaaien de gelegenheid te bezinken.
Behalve Wouter Bos, voor wie het buitenland evenmin onbekend terrein is, waren
er nog twee bewindslieden van PvdA-huize die zich direct met het buitenland
bemoeiden: de al genoemde staatssecretaris Timmermans en minister Koenders. Als
minister voor Ontwikkelingssamenwerking moet het de laatste aan het hart gaan dat
het ‘opbouwproject’ in Uruzgan, waar Nederland alom lof voor kreeg en hij in de
eerste plaats voor verantwoordelijk is, nu door de terugtrekking van de Nederlandse
militairen op losse schroeven komt te staan. Nu maar hopen dat anderen voor de
bescherming van dit project willen opdraaien.
Op langere termijn lijkt ook deze expeditie in Afghanistan tot mislukking gedoemd,
net zoals vroegere Britse en Russische expedities. Het terrein is te woest, en het land
is niet meer dan een verzameling van elkaar vijandige stammen. Maar nu te zeggen:
we hadden er nooit aan moeten beginnen, is goedkoop. Daags na 11 september 2001
demonstreerde het voltallige kabinet-Kok voor de Amerikaanse ambassade zijn
solidariteit met de Verenigde Staten. Van die erfenis, die niets met de ‘Atlantische
reflex’ te maken heeft, kunnen we ons niet zomaar afmaken. Als er een terugtocht
moet zijn, dan zo ordelijk en gecoördineerd mogelijk.
NRC Handelsblad van 04-03-2010, pagina 9

De onechtheid regeert
Van 1945 tot 1951 was Clement Attlee premier van Groot-Brittannië. Een bescheiden
man - ‘hij heeft ook veel om bescheiden over te zijn’, zou Churchill van hem gezegd
hebben - maar intussen had hij zijn flamboyantere collega's flink onder de duim.
Toen een reporter van de BBC hem eens, met een microfoon onder zijn neus, vroeg:
‘Heeft u iets tot de natie te zeggen?’, antwoordde hij: ‘Nee’, en liep weg.
Zijn voorganger (en opvolger), de al genoemde Churchill, werd eens aangeraden
meer zijn oor te luisteren te leggen bij de onderkant van de samenleving - ‘to keep
his ear close to the ground’ - antwoordde hij dat de mensen het moeilijk zouden
vinden op te zien naar leiders in zo'n houding.
Die anekdotes ontleen ik aan een column van John Kay in de Financial Times van
2 maart. Zulke antwoorden zullen de politieke leiders van vandaag niet meer geven,
schrijft hij. Die zijn geobsedeerd door de media en het beeld dat die van hen geven.
Zij leven, met andere woorden, in een virtuele samenleving, die hen dwingt zich
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anders voor te doen dan zij werkelijk zijn. Alleen de sterksten zijn daar onverschillig
voor.
Het artikel van Kay verscheen de dag voordat er in Nederland
gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Niet dat hij enig verband legde tussen
het een en het ander, maar ik zag wél enig verband. We hadden immers net een paar
weken achter de rug waarin de politici zo vrolijk mogelijk probeerden over te komen
bij het televisiekijkend publiek. Het lachen was niet van de lucht, en dat terwijl 's
lands toestand, die tot bezuinigingen van 35 miljard euro noopt, allerminst tot lachen
uitnodigt.
De twee politici bij wie de lach niet van hun gezicht te vegen was, waren Bos en
Rutte. Vooral bij de laatste is de lach het handelsmerk. Ik zie hem nog een paar jaar
geleden met een brede lach, gearmd met Rita Verdonk, na de zoveelste verzoening
binnenkomen. Die verzoening liep natuurlijk ook spaak. Sindsdien heb ik mijn geloof
in zijn echtheid verloren. Zalm kon er trouwens ook wat van (hoewel het lachen hem
de laatste tijd wel eens zal zijn vergaan).
Bos' eeuwige grijns wekt ook mijn twijfel. Hij presteerde het zelfs lachend de
nederlaag van de PvdA (min 674 zetels) om te toveren tot een overwinning (omdat
zij minder groot was dan gevreesd was), en de mensen geloofden hem. In wat voor
schijnwereld leven zij? Kan Bos niet een voorbeeld nemen aan zijn voorganger, Wim
Kok, wiens gezag in partij en land het niet moest hebben van een voortdurend stralend
voorkomen? En toch zaten we toen al in het televisietijdperk.
Het punt is dat we helemaal niet zitten te wachten op een vrolijke boodschap, maar
op leiderschap. Churchill werd in 1940 ook niet door het Britse volk weggejaagd
omdat hij het niet anders dan ‘bloed, zweet en tranen’ kon beloven. Zou het nu
wezenlijk anders zijn? De boodschap die Lubbers in 1982, een ander dieptepunt, te
brengen had, was ook niet vrolijk, maar toch bleef hij twaalf jaar minister-president.
Nog vier jaar, en Balkenende breekt dat record. Het moet gezegd worden: na een
tenenkrommende poging om popi te doen in een programma met twee seksbommen,
heeft hij zich redelijk naar zijn uit de Zeeuwse klei getrokken aard gedragen. Het
zou wel eens de verklaring van zijn succes -acht jaar premier- kunnen zijn. Hij is wat je ook over zijn beleid kunt denken - vrij echt.
Maar een eresaluut verdient Agnes Kant. Die heeft nooit concessies gedaan aan
de lachcultuur. Zelden verscheen er zelfs een glimlach op haar gezicht. Nee, ze keek
bijna altijd boos. Is dat de verklaring van haar val? Van de SP had zij niet weg hoeven
te gaan, maar zij nam de verantwoordelijkheid van de nederlaag van haar partij op
zich. The honourable thing to do.
Is er dan geen tussenweg? Jawel, die bewandelt Femke Halsema: sterk in de zaak
zelf, maar vriendelijk, beschaafd en gematigd in de voordracht. Daarbij intelligent,
maar niet arrogant. Zij is mijn favoriete politicus (hoewel ik niet op haar stem). Een
goede tweede is Bas van der Vlies van de SGP: die doet zich ook niet anders voor
dan hij is: zeker van zijn zaak, kalm en vriendelijk. Zou het toeval zijn dat GroenLinks
en SGP tot de winnaars van 3 maart behoorden (resp. 36 en 16 zetels)?
De grote overwinnaars waren natuurlijk Wilders en Pechtold. Nu is de eerste ook
geen lachebek. Hij heeft meer iets van Agnes Kant, terwijl Pechtold, hoewel ook
geen schateraar zoals Rutte, de anti-Wilders is, zoals Obama in 2008 de anti-Bush
was. Wanneer het succes van de een afhankelijk is van de impopulariteit van de
ander, dan is dat geen echte, maar een geleende basis.
Veel van het politieke debat speelt zich af in de praatprogramma's van de televisie,
en daar geldt - met Buitenhof als een van de gunstige uitzonderingen- dat het publiek
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geëntertaind moet worden. Dat heeft immers, vooral 's avonds, geen zin in zware
discussies. Dus moet er, ter wille van de kijkcijfers, gelachen worden. En de politici
moeten, of ze willen of niet, daaraan meedoen.
Zo is er een virtuele wereld ontstaan, die invloed uitoefent op de werkelijke wereld.
Die invloed gaat nog verder dan de lachcultuur. In Trouw van 6 maart zegt Henk te
Velde, Leids hoogleraar vaderlandse geschiedenis: ‘Ik heb het nog nooit meegemaakt
dat er om half tien 's avonds een peiling wordt gegeven en dat iedereen daar
vervolgens op reageert. Het leek of de peilingen de verkiezingen zelf waren.’ Het is
misschien niet, zoals koningin Beatrix eens over de pers zei, de leugen die regeert,
maar de echtheid is het ook niet.
NRC Handelsblad van 11-03-2010, pagina 7

't Kan verkeren
Dat ik uitgerekend uit een Engelse krant moest vernemen dat Herman Van Rompuy,
voorzitter van de Europese Raad, onlangs een ‘zeer belangrijke’ rede had gehouden,
een rede die niet probeerde de problemen van de Europese Unie te ‘verbergen achter
een masker van weinig overtuigend optimisme’, maar ‘echt de diepte inging’.
En om dit te bewijzen haalde de Brusselse correspondent van de Financial Times
deze passage aan: ‘Hoe meer de EU te maken krijgt met buitenlandse zaken, des te
zekerder is het dat bepaalde verschillen tussen de lidstaten naar boven zullen komen.
Geschiedenis en geografie spelen een belangrijke rol in de buitenlandse politiek.
Zulke verschillen zijn reëel en gaan niet zo maar weg.’
Twee gewaarwordingen kreeg ik toen ik die woorden las. Hoon was mijn deel zelfs van een exact denker als Jelle Zijlstra - wanneer ik vroeger precies hetzelfde
zei. Anti-Europeaan werd ik genoemd, terwijl ik slechts euroscepticus was. Op z'n
best kreeg ik een medelijdend lachje mee, omdat ik het licht nog niet gezien had. En
nu zegt de voorzitter van de Europese Raad dit! Het kan verkeren.
De andere gewaarwording was deze: ik meende in de aangehaalde passage de
hand te herkennen van Luuk van Middelaar, die een van Van Rompuys medewerkers
was geworden, nadat vorig jaar zijn hoogst originele en belangrijke boek De passage
naar Europa was verschenen. Van Middelaar schreef ook ruim een jaar een column
op deze pagina.
Om dat te verifiëren vroeg ik de volledige tekst van de rede op. Die bleek Van
Rompuy op 25 februari te hebben gehouden voor het Europacollege te Brugge, de
kweekschool voor echte Europeanen, opgericht door de Nederlander Hendrik
Brugmans. Zouden de oren van zijn toehoorders hebben getuit, zoals ze getuit hadden
toen Margaret Thatcher in 1988 op dezelfde plaats een rede hield die veel ophef
maakte?
Blijkbaar niet, want nergens in de binnen- en buitenlandse pers, anders dan in de
FT, heb ik enige verwijzing naar Van Rompuys rede gevonden. Zijn de mensen zó
murw geslagen door de wederwaardigheden van de afgelopen 22 jaar? Het Franse
en Nederlandse neen van 2005 tegen de Europese ‘grondwet’ wijst daar op. Van
Rompuy begint tenminste met beide voeten op de grond. Het Europa van vandaag
is een ander Europa dan dat van 1950 of zelfs van 1988.
Maar waarin verraadt zich Van Middelaars hand in die rede, behalve in Van
Rompuys stelling dat het opbouwen van één Europese markt wezenlijk anders is dan
het vormen van een Europese politieke eenheid, zoals Van Middelaar ook in zijn
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boek en columns voortdurend had betoogd? De goede lezer ontdekt ook andere
aanwijzingen.
Zo vergelijkt Van Rompuy op een goed ogenblik de Europese Unie, wat haar
buitenlandse politiek betreft, met een konvooi: ‘een konvooi van 27 schepen dat zijn
weg door de geopolitieke golven moet vinden - ieder onder eigen vlag én die van de
EU’. Waar was ik die vergelijking eerder tegengekomen? In een column van Van
Middelaar in deze krant op 16 november van vorig jaar.
Daarin schreef hij: ‘Men kan de lidstaten van de EU [...] vergelijken met een
konvooi van 27 schepen dat zijn weg zoekt op de geopolitieke baren. Je ziet de 27
schepen voor je, alle met een nationale én een Europese vlag in top. Je voelt hoe ze
soms door de wind uiteen worden geblazen, soms dezelfde koers inslaan.
Je beseft dat er een verschil is tussen grote en kleine boten, tussen schepen aan de
binnen- of de buitenzijde van het konvooi en hun gevoeligheid voor de wind. En wat
je niet ziet, maar wat de 27 nationale kapiteins annex regeringen heel goed weten,
is dat hun schepen onder water economisch en monetair stevig met elkaar verbonden
zijn.’
Van Middelaar schrijft erbij dat hij dit beeld ontleent aan een toespraak die E.P.
Wellenstein, Europeaan van het eerste uur, op 8 oktober 2009 hield op een symposium
ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. En inderdaad, daar zei Wellenstein:
‘Wij navigeren al decennia in konvooi. Dan is het ook zaak om dat zonder mitsen
en maren aan het electoraat uit te leggen en onze internationale inspanningen op het
op het wél-varen van ons konvooi te richten.’
Daarmee lijkt Van Rompuy begonnen te zijn.
Wellenstein begon zijn toespraak met een citaat uit Shakespeares Julius Caesar:
‘There is atide in the affairs of men.’ En hij voegde daaraan toe: ‘Wij leven te midden
van historische stromingen. Inzicht in die getijden is een voorwaarde voor succesvol
buitenlands beleid; navigatie op de politieke wereldzee vergt soms een ingrijpende
verlegging van de koers.’
En ook het citaat uit Shakespeare vinden wij in Van Rompuys Brugse rede terug.
Is het te ver gezocht om ook hier Van Middelaars hand te vinden - nu als middelaar
tussen een overlevende uit Europa's beginjaren en de voorzitter van zestig jaar later?
Maar uit het citaat blijkt dat het konvooi ook kan stranden. Volledig luidt het:
‘There is a tide in the affairs of men,/ which, taken at the flood, leads on to fortune;
/omitted, all the voyage of their life/is bound in shallows and in miseries.’ (In de
vertaling vandr. L.A.J. Burgersdijk: ‘In mensenzaken is er eb en vloed; /bedien u
van de vloed, gij hebtgeluk; / verzuim die, en de grote levensvaart / wordt eng en
hach'lijk, banken, noden dreigen.’)
Hoop dus, vergezeld van de waarschuwing: 't kan altijd verkeren.
NRC Handelsblad van 18-03-2010, pagina 9

Een dilettant
Na de dood van Joop den Uyl stonden de kranten - ook deze - vol van artikelen over
hem. Iedereen die hem gekend had, scheen zijn zegje te mogen doen. Ik dacht: zouden
zijn opvolgers, Van Agt en Lubbers, die toen al, in 1987, ieder langer
minister-president waren geweest dan Den Uyl, straks ook zo veel publiciteit krijgen?
Zo nee, welke maatstaf is dan gehanteerd? Sympathie? Dat is geen erg professionele
maatstaf.
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Die vragen kwamen weer bij mij op na de dood van Hans van Mierlo. Een
opmerkelijk politicus - zeker. Maar waren zijn verdiensten zó groot geweest dat alle
sluizen van de publiciteit geopend leken te moeten worden? En wat mij, te midden
van al die publiciteit, opviel was dat nergens de vraag werd gesteld of hij eigenlijk,
tussen 1994 en 1998, wel een goede minister van Buitenlandse Zaken was geweest.
Dat was toch het toppunt van zijn carrière geweest. Of vervulling van een
jongensdroom, zoals ik toen eens schreef. Nu, ik kan je verzekeren, zo was zijn
reactie, dat mijn jongensdromen er heel anders uitzagen. Ongetwijfeld, maar het punt
is dat hij altijd, ook na een lang en gemouvementeerd leven, een jongen was gebleven.
Dat was deel van zijn charme.
Maar wás Van Mierlo een goede minister van Buitenlandse Zaken? Volgens mij
niet, en wel omdat de eigenschappen die hem zo aantrekkelijk maakten, niet per se
geschikt waren voor de diplomatie. ‘Van cafécultuur naar diplomatie’ luidde de kop
boven het artikel dat ik bij zijn aantreden als minster in 1994 schreef. De cafécultuur
is een praatcultuur, en Van Mierlo was een groot prater - zij het een prater met
originele ideeën. Voortdurend was hij aan het filosoferen. Hij domineerde het gesprek,
zonder een dominerend iemand te zijn. Integendeel: hij kon ook goed luisteren, maar
het was moeilijk om zijn woordenstroom te onderbreken. En ik beken dat ik soms
moeite had er met mijn gedachten bij te blijven.
Die cultuur bracht hij mee op Buitenlandse Zaken. Dat kan stimulerend zijn, maar
ambtenaren willen dat er op een goed ogenblik besluiten genomen worden. En zeker
willen zij dat de minister niet de ene dag met ideeën komt die afwijken van die van
de vorige dag. Maar dat was met het perpetuum mobile Van Mierlo niet zo
gemakkelijk. Zijn ware gespreksgenoten op BZ waren zijn speech writers, hoewel
allen hem als mens mochten.
Nog moeilijker was dat in het buitenland. Joep Bik, toenmalig diplomatiek
correspondent van deze krant, reisde eens met hem mee door de Baltische landen.
De ene dag zei hij tegen zijn gastheren dit, en na een nachtje slapen - of gesprekken
met mee reizende journalisten aan de bar - zei hij weer wat anders. Wat is nu eigenlijk
Nederlands politiek?, vroegen zich zijn gastheren af. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.
Ook met machtigere collega's wilde hij graag filosoferen. Zo stelde hij zijn Britse
collega, Douglas Hurd, eens voor om een avond, met de voeten op tafel, vrijblijvend
te praten over de wereldproblemen. An interesting idea, vond de minzame Hurd,
zoals Van Mierlo later vertelde, niet wetend dat dit de Britse code was voor: ik kan
mijn tijd wel beter gebruiken.
Na zijn heengaan als minister benoemde het kabinet hem tot lid van de conventie
die, onder leiding van Giscard d'Estaing, een Europese ‘grondwet’ in elkaar moest
timmeren. Hij dacht dat het een praatclub zou worden, waarin hij zich thuis zou
voelen. Maar nee, er moest eindeloos onderhandeld worden over wetsteksten, waarbij
geschillen over formuleringen veelal verschillen tussen nationale belangen
maskeerden. Na een paar jaar hield hij het voor gezien en gaf hij het stokje over aan
de liberale professional Gijs de Vries.
Niet dat zijn ideeën slecht waren. Buitenlandse Zaken kon wel een frisse wind
gebruiken. Als gallofiel zocht Van Mierlo toenadering tot Frankrijk. Nederland moest
een plaats in de Frans-Duitse oksel vinden, was een van zijn originele, maar in dit
geval minder gelukkige uitspraken. Helaas was Frankrijk noch Duitsland
geïnteresseerd in zo'n indringer. Bovendien beschouwden de Fransen Nederland als
een ‘narcostaat’. Einde van Van Mierlo's droom.
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Als binnenlands politicus was hij eigenlijk ook niet zo geslaagd. In elk geval heeft
D66 de ‘kroonjuwelen’, zijn reden van bestaan, nog steeds niet binnen - ook wel
doordat, toen D66 in 1994 kans kreeg staatsrechtelijke hervormingen door te voeren,
Van Mierlo voor Buitenlandse Zaken koos. Maar blijkbaar voelden zijn aanhangers
zich niet bekocht, want zijn gezag in eigen kring bleef groot.
Ontegenzeglijk had hij de gave van het woord en waren zijn ideeën vaak
oorspronkelijk. In 1995 hield hij een indrukwekkende rede over onze verhouding tot
Duitsland, vrij van de clichés die bij zo'n gelegenheid verwacht worden, vrij ook van
de paradoxen waartoe hij anders vaak zijn toevlucht nam wanneer hij er niet uitkwam
en die bij velen als teken van diepzinnigheid golden - bij hemzelf waarschijnlijk niet:
daar had hij te veel zelfironie voor.
Met die gaven zou hij een voortreffelijk journalist zijn geweest, hoewel hij in de
paar jaar dat hij dit vak uitoefende, meer anderen tot schrijven inspireerde dan dat
hij dat zelf deed. In feite was hij een dilettant - dat is de schakel, de middelaar tussen
de deskundige en de leek, degene die de moeilijke problemen van wetenschap of
politiek zo probeert te vertalen dat ze enigszins begrijpelijk worden voor een groot
publiek.
In zoverre zijn alle journalisten dilettant, incluis de schrijver van deze regelen.
Het verklaart mede de sympathie die hij voor de overledene had, al kan sympathie
geen maatstaf in de journalistiek zijn. In de politiek trouwens ook niet.
NRC Handelsblad van 25-03-2010, pagina 9

Duitse macht
Truth will out. Deze Engelse uitdrukking kan waarschijnlijk in het omslachtigere
Nederlands 't best vertaald worden met: de waarheid zal altijd, te eniger tijd en op
de een of andere manier, naar buiten komen. Hetzelfde kan van de macht van een
land gezegd worden: die macht zal zich altijd, te eniger tijd of op de een of andere
manier, uiten - is het niet militair, dan op andere wijze.
Duitsland is het voorbeeld van deze waarheid. In 1945 zó verslagen dat het zelfs
niet meer bestond, heeft het zich sindsdien ontwikkeld tot het economisch machtigste
land van Europa. De vlijt, vindingrijkheid en zelfdiscipline van het Duitse volk
hebben het, plus zijn geografische ligging midden in Europa, tot die positie gebracht.
Daarbij heeft het, zich welbewust van het wantrouwen dat het door zijn vroegere
machtsontplooiing bij de andere volken had gewekt, spaarzaam, ja zelfs soms met
tegenwil van zijn herlevende macht gebruikgemaakt. Jarenlang heeft het het zwakkere
Frankrijk politieke voorrang gegeven.
Het laatste, en meest eclatante, voorbeeld daarvan is bondskanselier Kohls besluit
geweest om, teneinde Frankrijks toestemming voor de Duitse eenheid te krijgen, toe
te geven aan Frankrijks wens dat de machtige D-mark, trots van de Duitse natie, op
zou gaan in een Europese munt, de euro - daarmee Frankrijk zeggenschap gevend
op een terrein waarop Duitsland vrijwel soeverein was geweest.
Maar ook dit laatste offer is niet in staat geweest Duitslands macht in te tomen.
Dat is vorige week wel gebleken, toen Angela Merkel, Kohls pupil en opvolger, in
de Griekse crisis haar wil aan haar Europese partners heeft kunnen opleggen, zij het
dat zij ook daar zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met hun gevoeligheden,
vooral weer de Franse gevoeligheden.
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Het ging Merkel om de stabiliteit van de euro. Had haar voorganger Kohl het
Duitse volk niet beloofd dat de euro even stabiel zou zijn als de oude D-mark, die
zij met tegenwil opgaven? En nu dreigde de Griekse crisis deze belofte ongedaan te
maken. Een woordbreuk zou haar fataal in eigen land kunnen worden. Bovendien
zou zij in conflict kunnen komen met de eigen grondwet, zoals geïnterpreteerd door
het Hooggerechtshof in Karlsruhe. Allemaal risico's die een regerend politicus in
een democratische rechtsstaat loopt.
Een puur Europese oplossing van de crisis wenste zij niet. Europa had de nodige
expertise daarvoor niet in huis. En belangrijker: dan zou de kans groot zijn dat allerlei
politieke overwegingen tot gevolg zouden hebben dat de Grieken een minder streng
regime opgelegd zou worden dan ze verdienden en - vooral - dan nodig was om het
vertrouwen in de euro te handhaven.
Vandaar haar voorkeur voor het betrekken van het in Washington zetelende
Internationaal Monetair Fonds bij deze crisis. Dit handelt zonder politieke
bijgedachten en beschikt wel over de nodige ervaring en expertise. Dat beroep op
een niet-Europese instelling een blamage voor Europa zou betekenen en daarom het
verzet van Sarkozy en Trichet (president van de Europese Centrale Bank) zou wekken,
deerde haar niet. Het ging haar om de stabiliteit van de euro, en deze keer waren het
de anderen die bogen.
Zo trad Duitsland als grote winnaar tevoorschijn uit het compromis dat
donderdagavond in Brussel bereikt werd, al deed Sarkozy, om zijn eigen gezicht te
redden, het voorkomen alsof het zijn overwinning was. Het is dan ook moeilijk voor
Frankrijk om Duitslands superioriteit te erkennen. Eens zag het in Europa de
mogelijkheid Duitsland in toom te houden, maar nu blijkt dat Duitsland de beste
leerling is geworden.
Nu moet blijken of Merkels niet-Europese oplossing - een in Washington zetelende
instelling ‘aanzienlijke’ zeggenschap te geven in de beheersing van een Europese
crisis - wél tot resultaat zal hebben dat de stabiliteit van, en het vertrouwen in, de
euro hersteld zullen worden. Hier is nog veel onzeker.
Zo bepaalt het akkoord van Brussel dat de leden van de eurozone ‘bij
eenstemmigheid’ hulp aan Griekenland zullen geven. En als die eenstemmigheid
niet bereikt wordt? Bovendien zal die hulp slechts onder ‘strenge voorwaarden’
verleend worden. Wie bepaalt die voorwaarden? Wordt de eurozone het daarover
niet eens, dan moet vastgesteld worden dat Europa er, zelfs met externe hulp, niet
in slaagt orde in eigen huis te scheppen.
Het gaat hier, zoals Caroline de Gruyter op 25 maart in deze krant uit Brussel
schreef, niet om ‘een meningsverschil over een technisch detail. Dit gaat over de
toekomst van Europa’. Verschillen in beleid maskeren verschillen in cultuur. Dat
Duitsland economisch beter presteert dan Frankrijk is ten diepste een kwestie van
cultuur.
De ware kloof in Europa ligt dan ook, zoals The Economist van 27 maart schrijft,
niet tussen de kern, die het (betrekkelijk) goed doet, en de kwakkelende periferie
(Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, Ierland), maar tussen die landen die een strikte
monetaire discipline handhaven, en diegene die neigen naar fiscale laksheid en
politieke bemoeienis met monetaire zaken; een scheiding tussen noord en zuid. (Het
noordelijke Finland ligt ook in de periferie, maar deed het goed.)
De vraag is nu: moeten wij Duitsland zijn successen verwijten, zoals de Franse
minister van Financiën onlangs deed? Het heeft de laatste jaren - al onder Gerhard
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Schröder, Merkels sociaal-democratische voorganger - hervormingen doorgevoerd
die bij Sarkozy slechts beloftes zijn gebleven. Moeten wij dat Duitsland verwijten?
Moeten wij, met andere woorden, Duitsland verwijten dat de macht die het in zich
heeft, zich nu op andere, vreedzame, wijze uit dan zij in vroegere tijden deed? Dat
die macht stabiliteit van de munt als voorwaarde heeft, is ook in het belang van de
landen waarmee het die munt gemeen heeft.
NRC Handelsblad van 01-04-2010, pagina 9

Een natuurlijk proces
In het debat dat de Tweede Kamer op 30 maart over de Griekse crisis en haar
voorlopige ‘oplossing’ hield, citeerde de spreker namens de Socialistische Partij het
Latijnse gezegde: Graeca fides nulla fides (Griekse trouw, waardeloze trouw).
Merkwaardig, zo'n uitspraak uit socialistische mond. Ik dacht dat socialisten alleen
onderscheid tussen klassen erkenden, maar niet tussen volken. Maar dat was naïef
van mij. Karl Marx had immers al in 1849 de Slavische volken (behalve, om de een
of andere reden, de Polen) eens Lumpengesindel (boevenpak) genoemd, waaruit
blijkt dat ook bij de aartsvader van het socialisme het leven sterker was dan de leer.
(Er zijn trouwens ook antisemitische uitspraken van de Joodse Marx bekend.)
Als we naar ons eigen continent kijken, is vertrouwen tussen de volken eerder
uitzondering dan regel. Vertrouwen Hongaren en Slowaken elkaar, Hongaren en
Roemenen, Polen en Russen? En zo kunnen we wel een tijd doorgaan. Wij
Nederlanders gaan graag naar het zuiden met vakantie, maar vertrouwen we die
volken daar echt? Maar al dat wantrouwen hoeft samenwerking niet uit te sluiten.
Ja, de Europese integratie, het streven naar Europese eenheid, is in feite uit
wantrouwen geboren. Het was wantrouwen jegens een uit de ruïnes herrijzend
Duitsland (alleen nog maar West-Duitsland!) dat Frankrijk er in 1950 - vijf jaar na
de Tweede Wereldoorlog - toe bracht de weg van de Europese integratie in te slaan:
in plaats van Duitsland te onderdrukken, het door innige omhelzing klein te houden.
Zestig jaar later begint hier en daar de vraag op te komen: is dit doel wel bereikt?
Dreigt Duitsland - nu herenigd - niet, nu langs vreedzame weg, toch weer de
hegemoon van Europa te worden? In de Griekse crisis heeft het vorige maand zijn
voorwaarde aan zijn partners van de eurozone gedicteerd: straffe monetaire discipline.
Vooral voor Frankrijk, dat zestig jaar gewend was de eerste viool te spelen in
Europa, was dit bitter. Maar de Franse reacties op dit keerpunt in de naoorlogse
geschiedenis bleven nog gematigd, als sprak daaruit het besef dat er geen andere
mogelijkheid was dan zich te schikken naar de realiteit. ‘Duitsland werkt op onze
zenuwen omdat het deugdzaam is’, stond er in Le Monde.
Merkwaardig genoeg kwamen de felste reacties uit Engeland (geen lid van de
eurozone). Zelfs in de nuchtere Financial Times, waarin columnist Martin Wolf
schreef: ‘Duitsland zegt “nein”. Wat de Duitse regering in feite zegt, is dat de eurozone
een groter Duitsland moet zijn.’ En de kop boven een ander artikel in die krant
beschuldigde Angela Merkel van ‘bijziendheid’.
De Duitse bondskanselier wordt de laatste tijd wel vaker vergeleken met haar
voorganger Helmut Kohl, die het offer van de D-mark bracht om Frankrijks
instemming met de Duitse hereniging te krijgen - al zette hij door dat er een stevig
Stabiliteitspact kwam, dat de euro, die in de plaats van de D-mark zou komen, onder
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sterke discipline zou stellen (waar een latere bondskanselier, Gerhard Schröder,
spoedig tegen zou zondigen).
Ook alweer in de Financial Times werd betoogd dat Kohl handelde uit een diep
historisch besef, terwijl Merkel een technocraat is. Er zou aan toegevoegd kunnen
worden dat Kohl, die geschiedenis had gestudeerd, niet ver van de Franse grens is
opgegroeid en de natuurwetenschapper Merkel in de DDR, die elke
verantwoordelijkheid voor de misdaden van het Derde Rijk afwees - in een heel
andere sfeer dus.
Ook wordt Merkel wel verweten dat zij zich zou laten leiden door de overweging
dat in mei deelstaatverkiezingen in Rijnland-Westfalen worden gehouden. Als haar
partij, de CDU, verliest, verliest zij tevens de meerderheid in de Bondsraad, wat haar
het regeren nog moeilijker zou maken. Een overweging die iedere politicus zal kunnen
begrijpen, maar die bij Merkel blijkbaar geen rol mag spelen.
Deze factoren van persoonlijke en binnenlands-politieke aard zijn belangrijk, maar
niet doorslaggevend. Doorslaggevend is dat Duitsland na 65 jaar eindelijk een normale
medespeler geworden is, van wie geen speciaal gedrag meer verwacht kan worden.
Een natuurlijk proces, en zolang het niet, zoals Nederland en Frankrijk in 2005, een
Europese ontwikkeling met zijn ‘nee’ blokkeert, kan het niets kwalijk genomen
worden.
Dit wil echter niet zeggen dat er niets aan de hand is. Andere landen, decennialang
gewend aan Duitse meegaandheid en vrijgevigheid, zullen wellicht moeite hebben
met Duitslands normalisering, vooral als die inhoudt dat zij, als zij de euro willen
behouden, zich zullen moeten onderwerpen aan een straffe monetaire discipline,
waaraan zij niet gewend zijn.
Maarten Schinkel ziet in deze krant (30 maart) zich al een scheidslijn in Europa
aftekenen: de noordelijke landen - Finland, Duitsland, Nederland, misschien
Oostenrijk - ‘houden er overschotten op na, terwijl de zuidelijke landen tekorten
hebben’. Zou dit leiden tot een uiteenvallen van de eurozone? Bart Sturtewagen
vraagt in De Standaard (23 maart): ‘De euro heeft Duitsland nodig, maar heeft
Duitsland de euro wel nodig?’
Dát is de vraag. Om politieke redenen zal Duitsland waarschijnlijk wel zo lang
mogelijk aan de euro willen vasthouden. Het zal zeker niet de verantwoordelijkheid
op zich willen nemen een breuk met zijn partners te forceren. De vraag is of het
Duitse volk, dat niet meer of minder deugdzaam is dan andere volken, bereid zal
blijven voor het behoud van de euro zwaardere offers te brengen dan de andere. Via
de stembus zal het zich daarover te eniger tijd uitspreken. Democratie werkt niet
altijd ten voordele van de Europese integratie.
NRC Handelsblad van 08-04-2010, pagina 7

Het einde van een periode?
Wanneer zich binnen een organisatie schandalen voordoen, is de eerste reactie van
die organisatie: zwijgen en de rijen sluiten! Dit was de reactie van het Nederlandse
leger in Indonesië, toen geruchten over excessen tegen de burgerbevolking
doordrongen tot de media. Het was de reactie van de studentencorpora wanneer in
de groentijd de zaak uit de hand was gelopen.
's Werelds grootste organisatie is de Rooms-Katholieke Kerk. Tot zover dus is er
niets abnormaals aan de hand wanneer haar reactie op de berichten over seksueel
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misbruik van haar toevertrouwde jongens door priesters was: eerst ontkennen, dan
bagatelliseren en anderen de schuld geven, maar niet toegeven en om vergeving
vragen.
Zo zag de paus, in zijn tot dusver enige uitspraak over de schandalige toestand,
de oorzaak in de ‘secularisatie van de Ierse samenleving’. (Want hij had het alleen
over Ierland en maakte geen gebruik van de gelegenheid om meteen zulke schandalen
in de Duitse, Nederlandse, Amerikaanse en andere kerken te veroordelen.)
En in zijn aanwezigheid noemde kardinaal Sodano, deken van het college van
kardinalen, de berichten over die schandalen ‘roddels’ en vergeleek zijn hofpredikant
ze met ‘de donkerste periode van het antisemitisme’ (een uitspraak waarvoor hij zich
later verontschuldigde). De kerk slaat terug vanuit haar ‘benauwde veste’. De
organisatie moet tot elke prijs behouden blijven.
Dat is allemaal nog begrijpelijk bij organisaties met een werelds doel, maar hoe
rijmen zulke reacties zich met de opdracht van een organisatie die ten doel heeft de
boodschap van Christus te verspreiden, de man die gezegd heeft: ‘Ieder die zijn leven
zal willen behouden, die zal het verliezen’?
En hoe is de weigering schuld te belijden in overeenstemming te brengen met het
‘mea culpa, mea maxima culpa’, dat de gelovigen belijden in de mis, beginnend met
het woord Confiteor (= ik belijd)? Het antwoord is dat wat voor de gelovigen geldt,
niet voor de organisatie, de kerk zelf, geldt. De eerste neiging is de priester, niet zijn
slachtoffer te beschermen.
Deze ontaarding van de oorspronkelijke roeping signaleerde Carry van Bruggen
al in haar Prometheus, dat in 1919 verscheen: ‘Met het christelijk beginsel is het
gedaan als de christelijke kerk zegeviert - in de christelijke organisatie gaat het
christelijk individualisme, dat is de essentie, het wezen van het christendom, ten
onder.’
Maar heeft de paus, het hoofd der kerk, dan geen invloed op deze gang van zaken?
Hij komt zelf uit de organisatie voort. Zij is zijn wereld en denkwereld. Slechts
enkelen is het gegeven de koers te veranderen, zoals paus Johannes XXIII, die in
1962 het Tweede Vaticaanse Concilie bijeenriep, waarvan de huidige paus al in 1983
zei: ‘Wat wij met het concilie bedoeld hebben, is in zijn tegendeel omgeslagen.’
In bijna al zijn beslissingen zien we dan ook pogingen om het aggiornamento (=
bij de tijd brengen) terug te draaien: de mis in het Latijn wordt weer toegelaten; de
joden worden op Goede Vrijdag weer tot bekering gemaand; kritisch bijbelonderzoek
wordt ontmoedigd; de protestantse kerken zijn geen eigenlijke kerken.
Daarbij komt dat Benedictus XVI liever boeken schrijft dan het hoofd van een
organisatie is. ‘Hij is de professor gebleven die denkt dat, als een vraagstuk goed
omschreven is, het al half opgelost is’, zegt de aartsbisschop van Poitiers, Albert
Rouet, in een opmerkelijk vrijmoedig gesprek met Le Monde (4/5 april).
De interne communicatie binnen het Vaticaan laat dan ook te wensen over.
Niemand had de paus blijkbaar gewaarschuwd voordat hij in 2006 in Regensburg
een rede hield die onbedoeld grote verontwaardiging bij de moslims wekte. En toen
de paus toenadering zocht tot een geëxcommuniceerde sekte, onder wie een bisschop
die ‘Auschwitz’ ontkende, moest de kardinaal die zich met deze zaken bemoeit, dit
uit de pers vernemen. De paus is, kortom, een weltfremde man, zelfs geïsoleerd in
de caves du Vatican.
Maar dit zijn bijkomstigheden, die de kwaal alleen maar verergeren. De kwaal is
dat de kerk zich belaagd voelt in een wereld waar secularisatie en relativisme heersen.
Vandaar dat, aldus monseigneur Rouet, ‘de geringste twijfel op het gebied van exegese
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of moraal als godslastering wordt gebrandmerkt en er een klimaat van ongezond
wantrouwen heerst. Het zijn tekenen van een gesloten wereld, het is catastrofaal.’
Sterke woorden van een bisschop! Soortgelijke woorden hebben we nog niet van
een Nederlandse prelaat vernomen. Van een Belgische daarentegen wel. In zijn eerste
paashomilie zei de nieuwe aartsbisschop van Mechelen, André-Joseph Léonard (een
Franstalige, die heel goed Nederlands spreekt):
‘Door een schuldig stilzwijgen heeft men vaak de voorkeur gegeven aan de reputatie
van sommige kerkleiders in plaats van aan de misbruikte kinderen.’ Hun misdrijven
in de doofpot stoppen ‘zou, vooral in de kerk, nooit, nooit, nooit mogen gebeuren.
Dat gaat helemaal in tegen de diepste waarden van het christelijk geloof: eerbied
voor de mensen, vooral als ze kwetsbaar zijn, wanneer ze klein zijn, wanneer ze
zichzelf niet kunnen verdedigen.’
Zullen deze moedige woorden - moedig omdat ze Rome waarschijnlijk onwelkom
zijn - het proces kunnen keren?
Zijn Franse broeder, aartsbisschop Rouet, is niet optimistisch: volgens hem maakt
christendom-uit-traditie plaats voor christendom-uit-overtuiging. ‘Tegenover nieuwe
religies en tegenover de secularisatie doen de mensen geen beroep meer op het heilige.
De kerk dreigt een subcultuur te worden.’
Maar ook een subcultuur kan bedreigd worden. Persoonlijk zou monseigneur Rouet
geen bezwaar hebben tegen getrouwde priesters, maar hij zou ze niet kunnen betalen.
Zo wordt de kerk ook nog door de platte materie belaagd. Volgens monseigneur
Rouet heeft de kerk ‘het einde van een periode’ bereikt. Inderdaad hebben gebrek
aan openheid en bankroet de val van eerdere wereldrijken veroorzaakt.
NRC Handelsblad van 15-04-2010, pagina 7

Vooruitgang ontsnapt aan alle voogdij
Voor een recensent is niets moeilijker dan een bundel artikelen van diverse schrijvers
te bespreken, ook wanneer ze over hetzelfde onderwerp gaan. óf het wordt een soort
inhoudsopgave, want elke bijdrage afzonderlijk bespreken zou te veel ruimte kosten:
óf het wordt een eigen essay over het onderwerp, met hier en daar een verwijzing
naar het boek.
Wat de bundel Conservatieve vooruitgang betreft, heeft de redactie van de vrijdagse
boekenbijlage de oplossing gezocht in een interview dat Pieter van Os had met Thierry
Baudet, die, met Michel Visser, redacteur was van dit onlangs bij Bert Bakker
uitgegeven boek, dat twintig artikelen over (niet: van ) min of meer bekende
conservatieve denkers (onder wie drie Nederlanders) bevat (Boeken, 9 april).
Zelf zal ik dit niet nog eens dunnetjes overdoen. Ik bepaal mij vooreerst tot de
titel: Conservatieve voortuitgang. Op het eerste gezicht lijkt dit een innerlijke
tegenspraak, maar dat is niet zo. De samenstellers zeggen het al in hun woord vooraf:
‘Ten onrechte wordt de conservatief soms beschouwd als iemand die tegen alle
verandering is of terug wil in de tijd. Wie dit doet, verwart conservatief met
“regressief”. Conservatief staat niet tegenover progressief, maar tegenover
revolutionair’ (links of rechts, voeg ik eraan toe).
Dit is juist. Vooruitgang is op zichzelf een neutraal begrip, waar je niet voor of
tegen kunt zijn. Vooruitgang is, zeker in de westerse cultuur, inherent aan die cultuur
(Karl Max zag in het kolonialisme zelfs vooruitgang). Een conservatief zoals
Tocqueville beschouwt de vooruitgang als een gegeven, waar je niet tegen vechten
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kunt, maar dat je op z'n hoogst in goede banen kunt leiden. Zelf geen democraat, zag
hij in de democratie een verschijnsel van de vooruitgang.
Democratie is dus een fase in de vooruitgang, in de evolutie - een fase die het
tegenwoordig geslacht toevallig beleeft en over 't algemeen graag wil behouden. Of
dat lukt is de vraag, want van de vooruitgang kunnen zich ook machten meester
maken die het minder goed met ons voorhebben. ‘Pogroms zijn zo oud als het
christendom, maar zonder spoorwegen, telegraaf en gifgas zou er geen Holocaust
zijn geweest’, schrijft de filosoof John Gray in zijn boek Straw Dogs: thoughts on
humans en other animals.
De Holocaust als teken van vooruitgang? Gruwelijk gedachte! Maar de in zijn tijd
door alle progressieven vereerde filosoof Jean-Paul Sartre dacht er ook zo over. In
een interview met Le Nouvel Observateur zei hij in 1975 (vijf jaar voor zijn dood):
‘...dacht u dat de farao's niet graag vijftig miljoen vijanden hadden vermoord! Ze
deden dat alleen niet omdat ze het niet konden. Het feit dat men dat vandaag wel
kan, zou bijna een reden kunnen zijn voor optimisme, want het is een aanwijzing dat
er op een bepaald niveau vooruitgang is.’ Het hangt er dus van af of vooruitgang in
‘goede’ of ‘slechte’ handen komt.
Zo komen wij op de ethische vraag: maar is er dan helemaal geen vooruitgang in
's mensen morele ontwikkeling? Ook hier blijft de conservatief sceptisch: als in de
twintigste eeuw midden in Europa, in het ‘land der dichters en denkers’, miljoenen
in de ban konden komen van een demon, die zes miljoen joden vermoordde, dan
mag je op z'n minst een vraagteken zetten achter het geloof in de zedelijke
vooruitgang. De verleidbaarheid van de mens is enorm.
John Gray beschouwt dan ook (in een recent interview met Der Spiegel) het idee
van de vooruitgang in de geschiedenis als een seculaire versie van het geloof in de
voorziening. Dan heeft hijzelf nog een voorkeur voor ‘het echte religieuze geloof’,
dat tenminste als ‘nuttige dam tegen de menselijke hybris’ kan dienen. Intussen raast
de vooruitgang door. De huidige crisis, met haar nog onbekende politieke gevolgen,
is er een symptoom van. ‘Fundamentele ontwikkelingen, vooral gerelateerd aan de
informatietechnologie, hebben ons uit ons evenwicht gebracht. De samenleving
ondervindt dit als unheimisch - een woord dat in geen Duits woordenboek te vinden
is -, omdat deze nieuwe werkelijkheid nog geen basis heeft in een aangepaste
maatschappelijke ordening’, schrijft Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance en
financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, in Spui, magazine voor de
alumni van die universiteit.
De vooruitgang gaat snel, ja steeds sneller. Individu en samenleving kunnen die
versnelling niet meer bijbenen. Wat twee eeuwen lang als een bevrijdende
ontwikkeling werd gezien, dreigt een onbeheersbaar verschijnsel te worden. Dat is,
naar ik heb begrepen uit een bespreking in Le Monde, een van de conclusies van
Beschleunigung: die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne van de
socioloog-filosoof Hartmut Rosa.
Kan die ontwikkeling nog geremd worden? Rosa schetst vier scenario's, waarvan
hij het zwartste als het waarschijnlijkste beschouwt: ‘een razende ren naar de afgrond’,
die op z'n hoogst dictaturen nog kunnen stoppen. Maar kunnen zij het (gesteld dat
ze het zouden willen)? Het lijkt er veeleer op dat de vooruitgang ontsnapt aan alle
voogdij, een eigen, immanente dynamiek heeft gekregen. Die ich rief, die Geister,
Werd' ich nun nichts los.
Toegegeven, een weinig optimistisch scenario. Het is prettiger zich te vermeien
in het vooruitzicht van een steeds rooskleuriger toekomst, in de lendemains qui
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chantent van de Franse communisten. Maar wie heeft ooit beweerd dat het
conservatieve wereldbeeld optimistisch is? Pessimisme heeft in elk geval dit voordeel:
de pessimist kan niet ontgoocheld raken. Het kan alleen nog maar meevallen.
NRC Handelsblad van 22-04-2010, pagina 7

Welke boel bij elkaar houden?
‘Soft? Dat ben ik echt he-le-maal niet’ (Job Cohen in Algemeen Dagblad, 24 april).
‘Ach, ik ben een verschrikkelijke softie’ (Wouter Bos in Volkskrant magazine, 24
april). Het zou verkeerd, en ook onbillijk, zijn op grond van deze uitspraken een
tegenstelling tussen de vorige en de nieuwe leider van PvdA te construeren. Cohen
sprak over zichzelf als beleidsman, Bos als vader van drie kinderen. Maar curieus is
het wel.
Over Bos hoeven we het niet meer te hebben. Hij heeft voorlopig de politiek
verlaten, en in de Volkskrant vertelt hij hoe hij tot dit besluit gekomen is. Cohen
daarentegen, hoewel vijftien jaar ouder, is de komende man. Ja, velen zien in hem
een soort messias. In de peilingen gaan de cijfers voor de PvdA omhoog, die voor
SP en PVV omlaag.
Zelf ben ik ook, toen ik hoorde dat Cohen Bos zou opvolgen, even gaan twijfelen
of ik op 9 juni niet ook op de PvdA, of liever op Cohen, zou gaan stemmen. Zijn leus
‘de boel bij elkaar houden’ behoort immers ook tot het gedachtengoed van velen die
niet sociaal-democraat zijn. Zij staat in elk geval in radicale tegenstelling tot de
polarisatie uit de jaren '60 en '70, waar veel PvdA'ers nog met weemoed aan
terugdenken.
In het interview in het AD komt Cohen nog eens op dit thema terug. ‘Ik leg de
nadruk op het overbruggen van verschillen. Die worden in Nederland uitvergroot,
en mensen worden daarop afgerekend. Dat is precies wat ik niet wil. Verschillen zijn
er om te overbruggen. Niet door ze onder tafel te vegen, wel door te kijken hoe we
elkaar kunnen helpen.’ En: ‘Niet uitsluiten, maar insluiten. Binden. Luisteren.’
Wie is daar niet voor - zeker in tijden van crisis? Polarisatie, het zoeken en
onderstrepen van verschillen is goed, ja nodig, in het intellectuele debat, maar maakt
het in de politiek moeilijk tot besluiten te komen. Daar komt het, zeker in een
coalitieland als Nederland, aan op geven en nemen, schikken en plooien, wat de
intellectueel (behalve als hij een softie is) zo tegenstaat.
Ook een conservatief kan zich in Cohens leuze vinden, want het conservatisme
is, zoals Thierry Baudet en Michiel Visser in de onlangs verschenen bundel
Conservatieve voortuitgang betogen, ‘veeleer een manier van kijken dan een strikte
leer; een perspectief dat andere perspectieven niet hoeft uit te sluiten’. Juist omdat
het geen ideologie is, kan het zich verenigen met elementen uit ‘oplossingsfilosofieën’
als liberalisme en socialisme.
In de Volkskrant van 24 april bespreekt Wim Bossema het laatste boek van de
historicus Tony Judt, die ‘vurig pleit voor een rehabilitatie van de verzorgingsstaat
en de sociaal-democratie’ (die door de ‘Derde Weg’ van Tony Blair, Gerhard Schröder
en Wim Kok verwaterd zijn). Een soort links conservatisme dus? Waarom niet?
‘Linkse behoudzucht’ (een onjuiste vertaling van conservatisme), zo geeft Bossema
Judts gedachten weer, ‘is beter dan de roep om verandering als doel op zichzelf. Het
doet er niet toe of die zucht tot verandering komt van radicale linkse jongeren uit de
jaren '60 of van neoliberaal rechts. De kwalijke gevolgen lijken op elkaar: uitholling
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van regels, neergang van het onderwijs en het terugdringen van de overheid.’ Ook
dat kan een conservatief onderschrijven, want hij is niet dogmatisch tegen elk
overheidsingrijpen.
Judts gedachten doen denken aan het socialisme van Jacques de Kadt (1897-1988),
van wiens werk Cohens broer Floris, historicus der natuurwetenschappen, een groot
bewonderaar is en die de nieuwe leider van PvdA ook wel niet onbekend zal zijn.
Een politiek denker als De Kadt in zijn beste tijd was, heeft het Nederlandse
socialisme sindsdien niet gekend. Den Uyl bewonderde hem ook, al was hij het niet
altijd met hem eens.
Behoort Cohen tot dit soort socialisten? Misschien. Zeker is dat hij een
voortreffelijk mens is en een goed bestuurder (hoewel: die Noord-Zuidlijn?), maar
je stemt niet alleen op de man, maar ook op zijn partij. En daar beginnen mijn
aarzelingen. Heeft de PvdA in 1977, na een verkiezing die haar tien zetels winst
bezorgde, niet de kans gezien haar toenmalige ikoon, Joop den Uyl, een tweede
kabinet door de neus te boren?
Ja, maar dat was 33 jaar geleden, hoor ik al zeggen, nu hebben we met een andere
PvdA te maken. Ik ben daar niet zo zeker van. Dat zij Uruzgan als excuus gebruikte
om uit het kabinet-Balkenende IV te lopen en daarmee Nederlands reputatie als
betrouwbare partner schade heeft berokkend, zit me nog steeds dwars. Hier liggen
nog onbeantwoorde vragen.
Maar die vragen kunnen beter door een sociaal-democraat zelf geformuleerd
worden. In het maartnummer van Socialisme en Democratie schrijft J.Th.J. van den
Berg, oud-hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de universiteiten van Leiden
en Maastricht, oud-lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en oud-voorzitter van de
Wiardi Beckman Stichting, dat:
‘... het smaldeel van de PvdA in het kabinet nog wel een keer erg zijn best (zal)
moeten doen om aan belangstellenden in en buiten de partij uit te leggen dat de
weigering om mee te werken aan voortzetting van Nederlandse betrokkenheid (in
Afghanistan) niet alleen een kwestie was van “afspraak is afspraak”, laat staan van
vaderlands provincialisme, maar van wijs internationaal beleid (...). Een zichzelf
respecterende sociaal-democratische partij kan het zich niet veroorloven in de hoek
van de provinciaalse introvertheid terecht te komen.’
Hoe zou Cohen hierover denken? Zal hij die breuk met de CDA die heeft geleid
tot de val van het kabinet, verdedigen of zal hij, zichzelf trouw, ‘de nadruk op het
overbruggen van verschillen’ leggen, kortom: de boel bij elkaar proberen te houden?
Hij is nu verantwoordelijk geworden voor het bij elkaar houden van de boel in zijn
partij, en die kan wel eens in tegenspraak komen met de boel in het land. Anders
gezegd: zal hij meer partijman dan bestuurder zijn?
NRC Handelsblad van 29-04-2010, pagina 7

‘Taal is niet onschuldig’
Wat de vicepresident van de Raad van State te zeggen heeft, trekt meestal de aandacht.
Hij bekleedt dan ook de op één na hoogste functie in ons staatsbestel en kan zeggen
wat het staatshoofd vaak zelf niet kan. Ook dit jaar hebben de media aandacht
geschonken aan de Algemene Beschouwingen, die aan het eigenlijke Jaarverslag
van de Raad voorafgaan en van zijn hand zijn.
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Wanneer ik daarop terugkom, is dat niet om in doublures te vervallen, maar om
één passage eruit te lichten die mij bijzonder opviel. Het in Nederland, volgens Tjeenk
Willink, ‘vervagend besef’ van onze eigen staatsrechtelijke tradities schrijft hij onder
andere toe aan ons ‘gebrek aan talenkennis’.
Ons gebrek aan talenkennis! En dat terwijl wij ons juist beroemen op onze
talenkennis, een waan waarin wij door beleefde buitenlanders, die we maar al te
graag geloven, gesterkt worden. Maar nee, gebrek aan talenkennis heeft bijvoorbeeld
gemaakt ‘dat de Franse en Duitse bronnen van onze rechtsgeschiedenis letterlijk
gesloten boeken zijn geworden’. Onze bijna uitsluitend op Amerika gerichte
belangstelling is daar debet aan.
Dat ‘gebrek aan talenkennis is een van de (onbedoelde) neveneffecten van de
onderwijsvernieuwingen en van de eenzijdige sociaal-culturele gerichtheid op de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk’. Die onderwijsvernieuwingen zijn,
zo mag ik er misschien aan toevoegen, meestal door PvdA-ministers ingevoerd. Maar
kunnen we ons dan niet behelpen met vertalingen uit het Frans en Duits? ‘Vertaling
in het Engels van Franse en Duitse (rechts)bronnen is onvoldoende substituut. Taal
is niet onschuldig. De Nederlandse staatkundige identiteit lijkt door dit alles, meer
dan de staatkundige identiteit van andere landen in Europa, te zijn aangetast.’ En dit
tast ten slotte, volgens hem, ook de Nederlandse invloed in Europa aan.
Dit is slechts een van de gevolgen van de bijna uitsluitende concentratie van het
onderwijs op de Engelstalige wereld. Studenten - in welk vak dan ook - kun je geen
boeken in het Frans of Duits meer voorschrijven. Die talen kennen ze niet - ook niet
passief. Daarvoor is vaak het Engels in de plaats gekomen - veelal gebrekkig Engels.
Aansluiting bij de Engelstalige wereld wordt daarmee ook niet gediend.
Deels ideële, deels commerciële motieven liggen aan deze oriëntatie ten grondslag.
Gehoopt wordt er studenten (veelal uit ontwikkelingslanden) mee naar Nederland te
halen. Dit wordt ook als een soort van ontwikkelingssamenwerking beschouwd. Maar
die studenten gaan liever direct naar Amerika en Engeland, zodat wij genoegen
moeten nemen met de tweede en derde garnituur.
Zo sluit Nederland zich af van de wereld - in de eerste plaats van zijn naaste buren:
Frankrijk en Duitsland, en dat terwijl er vrijwel consensus over bestaat dat Nederlands
toekomst in Europa ligt - zeker na het einde van de Koude Oorlog, dat ons minder
afhankelijk heeft gemaakt van Amerika. Dit is een van de verschillen tussen zelfbeeld
en werkelijkheid waaraan Nederland zo rijk is. Ander voorbeeld: de PvdA, die zich
een bij uitstek internationalistisch denkende partij waant, dwingt Nederland zich
eenzijdig uit Uruzgan terug te trekken.
Om op ons ‘gebrek aan talenkennis’ terug te komen: de verleiding van een korte
excursie kan ik niet weerstaan. Twee weken geleden beweerde ik hier dat het Duitse
woord unheimisch in geen Duits woordenboek te vinden is. Dat wil zeggen: het staat
niet in mijn woordenboek (Van Gelderen, vijftiende druk, 1980). In sommige andere
woordenboeken staat het blijkbaar nog wel, en daar krijgt het de betekenis van: niet
inheems, vreemd, terwijl Nederlanders het vaak gebruiken in de betekenis van
griezelig, maar dat is in het Duits: unheimlich.
Mijn kennis van het verschil tussen unheimisch en unheimlich dank ik aan mijn
voortreffelijke lerares Duits op het gymnasium. Ze wees er ook op dat Nederlanders
altijd spreken (spraken?) over Rücksack, terwijl het Rucksack moet zijn. Iets van het
onderwijs op het gymnasium, dat tegenwoordig als een eliteschool wordt beschouwd
- ik zat inderdaad met de dochter van de sociaal-democratische voorman Koos Vorrink
en de zuster van W.F. Hermans in de klas - is toch bij mij blijven hangen.
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Maar ja, ik ben geen Huizinga, die, blijkens zijn correspondentie, even gemakkelijk
in het Duits als in het Engels en Frans aan zijn collega's schreef, terwijl hij toch maar
vier maanden aan één buitenlandse universiteit, die in Leipzig, had gestudeerd. Toen
was de wetenschap nog echt Europees. (Huizinga schreef overigens ook twee boeken
over Amerika.)
Maar kunnen we niet met vertalingen volstaan? Hermans maakte zich eens vrolijk
over een hoogleraar die een vertaling van Marx had gemaakt, waarin het woord
ermitteln, dat vaststellen; ontdekken, vinden en een onderzoek instellen betekent,
steevast vertaald werd met bemiddelen, en het deelwoord ermittelt met bemiddeld.
Zelfs van Marx - toen de hoge mode aan de universiteiten - moeten de studenten een
merkwaardig beeld hebben gekregen.
Maar terug naar de verheven beschouwingen van de vicepresident van de Raad
van State. Hij schrijft ook: ‘Misschien is het publieke en politieke debat over Europa
in Nederland daarom zo slecht ontwikkeld omdat ook het publieke en politieke debat
over de staat zo mager is. (...) Staatsrecht wordt teruggedrongen door bestuursrecht
en bestuurskunde door bedrijfskunde.’ Waar bestaat, in de Kamer, nog belangstelling
voor en kennis van het staatsrecht? Bij de kleine christelijke partijen. Reden om tegen
verhoging van de kiesdrempel te zijn.
NRC Handelsblad van 06-05-2010, pagina 7

Wie en wat herdenken wij?
Om de een of andere raadselachtige reden verschijnen er op Hemelvaartsdag geen
kranten; op Goede Vrijdag daarentegen wél, terwijl, naar mijn lekenoordeel, de dag
van Jezus' dood aan het kruis - het kruis dat het symbool van de hele christenheid is
geworden - hoger in de christelijke waardenhiërarchie zou moeten staan dan de dag
waarop Jezus ten hemel gestegen is, een feit waarvan de historiciteit bovendien meer
betwist wordt dan die van het andere.
Hoe het ook zij - als gevolg van deze ondoorgrondelijke beschikking verscheen
deze rubriek vorige week niet. Dit gaf mij de gelegenheid de actuele gebeurtenissen
van een nog grotere afstand te bekijken en overdenken dan zelfs in een wekelijks
verschijnende rubriek mogelijk is. Zo had ik de gelegenheid de foto's goed te bekijken
die de paniek toonden die ook leek te zijn ontstaan onder de voorste
hoogwaardigheidsbekleders op de Dam als gevolg van de verstoring van de twee
minuten stilte op 4 mei.
De zo koningsgezinde Telegraaf gaf op 6 mei een paginabrede foto, boven de kop
‘Hulde aan Koningin’, die de indruk geeft van een uiteenstuivende rij: sommigen
blijven als versteend staan, kijkend in de richting waar het geluid vandaan komt;
anderen zoeken, verschrikt, een goed heenkomen. Bijzonder opvallend is, in het
midden van de foto, een grote, zware man die, als een bulldozer, naar voren stormt,
een paar dames opzij stotend.
De koningin wordt onder de arm genomen door een oudere heer, waarschijnlijk
een veiligheidsagent (verre opvolger van de legendarische Sissink, die haar moeder
placht te beschermen?) terwijl prins Willem-Alexander, met van de schrik opgetrokken
schouders, zijn moeder achterna holt, evenals premier Balkenende. Deze foto stond,
zij het in een kleiner formaat, ook in onze krant.
Op foto's die seconden laten zijn genomen, verschijnt plotseling een jongere
veiligheidsagent die de kroonprins in de goede richting leidt. Prinses Máxima, die
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op de eerste foto niet te bekennen was, komt in beeld, zo te zien zonder beschermer.
De grote, zware man loopt nu, bedaarder, voor beiden uit. Was hij misschien ook
een veiligheidsagent, wiens taak het was de weg te banen voor de vorstelijke
personages?
In dat geval ging onder de ogenschijnlijke paniek een meesterlijke regie schuil.
Die onttrekt zich echter aan het oog van de oppervlakkige krantenlezer, maar ook
aan dat van de geroutineerden. Zo toonde de Frankfurter Allgemeine zo'n foto onder
de kop: ‘Bomben (!) panik beim Kriegsopfergedenken’ en met het onderschrift:
‘Abruptes Ende der Schweigeminute: Auch die Königlichen Hoheiten konnten sich
dem tumultarischen Geschehen nicht entziehen.’ Kortom, de foto's geven niet de
indruk van: als één man achter de koningin.
Ongetwijfeld zal de paniek op de Dam aanleiding geven tot grondige heroverweging
van de wijze waarop de traditionele herdenking van de doden op 4 mei sinds jaren
gehouden wordt. Overwogen zou zelfs kunnen worden of de Dam daarvoor wel de
juiste plaats is: het nationaal monument is aan drie kanten eng omsloten door
gebouwen, wat alleen al in veiligheidsopzicht geen gunstige plek lijkt.
Persoonlijk heb ik altijd iets tegen dat monument gehad. Ik vind die fallische zuil
lelijk, maar dat is een kwestie van smaak. Bovendien vind ik de achtergrond niet
waardig voor een monument dat geacht wordt een plaats van bezinning te zijn;
afhankelijk van de gezichtshoek zie je op de achtergrond staan hotel Krasnapolsky,
de Bijenkorf of de ABN Amro-bank.
Hoe hebben de vroede vaderen van een generatie geleden ooit die plaats kunnen
kiezen? Er is iets kneuterigs in de Nederlandse cultuur - een voormalig koninklijk
paleis staat dan ook op de Haagse Kneuterdijk - die te maken heeft met 's lands
ontstaan als republiek. Die cultuur gunde de latere koningen de weidsheid niet die
zich elders in Europa zo uitbundig uit in alleeën, pleinen en monumentale gebouwen.
Bovendien: die kosten allemaal zo veel! We zijn, Huizinga zei het al, een door en
door burgerlijk volk. Nee, dan staat het beeld van Zadkine, dat het bombardement
van Rotterdam op 14 mei 1940 moet symboliseren, op een betere plaats.
Er is nog een ander bezwaar aan het monument. Ogenschijnlijk dient het de
herdenking van de doden van de Tweede Wereldoorlog. De plechtigheid op 4 mei,
dag waarop - althans in Nederland - die oorlog eindigde, bevestigt dit. Maar in
werkelijkheid is het ook bedoeld ter herdenking van de gesneuvelden in
controversiëlere oorlogen: Indonesië, Korea en andere gebieden waar Nederlandse
militairen ingezet zijn. Dat maakt de concentratie die elke herdenking eist moeilijk.
Wie of wat herdenken we eigenlijk?
Die vraag doet zich ook voor met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Wie
heeft die oorlog nog meegemaakt - bewust en als volwassene die verantwoordelijkheid
droeg (al was het slechts die van vader of moeder die een jong gezin door de
Hongerwinter moest zien te slepen)? Die mensen lopen op z'n minst tegen de negentig,
en over een paar jaar zijn ze dood.
De rest moet het doen met verhalen over die oorlog, en die verhalen dragen nog
sterk het stempel van twee personen: koningin Wilhelmina, die geloofde in de mythe
van één heldenvolk, en Lou de Jong, die ons een moralistisch zwart-witbeeld van de
oorlog meegaf. De werkelijkheid was anders, maar wie herdenkt graag een volk
waarvan de grote meerderheid, zoals trouwens ook elders, alleen maar probeerde te
overleven?
Beter lijkt dus herdenking op de vele plaatsen waar werkelijk geleden en waar
werkelijk verzet gepleegd werd: bijvoorbeeld bij de Dokwerker op het Amsterdamse
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Waterlooplein of in Westerbork of op de plekken waar verzetsmensen of gijzelaars
werkelijk hun leven voor de goede zaak hebben verloren. Daar worden geen verhalen
of mythes herdacht.

Twee correcties:
Koningin Juliana's veiligheidsagent heette niet Sissink, maar Sesink; de Dokwerker
staat niet op het Waterloo-, maar het Jonas Daniël Meijerplein (20 mei jl.)
NRC Handelsblad van 20-05-2010, pagina 7

Bondgenootschap zonder vijand?
Wanneer de president van de Council on Foreign Relations in New York zegt dat de
trans-Atlantische relatie op dit ogenblik ‘veel minder betekent dan zij ooit sinds de
jaren dertig heeft gedaan’, dan moet aan deze krasse uitspraak meer waarde gehecht
worden dan alle soortgelijke uitspraken die sinds het einde van de Koude Oorlog ook, tot vervelens toe, in deze rubriek - gedaan zijn.
Waarom? Omdat de Council jarenlang de intellectuele broedplaats in geweest van
de Amerikaanse buitenlandse politiek zoals president Roosevelt en zijn opvolgers
(tot aan Bush jr.) die hebben gevoerd. Het Marshallplan en de NAVO zijn er de
vroege producten van. De elite van Amerika's oostkust (van Virginia over New York
tot en met New England) heeft altijd meer opengestaan tegenover Europa dan de rest
van het land.
Daarom betekent het iets wanneer Richard Haass, de tegenwoordige president van
deze Council, zo'n uitspraak doet (in de Financial Times van 13 mei). De invloed
van het zogenoemde East-Coast Establishment mag dan afgenomen zijn en president
Obama mag dan meer Europees gezind zijn dan zijn voorganger, ook hij heeft te
maken met de tektonische verschuivingen die zich de laatste twintig jaar hebben
voltrokken - en niet ten voordele van Europa.
Wat zegt Haass nog meer om zijn stelling te schragen? ‘Het Europese project is
aan het zinken.’ De Griekse crisis is daar slechts het laatste bewijs van. Het ‘snel
verouderende Europa’ zal niet lang's werelds grootste economie blijven. Het idee
van Europa's eenheid spreekt niet meer tot de verbeelding van vele Europeanen. En
Haass herhaalt het woord van minister van Defensie Gates, die van Europa's
‘demilitarisatie’ sprak, de onwil van de meeste Europese landen meer te besteden
aan hun defensie.
Dat zal gevolgen hebben voor de NAVO. Zeker, het einde van de Koude Oorlog
had al de betekenis van dit Amerikaans-Europese bondgenootschap verminderd,
maar Europa's zwakte maakt het er voor de Amerikanen niet aantrekkelijker op er
nog veel in te investeren, te minder nu andere hemelstreken belangrijker en soms
gevaarlijker zijn geworden.
Nogmaals: het is al eerder gezegd, maar wanneer iemand als Haass dit zegt, dan
is er niet veel fantasie voor nodig zich voor te stellen hoe er in het Congres over
gedacht wordt. Maar wat ziet Haass als alternatief voor Amerika? Het zal coalitions
of the willing smeden, waaraan soms Europeanen zullen meedoen, ‘maar zelden of
nooit zullen de VS naar hetzij de NAVO hetzij de EU als zodanig kijken’.
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Dit oordeel valt samen - Haass noemt dit ‘meer dan een beetje ironisch’ - met het
advies dat een adviescommissie onder leiding van Madeleine Albright (president
Clintons minister van Buitenlandse Zaken) heeft uitgebracht over de strategie die de
NAVO de komende jaren moet volgen. Jeroen van der Veer, oud-president van de
Koninklijke, was er vicevoorzitter van.
Er staan wijze dingen in haar rapport, bijvoorbeeld dat de NAVO zich zoveel
mogelijk moet beperken tot haar kerntaak: het verdedigen van de veiligheid van de
28 lidstaten. ‘De NAVO is een regionale speler, geen speler op het wereldtoneel.’
Daaruit valt op te maken dat zij in een toekomstig Bosnië misschien nog wel een
taak heeft, maar in een toekomstig Afghanistan minder. Daarnaast moet de relatie
met Rusland worden aangehaald. Dat advies zal waarschijnlijk in landen als Polen
en de Baltische staten, die zich nog door dat land bedreigd voelen, niet voetstoots
gevolgd worden. Moeten zij dan maar ‘naar dat besef toegroeien’, zoals Van der
Veer zegt in het interview met Petra de Koning in deze krant (17 mei)? Je zou het
hun niet kwalijk mogen nemen als deze raad hen zou doen denken aan president
Chiracs sermoen in 2003 dat ‘zij een goede gelegenheid aan zich voorbij hebben
laten gaan hun mond te houden’.
Het zal moeilijk zijn één veiligheidsconceptie te bedenken voor een
bondgenootschap waarvan sommige leden zich bedreigd voelen en andere niet. Op
den duur kan zo'n verschil fataal voor de NAVO zijn, te meer wanneer bedacht wordt
dat de VS haar in de eerste plaats zien als een instrument voor interventie in crises
over de hele wereld (Afghanistan bijv.), wat op steeds meer onwil stuit bij alle
Europeanen.
Wat betekent de situatie als door Haass geschetst voor Nederland (voor zover het
een keus heeft)? Redacteur Menno Tamminga constateerde in deze krant (15 mei)
dat de Nederlandse politieke en zakenelite in ‘denken en doen steeds Angelsaksischer
georiënteerd raakte’, terwijl zijn economie steeds meer met Duitsland vervlecht raakt,
zoals weer blijkt tijdens de huidige eurocrisis: hier is Nederland het (met Oostenrijk
en Finland) eens met Duitsland.
Inderdaad geeft de oriëntatie van onze elites op Amerika, evenals de fameuze
‘Atlantische reflex’, niet meer de betekenis weer die Amerika nog voor ons heeft.
Mensen die nog zweren bij de International Herald Tribune - zeker, een goede krant,
maar sterk op het nieuws uit Amerika gericht - lopen achter. Laten ze eens een Duits
dag- of weekblad nemen, en als ze liever Engels dan Duits lezen (Frans kennen de
meeste hunner, als gevolg van de onderwijshervormingen, al helemaal niet), dan zijn
de Financial Times en The Economist, die Amerikaans en ander nieuws meer in een
verhouding geven die beantwoordt aan onze realiteit, uitstekende alternatieven.
Nederland heeft geen andere keus dan zich aan te passen aan het continent waar
het toevallig deel van uitmaakt. Helaas is eenheid op dit continent ver te zoeken. Dit
dwingt Nederland tot de keus die het meest in overeenstemming is met zijn belangen,
ook als zijn sympathieën elders zouden liggen.
NRC Handelsblad van 27-05-2010, pagina 9

Een niet verstuurde brief
Hoe komt het dat het dekolonisatieproces van Nederlands-Indië - nu Indonesië - zo
uit de hand is gelopen dat er twee oorlogen - eufemistisch ‘politionele acties’ genoemd
- voor nodig zijn geweest om het te voltooien en dat ook daarna het proces zo is
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blijven doorzieken dat het bijvoorbeeld nog in 1995 het bezoek van koningin Beatrix
aan Indonesië belastte?
Hoe komt het dat, terwijl andere mogendheden, zoals Engeland, Frankrijk en zelfs
Portugal, in hun ex-koloniën een culturele erfenis hebben achtergelaten, die zich
onder andere hierin uit dat hun talen daar nog altijd de linguae francae zijn en
respectievelijk Londen, Parijs en Lissabon hun metropolen, Nederland daar in
Indonesië niet in geslaagd is, het misschien niet eens geprobeerd heeft? Dat waren
enkele van de vragen waarmee mijn rubriek zich in haar beginjaren bezighield. Dat
waren toen nog min of meer actuele vragen, want dat dekolonisatieproces lag pas
ongeveer tien jaar achter ons. Ik kreeg op die artikelen dan ook vrij veel reacties vooral van oud-Indische ambtenaren, die het proces aan den lijve hadden meegemaakt.
Onder de oud-ambtenaren die reageerden, was ook dr. H.J. van Mook, die in 1945
de laatste gouverneur-generaal was opgevolgd (zij het onder niet precies dezelfde
titel) en dus een belangrijke rol in dit proces had gespeeld. In 1948 werd hij door de
nieuwe aangetreden minister van Overzeese Gebiedsdelen, Sassen, die op een tweede
militaire actie aanstuurde, met een kattebelletje aan de dijk gezet.
Nu heb ik de lange brief die Van Mook mij begin 1961 naar aanleiding van twee
van mijn artikelen schreef, nooit ontvangen, omdat hij hem nooit voltooid en verstuurd
heeft. Dr. Tom van den Berge, die bezig is aan een biografie van Van Mook, heeft
die onvoltooide brief gevonden in zijn nalatenschap. Laat ik er een paar passages uit
citeren, die een licht werpen op de houding die Nederland tegenover de buitenwereld
innam en, vrees ik, vaak nog inneemt.
In mijn eerste artikel had ik geschreven dat de bewindslieden die zich tussen 1945
en 1949 geconfronteerd zagen met een opstand in Indonesië, misschien ‘te weifelend,
te angstvallig zijn geweest in de erkenning van het nationalisme als een kracht
waarmee wij rekening moesten houden’ en dat, voor zover zij daar wél enig begrip
voor hadden, daarop ‘eerder ethisch dan politiek’ reageerden.
Van Mooks antwoord hierop luidt: ‘In dat gezelschap, zo gequalificeerd, voel ik
mij niet thuis.’ Zijn ‘hoofdbezwaar’ tegen het regeringsbeleid is juist zijn
angstvalligheid, waarvan ‘niet alleen ons beleid in Indonesië het slachtoffer is geweest
(...) en nog grotendeels is gebleven’ (dus in 1961 nog).
‘Die aan lafheid grenzende angstvalligheid deed mij eens aan de regering schrijven
dat zij de - toen nog haalbare - politiek jegens Indonesië nimmer verkondigde, alleen
maar bij gelegenheid en dan aarzelend verdedigde. (...) Dezelfde angstvalligheid
noopte mij telkens nieuwe wegen te zoeken tot oplossing van het Indonesische
vraagstuk, waarbij ik telkens stuitte op een halfslachtigheid die geen enkele oplossing
ten einde durfde denken of voeren, met misschien als resultaat een val van het kabinet
of minister.’
Van Mook voorziet dat Nederland ook in Nieuw-Guinea, dat in 1961 nog niet aan
Indonesië was overgedragen, overstag zal moeten gaan. Maar als dat gebeurt, ‘moet
men dat zeker niet doen onder buitenlandse druk’. En dat is precies wat in 1962 zou
gebeuren: onder druk van president Kennedy, die in 1961 Eisenhower was opgevolgd,
moest Nederland, dat zijn macht schromelijk had overschat, ook deze positie opgeven.
Wat de andere door mij opgeworpen vraag betreft, waarom Nederland, in
tegenstelling tot Engeland, Frankrijk en zelfs Portugal, er niet in geslaagd was een
culturele erfenis in Indonesië achter te laten, antwoordt Van Mook met de volgende
zin (die niet helemaal loopt, maar hij had die niet voltooide en niet verstuurde brief
kennelijk ook nog niet gerevideerd):
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‘...als men dan over een honderd tot tweehonderd jaar terugziet, dan beseft men
dat overzeese gebieden in Nederland (...) - althans bij volk en regering - noch het
Franse gevoel van missie om de beginselen van de “onvoltooide revolutie” in de
wereld uit te dragen of alle “inlanders” op Parijs georiënteerde Fransen te maken,
noch het Britse imperiale besef (...) dat het spreiden van de pax britannica over de
onontwikkelde volken dezer aarde als een natuurlijk recht en een natuurlijke opdracht
beschouwde.’
Of Nederland misschien ook had gefaald door als kolonisator niet voldoende
Indonesiërs op te leiden voor verantwoordelijke functies - iets wat de Britten en
Fransen wél hadden gedaan - was ook een vraag die ik had gesteld. Van Mooks
antwoord luidt:
‘Wij waren wonderen van administratief beheer en organisatievermogen - maar
ook dat leidde tot (...) een veel groter percentage Nederlanders en Indische
Nederlanders in de middelbare en hogere rangen dan bijv. in India of Birma -;
efficiënte, maar voorzichtige bestuurders, zeer middelmatige regeerders. Kan men
zich verwonderen (...) dat de overmaat van Nederlanders in de leiding van overheid
en bedrijfsleven werd gevoeld als een deksel op de langzaam aan het koken rakende
pot?’
Van Mook noemt enkele cijfers: in 1938 was 60 procent van het middelbaar en
92,5 procent van het hoger overheidspersoneel Nederlands. Op een totaal van ongeveer
65 miljoen Indonesiërs hadden in 1939/40 slechts 105.000 leerlingen Nederlands als
leervak, en dat werd nog als te veel beschouwd, ‘omdat niet iedere abituriënt een
passend (emplooi?) zou krijgen’.
Slotsom: ‘Misschien kan men veel van dit alles toeschrijven aan de omstandigheid
dat wij eigenlijk te zwak waren of ons te zwak voelden om zulk een miljoenenrijk
in een tijd van gisting en emancipatie te leiden.’ Nu, te zwak voelden we ons niet.
Het bezit van een groot koloniaal rijk heeft juist tot een voortdurende zelfoverschatting
geleid - tot op de dag van vandaag.
NRC Handelsblad van 03-06-2010, pagina 9

Imploderende democratie?
Tweede Kamerverkiezingen 2010
Gisteren heeft de democratie gesproken. Over haar uitspraak, en de gevolgen ervan,
staat de rest van de krant vol. Laten we daarom hier de democratie zelf ter sprake
brengen en, meer in het bijzonder, de vraag of ook zij misschien behoort tot de vele
eindige verschijnselen die de geschiedenis der mensheid heeft getoond, die als gevolg
van inwendige oorzaken, zo niet ten einde zijn gekomen, dan toch, soms met behoud
van de naam, onherkenbaar zijn veranderd.
De vraag is niet zo gekunsteld, want in de, historisch gezien, erg korte tijd van
twintig jaar zijn wijzelf getuigen geweest van de mutatie, zelfs de verdwijning, van
zulke verschijnselen. In Europa zijn de Sovjet-Unie en het communisme ondergegaan,
meer als gevolg van innerlijke tegenstrijdigheden dan van uitwendige druk of
tegenstand.
In China bestaat het in naam nog wel, maar heeft het in feite plaatsgemaakt voor
een kapitalisme dat meer trekken gemeen heeft met dat uit Marx' en Dickens' tijd
dan met de westerse verzorgingsmaatschappijen. Het aandeel dat lonen en salarissen
in het bruto nationaal product innemen, is van 1983 tot 2005 gedaald van 57 naar 37
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procent en sindsdien statisch gebleven. De duurzaamheid van het experiment lijkt
bedreigd.
En de grote winnaar van de Koude Oorlog, het kapitalisme zelf? In zijn Hochburg,
de Verenigde Staten, heeft de staat in 2008 - nog tijdens het regime van Bush jr. banken door een injectie van vele miljarden van de ondergang moeten redden, en
kort daarna de auto-industrie. In andere landen, onder andere Nederland, is hetzelfde
gebeurd. De zege van het kapitalisme is kortstondig en, op z'n minst, hol gebleken.
En nog is het niet herrezen uit zijn zelfgegraven graf.
Doen zich in de niet-economische en niet-politieke wereld soortgelijke
implosieverschijnselen voor? Medio jaren zestig voorspelde Derek de Solla Price,
hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan Yale, dat de fenomenale groei die de
natuurwetenschap de laatste 250 jaar had meegemaakt, niet eeuwig kon duren. Op
een goed ogenblik zou de exponentiële curve in een logistische curve overgaan en
een plafond bereiken, zo zij niet als een golf over zichzelf heen zou slaan.
Dit eindpunt lijkt nog niet bereikt, maar wel vermeerderen de tekenen zich dat
deze ontwikkeling ontsnapt aan de menselijke beheersing, zo zij niet, omgekeerd,
de mens steeds meer gaat beheersen. In de informatietechnologie bijvoorbeeld staat
het vrije woord onder druk. En in de Tweede Kamer maakt minister Verhagen,
zichtbaar voor iedereen, de indruk liever te twitteren dan naar het debat te luisteren.
Is het dan zo vreemd om, althans bij wijze van hypothese, de vraag op te werpen
of niet ook de democratie gevaar loopt te imploderen als gevolg van overinformatie
en overexposure? De afgelopen verkiezingscampagne gaf genoeg aanleiding tot die
vraag. Bereiken de eindeloze debatten, vooral op de televisie, hun doel: de burger
beter te informeren? Of gaan de voortdurend herhaalde mantra's over
koopkrachtplaatjes, hypotheekrenteaftrek enzovoort, hem juist vervelen en haakt hij
af? In dat geval doet de democratie, die een redelijk geïnteresseerde en geïnformeerde
burger vooronderstelt, zichzelf de das om.
Xandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, brengt dit goed
onder woorden in het nummer van 3 juni: ‘Als de verschillende politieke partijen
ergens een cordon sanitaire omheen zouden moeten leggen, dan is het om het
televisiedebat. De kiezer heeft recht op informatie, is het tegenargument. Ja, de kiezer
heeft recht op informatie. Is dan niet de belangrijkste les dat politiek meer is dan een
wedstrijd vliegen vangen, jij-bakken retourneren en oneliners slingeren?’
En als die debatten nog maar gingen over zaken die de wereld werkelijk in spanning
houden. Maar nee, Europa kwam niet ter sprake, evenmin als de Griekse crisis (die
ons miljarden kost), het klimaat of Afghanistan, terwijl de verkiezingen juist nodig
waren omdat het kabinet over dit breukpunt gevallen was. Conclusie: de democratie
keert de mensen naar binnen, versterkt de illusie dat Nederland het wel alleen afkan,
terwijl iedereen weet dat dit niet zo is. Deze nationaliserende (eerder dan
nationalistische) trend was al eerder gebleken: bij het neen van 2005 tegen de
Europese ‘grondwet’. Ook het ohne mich van de PvdA inzake Afghanistan kan
daaronder gerangschikt worden. Bij een partij die ideologisch het internationalisme
toegedaan is, is die desolidarisatie bijzonder opmerkelijk. Eigen volk eerst! (Maar
die leus ligt besloten in een democratie die zich vrijwel uitsluitend nationaal kan
uiten.)
Als geconstateerd zou moeten worden dat de democratie de nationale noch de
internationale problemen waartegenover zij zich gesteld ziet aankan, dan is de
tegenvraag natuurlijk: wat dan? De democratie is al eerder in crisis geweest. Fascisme
en nationaal-socialisme zijn voortgekomen uit zo'n crisis en konden, anders dan
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generaals of kolonels die elders de macht grepen, rekenen op grote steun onder het
volk (ook in de arbeidersklasse).
Maar de geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde wijze. Evenmin is het
verschijnsel tot Nederland beperkt, al maakt het grote aantal partijen die naar de
volksgunst dingen, de verwarring bij kijker/kiezer hier misschien groter dan elders
en heeft de ontzuiling gemaakt dat ons land minder bestand is tegen de verleidingen
van het populisme (waarvan ook fascisme en nationaal-socialisme uitingen waren)
dan het in de crisisjaren van de jaren dertig was. Een onbedoeld gevolg van de door
liberalen én socialisten vurig gewenste ontzuiling. De mens is minder redelijk dan
zij dachten.
NRC Handelsblad van 10-06-2010, pagina 11

Volkswijsheden
Algemeen wordt de grote zege van Wilders als de verrassing van de verkiezingen
van 9 juni beschouwd. Maar dat was zij alleen voor hen die de opiniepeilingen
geloofden, die eerder stagnatie of zelfs achteruitgang van de PVV hadden voorspeld.
Toegegeven, voor wie geen politieke neus of Fingerspitzengefühl hebben - en dat
hebben de meesten onzer niet - boden de peilingen het enige houvast.
Maar de werkelijke verrassing van die zege was dat de winst van de PVV zich
niet langer bepaalde tot de grote steden met hun grote bevolking van allochtonen,
maar zich nu had uitgestrekt over gebieden waar weinig Marokkanen of Turken te
bekennen zijn: streken als Limburg, Oost-Groningen, Oost-Zeeuws-Vlaanderen,
delen van West-Brabant en de kop van Noord-Holland.
Hier moeten andere motieven een rol hebben gespeeld. Voelen die streken zich
uithoeken van het land, verwaarloosd dus? Is hier de wrok jegens Den Haag, ja,
jegens ‘Holland’ er groter dan elders? Limburgers herkennen in Wilders natuurlijk
de landgenoot (hoewel Zuid-Limburgers iemand die uit Venlo of daarboven komt,
nauwelijks als echte Limburger schijnen te beschouwen). Hoe het ook zij, dit vraagt
om verklaring.
Wat ook om verklaring vraagt - en wat voor mij de eigenlijke verrassing van 9
juni was (hoewel wél door de peilingen voorspeld) - was de grote overwinning van
de VVD. De volkswijsheid wil immers dat in tijden van economische crisis de mensen
links stemmen en niet rechts?
En de crisis die we nu meemaken, heeft bovendien het geloof in de vrije markt
zwaar aangetast. Pijlers van het kapitalisme moesten door de Staat van de ondergang
gered worden of stortten in. En is de VVD niet juist de partij van de vrije markt en
van de kapitaalkrachtigen? Hoe is het te verklaren dat zij juist in deze tijd de grootste
partij van het land werd?
Dit ongehoorde verschijnsel moet in 't bijzonder links verbijsteren - links dat zegt
de verschoppelingen der aarde te vertegenwoordigen. Oud-minister voor
Ontwikkelingssamenwerking Koenders gaf uiting aan die verbijstering: ‘De
economische crisis kwam van rechts. Dan moet links minimaal gelijk of groter zijn.
Het is idiotie dat de VVD zo groot is geworden.’
De bijna twee miljoen die op de VVD hebben gestemd voor idioot te verklaren is
natuurlijk gemakkelijk, zo niet gemakzuchtig. Een serieuzere verklaring geven Gerrit
Voerman en Paul Lucardie in de krant van 11 juni. Zij vinden het ook ‘opmerkelijk
dat de VVD niet in verband werd gebracht met de kredietcrisis, die toch door veel
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waarnemers geweten wordt aan een gebrek aan toezicht op, of aan
verantwoordelijkheidsgevoel bij bankiers en beleggers - een wereld waar de VVD
goede banden mee heeft.’ Maar: ‘Tot geluk van de liberalen werd de crisis [...] niet
meer als probleem van de banken, maar als probleem van de overheid geduid: de
overheid gaf te veel geld uit en moest het tekort terugdringen. In dit frame kon de
VVD haar imago als bezuiniger en voorstander van een kleinere staat weer oppoetsen’,
geholpen door een meesterlijke campagnevoering.
Het is een verklaring, maar toch niet helemaal bevredigend. Dit verklaart toch niet
voldoende waarom de VVD, die in 2008 nog in een door Voerman en Lucardie
aangehaalde peiling naar 13 zetels was teruggezakt, in twee jaar tijds tot 31 zetels is
gestegen? Dieper liggende factoren moeten ook in het spel zijn geweest.
‘Duitsland is het enige Europese land waar puritanisme populistisch is. Angela
Merkel ziet in bezuinigingen en hogere belastingen een middel om stemmen te
winnen’, schreef de Financial Times op 9 juni. Nu, in de ogen van het buitenland,
wordt gewoonlijk Nederland, eerder dan Duitsland, geassocieerd met puritanisme
of calvinisme. Maar dit als verklaring van de liberale zege aan te voeren zal wel een
intellectuele tour de force zijn. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de welvaart
zo algemeen is geworden dat steeds meer mensen iets te verliezen hebben. Wat zij
gewonnen hebben, willen ze natuurlijk behouden, zo zij het niet zelfs willen
vermeerderen. Hier hebben zij de steun van de PvdA en andere linkse partijen minder
nodig. In zoverre is de winst van de VVD heel natuurlijk en dus verklaarbaar.
Maar ook deze verklaringen hebben veel van volkswijsheden of duimzuigerij. Wél
lijkt de liberale overwinning Nederland nog steviger te plaatsen ten noorden van de
lijn die zich steeds sterker in Europa aftekent: tussen een spaarzaam noorden (onder
Duitse leiding) en een zuiden (onder Franse leiding) dat, de monetaire politiek als
een instrument van de Staat beschouwend, gauwer de beurs trekt.
Van deze internationale implicaties zal Mark Rutte zich voorlopig wel niet veel
aantrekken (zo hij daar ooit enige belangstelling voor mocht hebben gehad). Zijn
aandacht zal de komende tijd vrijwel uitsluitend op het binnenland zijn
geconcentreerd: hoe een kabinet te vormen dat, zoals de wereldcrisis eist, zo stabiel
mogelijk is?
Kan de geschiedenis Rutte, die per slot van rekening afgestudeerd historicus is,
daarbij behulpzaam zijn? Een parallel met de vorige crisis - die van de jaren dertig,
toen links nauwelijks profiteerde van de ellende, maar de bezuiniger Colijn wel - is
te vergezocht. De tijden zijn wel echt anders.
Iets dichterbij is de naoorlogse periode, die dertien jaar lang gedomineerd werd
door een coalitie tussen de twee grootste partijen: de Katholieke Volkspartij en de
PvdA. Gedurende tien van die dertien jaar - tussen 1948 en 1958 - leverde de PvdA
met Drees de premier - ook tussen 1948 en 1952, toen zij niet de grootste partij was.
Romme, de grote man van de KVP, regeerde liever vanuit de Kamer, zoals trouwens
ook Oud (VVD).
Een voorbeeld voor Rutte? En voor Cohen, die per slot van rekening de boel bij
elkaar wil houden? Maar ja, dan moeten ze eerst de boel in eigen partij bij elkaar
weten te houden. En dat is lastiger dan het zestig jaar geleden was.
NRC Handelsblad van 17-06-2010, pagina 7

De lokettist beslist
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‘Wel placht de Nederlandse courantenlezer in zijn bladen uitvoerige correspondentiën
te lezen omtrent wat er in de wereld voorviel, doch hij was eraan ontwend geraakt
zich de vraag te stellen, laat staan te beantwoorden, welke invloed buitenlandse
gebeurtenissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen van het eigen
land.’
Het is de vraag of de Nederlandse krantenlezer zich ooit die vraag heeft gesteld,
maar in zijn algemeenheid gaat wat de historicus H.Th. Colenbrander in 1920 schreef,
nog op. Althans: op grond van de reacties die ik in de loop der jaren op mijn stukjes
heb gekregen, meen ik te kunnen zeggen dat de Nederlandse lezer nog steeds wat er
buiten onze grenzen gebeurt misschien wél met belangstelling volgt, maar zich zelden
afvraagt wat dit voor hemzelf en zijn land betekent. Wat dat betreft, zijn we nog
altijd neutraal.
Anders is het met zaken als religie, moraal, koningshuis en taal. Dan grijpt de lezer
vlug de pen of stuurt hij, tegenwoordig, een e-mailtje. Die zaken gaan hem persoonlijk
aan. Vooral taal - iedereen gebruikt taal en heeft er dus een mening over. Dat heb ik
laatstelijk weer gemerkt toen ik iets aanhaalde wat de vicepresident van de Raad van
State in het laatste jaarverslag had geschreven. Mr. H.D. Tjeenk Willink meent in
ons land een ‘vervagend besef’ van staatsrechtelijke tradities waar te nemen en schrijft
dit onder andere toe aan ons ‘gebrek aan talenkennis’. Dat gebrek is ‘een van de
(onbedoelde) neveneffecten van de onderwijsvernieuwingen en van de eenzijdige
sociaal-culturele gerichtheid op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk’ ten koste van de kennis van het Frans en het Duits.
Deze opmerking, door mij geciteerd, lokte nu veel reacties uit, meestal instemmend.
Niet allemaal. Zo schreef Jan Brinkhof, tot begin van dit jaar Utrechts hoogleraar in
het recht van industriële eigendom, op grond van zijn ervaringen (die niet beperkt
waren tot zijn eigenlijke specialisme) dat Frans plaats zou moeten maken voor Engels.
Ook van Duitse rechters zouden wij veel kunnen leren. Verder verwees hij mij naar
zijn afscheidsoratie van 26 januari jl.
Hierin betoogt Brinkhof dat de Nederlandse rechtspraak, het juridisch onderwijs
en onderzoek ‘beter zou(den) moeten aansluiten bij de Europese realiteit’. Lange tijd
‘gingen wij ervan uit dat wij in Nederland, wat betreft het recht en de wijze waarop
recht werd gesproken en gedoceerd, in de best denkbare wereld leefden. [...]
Uiteindelijk was Nederland de maat.’ En nog steeds is, vreest hij, een ‘zekere
zelfingenomenheid’ de Nederlandse juristen niet vreemd. Daarentegen hebben,
volgens hem, de ‘lagere en hoogste rechters in zowel Duitsland als Engeland van het
begin een open, naar buiten gerichte houding gehad. Zij hebben zich steeds gericht
op de (Europese) verdragen en waren bereid hun eigen traditionele opvattingen ter
discussie te stellen en, zo nodig, op te geven.’ Het Franse model, waarmee het
Nederlandse nog steeds ‘een grote gelijkenis’ heeft, is echter gesloten. ‘In de
beslissingen zijn geen verwijzingen opgenomen naar buitenlandse uitspraken.’
Dat is nog geen reden om geen kennis te nemen van die beslissingen. Kennis van
het Frans blijft dus belangrijk, althans nuttig. In elk geval: ‘De vraag is niet te
vermijden of wij in Nederland op het gebied van het civiele recht in het vergelijkend
onderzoek in Europa goed scoren.’
Of Brinkhofs betoog helemaal als antwoord kan dienen op dat van Tjeenk Willink,
dat het vervagend besef van de staatsrechtelijke tradities als uitgangspunt had, is een
vraag die ik, bij gebrek aan de nodige bevoegdheid, onbeantwoord moet laten. Mijn
rubriek is vaak niet meer dan een doorgangsluik, waarbij de lokettist beslist wat
interessant genoeg is om door te geven.
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Misschien minder interessant, maar toch wel curieus is wat ik onlangs in de
memoires van de sociaal-democratische politicus M. van der Goes van Naters (Met
en tegen de tijd) las: ‘Dit gehele staatkundige evolutieproces vindt men het best
beschreven bij de Franse schrijvers. Ik meen dat men tegenwoordig aan staatsrecht
en staatskunde doet zonder hen te kennen. Idioot gewoon!’ Elders schrijft hij dat
onze juristen ‘het verdommen om Frans te leren en te lezen. Een ramp, een
verduistering van ons rechtswezen, staat voor de deur.’ Tjeenk Willink zal het daar
wel mee eens zijn, al zal hij zich waarschijnlijk anders uitdrukken.
In hetzelfde artikel van 6 mei waarin ik Tjeenk Willinks commentaar vermeldde,
noemde ik ook Huizinga, die, ‘blijkens zijn correspondentie, even gemakkelijk in
het Duits als in het Engels en Frans schreef, terwijl hij toch maar vier maanden aan
één buitenlandse universiteit, die in Leipzig, had gestudeerd’.
Een andere lezer stuurde mij daarop de tekst van een brief die Huizinga in 1934
schreef aan de filosoof Julien Benda naar aanleiding van diens Discours à la nation
européenne, waarin hij een aanval had gelanceerd op de Romantiek. Huizinga stelt
daartegen dat er ook een ‘goede en vruchtbare Romantiek’ bestaat. Nu gaat het die
lezer niet om de inhoud van het debat, maar om één zin in Huizinga's betoog, waarvan
hij zich afvraagt of Huizinga daarin niet een valse tegenstelling creëert. Eerst mijn
vertaling:
‘Vergeet u niet dat, als de Fransen, na gedurende eeuwen de gevende partij te zijn
geweest, op hun beurt de geest van de Germaanse volken hebben kunnen verdiepen,
dan is dat dank zij de Romantiek.’ Nu het origineel: ‘N'oubliez donc pas que, si les
Français, après avoir été durant des siècles la partis donnante, ont pu approfondir à
leur tour l'esprit des peuples germaniques, ce fut grâce au romantisme.’
Het is misschien geen mooi Frans, maar taalkundig gaat het er volgens mij mee
door. Maar is de logica van zijn gedachtengang smetteloos? Is er een tegenstelling
tussen de Fransen als ‘gevende partij’ en de Fransen die de geest van andere volken
hebben kunnen verdiepen?
Horatius vroeg zich af of zelfs de goede Homerus niet soms wel eens indutte
(quandoque bonus dormitat Homerus). Dit zou onze grote Huizinga toen misschien
ook overkomen zijn.
NRC Handelsblad van 24-06-2010, pagina 9

Het kantelmoment nabij?
Iedereen is het weleens overkomen: je krijgt een idee, je denkt dat het origineel is,
je schrijft er een stukje over, en dan kom je vanaf dat ogenblik allerlei tekenen tegen
waaruit blijkt dat je idee helemaal niet zo origineel is. Het klassieke voorbeeld is dat
van Darwin, die de evolutieleer had bedacht, en dan moest merken dat een tijdgenoot,
Alfred Russel Wallace, los van hem, op hetzelfde spoor zat.
Toeval. Nee, 't zat in de lucht, zeggen we dan. Ik had onlangs een soortgelijke
ervaring. Drie weken geleden lanceerde ik de hypothese van de ‘imploderende
democratie’. Niet zo'n gewaagde hypothese, want we hebben nog maar kortgeleden
de implosie van het communisme meegemaakt, en op dit ogenblik vertoont het
kapitalisme, dat door de staat gered moet worden, tekenen van implosie.
Zou er met de taal ook zoiets aan de hand zijn? Dat idee had ik nog niet gehad,
maar ik kreeg een brief van de neerlandicus Joop van der Horst, hoogleraar aan de
universiteit van Leuven, die meent dat de Europese standaardtalen aan het imploderen
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zijn. Dat woord gebruikt hij weliswaar zelf niet, maar wel spreekt hij van het
verbleken, verkruimelen, wegebben en -smelten van de westerse taalcultuur, en wel
in hoog tempo.
Hij verwijst naar zijn boek Het einde van de standaardtaal: een wisseling van
Europese taalcultuur (2008). In dit boek, dat ik intussen las, werkt hij deze these
nader uit. Maar eerst: wat is een standaardtaal? Standaardtalen zijn een uiting van
de Renaissance, die de talloze gesproken talen verdeelde in enkele talen (Frans, Duits,
Italiaans enz.) waarvan het kenmerk was dat het schrijftalen waren. Zij werden de
norm. De gesproken talen bleven daarvan afwijken.
Een voorbeeld van zo'n afwijking tekende Karel van het Reve eens op uit de mond
van de criminoloog prof. Bonger, die hij op een college had horen zeggen: ‘De
theologie hebben wij niets mee te maken’, terwijl de standaardtaal eist dat wij zeggen
(en zeker schrijven): ‘Met de theologie hebben wij niets te maken.’
Het keurslijf van de schrijftaal heeft het ongeveer vier eeuwen volgehouden. In
het midden van de 19de eeuw begon er verzet tegen te komen. Bekend is de uitspraak
van Multatuli: ‘Ik leg mij toe op 't schrijven van levend Hollands. Maar ik heb
schoolgegaan.’ Met andere woorden: de school heeft de levende talen - en dialecten
- gesmoord.
Ook van wetenschappelijke kant kwam er verzet. Zo hield de taalkundige Taco
Roorda in 1855 een lezing voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen Over
het onderscheid tusschen spreektaal en schrijftaal. Daarmee wekte hij zo'n beroering
dat zijn tekst niet mocht verschijnen als publicatie van de Akademie. Want anders
‘stort het gehele gebouw onzer grammatica ineen’.
Maar sinds ongeveer 1970 kondigde zich langzamerhand het einde van de
standaardtaal aan. De moderne communicatiemiddelen zoals telefoon, grammofoon,
film en televisie hadden al de traditionele middelen als boek, krant en brief
verdrongen. En bloggers en twitters doen dit nog veel meer. (Overigens heeft volgens
The Economist van 26 juni het weblog, na een bijna verticale groei tussen 2004 en
2008, zijn hoogtepunt ook al bereikt - teken van naderende implosie?)
De razendsnelle veranderingen in het sociale landschap hebben er het hunne toe
bijgedragen. Hele volksgroepen bereiken nu de universiteit, iets waarvan een vorige
generatie niet eens kon dromen. Zij brengen hun eigen talen mee, waaraan het
onderwijs zich min of meer moet aanpassen. Met gemak wordt overgeschakeld op
het Engels en is het grammaticaonderwijs afgeschaft. Kortom, ‘taal is minder
belangrijk geworden’.
Van der Horst spreekt van een ‘grote omwenteling’. Er is volgens hem ‘veel meer
aan de hand dan dat slechts de taal verandert’. Dat heeft ze altijd gedaan en zal ze
blijven doen. Nee, ‘we zitten middenin een complete wisseling van taalcultuur’. Zelf
is hij, geboren in 1949, met de standaardtaal opgegroeid, maar ‘vervanging door iets
anders (al houd ik mijn hart vast), brengt niet noodzakelijk iets slechters’.
De door hem gesignaleerde verschijnselen kunnen inderdaad met een implosie
vergeleken worden, en hij ziet aanwijzingen dat de verschillende implosies - ik had
ook vermeld dat Derek de Solla Price ruim veertig jaar geleden al had voorspeld dat
de exponentiële groei van de wetenschap niet eindeloos kon doorgaan - niet los van
elkaar staan.
Als om dit te bevestigen spreekt de Italiaanse filosoof Alessandro Baricco (van
wie ik, eerlijk gezegd, nooit gehoord had), in een interview met Bas Heijne in de
Boekenbijlage van 25 juni, van een ‘fundamentele verschuiving in ons besef van wat
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een beschaving is’, een ‘mutatie die onze cultuur ingrijpend aan het veranderen is’,
en wel in ‘een tempo dat niet eindeloos vol te houden is’. Het kantelmoment nabij?
Ongetwijfeld zullen zulke veranderingen ook hun repercussies in de politiek vinden.
Misschien dat de zware nederlaag die het CDA bij de verkiezingen van 9 juni heeft
ondergaan - vooral in de traditioneel rooms-katholieke gebieden - daar een voorproefje
van was. Maar met deze achtergrond zullen Rutte, Cohen, Halsema en Pechtold zich
dezer dagen wel niet bezighouden. En Wilders, de grootste profiteur van een andere
implosie - die van het gezag van de rooms-katholieke kerk en, als afgeleide, van het
CDA?
NRC Handelsblad van 01-07-2010, pagina 7

Van emancipatie tot expansie
Een Vlaamse collega vertelde mij eens dat ik doorga voor de enige Nederlander die
zich interesseert voor België. Waarom? Omdat ik zo nu en dan in deze rubriek De
Standaard citeer. Het eerste is sterk overdreven, maar het is waar dat ik al jaren die
in Brussel gemaakte, Nederlandstalige krant lees.
Waarom ben ik daarmee begonnen? Omdat ik vond dat ik iets moest weten van
ons buurland. Als dat ooit zou uiteenvallen - en over die mogelijkheid had een Franse
diplomaat mij al dertig jaar geleden eens onderhouden - dan zou dat gevolgen hebben
voor het interne evenwicht in Europa, dus ook voor Nederland. Maar over België
dachten (en denken) de Nederlanders zelden. (Een uitzondering: in 1993 stuurde
minister Kooijmans een interessante notitie naar de Tweede Kamer over de
Nederlands-Belgische betrekkingen. Nooit meer iets van gehoord.)
Als heel in het begin bij mij, onder invloed van de historicus Geyl, ook iets van
een Groot-Nederlandse illusie mocht hebben meegespeeld, dan ben ik van die
romantiek gauw genezen. Ik heb gemerkt dat eenheid van taal niet hetzelfde is als
eenheid van cultuur, en zelfs in de taal lijken Vlamingen en Nederlanders de laatste
tijd gescheiden wegen te gaan. Hun zenders ondertitelen over en weer hun teksten.
De laatste halve eeuw heeft Vlaanderen zich geëmancipeerd van een bigot,
achterlijk en in eigen land achteruitgesteld volk tot een van de meest welvarende en
dynamische regio's van Europa, die de wet stelt in België, en Nederland steeds minder
als voorbeeld neemt. Deze success story is grotendeels aan het Nederlandse bewustzijn
voorbijgegaan, dat zich meer druk maakte over de emancipatie van verre volken.
Nu de Vlaamse dynamiek Vlaamse expansie blijkt te worden - de Volkskrant,
Trouw, Algemeen Dagblad en Het Parool zijn sinds 2009 in handen van de Vlaamse
Persgroep van Van Thillo - en nu de Vlaming Peter Vandermeersch hoofdredacteur
van NRC Handelsblad wordt, kun je je zelfs afvragen of hier niet de wet van de
remmende voorsprong aan het werk is.
Volgens die door de marxistische historicus Jan Romein bedachte wet gaat een
land dat als eerste een nieuwe uitvinding toepast, er niet gemakkelijk toe over later
op nieuwe uitvindingen over te schakelen. Voorbeeld: Londen, dat als eerste gaslicht
had geïntroduceerd, bleef er lang aan vasthouden, terwijl andere wereldsteden al op
elektriciteit waren overgegaan.
Met andere woorden: zou Nederland, dat jarenlang vóór liep op Vlaanderen, hebben
zitten slapen, althans niet gemerkt hebben wat er vlak over de grens, en nog wel bij
taalgenoten, aan de hand was, totdat het zich plotseling gedwongen zag grote delen
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van zijn kwakkelende pers aan Vlamingen toe te vertrouwen? Het is mogelijk. Ook
voor mij kwam dit als een grote verrassing.
Gemakkelijk zal die overgang niet gaan. Het voordeel is dat de nieuwe meesters
taalgenoten zijn. Maar, zoals gezegd, taal is niet hetzelfde als cultuur. ‘Die
Nederlanders hebben een heel andere bedrijfscultuur dan wij. Die laten zich niet
zomaar de mond snoeren. Met die Hollanders is Vandermeersch nog niet klaar’, zegt
een collega van hem in De Standaard van 3 juli, en een andere noemt ‘de Nederlandse
redacteurs erg eigenwijs’.
Ben van der Velden, oud-redacteur van NRC Handelsblad, heeft in Het Financieele
Dagblad van 2 juli de tegenaanval geopend: ‘De benoeming van Vandermeersch
maakt een definitief einde aan een prachtig journalistiek product.’ ('t Is dat Van der
Velden oud-redacteur is, anders zou ik zeggen: laat die lofprijzing aan een ander
over.) Maar zijn eigenlijke vrees gaat dieper.
Hij ziet Vandermeersch' benoeming als een verdere stap in een proces dat al jaren
aan de gang is: de geleidelijke slechting van de muur tussen commercie en redactie.
Vandermeersch is er trots op dat hij bij De Standaard die muur heeft gesloopt: ‘Ik
heb ervoor gezorgd dat de marketeers in het hart van de redactie zaten.’ Het zijn zij
die de krant moeten verkopen.
Einde dus van de redactionele onafhankelijkheid? De overgrote meerderheid van
de redactie in Rotterdam is daar blijkbaar niet bang voor, want zij heeft voor
Vandermeersch gestemd. Je kunt daarin dan ook iets anders zien dan een capitulatie,
namelijk een einde aan een soms aan dedain grenzende onverschilligheid jegens de
lezer, die per slot van rekening de krant moet kopen.
Dat tijdperk heb ik nog in volle bloei meegemaakt. Ik heb een hoofdredacteur
gekend die lezersbrieven stelselmatig onbeantwoord liet. Misschien lag er nog iets
van die arrogantie besloten in het hoofdartikel waarin NRC Handelsblad op 1 oktober
1970 zichzelf en zijn beginselen aan de lezer presenteerde: ‘Wie dit niet zint, neme
een andere krant.’ (Dit hoofdartikel wordt, zo heb ik me laten vertellen, nog steeds
aan iedere nieuwe redacteur ter hand gesteld.)
Intussen is de lucht nog niet helemaal opgeklaard. De hoofdredacteur is
verantwoordelijk voor de inhoud van de krant, ook voor haar politieke lijn. Zal een
Vlaming beslissen over de standpunten die de krant in de Nederlandse politiek zal
innemen? En bij Nederlands-Belgische (c.q. -Vlaamse) controversiële kwesties, zoals
de IJzeren Rijn, zal de krant meer dan normale voorzichtigheid moeten betrachten
om niet van vooropgesteldheid verdacht te worden. Maar misschien zijn hierover
afspraken gemaakt.
Hoe het ook zij - Vandermeersch' benoeming is een teken te meer dat wij in een
tijd leven van snelle verschuivingen - transnationaal en transcultureel. Wie wil
overleven, is gedwongen tot aanpassing. Heroïek moet voor nog belangrijkere zaken
bewaard worden. En ten slotte: de bloei van de Republiek van de Zeven Provinciën
was grotendeels te danken aan een massale immigratie van Vlaams talent. Hebben
wij daar spijt van gehad?
NRC Handelsblad van 08-07-2010, pagina 7

Redactie en directie: een geschiedenis
Wanneer bij een krant niet lang na het aantreden van een nieuwe bedrijfsleiding er
een wisseling van hoofdredacteuren plaatsvindt, dan rijzen er onvermijdelijk vragen
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naar de mate van invloed van de directie op het redactionele beleid. Dit is juist bij
onze krant gebeurd. Ik weet daar niet meer van dan wat ik er in de krant zelf over
gelezen heb. Maar ik weet wél iets over de toestand zoals die bestond bij de twee
kranten waaruit op 1 oktober 1970 NRC Handelsblad voortkwam.
Ik begin met de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC), omdat ik, hoewel als
Amsterdams jongetje met het Algemeen Handelsblad (AH) opgegroeid, daar mijn
journalistieke loopbaan ben begonnen en daar tot de fusie deel van de redactie heb
uitgemaakt. Welnu, bij de NRC was de zelfstandigheid van de redactie sinds 1905
statutair vastgelegd.
Daaraan werd toegevoegd dat ‘de hoofdredacteur alleen de beslissing heeft over
de inhoud van het blad’. Alleen - dus zonder inmenging van of zelfs vooroverleg
met de directie. Uit mijn tijd bij NRC weet ik van ten minste twee zaken waarin de
directie op z'n minst de wenkbrauwen moet hebben gefronst over de opinie van de
hoofdredactie (de Indonesische kwestie en het huwelijk van Beatrix en Claus), al
was het alleen maar omdat die tot abonneeverlies had geleid. Maar de directie greep
niet in.
Wél was de hoofdredacteur aanwezig bij de vergadering van de directie en
commissarissen, maar ook daar werden vragen die bij deze of gene commissaris over
het hoofdredactionele beleid gesteld werden, resoluut door de voorzitter afgekapt.
(Natuurlijk konden afzonderlijke commissarissen als abonnee hun bezwaren aan de
hoofdredacteur kenbaar maken - buiten de vergadering.)
Het voordeel van de aanwezigheid van de hoofdredacteur bij die vergaderingen
was dat hij op die manier inzicht kreeg in de bedrijfsvoering van de krant. In het
geval van mijn eerste hoofdredacteur, Maarten Rooij, heeft dit geleid tot een
proefschrift: Het economisch-sociale beeld van het dagbladbedrijf in Nederland
(1956), dat hem een hoogleraarschap in Amsterdam bezorgde.
Nu zal deze of gene misschien vragen: maar hoe zat dat dan met het ontslag dat
in 1936 de fameuze journalist dr. Marcus van Blankenstein kreeg na dertigjarige
dienst bij NRC? Algemeen werd toen (en wordt nog) aangenomen dat dit gebeurde
omdat Van Blankenstein, die Jood was, geen persona grata bij het Hitlerregime was
en dus, naar gevreesd werd, de belangen van de Rotterdamse haven kon schaden.
Laat ik volstaan met wat zijn kleindochter Elisabeth in haar proefschrift (1999) over
hem schreef: een competentiegeschil met de hoofdredacteur was ‘van doorslaggevende
betekenis’ voor dit ontslag - wat niet wil zeggen dat directie en commissarissen zich
misschien niet om andere redenen tegen dat ontslag verzet hebben.
Nu het Algemeen Handelsblad. Hoe was de verhouding tussen directie en redactie
daar? Hier heb ik mijn wijsheid uit de archieven gehaald, vooral de notulen van de
commissarissenvergadering, die ik jaren geleden eens moest raadplegen. In de eerste
plaats: het AH kende, anders dan de NRC, geen redactiestatuut, dat de
onafhankelijkheid van de hoofdredacteur waarborgde.
Sterker: directeuren werden er vaak hoofdredacteur (en omgekeerd). Zo was de
legendarische Charles Boissevain van 1885 tot 1908 hoofdredacteur en van 1896 tot
1916 directeur. Twaalf jaar lang combineerde hij dus beide functies. Een zoon volgde
hem in deze dubbelfunctie op, totdat hij in 1922 overleed. Diens opvolger claimde
eveneens hoofdredactionele zeggenschap, die commissarissen hem toestonden. Ja,
in 1937 legde hij hun zelfs het hoofdartikel voor dat aan de vooravond van de
verkiezingen in de krant zou verschijnen. Ik geef toe: toen ik dat in de notulen las,
viel ik als NRC-man van verbazing bijna van mijn stoel. (Te meer omdat hij een oom
van mij was.)
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Een en ander zou leiden tot een conflict met de in 1929 aangetreden hoofdredacteur,
D.J. von Balluseck. Zo maakte de directeur zich zorgen over abonneeverlies, dat hij
toeschreef aan de felle artikelen die Von Balluseck tegen de NSB schreef. (Deze
partij had bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 1935 bijna 8 procent van
de stemmen gehaald - en nog meer in buurten waar het AH veel gelezen werd.)
Dit conflict leidde in 1938 tot het virtuele ontslag van Von Balluseck als
hoofdredacteur. De directeur werd nu ook enig hoofdredacteur - maar niet voor lang,
want in september van dat jaar overleed hij. Na enige tijd kwam Von Balluseck terug
als hoofdredacteur, totdat hij in 1941 door de Duitsers werd gearresteerd (en nadat
hij met zijn ferme houding jegens de bezetting het aantal abonnees tot ongekende
hoogte had gevoerd).
Na de bezetting hernam Von Balluseck zijn hoofdredacteurschap, dat hij tot 1950
behield (hij ging over naar de diplomatieke dienst). Directeur Planten volgde hem
op, en deze werd weer opgevolgd door directeur Steketee. De laatste directeur was
E.G. Stijkel, die ook de redactionele kolommen wist te bereiken. Ik herinner me
althans één groot artikel op de opiniepagina van het AH dat hij onder de doorzichtige
schuilnaam Chardon (is Frans voor stekel) had geschreven. Maar aan die ambities
kwam een eind, toen in maart 1970 werd bekendgemaakt dat NRC en AH op 1
oktober van dat jaar zouden fusioneren.
U ziet dus dat NRC en AH geheel verschillende geschiedenissen hadden wat betreft
de verhouding tussen directie en redactie. Ik trek daar geen algemene conclusies uit.
Misschien was het AH wel vóór op de NRC, maar persoonlijk ben ik blij dat ik altijd
bij een krant heb gewerkt waar ik nooit iets gemerkt heb van bemoeienis van de
directie met het beleid van de redactie. Misschien iets om over na te denken in het
jaar dat de krant veertig jaar wordt.
NRC Handelsblad van 15-07-2010, pagina 7

Leve de verliezers!
Goddank is de voetbalgekte, die periodiek over ons land trekt, ruim een week voorbij.
Maar als in sommige buurten de gekte tekenen van terreur ging vertonen - als je niet
meedeed, stonden je represailles te wachten - dan is zij meer dan een tijdelijk
verschijnsel.
Zeker, de gekte beperkte zich niet tot Nederland, al vertoonde zij bij ons eigen
trekjes. Ook was zij geen nieuw verschijnsel. Sterker: ik ben er zelf, in een ver
verleden, aan onderhevig geweest. Dat was toen het Nederlandse elftal ook mee
mocht doen aan het WK, dat toen in Rome plaats zou vinden. Een golf van trots en
zelfoverschatting spoelde over ons land.
Maar, helaas, we haalden Rome niet. In Milaan werd Nederland door Zwitserland
verslagen. Voor mij stortte een wereld ineen. Ik zag in die nederlaag zelfs een
symptoom van een algemene nationale decadentie. Wat dat betreft, was ik de Franse
filosoof Alain Finkelkraut enkele decennia vóór. Die beweerde immers dat het
belabberde optreden van het Franse elftal in Zuid-Afrika symptomatisch was voor
de algemene malaise waarin Frankrijk verkeert. Mijn enige excuus: ik was zestien.
Maar de Oranjegekte heeft deze keer ook de aandacht van anderen getrokken. Dirk
Schümer spreekt in de Frankfurter Allgemeine van de politische Symbolkraft die
voetbal op de Nederlanders uitoefent, wier patriotisme (hij spreekt net niet van
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nationalisme) ‘helemaal niet zo zwak is’. Het elftal is voor hen ‘plaatsvervangend’:
hierin toont Nederland waarin ‘een klein land zeer, zeer groot kan zijn’.
Het Parijse dagblad Le Monde, dat anders Nederland door zijn correspondent in
Brussel laat coveren - dit is net zoiets als kranten die gebeurtenissen in Argentinië
door hun correspondent in Mexico laten verslaan, omdat ze daar ook Spaans spreken
- stuurde deze keer een aparte man uit Parijs naar Amsterdam, en die kwam daar
onvermijdelijk terecht bij Paul Scheffer, omdat die ook Frans spreekt.
En wat zei Paul? ‘Het Nederlandse voetbal van de jaren 70 en 80 was de
weerspiegeling van een vrije, open samenleving. Nu, na tien jaar van politieke
beroeringen en de opkomst van het populisme, is het Nederlandse spel veel
bescheidener, veel defensiever, sécuritaire (dit woord staat in geen van mijn Franse
woordenboeken) en minder belerend geworden.’ Ook voor hem is het voetbal dus
symbolisch voor diepere krachten.
Voor de historicus H.W. von der Dunk hangt de voetbalgekte ‘samen met de
nationale vlag, die nog omgeven is door een gevoel van herkenning en historie’. Het
wachten is nu ‘op een nieuwe gelegenheid waarbij weer even de realiteit door een
pseudorealiteit kan worden vervangen’. De politiek zal in toenemende mate te maken
krijgen met ‘die ene seconde waarbij de bal net wél tussen de palen belandt’ (de
Volkskrant, 14 juli).
Allemaal waar - min of meer tenminste. Maar ik houd mij voorlopig aan mijn oude
theorie, leunend tegen Carry van Bruggen en Schopenhauer. Voor de eerste was
vaderlandsliefde in de grond eigenliefde, ‘gegrondvest op de verhoging, de morele
instandhouding van “Ik”’. De glorie van het land is de glorie van het Ik, de smaad
van het land is de smaad van het Ik.
En voor Schopenhauer was de nationale trots ‘de goedkoopste soort van trots,
want hij verraadt in degene die ermee behept is, het gebrek aan individuele
eigenschappen waarop hij trots zou kunnen zijn’. Wij hebben de goals niet gemaakt,
wij hebben de schilderijen van Rembrandt niet geschilderd, maar wij zijn er toch
trots op.
Voor de Nederlandse variant komt er nog bij: het besef een klein land te zijn, en
nog wel een met een groot verleden (de Gouden Eeuw). Die kleinheid vraagt om
compensatie, die we vinden in meestal denkbeeldige deugden: ‘... waarin een klein
land groot kan zijn’, de gidslandgedachte (terwijl niemand de gids volgt) of het
‘civiele Eutopia’ (laat het vuile werk aan anderen over). Of platter: ‘Holland spreekt
een woordje mee’ en ‘Klein, maar dapper’.
Het besef van eigen kleinheid brengt ook mee dat de nederlaag tegen groteren van
te voren ingecalculeerd is en meestal vergeven wordt. Zo was de populariteit van
minister Luns, die zich jaren verzet had tegen de overgave van Nieuw-Guinea, nooit
zo groot als toen hij in 1962 moest capituleren. Hij had zich tenminste tot 't laatst
verzet tegen reuzen als Soekarno en Kennedy en - op ander terrein en met meer
succes - tegen de Gaulle. Klein, maar dapper.
Ook onze voetballers worden als winnaars gehuldigd, hoewel zij de finale verloren.
Na de nederlaag tegen Duitsland in 1974 volgde een groot feest op het Catshuis,
waarbij premier Den Uyl, met een politiepet op, meehoste in een polonaise. Nogal
genant, omdat hij helemaal niet zo'n Feierbiest was - om het woord te gebruiken
waarmee Louis van Gaal de Duitse taal heeft verrijkt.
Ook de verliezers tegen Spanje werden als helden ingehaald. Helden? Johan Cruijff
noemde hun spel ‘lelijk, hard en grof’, na twintig minuten ‘overschakelen op schoppen
en provoceren’. Maar dat mocht de pret niet drukken en evenmin de nationale
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zelfoverschatting. Premier Balkenende repte er niet over bij hun ontvangst en wat
de koningin zei valt blijkbaar onder het geheim van Noordeinde.
Toch was de ontvangst in Den Haag niet zo overweldigend als in Amsterdam. Er
waren minder mensen op de been. De plaatselijke PvdA verweet dat de gemeente
(wier burgemeester de VVD'er Van Aartsen is). Tja, in wijken waar de Oranjegekte
het hevigst tierde, voelt zij de hete adem van Wilders in haar nek, dus moet zij zichzelf
populistischer voordoen dan zij is. Voetbal is, zo niet oorlog, dan toch politiek. Het
verschil is niet zo groot.
NRC Handelsblad van 22-07-2010, pagina 7

Een Franse les
Al enige weken loop ik rond met een ei dat ik kwijt wil, maar telkens doen er zich
actuelere en belangrijkere zaken voor die mij dit beletten. Hoewel: belangrijkere?
Wat is belangrijker dan een ereschuld af te lossen jegens Nederlands grootste
historicus, die ik ervan verdacht heb niet logisch te denken?
Waar gaat het over? In mijn artikel van 24 juni citeerde ik hier een zin uit een brief
die Huizinga in 1934 had geschreven aan de Franse filosoof Julien Benda naar
aanleiding van zijn Discours à la nation européenne. In dit stuk had Benda o.a. een
aanval gelanceerd op de Romantiek, die volgens hem veel schade had aangericht.
Huizinga deed een goed woord voor de Romantiek en schreef: ‘N'oubliez donc
pas que, si les Français, après avoir été durant des siècles la partie donnante, ont pu
approfondir à leur tour l'esprit des peuples germaniques, ce fut grâce au romantisme.’
(Wat ik aldus vertaalde: ‘Vergeet u niet dat, als de Fransen, na gedurende eeuwen
de gevende partij te zijn geweest, op hun beurt de geest van de Germaanse volken
hebben kunnen verdiepen, dan is dat dankzij de Romantiek.’)
Nu ging het mij er niet om wie er gelijk had: Benda of Huizinga, maar om de vraag
of Huizinga hier niet betrapt kon worden op een gebrek aan logica. Immers, is er een
tegenstelling tussen de Fransen als ‘gevende partij’ en de Fransen die de geest van
andere volken hebben kunnen verdiepen?
Welnu, het was niet Huizinga die een fout begaan had, maar ikzelf. Twee lezeressen
wezen mij er, los van elkaar, op dat approfondir twee betekenissen heeft: 1. dieper
maken; en 2. diepgaand bestuderen (Van Dales Frans-Nederlandse woordenboek)
of in het Frans: 1. rendre plus profond; 2. pénétrer plus avant dans une connaissance
(le Petit Robert; zo ook, min of meer, Littré).
Hoewel ik mijn leven lang vrij veel en zonder moeite Frans gelezen heb, was ik
mij niet bewust van die tweede betekenis. Blijkbaar heb ik daar altijd overheengelezen.
Maar inderdaad: zo gelezen bevat Huizinga's zin geen denkfout. Niet hij staat te kijk,
maar ik - wegens een lacune in mijn kennis van het Frans en de daaruit voortvloeiende
verkeerde vertaling. Niettemin: als één woord twee elkaar min of meer tegensprekende
betekenissen heeft, begin ik enigszins te twijfelen aan de fameuze clarté van de Franse
taal. (Net zoals het Duitse Abbau, dat zowel ontginning als afbraak kan betekenen.)
Alsof de duvel ermee speelde, viel kort daarna mijn oog in een Franse roman op
deze zin: ‘Il a une instruction superficielle qui lui permet de prononcer sur tout sans
avoir rien approfondi’ (‘Hij heeft een oppervlakkige scholing, waaraan hij de vrijheid
ontleent over alles uitspraken te doen zonder iets grondig bestudeerd te hebben’).
Ook hier is approfondir kennelijk in de tweede betekenis gebruikt. Toeval? Nee,
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mijn oog, dat altijd blind was geweest voor die betekenis, was opengegaan - dankzij
die twee dames.
Rest de niet-taalkundige vraag: welke Franse schrijvers hebben zich door de Duitse
Romantiek laten inspireren? Ik ben geen deskundige, dus doe maar een gooi:
Chateaubriand, Mme de Staël, Benjamin Constant, Victor Hugo, Lamartine, Gerard
de Nerval - allen met een vraagteken. Misschien hoort George Sand, schrijfster van
de roman die ik net noemde, er ook toe.
Hoe kwam ik er overigens toe George Sand (1804-1876) te gaan lezen? Als iemand
zich haar nog herinnert, dan is het meestal door haar stormachtige liaisons met Chopin
en Alfred de Musset (ook romantici?) of als broekendragende en sigarenrokende
vrouw. Sommigen kennen wellicht haar kasteel Nohant in le Berry (dept. Indre).
Maar in haar eeuw was zij een beroemde auteur van talloze romans.
Ook in Nederland werd zij vrij veel gelezen, hoewel, merkwaardig genoeg, minder
dan in Denemarken en Duitsland, maar dat komt misschien doordat hier velen het
Frans genoeg machtig waren om haar in het origineel te lezen. Het was een artikel
van Suzan van Dijk in het kwartaalblad De negentiende eeuw dat mij nieuwsgierig
maakte.
Busken Huet was een bewonderaar van haar werk (‘een geest groter dan enige
andere vrouwegeest’). Ook H.P.G. Quack, die haar in zijn De socialisten noemt, en
Truitje Bosboom-Toussaint. Potgieter, Huets grote vriend, wenste haar daarentegen
in het verbeterhuis. Anderen spraken van haar ‘stoute eredienst der onnatuur’of haar
‘zielsverwoestende zinnelijkheid’.
Reden voor mij om eens een boek van haar te gaan lezen. Het was Mademoiselle
La Quintinie (1863), dat allerminst zinneprikkelend of zelfs romantisch is, maar
eerder cerebraal. In wezen gaat het om de pogingen van de Rooms-Katholieke Kerk
om de hoofdfiguur, een vroom maar zeer intelligent meisje, te beletten met een
vrijzinnige jongen te trouwen. Een meer interessant dan mooi boek (grotendeels in
briefvorm geschreven).
Nu we het toch over het Frans hebben; vorige week schreef ik dat het woord
sécuritaire, dat Le Monde Paul Scheffer, sprekend over het Nederlandse voetbal, in
de mond had gelegd, in geen van mijn Franse woordenboeken staat. Dat is ook zo,
maar vijf lezers hebben mij intussen geleerd dat het wel in latere edities van die
woordenboeken staat. In voetbaltermen zou het vertaald kunnen worden met: op
zekerheid spelen.
Mijn woordenboeken dateren van 1964, 1973, en 1984. Sindsdien heeft de
Académie française blijkbaar haar zegen gegeven aan dit woord. Ook die vijf lezers
hebben bijgedragen aan de vergroting van mijn kennis van het Frans. Mag ik hun bij
dezen daarvoor dank zeggen?
NRC Handelsblad van 29-07-2010, pagina 7

Huizinga als sportcommentator
Huizinga is waarschijnlijk de historicus die ik, in de loop der jaren, het vaakst
geciteerd heb. In mijn vorige artikel heb ik hem zelfs ‘Nederlands grootste historicus’
genoemd. En dat terwijl hij niet eens mijn favoriete historicus is! Zijn stijl, die mooi
is, vind ik wel erg gedragen, gebeeldhouwd; zijn geest wel enigszins boven de wateren
zwevend.
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Wat dat betreft heeft Geyl, zijn veertien jaar jongere tijdgenoot en veel meer een
polemisch karakter, mijn voorkeur. Zijn taal is lenig en bijna parlando. Hij staat met
zijn poten in de modder, ook in zijn persoonlijke leven, zoals we in zijn vorig jaar
verschenen autobiografie hebben kunnen lezen. Maar ik erken: de wijze Universalgeist
Huizinga, bij leven al een monument, is groter.
Maar was Huizinga eigenlijk wel een historicus? Hij had germanistiek, met een
voorkeur voor vergelijkende taalwetenschap, gestudeerd en was onder de sanskritist
Speyer gepromoveerd op het vroeg-Indische toneel. Als hij historicus was, was hij
meer cultuur- of kunsthistoricus, zoals zijn grote voorganger de Zwitser Jacob
Burckhardt, die vijftig jaar vóór dato de komst van de furchtbaren Simplicateurs
voorzag, die aan de macht waren toen Huizinga zijn In de schaduwen van morgen
schreef.
Tekenend is wat zijn zoon Leonhard in zijn Herinneringen aan mijn vader schreef:
op bezoek bij zijn vader in zijn ‘hooggelegen huis’ De Steeg, waar de Duitsers hem
naar verbannen hadden, sloegen zij een nachtelijk bombardement op het Roergebied
gade: ‘een verre gloed van grote branden... Het schouwspel was van een afschuwelijke
schoonheid.’ Huizinga's enige reactie: ‘Walgelijk...’ Hier sprak de toeschouwer, die
een cultuur ten onder zag gaan - en voor Huizinga was dat niet alleen de Duitse, die
voor hem trouwens al verloren was gegaan.
Aan Huizinga valt dus niet te ontkomen. Twee weken geleden schreef ik hier over
de voetbalgekte die Nederland, en niet alleen Nederland, in haar greep had gehad
zolang het WK in Zuid-Afrika duurde. Verscheidene lezers schreven mij: u had
Huizinga erbij kunnen halen, die erover in zijn Homo Ludens (de spelende mens)
schreef.
Inderdaad, ik had het kunnen, ja moeten doen. Alleen: ik ben niet op het idee
gekomen, en bovendien: als ik wél op het idee gekomen zou zijn, zou ik de mij
toegemeten ruimte hebben overschreden, en dat mag niet. Maar in zijn genoemde
boek, waarvan de ondertitel Proeve eener bepaling van het spel-element in de cultuur
luidt, schreef hij er in 1938 over.
Trouwens al eerder, in zijn In de schaduwen van morgen (een diagnose van het
geestelijk lijden van onzen tijd), waarvan de eerste druk in 1935 verscheen,
preludeerde hij al op dit thema. In het hoofdstuk ‘Puerilisme’ zegt hij er dit over:
‘Het meest essentiële kenmerk van alle echt spel - hetzij cultus, vertoning,
veldkamp, feest - is dat het op een gegeven ogenblik uit is. De toeschouwers gaan
naar huis, de spelers doen hun masker af, de voorstelling is afgelopen.’
Maar ‘het euvel van deze tijd’ is dat het spel ‘in veel gevallen nooit uit is, derhalve
geen echt spel is. Er heeft een vergaande contaminatie van spel en ernst
plaatsgegrepen. De beide sferen raken vermengd. (...) Het erkende spel kan door zijn
overmatige technische organisatie en doordat men het te ernstig opvat zijn onvervalst
spelkarakter niet meer handhaven. Het verliest de onmisbare kwaliteiten van
onttrokkenheid, onbevangenheid en blijheid.’
En, drie jaar later, in Homo Ludens: ‘De sport heeft als gemeenschapsfunctie haar
betekenis in de samenleving steeds meer uitgebreid en steeds meer terreinen binnen
haar domein getrokken.’ Er is sprake van een ‘overgang van occasioneel vermaak
op vast georganiseerd club- en wedstrijdwezen’, en ‘met de steeds toenemende
systematisering en disciplinering van het spel gaat op den duur iets van het zuivere
spelgehalte verloren’.
En dan is er ‘de scheiding tussen professionals en amateurs’. De houding van de
professionals is niet meer die van het spel, het spontane en zorgeloze gaat van hem
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niet meer op. Gaandeweg verwijdert zich in de moderne maatschappij de sport uit
de zuivere spelsfeer, en wordt een element sui generis, niet meer spel en toch geen
ernst.’
‘De volmaaktheid waarmee de moderne sociale techniek het uiterlijk effect van
massademonstraties weet te verhogen, verandert niets aan het feit dat noch de
Olympiades (...) noch de luid gepropageerde landenwedstrijden de sport tot een stijlen cultuurscheppende activiteit kunnen verheffen. Zij blijft, hoe belangrijk ook voor
deelnemers en toeschouwers, een steriele functie, waarin de oude spelfactor
grotendeels is afgestorven.
‘Deze opvatting gaat lijnrecht in tegen de gangbare openbare mening, voor welke
de sport als het spel-element bij uitstek in onze cultuur geldt. Inderdaad heeft zij van
haar spelkarakter het beste verloren. Het spel is verernstigd, de speelstemming is er
min of meer uit geweken.’
Het is de toestand zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw was die Huizinga
hier beschrijft. Enkele voortekenen van de toestand zoals die ruim zeventig jaar later
is, signaleert hij al. Nu heeft het professionalisme de zaak overgenomen. De spelers
kan het niet langer schelen voor wie ze spelen - als ze maar goed betaald worden.
Tegen deze miljonairs heeft het miljoenenpubliek geen bezwaar.
Nu zullen de werken van Huizinga wel niet op het nachtkastje van de bobo's van
de KNVB staan (het zou er trouwens onder bezwijken).
Ook zal het onsportieve optreden van het Nederlands elftal tijdens de finale tegen
Spanje hun wel geen zorg zijn. Zelf all part of the game geworden - een game die
geen spel meer is.
NRC Handelsblad van 05-08-2010, pagina 7

‘The privilege of a harlot’
Van mezelf had ik niet bepaald gedacht dat ik op mijn achterhoofd gevallen was.
Maar nu is het toch gebeurd. Sterker: ik heb mijn nek gebroken - een uitdrukking
die ik alleen in overdrachtelijke zin kende, althans gebruikte. En nu is dit in
werkelijkheid met mij gebeurd. Zoals u ziet: niet met fatale gevolgen. Binnen tien
dagen was ik in en uit het ziekenhuis. De wetenschap staat voor niets.
Al vóór mijn zondeval hield ik mij in mijn hoofd bezig met het thema waar ik de
volgende keer eens over zou kunnen schrijven. Gelukkig was dat geen brandend
actueel onderwerp. Dus kan het deze week ook nog mee. Het thema is: ‘Denken over
democratie: ingangen en uitwegen.’ Daaraan is het dubbelnummer 7/8 van het
maandblad Socialisme & Democratie gewijd.
Het is in de eerste plaats een opmerkelijk nummer omdat op de voorkant de
beeltenis, ten voeten uit, prijkt van de grote liberaal Thorbecke, onder wiens
staatkundige schepping van het midden der negentiende eeuw wij nog leven. Blijkbaar
is er in ons land na hem geen socialistisch denker van zijn formaat geweest.
Twaalf auteurs van diverse pluimage heeft de redactie gevraagd hun licht over dit
thema te laten schijnen: vier PvdA'ers, een CDA'er, een SP'er, een Groen-Linkser,
twee D66'ers en twee van niet nader aangeduide politieke signatuur. Dus, ondanks
Thorbecke, geen liberaal, althans geen VVD'er.
Maar misschien kunnen de twee D66'ers als liberaal gelden. Dat hangt ervan af
hoe de partij zichzelf ziet. Zo'n dertig jaar geleden zag Brinkhorst zijn partij als
liberaal. Van Mierlo was daar aarzelender over. Maar ja, hij kwam uit een
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Brabants-rooms nest, en roomsen beschouwen liberalen als kille kikkers. Sprak
Lubbers niet eens over de ‘koude loyaliteit’ van VVD'ers - en daar had hij dan nog
niet eens zo'n ongelijk in.
Laten we ons, bij gebrek aan beter, bepalen tot de bijdragen van de twee D66'ers.
De eerste is van Hans Engels, hoogleraar gemeenterecht / gemeentekunde (de
Thorbecke-leerstoel) te Leiden en voorzitter van de D66-fractie in de Eerste Kamer;
de andere is van Jan Vis, oud-hoogleraar staatsrecht te Groningen, oud-lid van de
Eerste Kamer en van de Raad van State. En van die twee, ja van alle auteurs, is Vis
de enige die Thorbecke bij name noemt. Hij zegt dit van hem: ‘Thorbecke vond
democratie een gevaarlijk ding, een verschijnsel dat verband hield met oproer,
revoluties en terreur, kortom met de Franse Revolutie’ (en niet alleen die van 1789,
maar ook die van 1830 en 1848). De Eerste Kamer bleef de belangrijkste Kamer, en
de koning legt pas de eed op de Grondwet af nadat hij, door overlijden of abdicatie
van de vorige koning, al automatisch koning is geworden (anders dus dan in België).
De soevereiniteit werd toen niet - en nu volg ik de bijdrage van Engels, ‘bij het
volk of de nationale grondslag voor politieke macht, maar bij de uit “de aanzienlijken
uit het volk” samengestelde grondwetgever’ gelegd. Noch bij de conservatieven noch
bij de christelijken had men veel op met de volkssoevereiniteit. Kortom, het werd
een ‘getemperde monarchie’, maar ook een getemperde democratie.
Het geheel doet onmiddellijk denken aan Thorbeckes tijdgenoot Alexis de
Tocqueville, wiens werk over de democratie in de jonge Verenigde Staten, die hij
in de jaren 1830 had bezocht, van duurzamer gehalte is gebleken dan alle werken
van die andere tijdgenoot: Karl Marx.
Ook de aristocraat Tocqueville was geen democraat in hart en nieren, maar hij had
haar, anders dan Thorbecke, in Amerika in werking gezien en was tot de overtuiging
gekomen dat zij de geest van de tijd vertegenwoordigde. Het was zinloos zich tegen
deze nieuwe stroom te verzetten en even zinloos met weemoed te staren naar de
wrakstukken die de stroom nog aan de oever had gelaten.
Maar wat dan? De enige mogelijkheid was ‘de democratie te onderwijzen, haar
overtuigingen zo mogelijk nieuw leven in te blazen, haar zeden en gewoonten te
zuiveren, haar bewegingen te kanaliseren, haar instincten beetje bij beetje te vervangen
door haar werkelijke belangen; haar bestuursvorm aan tijd en plaats aan te passen:
haar te veranderen al naar gelang de omstandigheid en de mensen dat vereisen’.
(Vertaling Marijn Kruk.)
Want als dat niet gebeurt, dreigt het gevaar van het ‘democratisch despotisme’:
een gigantische bevoogdende macht, die mensen op geraffineerde wijze kleineert en
hen uiteindelijk reduceert tot een kudde gewillige en nijvere wezens waarvan de
regering de hoeder is. Een milde, door de meerderheid gedulde, zo niet zelfs
toegejuichte, dictatuur. We zijn dan niet ver af van een fascisme met een menselijk
gezicht (als dat mogelijk is).
Of anders: als de stroom zich niet laat temperen, reguleren, kanaliseren, in goede
banen leiden, dan dreigt het gevaar dat de angstige burger zijn heil zoekt bij een
heiland - al dan niet in uniform. Het verschil met het vorige model is niet wezenlijk.
Referenda effenen de weg naar die vormen van directe democratie.
Moeten bewegingen die door grote massa's gesteund worden - ik spreek niet van
militaire dictatoren à la Franco of Pinochet - ondemocratisch genoemd worden? Ook
Wilders is niet ondemocratisch, ook niet rechts (zoals Thierry Baudet zeer juist in
Vrij Nederland van vorige week schrijft), want zijn sociale programma is eerder links
(en bedreigt dáárdoor PvdA en SP). Maar wat het ergste is, is dat hij invloed op het

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

beleid krijgt zonder verantwoordelijkheid te dragen. Dat is wat de conservatief
Churchill the privilege of a harlot noemde (het voorrecht van een hoer).
Bericht aan de lezers: sinds de intrede van internet is mijn correspondentie
verdubbeld, zo niet verdriedubbeld. Tot nu toe heb ik mijn best gedaan alle aan mij
persoonlijk gerichte post te beantwoorden. Ik weet niet of dit mij zal blijven lukken.
Zo niet, dan vraag ik om clementie. Die post zal ik wel blijven lezen.

Correcties & aanvullingen
In de column ‘The privilege of a harlot’ (Opinie, 19 augustus, pagina 7) wordt die
uitdrukking toegeschreven aan Churchill. Hij is echter afkomstig van de conservatieve
premier Stanley Baldwin, die hem had ontleend aan zijn neef Rudyard Kipling. Hij
doelde op de macht van de, eveneens conservatieve, press lords. Hij sprak overigens
van ‘the prerogative of the harlot throughout the ages’.
NRC Handelsblad van 19-08-2010, pagina 7

Psychopolitiek
Mensen gehoorzamen aan de wetten van de psychologie. Staten worden geleid door
mensen. Zij gehoorzamen dus ook aan de wetten der psychologie. Daarom is het
politieke niet logisch, maar psychologisch. Vandaar de discipline der psychopolitiek,
zoals uiteengezet door Jean-Michel Oughourlian in het boekje Psychopolitique, dit
jaar uitgekomen bij uitgeverij de Guibert, Parijs.
Wie is Oughourlian (die ik voortaan O. zal noemen)? Te oordelen naar zijn naam
een Fransman van Armeense oorsprong. Hij is een neuropsychiater, die in Californië
heeft gedoceerd, en leerling van René Girard, van wie ik, eerlijk gezegd, nooit gehoord
had, maar die als lid van de Académie Française niet de eerste de beste moet zijn.
Girard noemt, in een woord vooraf, O's boekje ‘een soort van Vorst (van Machiavelli)
voor de 21ste eeuw’.
Hier moet ik ter verduidelijking een nadere verklaring inlassen: O. spreekt over
le politique, wat verschillend is van la politique. Het laatste is de politiek zoals we
die dagelijks meemaken. Het eerste is eerder de politiek als domein of sfeer,
vergelijkbaar met das Politische, zoals Carl Schmitt dat al in 1927 definieerde in zijn
bekende Der Begriff des Politischen. Ik zal 't het politieke noemen.
O. leunt sterk tegen dit geschrift van Schmitt, waarvan de eerste zin luidt: ‘De
eigenlijke politieke onderscheiding is die tussen vriend en vijand.’ Voordat
domineesland - al dan niet gelovig - gaat steigeren: die begrippen zijn niet normatief
bedoeld. Politieke vijanden kunnen op het persoonlijke vlak de beste vrienden zijn
en blijven. Zowel het Latijn als het Grieks heeft trouwens voor die twee betekenissen
van vijand twee verschillende woorden. (Schmitts boekje verscheen zeven jaar voordat
hij zijn, overigens versmade, diensten aan Hitler aanbood - een daad die een
onpartijdige beoordeling van zijn werk heeft bemoeilijkt.)
Je politieke vijand moet je dus niet haten, zegt O. Je moet hem altijd in ere houden,
en wanneer je hem verslagen hebt, moet je hem altijd een uitweg laten. O.'s grote
voorbeeld is generaal Douglas MacArthur, die in 1945 de keizer van het verslagen
Japan eerbied betoonde - en daarmee eerbied aan het verslagen volk. Vergelijk dat
met ‘de grove politieke fout van Bush jr., die in 2003 het hele administratieve,
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politieke en politiële apparaat van Irak vernietigde’. Amerika zit tot vandaag met die
gebakken peren.
In het religieuze (ook hier maakt O. onderscheid tussen le religieux en la religion)
ziet O. een ‘psychologisch mechanisme om de vrede binnen de gemeenschap te
handhaven’ (zo ook Job Cohen als Amsterdamse burgemeester, zulks tot ontsteltenis
van vele minder wijze partijgenoten). Maar ‘wanneer de religie zich meester maakt
van het politieke, dan wordt het erg gevaarlijk’. De grote Satan tegen de as van het
kwaad.
Trouwens, hij moet ook niets hebben van vermenging van politiek en moraal. De
uiterste consequentie van de onderscheiding tussen goed en kwaad in de politiek is
onverdraagzaamheid, terrorisme, ja genocide. Moralisten en ethici zijn de
zachtzinnigste mensen ter wereld, maar hun ideeën kunnen, naar de politiek
overgebracht, gevolgen hebben die wij op z'n minst niet bedoeld hebben.
Om te beginnen, stuit de onderscheiding tussen (politieke) vriend en vijand hun
al tegen de zedelijke borst, maar toch zullen zij, als zij willen dat hun ideeën enige
invloed op de politiek krijgen, zich met de politiek, dus met de macht, moeten
bemoeien (want in de politiek gaat het om de macht).
Maar ‘nu is de macht, op zichzelf beschouwd, een kwaad - onverschillig wie haar
uitoefent (mijn cursivering), want zij is niet iets wat zich weet te beperken: zij is
gulzig en juist daardoor onverzadigbaar; zij is ongelukkig en moet wel anderen
ongelukkig maken’, aldus Jacob Burckhardt, de Zwitserse Huizinga, die O. overigens
niet noemt.
Ook de vorig jaar overleden Leszek Kolakowski wordt niet genoemd. Deze door
de leerschool van het marxisme gegane filosoof pleit voor de erkenning van het
kwade en het zondebegrip. Ja, hij meent dat wie denkt dat het kwade iets toevalligs
en verbeterbaars is - met andere woorden: het religieuze met het ethische vermengt
- ‘de wezenlijke waarden van onze cultuur bedreigt’. Ook in de christelijke wereld
is ‘een sterke verleiding bemerkbaar toe te geven aan de optimistische traditie van
de Verlichting, die rekende op de uiteindelijke verzoening van alle dingen in een
algemene harmonie’.
Terug naar de (politieke) vijand: na de val van de Sovjet-Unie ontbeert het politieke
volgens O., een duidelijk omschreven ‘vijand’. Terrorisme, klimaatverandering,
milieuvervuiling, grondstoffenuitputting zijn te vaag, te abstract of lijken te ver weg
om mobiliserend te werken. Zelfs het ideaal van een Europese eenheid, evenmin
door O. genoemd, heeft aan wervingskracht verloren.
Ook het religieuze heeft volgens O. gefaald. Vroeger diende de zondebok, die niet
werd geofferd maar de woestijn in werd gestuurd, om de gemeenschap periodiek te
zuiveren en aldus de interne orde en vrede te bewaren. Maar zondebokken zijn er
niet meer. Trouwens Jezus voorzag op de Olijfberg al dat volken tegen elkaar zouden
opstaan en er aardbevingen en hongersnoden zouden zijn. ‘Dat is het begin van de
weeën’ (Marcus 13:8).
Is er nog hoop? Hier lijkt O. minder zeker. Als politieke voorbeelden noemt hij
de Dalai Lama, Gandhi, Martin Luther King en Mandela. De drie laatsten hebben
inderdaad niet gefaald en zijn de vijand verzoenend tegemoet getreden. Zij hebben
‘een duidelijke vijand aangegeven. Daarmee hebben zij beantwoord aan de definitie
die Carl Schmitt aan de essentie van de politiek heeft gegeven.’ Dezen in één adem
te noemen, zal niet naar ieders smaak zijn. Maar ook smaak en politiek moeten niet
met elkaar vermengd worden.
Met dank aan de lezer die mij op dit boekje attent maakte.
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NRC Handelsblad van 26-08-2010, pagina 7

Herinneringen uit het ziekenhuis
Herinneringen uit het dodenhuis is de titel die Dostojevski gaf aan het aangrijpende
boek dat hij schreef over zijn herinneringen aan de goelag van de tsaar (in wezen
niet verschillend van die van Solzjenitsyn honderd jaar later). Waarom zou ik aan
een artikel over mijn weliswaar minder dramatische ervaringen in het ziekenhuis
niet de titel ‘Herinneringen uit het ziekenhuis’ geven?
Wanneer ik mij daaraan waag, dan is dat niet om mij met Dostojevski te meten,
maar om verslag te doen van een vrij ingrijpende periode. Tien dagen ziekenhuis (in
feite drie ziekenhuizen in de Haagse regio) is geen lange periode, maar zij gaf mij
genoeg tijd voor reflectie. Eigenlijk was het geen nadenken wat ik deed, maar meer
een laten opkomen van herinneringen aan mijn kinderjaren. Ik neem aan dat dat een
normaal verschijnsel is bij mannen van mijn leeftijd.
Iedereen is, of hij het nu wil of niet, product van zijn omgeving. In mijn geval zijn
dat er twee, want mijn moeder kwam uit Parijs. Maar haar omgeving was nogal
bijzonder, want zij behoorde tot de protestantse minderheid - een getalsmatig niet,
maar economisch wel vrij belangrijke groep, die zich o.a. ingezet heeft voor het
redden van Joden tijdens de Duitse bezetting.
Maar toen was mijn moeder al zestien jaar dood, want zij stierf toen ik nog geen
zeven was. Ik heb slechts enkele vage herinneringen aan haar. Maar als het waar is
dat de eerste levensjaren beslissend zijn voor de vorming van een persoonlijkheid,
dan moet haar invloed op mij groot zijn geweest. Ik weet alleen niet welke die is
geweest.
Nu werd dit herinneringsproces mij gemakkelijk gemaakt, omdat ik een roman
naar het ziekenhuis had meegenomen die speelt in Frans-Zwitserland, een streek
waar ik in mijn jeugd vele vakanties heb doorgebracht. Die streek is protestants en
heeft nauwe verbindingen met protestants Frankrijk. Het is dan ook met de kinderen
van de zuster van mijn moeder, die met een Genevois getrouwd was, dat ik deels
ben opgegroeid. Daar heb ik vrij goed Frans leren spreken, dat nu, bij gebrek aan
oefening, wat versleten is geraakt.
Maar toch: toen ik, zo'n 35 jaar later, in Parijs eens in gesprek raakte met een
Fransman, zei hij plotseling: ‘U heeft een klein accent dat mij zegt dat u uit
Noord-Frankrijk komt.’ Waarop ik zei: ‘Maar ik ben niet eens Fransman.’ ‘Ah: maar
u is geen Belg!’ Dat moest ik toegeven. Een Zwitsers accent had ik dus blijkbaar
niet. (De Genevois beweren trouwens dat in hun kanton het zuiverste Frans gesproken
wordt.)
Maar terug naar het boek dat ik naar het ziekenhuis had meegenomen. De schrijfster
ervan, Pernette Chaponnière, is een van die nichtjes die ik in mijn vakanties ontmoette.
Haar roman, Ni la mort ni la vie (1961), speelt in een oud stadje, ergens tussen Genève
en Lausanne, een stadje waar nooit iets gebeurt, maar waaraan de zonde en de
verleiding niet voorbijgaan. Een hoofdfiguur is een predikant met een neurotische
vrouw.
Kortom, we zitten midden in protestants land, maar het is geen zwaartillende
roman, eerder luchthartig en geestig. Mij bracht lezing ervan terug in mijn jeugd. Ik
was diep ontroerd, maar dat zal ook wel te maken hebben met mijn leeftijd en met
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de operatie die mij te wachten stond en die, zoals de medici mij hadden
gewaarschuwd, niet zonder risico's was.
Een andere gewaarwording die de lectuur van dit boek mij gaf, was de versterkte
overtuiging dat ik, hoewel niet gelovig, door en door protestants ben - in denken en
cultuur. Michel Rocard, enkele jaren minister-president onder de florentijnse president
Mitterrand - conflicten zouden dan ook niet uitblijven - heb ik eens op de televisie
horen zeggen: ‘Je suis protestant, et fier de l'être’. Ik zeg het hem nu na. Ds. A.A.
Spijkerboer had dat al in 1975 in de gaten in een bespreking van mijn eerste boek.
Dat kan ook gemakkelijk, want zowel patri- als matrilineair zitten er nogal wat
predikanten in mijn voorgeslacht. Ik verloochen hen niet, al is de appel ver van de
boom gevallen. Betekent dit dat ik anti-rooms ben? Mijn vader was het, hoewel hij
roomse vrienden had. Van mij is het ook wel gezegd, maar wie kan geen bewondering
hebben voor het tweeduizend jaar oude monument van cultuur en levenswijsheid dat
de kerk van Rome is? Alleen: haar cultuur is mij vreemd. Wat mij niet belet eveneens
roomse vrienden te hebben. Eén hunner ontruk ik aan de vergetelheid: mijn te vroeg
overleden collega en columnist (Inktpotje en Zandlopertje, later gebundeld
uitgegeven), Gerard van Huet, een van de aardigste en vooral meest belezen mensen
die ik ooit gekend heb.
Mijn herinneringen aan Frans-Zwitserland wil ik afsluiten met een anekdote. Jaren
geleden las ik in een Engels weekblad een bespreking van Zwitserse wijnen. Die
eindigde met de observatie: ‘Zwitserland is het enige protestantse land waar wijn
geteeld wordt. Daarom zijn die wijnen fatsoenlijk, maar zonder fantasie.’ Leuk, ook
als we weten dat de meeste wijnen uit het kanton Valais komen, dat toevallig in
meerderheid rooms is. Overigens wordt dit ook van Nederland en de Nederlanders
gezegd.
Een ander ervaring in het ziekenhuis die een herinnering aan de kinderjaren opriep,
is dat ik er door talloze verpleegsters - hier kun je toch niet spreken van
verpleegkundigen? - verzorgd en vertroeteld ben. Allerlei intieme handelingen
verrichtten zij op mij. Had ooit iemand na mijn moeder mij in het bad gestopt, op de
po gezet of mij een luier aangelegd? Kortom, ik ondervond er de moederlijke zorg
die ik na mijn zesde niet meer gekend had (want de erotische liefde is toch een
andere).
Ter verontschuldiging van dit persoonlijke relaas besluit ik met een citaat uit een
ander boek van Dostojevski (Aantekeningen uit het ondergrondse). De hoofdfiguur,
de ‘kelderman’, vraagt aan het begin: ‘Waarover kan een fatsoenlijk man met het
grootste genoegen praten? Antwoord: over zichzelf.’ Welnu, dus zal ik ook over
mezelf spreken. ‘Een literaire vlag misstaat een modderschuit niet.’
NRC Handelsblad van 02-09-2010, pagina 7

Bijbel en blote meiden
‘Met de Bijbel heb ik niets’, hoorde ik een paar weken geleden de interviewer Jelle
Brandt Corstius in zijn televisieprogramma Zomergasten zeggen. Nu, als hij niets
met de Bijbel heeft, dan heeft hij heel weinig met de Nederlandse cultuur en, meer
in het bijzonder, met de Nederlandse taal. Want die zijn doordrenkt van de Bijbel.
Je hoeft helemaal niet gelovig te zijn om dat te weten.
Daarom weet ik waarom hij ook faalde als interviewer van Maarten 't Hart - althans:
niet uit hem haalde wat er in hem zit - want die schrijver heeft weliswaar radicaal
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gebroken met het geloof van zijn gereformeerde vaderen, maar zijn werk is er nog
vol van. Hij kent de Bijbel door en door. Anders zou hij dat boek niet zo kundig
hebben kunnen demonteren.
Dit zeggende diskwalificeer ik Jelle B.C. niet als interviewer. Zijn reportages over
het Rusland van vandaag - Van Moskou tot Moermansk en andere - waren superieur.
Maar ik vraag me wél af of hij gekwalificeerd is voor interviews met mensen uit de
Nederlandse cultuur.
De gewraakte woorden - ‘Met de Bijbel heb ik niets’ - vielen in het interview met
de filmmaker Paul Verhoeven, die een fascinerende man bleek te zijn. Ik had
natuurlijk wel van hem gehoord en ook een Amerikaanse film van hem gezien,
waarin, zoals hijzelf zei, ‘veel blote meiden’ voorkwamen.
Nu kijk ik graag naar blote meiden, wanneer die mijn pad kruisen (wat niet zo
vaak voorkomt). Dat wil zeggen: ik ben niet als Kees van Kootens onsterfelijke ‘vieze
man’. Politiek correct gezegd: ik heb geen bezwaar tegen bloot, mits het ‘functioneel’
is, en dat was het in die Amerikaanse film.
Zijn Nederlandse film Zwartboek heb ik niet willen zien, omdat het een film over
de bezettingstijd is, en die tijd heb ik zelf meegemaakt. Paul Verhoeven als kind ook,
maar ik ben twintig jaar ouder. Daardoor heb ik altijd opmerkingen als ‘Dit soort
hoeden droegen ze toen niet’ of ‘Zo lang lieten de mannen hun haar niet groeien’.
Dit soort opmerkingen hoeven het wezen van de film natuurlijk niet te raken en zijn
dan, hoewel misschien juist, niet billijk. Dat had ik ook met de Soldaat van Oranje
(ook van Verhoeven), waarvan ik de hoofdfiguur, die een jaar jonger dan ik was in
het Leidsch Studenten Corps, gekend heb - zij het oppervlakkig.
Hij was helemaal niet zo'n actief corpslied als hij wel afgeschilderd wordt. Hij
was meer wat we toen noemden een ‘Haagse jocco’ (Ewoud Sanders moet de
etymologie van dit woord maar eens uitzoeken). Dat wil zeggen: hij hing meer rond
in het nabije Den Haag en Scheveningen. Het Leidse corps vond hij, geloof ik, maar
kinderspel, en dat was het ook. En natuurlijk doet dat niets af aan zijn latere heldenrol,
waaraan ik niet kan tippen.
Maar waarom vond ik Verhoeven fascinerend? Hij bleek bezeten te zijn van de
figuur van Jezus, waarover hij, zoals hij zei, wel duizend boeken had gelezen en er
zelf ook een had geschreven. Daarom hoef je nog niet gelovig te zijn, en ik weet niet
of Verhoeven dat is. De Portugese Nobelprijswinnaar José Saramago was ook niet
gelovig (hij was communist) toen hij zijn Het evangelie volgens Jezus Christus
schreef.
Hier zou ik de filosoof Leszek Kolakowski kunnen aanhalen: ‘Een niet-christen
heeft niet alleen het recht zich met zorg vragen te stellen over de vorm van het
christendom en zijn toekomst, hij heeft ook de plicht erover te denken. Het
christendom is immers deel van onze gemeenschappelijke erfenis, en volledig
niet-christen te zijn zou betekenen dat wij ons buiten die cultuur sloten.’
Was Kolakowski zelf christen of althans gelovig? In een interview werd hem eens
die vraag gesteld, maar hij weigerde zich daarover uit te laten. Hij vond dit, terecht,
niet ter zake doende. De Russische filosoof Leo Sjestov, die ook prachtige essays
over het geloof en gelovigen (als Blaise Pascal) geschreven heeft, zei eens: ‘Ik ben
niet gelovig: het is een van mijn zwakheden.’
Wie over Jezus praat, komt algauw, tenzij hij vrijzinnig is, over ‘het kwade’ te
spreken, en datgebeurde ook in het interview met Verhoeven. Het is een begrip dat
niets te maken heeft met het onderscheid tussen goed en slecht. Het kwade is niet
een uitvergroting van het onethische, is dus niet in beginsel verbeterbaar. Kolakowski
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noemt het de ‘menselijke onvolmaaktheid’. We kunnen het ook het menselijk tekort
noemen. Dat is, zegt hij niet ‘contingent’ (toevallig), maar ‘intrinsiek’ (wezenlijk,
eigen aan de mens).
Dit zijn begrippen die de Verlichting en haar erfgenamen, die in Nederland
grotendeels de media beheersen - en minder goed dan ze zelf denken - totaal vreemd
zijn. Jelle B.C. is zo'n erfgenaam. Wanneer hij weer eens iemand als Paul Verhoeven
of Maarten 't Hart interviewt, moet hij toch eerst zijn huiswerk nog beter doen.
Hij is dat bijna verplicht aan de voornaam die zijn ouders hem bij zijn geboorte
gegeven hebben, want die is dezelfde als die van de toentertijd populaire
gereformeerde minister van Financiën en latere president van De Nederlandsche
Bank, Zijlstra.
NRC Handelsblad van 09-09-2010, pagina 7

Sarrazin en Wilders
Thilo Sarrazin heeft twee grote fouten begaan. Wie is ook weer Thilo Sarrazin? Hij
is de voormalige sociaal-democratische senator (wethouder) van Berlijn, die, terwijl
hij lid van de directie van de Bundesbank was, een controversieel boek had
geschreven. De Bundesbank moet ervoor waken in politiek vaarwater terecht te
komen. Hij heeft dus terecht ontslag genomen.
Maar hij heeft dat niet gedaan dan nadat de Bundesbank de tegen hem geuite
beschuldigingen en de voordracht tot zijn ontslag bij de bondspresident had
teruggenomen. Uit die strijd is Sarrazin dus als moreel winnaar tevoorschijn gekomen.
Zijn tweede fout was dat hij zich niet beperkt had tot zijn bezwaren tegen de islam,
die Duitsland had opgescheept met een groeiende minderheid die een rem is op
integratie en vooruitgang (anders dan bij andere immigranten). Hij had ook biologische
argumenten gebruikt, bijvoorbeeld - zij het niet in het boek - over een Joods gen
gesproken.
Weliswaar had hij zich op publicaties beroepen die niemand een kik hadden doen
geven toen de Jüdische Allgemeine die eerder in instemmende zin had vermeld. Maar
toen Sarrazin dat deed, viel vrijwel de hele politieke klasse plus een groot deel van
de ‘weldenkende’ pers over hem heen. Daar klopte dus toen iets niet. Niettemin
verontschuldigde Thilo Sarrazin zich voor deze Unfug. Maar deze uitglijder bleef
hem achtervolgen.
Het ontslag dat hij nu zelf genomen heeft, bevrijdt in de eerste plaats bondspresident
Wulff uit een lastig parket. Hij had zich al in een vroeg stadium negatief over Sarrazins
boek uitgelaten, terwijl hij de instantie is die moest beslissen of Sarrazin al dan niet
bij de Bundesbank kon blijven - een bevooroordeelde rechter dus.
Bondskanselier Merkel was ook gauw met haar oordeel klaar geweest (zelfs voordat
het boek verschenen was). Verleden week kwam zij daarop terug: ‘Het gaat daarom
of een boek gevolgen, en zo ja welke, kan hebben voor een auteur in een bijzonder
belangrijke publiekrechtelijke instelling’ (daarmee bedoelt zij kennelijk de
Bundesbank). Kortom, Sarrazins boek was ‘überhaupt nicht hilfreich’. Alsof boeken
op hun behulpzaamheid beoordeeld moeten worden!
De kroon spande wel minister van Binnenlandse Zaken De Maizière. Hij zei dat
de door Sarrazin beschreven deficits de politiek toch al lang bekend waren. Hiermee
lokte hij het voor de hand liggende antwoord uit: O ja? Waarom heeft de politiek
daar dan niets aan gedaan?
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Dat waren allemaal stemmen uit de regeringspartij, de CDU. Sarrazins eigen partij,
de oppositionele SPD, heeft al dadelijk een royeringsprocedure tegen hem in gang
gezet. Nu is het 't merkwaardige dat zijn boek niet alleen een groot kassucces is,
maar dat bij peilingen hij steevast een grote meerderheid der ondervraagden - ook
bij de SPD - achter zich krijgt. Er bestaat dus een kloof tussen de politieke klasse en
de grote massa. Dat is verontrustend. We hebben dus nog niet het laatste van deze
zaak gehoord.
En nu Nederland, dat, evenals Duitsland, met een groeiende moslimminderheid
zit en dus dezelfde problemen heeft. Maar er zijn verschillen. Duitsland is het land
dat zeventig jaar geleden zes miljoen Joden heeft vermoord. Het heeft zichzelf
weliswaar gerehabiliteerd, maar de politieke klasse reageert nog bijzonder gevoelig
op alles wat maar even uitgelegd zou kunnen worden als racisme. Vandaar de
paniekerige reacties op Sarrazins boek.
Nederland daarentegen was een slachtoffer van Hitler. Bovendien heeft het zich
graag de door koningin Wilhelmina uitgereikte erepalm ‘één in verzet’ laten
aanleunen. Een mythe natuurlijk, maar een mythe waarin enkele naoorlogse generaties
zijn opgevoed en waaraan deze het recht ontleenden Duitsland de les te leren.
Herinnert u zich nog de briefkaartenactie ‘Wij zijn woedend’?
Maar deze verschillen met Duitsland hebben niet gemaakt dat onze politieke klasse
onbevangener met het probleem van de allochtone minderheden - en vooral de islam
- is omgesprongen. Integendeel, het heeft die problemen jarenlang genegeerd. Toen
Bolkestein als eerste serieuze politicus twintig jaar gelden de kat de bel aanbond,
werd hij onmiddellijk voor racist uitgemaakt en ging men over tot de orde van de
dag.
En nu zitten wij met de anderhalf miljoen Nederlanders die op Wilders - intelligent,
maar niet van het intellectuele kaliber van Sarrazin - gestemd hebben. Daar heeft de
politieke klasse geen antwoord op - althans geen antwoord dat de hordes die naar
Wilders zijn overgelopen, ervan kan overtuigen terug te keren naar hun traditionele
partijen. Gevolg: radeloosheid, grenzend aan paniek. De volkspartijen dreigen het
predicaat ‘volk’ te verliezen.
Wat te doen? Heroïsch volharden in verzet? Tot de dood erop volgt? Of zich
afhankelijk maken van iemand die zelf geen verantwoordelijkheid aanvaardt? Een
eerste gevolg daarvan hebben we vorige week gezien, toen Rutte, het staatshoofd
schofferend, met een bijna onbetamelijke haast Wilders' aanbod tot hervatting van
hun beraad gretig aanvaardde, nadat Klink het veld geruimd had. Dat belooft wat
voor de toekomst.
Is het dan niet beter president Lyndon Johnsons raad te volgen, die in een
soortgelijke situatie zei: ‘Je kunt hem beter in de tent hebben, naar buiten pissend,
dan buiten de tent, naar binnen pissend’? Dat werkt misschien met een
tweepartijenstelsel, hier niet. Wilders lijkt de politiek in de tang te hebben.
NRC Handelsblad van 16-09-2010, pagina 7

Opstand der randgewesten?
Een horlogemaker bij mij in de buurt hing 's zomers altijd een bordje aan de deur
van zijn winkel met de boodschap: ‘Van ... tot ... genieten wij van een welverdiende
vakantie.’ Nu, of het welverdiend is, zullen de klanten wel uitmaken, dacht ik telkens
wanneer ik er langsliep. Nu neem ik zelf een weekje vakantie en laat ik vandaag
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voornamelijk anderen aan het woord, zoals Gideon Rachman van de Financial Times.
Op 7 september schreef hij:
‘Met uitzondering van een paar misleide marxisten weten historici dat hun werk
niet gebruikt kan worden om de toekomst te voorspellen. Geschiedenis kan geen
sociologisch equivalent van de wetten der fysica leveren. Gebouwen gebouwd volgens
die wetten lijken te blijven staan, terwijl beleid en handelstelsels die volgens de
‘wetten’ van de economie zijn gebouwd, de vervelende gewoonte hebben in te storten.
‘In plaats van fysici na te apen is het voor economen misschien tijd om een paar
lessen uit de geschiedenis te trekken of, beter, van historici te leren. Zij weten dat
grote problemen nooit definitief opgelost worden. Iedere generatie zal een eigen
interpretatie van het verleden geven en haar eigen oordeel vellen.’
Alsof om dit te bevestigen signaleerde de FT elf dagen later in een hoofdartikel
dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs en
de Europese Commissie in Brussel bijna tegelijkertijd economische prognoses hadden
gepubliceerd die elkaar tegenspraken. De eerste was eerder pessimistisch, de andere
optimistisch. (Beide hadden, eerder dit jaar, niet verwacht dat Europa in het tweede
kwartaal een sterke groei zou vertonen, vooral gestimuleerd door de Duitse economie.)
Natuurlijk zou Rachman niet zonder weerwoord blijven. Een collega van hem
antwoordde hem twee dagen later. De bevoegdheid ontbreekt mij om uit te maken
wie er gelijk had. Het gaat erom dat de economie geen exacte wetenschap is. De
geschiedenis trouwens evenmin. De Utrechtse historicus H.W. von der Dunk noemde
de geschiedenis ‘een onwetenschappelijke wetenschap’. Zijn economen ook zo ver?
We hebben nu het terrein van de geschiedenis betreden. Historici houden zich,
anders dan economen, met het verleden bezig en wagen zich zelden aan
voorspellingen. Op z'n hoogst trekken zij wel eens parallellen met het heden.
Dat doet Maarten Prak, eveneens Utrechts hoogleraar, in een artikel in het laatste
nummer van de Bijdragen en Mededelingen, betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden.
Dat artikel gaat over de Republiek der Zeven Provinciën als burgerlijke
samenleving. Die Republiek was een uitzondering in het toenmalige Europa. In de
eerste plaats was zij een republiek, terwijl in de rest meestal koningen heersten. In
de tweede plaats heerste er grotere vrijheid van godsdienst en meningsuiting dan
elders.
In de derde plaats was de republiek een soort van wereldwonder. Niet alleen was
zij rijker dan de omringende landen, maar bloeiden er ook de kunsten en
wetenschappen als nergens anders. Maar het wonderlijkste was misschien wel dat
zij een grote mogendheid was wier macht de hele wereld bestreek - en dat terwijl zij
een buitengewoon losse federatie van nominaal soevereine provincies was met een
navenant moeizame besluitvorming.
Dit merkwaardige verschijnsel nu is voor prof. Prak aanleiding om, op de laatste
pagina van zijn artikel, enkele bespiegelingen ten beste te geven over de eventuele
relevantie van het Nederlandse zeventiende- en achttiende-eeuwse model voor het
heden. Nee, hij trekt geen voor de hand liggende vergelijking met de Europese Unie,
die immers ook niet meer dan een confederatie is, een bond van soevereine staten.
Hij schrijft: ‘[...] in deze dagen, waarin vragen rijzen omtrent de toekomst van de
moderne natiestaat, met zijn opgezwollen bureaucratie die meer en meer inbreuk
maakt op de civiele vrijheden en zijn burgers, lijkt de Nederlandse Republiek een
recept te bieden voor de lichtere versie van de staat: een staat waarin locale en
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regionale instellingen veel meer ruimte voor onafhankelijke actie hebben. Dit model
werkt nog in, bijvoorbeeld, Zwitserland.’
Zeker, het Nederlandse model heeft slechts twee eeuwen gewerkt, en van die twee
eeuwen heeft het slechts enkele decennia, omstreeks het midden van de zeventiende
eeuw, zijn hoogtepunt beleefd, ‘een kleinschalige economie verenigend met [succes
in] de wereldeconomie’. Met de Franse tijd was het voorbij en werd de staat
gecentraliseerd - een model dat koning Willem I, zoon van de laatste stadhouder, na
1815 dankbaar overnam.
Maar de tegenwoordige crisis van de moderne staat doet vermoeden dat ook dit
model zijn bruikbaarheid heeft overleefd en ‘misschien niet “het einde van de
geschiedenis” is, maar eerder een ander stadium in een voortdurend proces. Zo ja,
dan zijn historische alternatieven, zoals de Nederlandse Republiek, direct relevant niet alleen voor historisch onderzoek, maar ook voor de politieke agenda.’
Wat dat betreft was de reportage van Joke Mat en Laura Starink in NRC Weekblad
van 18 september onthullend: het grote verlies van het CDA ten voordele van de
PVV in Limburg, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen had minder te maken met moslims
dan met afkeer jegens het verre, bedilzuchtige Den Haag en jegens het CDA, waarin
volgens de zuidelijke katholieken de calvinisten domineren. Terugkeer naar grotere
regionale autonomie zou dan voor de hand liggen. Was ook de opstand die, onbedoeld,
tot Nederlandse onafhankelijkheid zou leiden, niet geboren uit afkeer jegens een
centralisme - toen dat van Philips II?
Als Nederland straks in Mark Rutte voor het eerst sinds Thorbecke een historicus
als minister-president zou krijgen, zou hij daar misschien eens over kunnen nadenken
- als hij daar tenminste de tijd voor zou nemen.
NRC Handelsblad van 23-09-2010, pagina 7

Regeert de middelmaat?
Tussen mijn 31ste en 35ste had ik een baan in New York. Mijn jonge gezin was mij
spoedig gevolgd. De oudste ging al dadelijk naar de lagere school, waar hij leerde
lezen. Dat gebeurde op een andere manier dan wij gewend waren. Terwijl dat bij ons
de kinderen letter voor letter bijgebracht werd, volgden ze in Amerika een andere
methode. Daar was de omtrek van het hele woord de basis van het leesonderwijs.
Die methode is, zo heb ik begrepen, later naar Engeland overgewaaid en daar,
weer later, aanleiding geworden voor een ideologische strijd. Want de gebrekkige
lees- en spellingsvaardigheid die bij een hele generatie Engelsen is geconstateerd,
wordt nu toegeschreven aan die Amerikaanse ‘logografische’ methode.
In een rapport, getiteld So why can't they read? wordt vastgesteld dat eenderde
van de leerlingen van de Londense basisscholen leesproblemen heeft. Vijf procent
kan zelfs helemaal niet lezen en 20 procent verlaat de middelbare school zonder goed
lezen en schrijven te kunnen. Dit verschijnsel heeft niets te maken met de toevloed
van allochtone kinderen. Integendeel, die zijn vaak leergierig en maken snelle
vorderingen.
Nu moet onmiddellijk gezegd worden dat dit rapport is uitgegeven door de door
Margaret Thatcher gestichte denktank Centre for Policy Studies en dat de auteur de
chef is van de onderwijsredactie van de conservatieve The Sunday Telegraph. De
opdracht tot het rapport werd door de eveneens conservatieve burgemeester van
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Londen, Boris Johnson, gegeven. Maar is dat op zichzelf genoeg reden om het rapport
dadelijk naar de prullenmand te verwijzen?
Mijn wijsheid ontleen ik aan een artikel dat ik in de Frankfurter Allgemeine Zeitung
van 28 juli jl. las. Ik was er des te gevoeliger voor omdat ik dergelijke verhalen ook
over aankomende studenten aan de Nederlandse universiteiten had gehoord. Zelfs
studenten journalistiek, die bij uitstek met taal te maken zouden hebben, moest nog
extra geleerd worden goed Nederlands te schrijven en spellen. (Ik moet zeggen dat
ik zulke manco's bij mijn ‘Amerikaanse’ kinderen nooit geconstateerd heb.)
Liggen die manco's in taal- en spellingsvaardigheid aan het basisonderwijs?
Taalonderwijsdeskundige Jannemieke van de Gein meent van niet. In een artikel in
het septembernummer van Onze Taal constateert zij dat ‘leerlingen aan het einde
van de basisschool veel beter zijn in de werkwoordspelling (daar beperkt zij zich
toe) dan gedacht wordt’. ‘Er mankeert, om kort te gaan, maar weinig aan de spelling
van de werkwoordvormen in het schrijfwerk van achtstegroepers. Het
vervolgonderwijs heeft daardoor weinig meer te doen dan hun kennis en vaardigheid
onderhouden. En precies dat onderhoudswerk lijkt het werkelijke zwakke punt in
het spellingonderwijs na de basisschool.’
Haar conclusie luidt dan ook ‘dat het met de werkwoordspelling (kort gezegd:
“word” of “wordt”?) na de basisschool in rap tempo bergafwaarts gaat. Hoe is die
achteruitgang te verklaren? Is dat onderzocht, bijvoorbeeld door het ministerie van
Onderwijs? Niks, hoor.’
Nu, dat is niet helemaal waar. Dat ministerie heeft een ‘Expertgroep Doorlopende
Leerlingen Taal en Rekenen’ ingesteld. Die groep ‘heeft zichzelf ten doel gesteld
haalbare eisen te formuleren, maar intussen zijn die eisen zó absurd laag dat het de
vraag is of zij haar doel niet finaal voorbijschiet. Basisschoolleerlingen beheersen
de werkwoordspelling namelijk vele malen beter dan de commissieleden lijken te
denken.’
Zij laat ‘met de referentieniveaus de lat dus zakken, zelfs tot ver onder het niveau
dat verreweg de meeste basisschoolleerlingen zonder buitensporig veel moeite kunnen
bereiken. Die commissie heeft daarmee niet alleen de huidige terugloop van het
vaardigheidsniveau ná de basisschool gesanctioneerd, maar ook werkt zij met deze
maatregelen - ongetwijfeld onbedoeld - de terugloop van het huidige niveau óp de
basisschool in de hand.’ Waarom zou die immers dat hoge vaardigheidsniveau
handhaven, wanneer het voortgezet onderwijs het niet onderhoudt?
In een naschrift bij dit artikel zegt de redactie van Onze Taal dat zowel het
ministerie van Onderwijs als de commissie (of expertgroep) om een reactie is
gevraagd, ‘maar beide hebben besloten niet in te gaan op de inhoud van het artikel’.
Het wachten is op een nieuwe minister van Onderwijs, aan wie vragen hierover
gesteld kunnen worden.
Het wachten is ook op een reactie op het rapport van de commissie-Veerman (april
2010), waarin geconstateerd wordt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs ‘over de
volle breedte’ omhoog moet, dat getalenteerde studenten niet aan hun trekken komen
en dat onze studenten niet proberen te excelleren.
‘Ach, die arme universiteit!’, roept de filosofe Joke Hermsen in een interview in
onze krant (23 juli jl.). ‘Door bezuinigingen en veramerikanisering gaat het alleen
maar om punten en het zo snel mogelijk klaarstomen van studenten voor een diploma.
Voor Bildung is geen tijd, iedereen moet opschieten. De middelmaat regeert.’ En
dan moet alles ook nog in het Engels, dat wil zeggen: in een soort steenkolenengels,
dat in de Engelssprekende landen alleen maar de lachlust opwekt.
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We zijn ver afgedreven van het begin, want het staat allerminst vast dat de oorzaak
van alle ellende ligt bij het leesonderwijs op de basisschool, maar dat er veelal slordig
gelezen wordt, wat dan onvermijdelijk tot verkeerde conclusies leidt, kan ik uit
menige lezersbrief - en vooral e-mail - opmaken. Ook hier haast, haast, haast.
NRC Handelsblad van 30-09-2010, pagina 7

Machtsstrijd - met andere wapenen
De laatste week van september stonden de kranten - althans hun financiële pagina's
- vol van artikelen over de plannen tot aanscherping van de regels van het
Stabiliteitspact, dat de Europese munt, de euro, sinds haar ontstaan begeleidt. Na de
Griekse crisis was iedereen het erover eens dat zo'n schandalige veronachtzaming
van die regels als van de Grieken was gedoogd, niet meer toelaatbaar was. Anders
zou dat het einde van de euro zijn.
Het was al vroeg duidelijk dat zich een strijd begon af te tekenen tussen die leden
van de Economische Monetaire Unie die een stringente naleving van de regels
nastreefden en anderen die de nationale regeringen nog min of meer ruimte voor
manipulatie wilden laten. De scheiding liep, grofweg, tussen noordelijke en zuidelijke
leden, met respectievelijk Duitsland en Frankrijk als de prominentste antagonisten.
Op 29 september diende namens de Europese Commissie de commissaris voor
Economische en Monetaire Zaken, de Fin Olli Rehn, voorstellen voor dwingende
maatregelen in. Zijn voorzitter, de Portugees José Barroso (zelf uit een land komend
dat eerder laks was geweest), stelde zich achter hem: ‘We trekken de handrem aan
voordat de wagen de helling afrolt.’ Sindsdien stilte. De nationale regeringen, onder
leiding van voorzitter Van Rompuy, buigen zich over de voorstellen.
Stilte voor de storm dus? Zo ja, laten we dan gebruikmaken van die stilte om nog
eens na te gaan wat de eigenlijke motieven waren van de Europese staatslieden die
zestig jaar geleden het initiatief namen voor het grote project van de integratie van
Europa, een project waarvan het ingrijpendste resultaat tot dusver, de monetaire
integratie, nu op het spel staat. Handelden die staatslieden in 1950 uit idealisme?
In dat jaar, vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dreigde de Duitse
kolen- en staalindustrie weer in Duitse handen te komen. Dat wilde Frankrijk ten
koste van alles voorkomen, want die industrie werd toen nog als het hart van een
oorlogsindustrie gezien. Frankrijk lanceerde toen, bij monde van zijn minister van
Buitenlandse Zaken Robert Schuman, het plan voor een Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal (EGKS), waarvan, behalve Frankrijk en de Bondsrepubliek, de
Benelux en Italië zouden meewerken.
Dat was het begin van de Europese integratie. Het machtsmotief achter dit plan
was duidelijk: voorkomen moest worden dat Duitsland weer vrije beschikking kreeg
over zijn kolen- en staalindustrie. Frankrijk was bereid daar de prijs van afstand van
zijn eigen soevereiniteit op dit gebied te betalen. De nieuwe gemeenschap zou onder
een supranationale Hoge Autoriteit komen te staan, die het beheer kreeg over de hele
kolen- en staalindustrie van de zes landen.
Het machtsmotief was dus primair. Maar het plan sloot aan bij een Europees
idealisme dat al eerder bestond. Vooral in Nederland, dat, lang neutraal geweest, alle
machtsdenken ontwend was, hadden de meeste politici meer oog voor andere aspecten
ervan, bijvoorbeeld de kans op die manier een internationale rechtsorde, althans in
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Europa, te verwezenlijken. Al waren er ook hier sceptici, zoals minister-president
Drees en minister van Buitenlandse Zaken Stikker (en zowat zijn hele ministerie).
Een maand later brak de oorlog in Korea uit, wat algemeen gezien werd als bewijs
dat de Sovjet-Unie agressieve plannen koesterde. Inschakeling van Duitslands potentie
in Europa's verdediging leek onvermijdelijk. Teneinde te voorkomen dat er een
nationaal Duits leger zou ontstaan, lanceerde Frankrijk in hetzelfde jaar 1950 het
plan voor een Europese defensiegemeenschap naar het patroon van de EGKS. Op
die manier zou Duitsland in een groter geheel ingebonden worden.
Maar dit plan stuitte in Frankrijk zelf op zo'n verzet dat de Assemblée Nationale
vier jaar later (1954) besloot het in de ijskast te stoppen, waaruit het niet meer te
voorschijn is gekomen. Wél ontstond drie jaar daarna (1957), maar niet meer op
Frans initiatief, de Europese Economische Gemeenschap, echter met minder
supranationale bevoegdheden. Het elan was eruit, en in 1958 kwam in Frankrijk
generaal De Gaulle aan de macht, die helemaal niets van supranationaliteit wilde
weten.
Intussen groeide echter Duitslands economische macht gestaag. Frankrijk probeerde
die nu met andere middelen in te tomen. Wat dat betreft, maakte het geen verschil
of een gaullist dan wel een socialist Frankrijks president was. Het machtsverschil
dreigde nog groter te worden toen Duitslands hereniging dreigde. President Mitterrand
wist als compensatie voor het machtsverlies de euro in de wacht te slepen. Zo hoopte
hij onder het dictaat van de D-mark uit te komen.
Aan de euro werd, op Duits aandringen, een stabiliteitspact toegevoegd ter
disciplinering van de nieuwe munt. Maar al in 2003/4 wisten Frankrijk en Duitsland,
die tegen de regels van het pact gezondigd hadden, te ontkomen aan de sancties ervan
- nota bene nadat eerder Portugal en Ierland om dezelfde redenen gestraft waren.
Vanaf dat ogenblik werd het moeilijk om niet sceptisch, zo niet cynisch, te worden
over de toekomst van de euro.
Intussen heeft Duitsland zich veel sneller dan was verwacht hersteld van de kosten
die de hereniging à raison van 1.350 miljard met zich had meegebracht en tevens
van de gevolgen van de crisis van 2008. Frankrijk hinkt achteraan. Het is Duitsland
dat weer de koers bepaalt die Europa moet varen. Niet alleen de belangen botsen in
Europa, maar ook de filosofieën (of, als u wilt, de culturen) - die van de vrije markt
en de vrije munt tegen die van de munt als instrument van de nationale staat.
De vraag dient zich opnieuw aan: is een monetaire unie levensvatbaar zonder
politieke unie? En zo neen: zijn de nationale regeringen bereid een politieke unie
aan te gaan? Zolang zij daartoe niet door hun bevolkingen gedwongen worden: nee.
Het ‘neen’ van het eens zo supranationaal gezinde Nederland tegen de Europese
Grondwet bij het referendum van 2005 doet ernstig twijfelen aan die bereidheid van
de bevolkingen.
NRC Handelsblad van 07-10-2010, pagina 7

Bescheidenheid het parool
‘Politiek is Nederland een dwerg, maar economisch een reus’. Aldus
werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes in Trouw van 2 oktober. Het is een motto
dat het kabinet-Rutte kan meenemen op zijn hachelijke tocht door de komende jaren.
Maar er zijn een paar kanttekeningen te maken bij deze uitspraak.
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Dwergen heb je in formaten. Er zijn landen wier politieke betekenis nog kleiner
is dan die van Nederland. De grootste van de kleinen? Misschien, maar wie dit van
zichzelf beweert, maakt zich niet populair bij de andere kleinen, wier steun hij wel
eens zou kunnen gebruiken. Bovendien: de laatste tien jaar heeft Nederland moeite
gehad met het uitleggen van fenomenen die het traditionele beeld dat anderen van
Nederland hadden, danig tegenspraken: Pim Fortuyn en de moord op hem, gevolgd
door de moord op Theo van Gogh, en nu een kabinet dat afhankelijk is van een
onberekenbare figuur als Wilders. Ons prestige lijdt daaronder.
En is Nederland werkelijk een economische reus? Vijf dagen later schreef de
Amerikaanse econoom Melvyn Krauss in deze krant dat ‘de invloed van het land in
de internationale financiële wereld snel aan het wegebben is’. Niettemin blijft zijn
economische betekenis, mede dankzij zijn ligging, groter dan van menig geografisch
groter land.
Toch hebben de Nederlanders zelden politieke munt uit die economische betekenis
kunnen - of willen - slaan. Beide gebieden bleven strikt gescheiden. Aan de befaamde
diplomaat E.N. van Kleffens (1894-1983) wordt het woord toegeschreven: ‘Je ne
parle pas fromage.’ Nu hebben we heel wat meer te verkopen dan kaas.
Nederland is, met al zijn maritieme traditie, onverbrekelijk aan het continent
Europa verbonden. Maar in de ogen van het opkomende Azië is Europa in ‘terminale
neergang’, aldus The Economist van 9 oktober in een stuk over de Aziatisch-Europese
bijeenkomst die vorige week in Brussel plaatsvond. Europa's praatjes en preken
wekken slechts ergernis.
Welnu, van dat Europa dat niet beantwoordt aan eigen pretenties, is Nederland
een klein en onverbrekelijk onderdeel. Het deelt dus in de reputatie die Europa elders
geniet. En: als Nederland in het kwijnende Europa al niet tot de grootsten behoort,
welke rang neemt het in op de wereldschaal?
Bescheidenheid zij dus het parool voor het nieuwe kabinet - ook op het gebied
van de mensenrechten, waarvan minister Verhagen een speerpunt van beleid maakte.
Maar zelfs hij heeft de spagaat niet kunnen oplossen van een land dat China om zijn
mensenrechtenbeleid kapittelt en tegelijkertijd wil verdienen aan de onbegrensde
mogelijkheden die dit land biedt.
Ruttes keus voor het koppel dat Nederlands belangen en inzichten buitengaats
moet verdedigen is op z'n minst origineel. Uri Rosenthal heeft weliswaar zijn sporen
niet in het buitenland verdiend, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. Hij is intelligent
en ziet er niet naar uit iemand te zijn die zich knollen voor citroenen laat verkopen.
Eerder realist dan idealist. Zo iemand kunnen we gebruiken.
Ook de eerste naoorlogse liberale minister van Buitenlandse Zaken (zijn
voorgangers waren doorgaans beroepsdiplomaat geweest), de bierbrouwer Stikker,
had weinig buitenlandse ervaring, en toch heeft hij in de beslissende jaren 1948-1952,
waarin Nederland tot het Noord-Atlantisch pact toetrad, de Indonesische kwestie
afwikkelde en behoorde tot de grondleggers van Europa, het er niet slecht van
afgebracht - beter in elk geval dan de volgende liberaal op die stoel, de
beroepsdiplomaat Van der Klaauw, het in de jaren 1977-1981 zou doen.
Even verrassend is de keuze voor Ben Knapen als staatssecretaris. Uit hoofde van
zijn vroegere beroep - correspondent in Amerika, Duitsland en Oost-Azië - waarin
hij niet al te missionair is opgetreden, kan hij bogen op buitenlandse ervaring. Vooral
zijn kennis van Duitsland kan te stade komen, want dat is, zolang Europa geen
politieke eenheid is, voor ons het belangrijkste land - economisch en politiek.
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En Amerika dan? In het begin van dit jaar is veel gesproken van de ‘Atlantische
reflex’, die de Nederlandse stellingname in de oorlog tegen Irak zou hebben beïnvloed.
Wat daar waar van moge zijn, in elk geval is de tijd voor die reflex voorbij, omdat
de Koude Oorlog voorbij is - al twintig jaar. Een bondgenootschap verliest aan
betekenis naarmate het moeilijker valt de vijand te identificeren.
Verrassend is ook dat er geen aparte minister voor Ontwikkelingssamenwerking
komt. Terecht, want ontwikkelingssamenwerking is een van de wijzen waarop een
buitenlands beleid zich manifesteert en hoort dus onder de minister van Buitenlandse
Zaken te ressorteren. Denk overigens niet dat ontwikkelingssamenwerking een
uitsluitend linkse hobby is. De eerste minister daarvoor was de christelijk-historische
Udink (1967-1971), allerminst een linkse figuur, maar wel een goede minister.
De rest van Ruttes ploeg lijkt, op het eerste gezicht, ook uit bekwame mannen en
vrouwen te bestaan. Zo te zien, verdient het het predikaat no nonsense meer dan de
kabinetten die Lubbers voorgezeten heeft, al waren dat ook geen dromers. Maar dat
is nog geen waarborg voor succes. Wilders, die Rutte al gedwongen heeft ook zijn
sociaal-economische voornemens sterk te verwateren, blijft een blok aan zijn been.
De abrupte afzegging van het bezoek van de Indonesische president is geen goed
voorteken.
NRC Handelsblad van 14-10-2010, pagina 7

De boekenman
Sinds ik, een jaar of tien geleden, de helft van mijn boeken van de hand heb gedaan
omdat we kleiner gingen wonen, koop ik vrijwel geen boek meer. Er is gewoon geen
plaats voor. Maar soms bezwijk ik voor de verleiding, bijv. wanneer iemand wiens
oordeel ik op prijs stel, mij een boek aanbeveelt of wanneer ik een erg lovende
recensie lees.
Het laatste gebeurde onlangs, toen in de Times Literary Supplement het laatste
boek van een zekere William Marx zo'n recensie kreeg. Ik wist niets van deze man
met een Engelse voor- en een Duitse achternaam, maar een Fransman bleek te zijn,
althans in het Frans publiceerde. Het geprezen boek heette Vie du lettré (Edition de
minuit, Parijs)
Eerst: wat is een lettré? Dat is in beginsel iedereen die kan lezen en schrijven.
Maar het is kennelijk meer dan dat. Een belezene? Een erudiet? Dat zegt nog weinig
over het gebied waarop hij belezen of erudiet is. Hier is het duidelijk te doen om
iemand die de schone letteren, incluis de filosofie, goed kent.
Het boek - boekje eerder - is verdeeld in 24 hoofdstukken, waarin de houding van
de lettré ten opzichte van verschillende onderwerpen beschreven wordt. Het begint
passend met de geboorte en eindigt met de dood, met daartussenin het lichaam, het
geslacht, de seksualiteit, het eten, de economie, de politiek, de oorlog enzovoort.
Het boekje getuigt inderdaad van een verbazende belezenheid. Een vertoon van
eruditie? Dat wil ik niet beweren. Per slot van rekening zegt Heraclitus, hier
aangehaald, dat de lettré er een eer in moet stellen het woord van een ander door te
geven, dus als doorgeefluik te dienen. Maar een overdaad aan aaneengeprate citaten
is het wel.
Veel citaten zijn aan de klassieken ontleend. Zo zijn er twaalf verwijzingen naar
Cicero en elf naar Aristoteles en Plato, tegen zes naar Montaigne, drie naar Descartes
en slechts één naar Valéry (over wie Marx een boek geschreven heeft) en één naar

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Goethe. Ook Confucius krijgt er nog negen. Trouwens, ook onbekendere Chinezen
en zelfs Japanners komen goed aan hun trekken - de meeste citaten keurig
verantwoord, veelal ook in originele tekst.
Heeft het boekje bij mij beantwoord aan de door de TLS gewekte verwachtingen?
Nou, nee. Het is ook niet een boekje dat je aan één stuk leest. Eerder neem je zo nu
en dan een hoofdstuk tot je. Soms met vrucht, zo wanneer hij, in het hoofdstuk over
de politiek, zegt dat de ‘autarkie’ van de lettré vol van gevaren is: hij wil zelfstandig
zijn, maar tegelijk is hij burger.
Intussen blijf ik zoeken naar een goede vertaling van lettré. De enige lettré die ik
goed gekend heb, Gerard van Huet - ik noemde hem hier terloops op 2 september had er een woord voor: de woordenman, die hij gelijkstelde met de prozaïst. Maar
is een lettré noodzakelijkerwijs ook een schrijver? Er zijn lettrés die nooit iets van
zich hebben laten horen. Mijn voorkeur gaat uit naar de boekenman (of -vrouw, maar
Marx heeft het niet over lettrées (dat woord staat niet eens in mijn Littré - geen
woordspeling! -, die het zelfs over homme de lettres heeft).
Het gaf mij gelegenheid weer eens te bladeren in de bundels essays die Van Huet
heeft nagelaten: Lezen en laten lezen (1951 en 1953) en Met en tegen de tijd (1958).
Het zijn keuzes uit artikelen die hij eerst in De Groene Amsterdammer en later, toen
het weekblad hem de Sovjet-Unie te veel goedpraatte, in de Nieuwe Rotterdamse
Courant geschreven had.
Van Huet was eerst klassieke talen gaan studeren, daarna overgeswitcht (zo staat
het in de Van Dale!) naar rechten. Hij was redacteur buitenland van de NRC, deed
dat werk consciëntieus, maar zonder eigenlijke belangstelling. Die ging uit naar
boeken. Hij werkte bij voorkeur 's nachts (de krant had toen nog nachtdienst). Het
is daar dat ik hem goed leerde kennen, want ik rouleerde ook in de nachtdienst. In
de stilte van de nacht werd je in je conversatie niet gestoord.
Van zijn belezenheid getuigt hij in zijn essays, waarin hij de lezer laat delen in de
sensatie die het herlezen van oude boeken wekt. Talloze schrijvers - velen uit de
negentiende eeuw - komen aan de beurt. Ik doe een greep: Fontane, Gide, Taine,
Rimbaud, Waugh, de dagboeken van Hebbel (‘een verrassing’), Balzac, Hölderlin,
maar ook mij zelfs bij naam onbekenden, zoals Gerhard Nebel, Eyvind Johnson,
James Hogg, Norman Douglas, Percy Lubbock.
Van Huet is niet altijd lovend. Ik herinner mij een - niet in de bundels opgenomen
- kritiek van Vercors' Le silence de la mer, dat vlak na de oorlog veel opgang maakte:
over een Duitse officier - een ‘goede’ - die bij een Frans gezin ingekwartierd was.
Van Huet noemde het kitsch en had een tweede artikel nodig om dit oordeel nog
eens extra uit te leggen aan een geschokte lezeres.
Van Huet overleed in 1975, 64 jaar oud, aan de gevolgen van een stom ongeluk.
Hij was enige jaren tevoren opgehouden met schrijven.
Laat mij eindigen met een citaat uit het laatste hoofdstuk van Marx' boekje. Het
is van de essayist Roland Barthes, in 1980 overleden (ook aan de gevolgen van een
stom ongeluk): ‘Le savoir, comme la jouissance, meurt avec chaque corps.’ (Met
ieder lichaam sterft het weten, evenals het genieten).
Ik neem aan dat de bundels van Gerhard van Huet nog wel ergens antiquarisch te
krijgen zijn. Ze zijn tijdloos.
PS. In mijn artikel van 14 oktober heb ik ten onrechte geschreven dat B. Udink
de eerste minister voor Ontwikkelingssamenwerking was. Dat is niet juist. Th. Bot
was hem tweemaal voorafgegaan. Mijn stelling dat ontwikkelingshulp niet uitsluitend
een ‘linkse hobby’ is, blijft echter staan. Want Bot zat op die post namens de KVP.
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Het beloofde land
Wie de negentig is gepasseerd, is een overlevende uit een vervlogen tijdperk, sterker:
vervlogen tijdperken. Hij heeft de karaktervormende jeugdjaren in het vooroorlogse
Nederland doorgemaakt, misschien er nog gestudeerd. Dan: de voor een Nederlander
toen zeldzame ervaring van oorlog en bezetting. Daarna: wederopbouw en soms
uitzending als militair naar Indonesië. Wat vervolgens kwam, heeft hij met jongeren
gedeeld.
Zo'n overlevende was Max Kohnstamm, die op 20 oktober, 96 jaar oud, overleed.
Maar in hem kristalliseerde zich deze bijna-eeuw geschiedenis zich als 't ware.
Opgegroeid in een professoraal gezin; in het lustrumjaar 1937 rector van het
Amsterdamsch Studenten Corps (ASC); daarna - wat uitzonderlijk was - een reis
naar Amerika om daar Roosevelts New Deal te leren kennen en - wat nog
uitzonderlijker was - de zuidelijke staten, waar Jim Crow nog regeerde, te bezoeken.
In 1939, het jaar dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, terug in Nederland, dat
spoedig bezet werd. Voor Kohnstamm betekende dat eerst het concentratiekamp
Amersfoort en toen de gijzelaarskampen Haaren en St. Michielsgestel, waar hij de
elite van het naoorlogse Nederland ontmoette. Hij behoorde daar tot de jongsten.
Na de oorlog: secretaris van Wilhelmina, daarna chef van het bureau Duitsland
onder de machtigste ambtenaar die Nederland ooit gekend heeft, Max Hirschfeld. In
1949 schreef hij een nota over Duitsland, waarin hij - de Koude Oorlog was net
begonnen - de opneming van dat land in een West-Europese gemeenschap bepleitte.
Maar intussen had Nederland kort tevoren Duits grondgebied geannexeerd...
Het volgend jaar opende zich het perspectief van een verenigd Europa. Kohnstamm
werd de rechterhand van Jean Monnet, de oervader van dit project, en verdween naar
Luxemburg. Weliswaar had hij in Amersfoort zijn godsgeloof verloren, maar hij
bleef ethisch sterk bevlogen. Zijn Europese idealisme had ongetwijfeld ook een sterk
ethische component.
Maar om hem onder de eurozemelaars te rangschikken zou onbillijk zijn. Monnet
had de oorlogsjaren, evenals de vorige, in Amerika doorgebracht en was niet alleen
pro-Amerikaans, maar een realist. Ook Kohnstamm was, op grond van zijn
vooroorlogse ervaringen, de overtuiging toegedaan dat het Europese project niet
zonder Amerika kon.
Washington zelf was toen, in de jaren vijftig, zeer geporteerd voor de eenheid van
Europa. Kohnstamm was kind aan huis zowel op het State Department als op het
Bundeskanzleramt in Bonn, dat in ‘Europa’ in de eerste plaats een mogelijkheid zag
tot rehabilitatie van Duitslands geschonden prestige. Het waren de hoogtijjaren van
de Europese eenheidsgedachte.
In de necrologie die op 22 oktober in de krant stond, was te lezen dat ‘het
uitdrukkelijk niet de bedoeling (was) van Kohnstamm en diens politieke roerganger
Jean Monnet om een nieuwe grootmacht te scheppen’. Als dat waar is, dan hebben
zij door de oprichting van het door hem geleide Actiecomité voor een Verenigde
Staten van Europa, een machtige pressiegroep, bij velen toch een verkeerde indruk
gewekt.
Met de komst van Nixon en Kissinger in Washington in 1969 zou er een realistische
wind uit Washington waaien. Bij de oliecrisis van 1973 waarschuwde Nixon Europa
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zelfs voor ‘ganging up’ tegen Amerika. Het bleek dat de Europese en Atlantische
belangen minder in elkaars verlengde lagen dan wel was gedacht.
Iemand die dat inzag en prioriteit aan de Atlantische pijler gaf, was
oud-staatssecretaris Ernst van der Beugel, vriend en oud-studiegenoot van
Kohnstamm. Hij was als secretaris van de Bilderberggroep, waarschijnlijk, met
Kohnstamm de Nederlander met de meeste internationale contacten. De derde was
Kohnstamms voorganger als rector van het ASC, minister van Buitenlandse Zaken
en secretaris-generaal van de NAVO, Joseph Luns, die eveneens minder ethisch
bevlogen was en Europa meer als gegeven dan als ideaal beschouwde.
Maar met al zijn bevlogenheid verloor Kohnstamm de realiteit van de
machtsverhoudingen niet uit het oog. Toen de voorzitter van de PvdA in de jaren
zeventig, na een vriendschappelijk bezoek aan de DDR, had gezegd dat de ‘Muur’
historisch gerechtvaardigd was, zegde hij zijn lidmaatschap van die partij op.
Tot op hoge leeftijd bleef hij de éminence grise van Europa. Met kop en schouders
bleef hij uitsteken boven de meeste ‘Europeanen’ in Nederland, die trouwens steeds
schaarser werden. Ook Kohnstamm heeft, als Mozes, het beloofde land wel mogen
zien, maar niet betreden. Of dit het nageslacht gegund zal zijn, staat nog te bezien.
Of is dat land een chimère?
Echter: hope springs eternal volgens Alexander Pope. Ook bij Kohnstamm
flakkerde de hoop op toen Obama twee jaar geleden tot president werd gekozen. Was
hij er zich van bewust dat Obama zelf, in Hawaï geboren en grotendeels in Indonesië
opgevoed, geen enkele attache met Europa heeft en het als president een lage plaats
op zijn lijst van prioriteiten zou geven, omdat het nog steeds niet met één stem sprak?
Een van de laatste keren dat hij in de publiciteit trad, was toen hij met Geert Mak
in een artikel in deze krant waarschuwde tegen het ‘wij-zijdenken’. Hier had de
ethische bevlogenheid de overhand gekregen. Een ‘wij’ is immers ondenkbaar zonder
een ‘zij’. Zo ontleent Geert Mak een groot deel van zijn identiteit aan zijn tegenstand
tegen die andere Geert.
Maar ook in dit facet van zijn bijzondere persoonlijkheid, zoals in alle andere,
bleef Kohnstamm een typisch, maar eminent product van de Nederlandse beschaving,
die met Huizinga, met wie hij wel wat gemeen had, een andere figuur van
internationale statuur had opgeleverd.
NRC Handelsblad van 28-10-2010, pagina 7

Ook democratie is mensenwerk
Tabus sind jetzt tabu stond er boven een artikel in de Frankfurter Allgemeine van 12
oktober over hoe de ‘politieke cultuur van Nederland in twintig jaar totaal veranderde’.
Het is van een zekere Andreas Ross (meestal schrijft Dirk Schümer over ons land,
maar dan wel uit Venetië) en is een goed overzicht (alleen heeft hij het een paar keer
over ‘Leefbar Nederland’ - u weet wel: die club waarvan Pim Fortuyn korte tijd de
leider was).
Maar zijn taboes tegenwoordig echt taboe? Er is één onderwerp dat nog grotendeels
taboe is: de democratie - waarschijnlijk omdat we niet weten wat een goed alternatief
zou zijn. Alle -ismes hebben gefaald. Zo blijft ons weinig over dan door te modderen
met de democratie, al is ook zij feilbaar. Maar moeten wij haar daarom voor sacrosanct
verklaren?
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We mogen toch wel haar premisses aan een kritiek onderwerpen zonder dadelijk
voor fascist uitgemaakt te worden? Aan een systematische kritiek ontbreekt het tot
dusver, het blijft bij incidentele opmerkingen. Zo schreef de historicus Henri Beunders
in Trouw van 16 oktober ‘dat het onzin is te menen dat meer informatie’ - en dat is
toch een van die premisses? - ‘altijd tot betere besluiten leidt. Meer informatie kan
ook verwarrend werken.’
En volgens een necrologie van de onlangs overleden Franse politieke denker
Claude Lefort in deze krant (6 oktober) meende deze dat het totalitarisme zijn wortels
heeft in de democratie, o.a. ‘omdat haar inherente verdeeldheid de lokroep van een
sterke macht aantrekkelijk kan maken’. Trouwens, verwardheid als gevolg van
overdaad aan informatie en meningen - zelfs in één krant - kan ook tot de reactie
leiden: ‘ze’ - dus niet wijzelf - zoeken het maar uit.
Een andere premisse is de wil tot vrijheid, die inherent zou zijn aan de mens. Die
wil bestaat inderdaad. Maar altijd en overal? De voedseldeskundige en
Nobelprijswinnaar Boyd-Orr zei eens: ‘Als de mensen de keus hebben tussen vrijheid
en een boterham, kiezen zij de boterham.’ En de filosoof Isaiah Berlin achtte het
mogelijk ‘dat het ideaal van in vrijheid te leven zoals men wil - en het
waardenpluralisme dat ermee verbonden is - slechts de late vrucht is van een
ondergaande kapitalistische beschaving’ - een thans zeer actuele opmerking.
Ook de politicoloog Carl J. Friedrich was sceptisch: ‘Mensen verlangen een
minimum aan vrijheid, eerder dan een maximum. Alle mensen houden ervan enkele
vrije keuzes te doen, maar niet vele, laat staan alle. Velen lijken er de voorkeur aan
te geven dat de meeste beslissingen voor hen genomen worden, en bijna allen geven
er de voorkeur aan dat enkele beslissingen voor hen genomen worden’.
Recent onderzoek aan de University of Michigan heeft uitgemaakt dat, als slecht
geïnformeerde mensen geconfronteerd worden met feiten, ze zelden van mening
veranderen. Ja, ze klampen zich vaak nog sterker aan hun dwalingen vast. Ongelijk
te erkennen schijnt voor velen bedreigend te zijn. immers, we baseren onze meningen
vaak op een geloof (niet noodzakelijk religieus), en als we dat opgeven dreigt alles
ineen te storten.
Mochten we van mening zijn dat een betere opvoeding de uitkomst biedt, dan
helpt een ander onderzoek ons uit die droom, Het kan zijn dat goed opgeleiden het
voor 90 procent bij het rechte eind hebben, maar dat hun zelfvertrouwen het hun
vrijwel onmogelijk maakt de 10 procent te corrigeren waarin ze ongelijk hebben. (Ik
ontleen deze Amerikaanse gegevens aan een artikel in de Boston Globe van 11 juli
jl.)
Plaatsvervangend is de verwarring waarin de sociaal-democratie, een van de pijlers
der democratie, zich alom bevindt. Waarom? Omdat zij haar doel bereikt heeft. Dat
doel was de verheffing van de arbeiders, en daarin is zij zo goed geslaagd dat er bijna
geen arbeiders meer zijn. Hun nageslacht keert zich grotendeels af van, zo niet tegen,
de sociaal-democratie - wat de democratie niet noodzakelijkerwijs ten goede komt.
Maar zijn democratieën dan tenminste vreedzamer dan andere staatsvormen?
Vredelievender misschien wel, maar sinds oorlogen niet langer door vrij kleine
huurlegers, maar door massale volkslegers uitgevochten worden - te beginnen met
de levée en masse van de aanvankelijk democratische Franse Revolutie van 1789 zijn ze ook totaler geworden, nog vóór de opkomst van Napoleon, die zelf een product
van die revolutie was.
Terwijl de revolutionaire oorlogen woedden, schreef Immanuel Kant zijn Zum
ewigen Frieden (1795), en in 1790 had Frankrijk plechtig bezworen dat het nooit
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een veroveringsoorlog zou voeren. De vredesgedachte zat dus wel in de lucht, maar
kort daarna veroverden de Franse legers grote delen van Europa, waaronder
Nederland. In zijn The First Total War beschrijft David A. Bell deze paradoxale
erfenis van de Verlichting.
Kernachtig vat de politieke denker Bertrand de Jouvenel deze paradox (= schijnbare
tegenstelling) samen: ‘Sinds oorlogen geacht worden monsterlijk te zijn, worden zij
op monsterlijke wijze gevoerd.’
Kortom, democratie is geen paradijs op aarde. Zij is mensenwerk en als zodanig
onvolmaakt. Letterlijk betekent zij: regering door het volk, maar wat als het volk
zich tegen de democratie keert, zoals in de vorige eeuw in sommige landen is gebeurd
en weer gebeuren kan? Het wachten is op een tweede Tocqueville. Wat de eerste in
1835/40 over de democratie schreef is nog altijd geldig, maar, in het licht van wat
er sindsdien gebeurd is - te beginnen met Napoleon III (1852-1870), die wel een
protofascist genoemd is - aan hernieuwing toe.
NRC Handelsblad van 04-11-2010, pagina 7

Geen ander substituut
Van iemand die ruim vier jaar in Amerika heeft gewoond, wiens jongste dochter
daar geboren is en wiens oudste zoon daar al vele jaren werkt en Amerikaanse
kinderen en kleinkinderen heeft - van zo iemand zou je verwachten dat hij met
bijzondere belangstelling de tussentijdse verkiezingen heeft gevolgd die president
Obama zo'n forse nederlaag hebben bezorgd.
Die belangstelling zou nog groter moeten zijn als degene over wie we het hebben,
gedurende de hele periode van de Koude Oorlog eerder tot de atlantici dan tot de
Europeanen heeft behoord. En toch betrap ik, degene die aan deze beschrijving
beantwoordt, mijzelf erop dat dit bij mij niet het geval is. Ik volg de Amerikaanse
politiek slechts op een afstand.
Wie van analyseren zijn werk maakt, moet ook bereid zijn tot zelfanalyse, en
daarom vraag ik me af: hoe komt dit? Welnu, mijn atlanticisme vloeide niet voort
uit ideologische motieven en evenmin uit dankbaarheid jegens onze bevrijders van
1944/45, maar uit de overweging dat, zolang de Sovjet-Unie als een bedreiging werd
gezien, alleen in het bondgenootschap met Amerika de veiligheid te vinden was die
Europa niet kon bieden.
Die situatie duurde tot ongeveer 1989. Met de val van de Muur verdween de
Russische dreiging (althans in de ogen van de West-Europeanen, de Oost-Europeanen
denken daar anders over) en verdween zelfs de Sovjet-Unie. De omstandigheden die
in 1949 geleid hadden tot het ontstaan van de NAVO, waren radicaal veranderd.
Ergo had de Atlantische prioriteit haar reden van ontstaan verloren.
De politiek-strategische machtsverschuivingen die zich sindsdien in de wereld
hebben voltrokken, hebben ook gevolgen gehad voor de houding van Amerika jegens
Europa. Dat staat niet langer in het centrum van Washingtons belangstelling. President
Obama voelt zich niet nauwer met Europa verbonden dan president Bush jr. In die
zin maakt de uitslag van de verkiezingen van 2 november voor Europa weinig uit.
Voor Nederland betekenen deze veranderingen dat het niet langer kan hopen in
zijn Atlantische banden een tegenwicht te vinden tegen ongewenste Europese
ontwikkelingen (een hoop die trouwens meestal meer illusoir dan op feiten gebaseerd
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was). Met andere woorden: Nederland is teruggeworpen op Europa, waarvan het, in
elk geval geografisch, onlosmakelijk deel uitmaakt.
Maar biedt Europa dezelfde zekerheid die Amerika ons een halve eeuw leek te
bieden? Het strompelt van crisis naar crisis. Nauwelijks is, na tien jaar van
onderhandelingen, het verdrag van Lissabon gesloten, dat een basis voor verdere
vooruitgang leek te zijn, of Duitsland, Europa's sterkste mogendheid, eist herziening
van dit verdrag. Het wil een definitief reddingsmechanisme voor eurolanden in nood.
Daarvoor is verdragswijziging nodig. Voor deze Duitse wens zijn de andere
eurolanden gezwicht, hoezeer zij ook opzagen tegen het vooruitzicht van een nieuwe
ronde van uitputtende onderhandelingen.
Natuurlijk werd er, zij het niet openlijk, gemopperd over een nieuw Duits dictaat,
maar Angela Merkels vrees dat, zonder verdragswijziging, de Duitse kiezers op den
duur niet langer bereid zouden zijn met miljarden de Europese zondaars uit hun
zelfgegraven putten te helpen - vandaag Griekenland, morgen Portugal, Ierland,
Spanje en Italië? - is maar al te reëel. Die onwil is geen Duitse specialiteit.
Bovendien vreest Merkel evenzeer een uitspraak van het Constitutioneel Hof dat
verdere afdracht van soevereiniteit zonder verdragswijziging in strijd met de Duitse
grondwet zou zijn. Allemaal legitieme overwegingen. Of moeten wij Duitsland
verwijten dat het een democratie en een rechtsstaat is? Moet Europa voorrang hebben
boven die waarden, die de overwinnaars van 1945 Duitsland opgelegd hebben? Fiat
Europa, et pereat iustitia? Of heeft de Duitse leerling zijn les te goed geleerd?
Nu hebben de lidstaten president Van Rompuy de opdracht gegeven uit te zoeken
of de instelling van een permanent mechanisme om destabiliserende ontwikkelingen
op te vangen mogelijk is zonder het in die zin gewijzigde verdrag - het gaat slechts
om een paar regels - opnieuw te onderwerpen aan de in elk land verschillende
ratificatieprocedures. Op die manier zou het risico voorkomen worden dat de
voorgestelde wijziging in een of meer landen verworpen zou worden.
De angst dat dit zou gebeuren, is ook legitiem. Per slot van rekening hebben in
2005 Frankrijk en Nederland met hun ‘neen’ tegen de Europese ‘grondwet’ ervoor
gezorgd dat die er niet kwam. Jaren van stagnatie volgden. Maar de angst is, hoezeer
ook legitiem, eigenlijk ingegeven door wantrouwen jegens de eigen burger. Juridische
spitsvondigheid moet maken dat zijn stem niet gehoord hoeft te worden.
Dat wantrouwen is niet helemaal ongegrond, gezien de groeiende stemming tegen
‘Europa’. Maar dat is een apart probleem. Hier gaat het erom dat een Europa dat zijn
eigen burgers - al dan niet terecht - wantrouwt en dat de rechtsstaat als een hinderlijk
obstakel op de weg naar eenheid beschouwt, een gebrekkig substituut is voor een
Atlantische alliantie die na de Koude Oorlog nog geen nieuwe reden van bestaan
heeft gevonden.
Maar een ander substituut is er niet. Tenzij de voorkeur gegeven wordt aan een
neutraliteit à la Zwitserland, dat noch lid is van de NAVO noch van de Europese
Unie. Zo'n keus is wél meer in overeenstemming met een lange Nederlandse traditie
van neutraliteit dan met de politiek van engagement, die de laatste zeventig jaar met
meer of minder geestdrift gevoerd is.
NRC Handelsblad van 11-11-2010, pagina 7

De houdbaarheid van de democratie
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Twee weken geleden verscheen een artikel waarin ik mij afvroeg of enkele premisses
waarvan de democratie uitgaat - meer informatie leidt tot betere besluiten, mensen
verlangen een maximum aan vrijheid, democratie leidt tot vrede - wel juist zijn. Sinds
die dag kwamen mij drie referaten onder ogen die ogenschijnlijk over hetzelfde thema
gingen. Is dit toeval?
Nee, natuurlijk is dit geen toeval. Sinds er, binnen nog geen tien jaar, twee partijen,
uit het niets opgekomen, massale aanhang wisten te verwerven met hun kritiek op
het politieke stelsel, is dit thema actueel. Ook ik had me er al eerder mee
beziggehouden, zoals in mijn column van 10 juni, waarin ik me afvroeg of de
democratie niet zou imploderen, net als met het communisme en, in zekere zin, in
2008 met het kapitalisme was gebeurd.
Kapitalisme en democratie - het zijn twee nauw met elkaar verbonden
verschijnselen. Het is geen toeval dat in die delen van de wereld waarin democratie
heerst, het kapitalisme als maatschappijvorm is aanvaard, zo het er niet de stoot toe
heeft gegeven. Zelfs de van oorsprong antikapitalistische sociaal-democratie heeft
zich erbij neergelegd.
Maar die twee-eenheid, die in Amerika haar hoogtepunt had gevonden, lijkt het
einde van haar hegemonie te naderen. Het communistische China is bezig, een
kapitalistische praktijk volgend, ‘de wereld op te kopen’ (The Economist, 11
november) en op de G20 in Seoel stond president Obama vrijwel geïsoleerd. Hij
werd zelfs door zijn bondgenoot Merkel afgevallen.
Machtsverschuivingen plegen ook politieke stelsels en staatsvormen niet onberoerd
te laten. Het is dus geen wonder dat ook twijfel aan de houdbaarheid van de
democratie opkomt. De drie referaten die ik onder ogen kreeg, houden zich ermee
bezig, ieder op eigen manier.
De eerste is een column waarmee het novembernummer van de Internationale
Spectator opent: ‘Democratische malaise’. Die is van de hand van prof. Kees van
Kersbergen, verbonden aan de universiteit van Aarhus (Denemarken), die de
‘toenemende politieke onvrede of zelfs desillusie met de politiek’ in de democratische
landen aanstipt. Maar wanneer het om de oorzaken gaat, komt het niet verder dan:
‘Er is dringend behoefte aan dieper zelfonderzoek’, waar niemand bezwaar tegen
kan hebben.
Klaas de Vries, jarenlang Tweede Kamerlid voor de PvdA en minister van Sociale
en Binnenlandse Zaken in het kabinet-Kok II, stuurde mij zijn rede toe die hij
gehouden had bij de aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap in Nijmegen:
Ontwerp en onderhoud van de Hortus Democraticus. Een interessante rede, maar zij
houdt zich meer bezig met het functioneren van bestaande instellingen in de
Nederlandse democratie dan met de historische en filosofische wortels van de
democratie als zodanig. Dit was dan ook in overeenstemming met zijn leeropdracht:
Praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement.
De titel van het derde referaat, dat mij door vriendenhand werd gestuurd, belooft
wat dat betreft meer: De permanente crisis van de democratie. Het is de afscheidsrede
van Jacques Thomassen als hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente
(september). En inderdaad: het is een grondige analyse van het fenomeen democratie.
Zijn conclusie is: ‘Laten we niet al te gemakkelijk over een crisis van de democratie
spreken.’ Een verstandige raad, maar hoe klopt die met de ‘permanente crisis’ waarvan
de titel spreekt? Dat de ‘democratie reddeloos zou zijn’, lijkt hem ‘voorlopig een
onzinnige stelling’. Wie verdedigt die stelling? En houdt Thomassen met dat
‘voorlopig’ niet zelf een slag om de arm?
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‘Alle vergelijkingen met de ondergang van de Weimarrepubliek of angstvisioenen
over een opstand der horden missen dan ook iedere rationele grondslag. het einde
van de democratie ligt al evenmin aan de horizon als het einde van de geschiedenis.’
Na het applaus dat deze slotwoorden verdienen, kunnen we rustig doormodderen of
gaan slapen.
Maar laten we de vergelijking met de Weimarrepubliek even opvatten. Zoals alle
historische vergelijkingen gaat zij mank (een vergelijking is dan ook geen
gelijkstelling), maar dat wil niet zeggen dat we er niet van kunnen leren.
De republiek van Weimar heet naar de grondwet die in Duitsland in 1919, na de
nederlaag in de Eerste Wereldoorlog en de val van het keizerrijk, in Weimar werd
aangenomen. Die republiek duurde tot 1933, toen Hitler aan de macht kwam. Zij
was dus een democratisch intermezzo tussen een autoritair en een dictatoriaal bewind.
Die Duitse democratie leed onder de hypotheek van een verloren oorlog en een
als smaad ondervonden vredesverdrag (Versailles), gevolgd door een inflatie die de
burgerklasse ruïneerde. De korte periode van welstand die zij daarna beleefde,
eindigde met de economische wereldcrisis van 1929.
Zo'n combinatie van rampen is op het ogenblik niet in zicht, maar is een
economische crisis, al dan niet gepaard aan inflatie, ondenkbaar? Zo neen, is het dan
ondenkbaar dat de democratie haar niet overal zou overleven? In dat geval zou het
om meer gaan dan reparatie van slecht functionerende onderdelen.
NRC Handelsblad van 18-11-2010, pagina 9

Onbedoelde gevolgen
In een artikel over conservatisme in Nederland in het laatste nummer van Ons Erfdeel
schrijft de Amsterdamse historicus prof. Piet de Rooy dat ik aandacht blijf vragen
voor ‘de soms perverse effecten van idealisme’. Ik protesteer niet. Integendeel, in
een reportage in Vrij Nederland van 20 november over de vroeger rode wijk
Knutteldorp in Deventer - ‘Moskou aan de IJssel’ - vind ik bevestiging van deze
observatie.
‘Ooit streden arbeiders uit de wijk Knutteldorp in Deventer voor een rechtvaardige
wereld; nu hosselen ze voor een BMW of mooie keuken’, aldus vat het weekblad
zelf de inhoud van het artikel samen. De naoorlogse verzorgingsstaat werd er als
bevoogdend, ja betuttelend ervaren. De PVV scoorde goed bij de laatste verkiezingen.
Dankbaarheid is geen politieke categorie.
Is de verzorgingsstaat - product overigens van niet alleen het sociaal-democratische,
maar ook christen-democratische gedachtengoed - daarmee veroordeeld? Welnee,
hier werkt alleen maar de wet van de onbedoelde, onvoorziene, ja vaak onvoorzienbare
gevolgen, waaraan alle streven hier op aarde onderworpen is - ook dat van politieke
partijen dus.
Daarom zijn stembusnederlagen een nuttig correctief op dat streven, een correctief
dat evenwel veelal te laat komt. Dat de PvdA bij de laatste verkiezingen de eerste
plaats aan de VVD heeft moeten afstaan, is natuurlijk een nederlaag voor haar, evenals
de komst van een rechts kabinet (hoe wankel dan ook). Zo stond het niet in het boekje
van het socialisme. Tijd voor bezinning dus.
Als een teken van bezinning kan het artikel van de filosofe Jola Jackson in het
laatste nummer van Socialisme & Democratie beschouwd worden. Daarin vraagt zij
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om meer aandacht voor het conservatisme, een verschijnsel dat in vooruitstrevende
kring - en niet alleen daar overigens - nauwelijks serieus genomen wordt.
‘Ontdaan van de retoriek en de apocalyptische toon van sommige conservatieve
denkers, heeft het conservatisme een sterk punt’, zegt zij. Nu, wat die pathetiek
betreft, valt het in Nederland nogal mee, dunkt me. Wijlen J.A.A. van Doorn, de
belangrijkste conservatieve denker, muntte uit door nuchterheid.
Maar afgezien van die kanttekening, wat is volgens haar dat sterke punt van het
conservatisme? Het is meer dan één punt. In de eerste plaats ‘de overtuiging dat de
neiging tot het kwaad inherent is aan de mens’. Inderdaad, na Auschwitz hebben we
weinig socialisten meer horen zingen: ‘De mens is goed...’
Ander sterk punt: ‘Het conservatisme ziet het conflict als een natuurlijk aspect
van de menselijke conditie. De rede is niet in staat het kwaad te bedwingen’, want
‘de mens is slechts in beperkte mate een rationeel wezen’. Wat het kwaad nog
enigszins kan beheersen, zijn ‘traditionele morele systemen, religie, de continuïteit
van gemeenschappen’. Daarom moeten we voorzichtig zijn met afbreken van die
verbanden.
Niet dat die verbanden op zichzelf sacrosanct zijn, maar radicale veranderingen
maken de mensen maar aan het schrikken. ‘De ervaringen met beleidsmaatregelen
die zijn mislukt doordat zij vastliepen op de taaie en weerbarstige menselijke natuur,
zou de PvdA ertoe moeten bewegen de conservatieve visie op de mens serieus te
nemen.’ Zou Job Cohen dit tegenspreken?
‘In sociale systemen is autoriteit nodig’, is een andere les die Jackson de PvdA
voorhoudt. Hier richt haar kritiek zich vooral op ‘de verwoede pogingen (van de
PvdA) het onderwijs te hervormen’. Daarmee heeft die partij ‘veel bijgedragen tot
het verval en verlies van autoriteit van het beroep van leraar’. Is dat overigens niet
al begonnen met de Mammoetwet, die het werk was van de katholiek Cals?
Nog een les die van het conservatisme geleerd kan worden: ‘Wetenschappelijke
argumenten alleen volstaan niet.’ ‘Langdurige tradities, ervaringskennis, morele
intuïtie’ moesten buigen voor de ‘superioriteit van de wetenschappelijke argumenten’.
‘Voor minder goed opgeleide burgers betekende dit dat hun oordeel er niet meer toe
deed.’ De taal van de doctorandussen is niet meer die van ‘de mensen in de wijk’ hoe vaak ook, na elke nederlaag, beloofd wordt daarnaar te gaan luisteren.
Welke les kan daar in het algemeen uit getrokken worden? Dat de - vaak door
henzelf in gang gezette - maatschappelijke ontwikkeling de reden van ontstaan (en
misschien van bestaan) van sommige partijen heeft ondergraven. Sommige partijen,
want het CDA nadert ook het uur van zijn waarheid.
In 1978 schreef de verleden jaar overleden filosoof Leszek Kolakowski al dat het
gedachtengoed van de verschillende partijen ‘geen tegenstrijdigheden oplevert. In
dat geval behoort het tot de mogelijkheden een conservatief-liberaal socialist te zijn,
of - wat op hetzelfde neerkomt - vormen deze drie woorden geen levensvatbare en
elkaar uitsluitende opties meer’ (vertaling T. Minkiewicz).
Maar dan treedt een andere wet in werking, die wil dat, naarmate de verschillen,
objectief gezien, kleiner worden, zij zich des te hardnekkiger handhaven, omdat zij
zaken als traditie, cultuur, identiteit raken, waaraan mensen, vaak tegen alle rede in,
gehecht zijn.

Correcties & aanvullingen
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In zijn artikel van 25 november jl. heeft J.L. Heldring aandacht geschonken aan een
artikel van Jola Jakson in Socialisme & Democratie. Haar naam is helaas verkeerd
gespeld, namelijk Jackson.
NRC Handelsblad van 25-11-2010, pagina 9

Geen spelletjes
Een gewild onderwerp voor krijgsspelen die in de jaren zeventig op militaire
academies en denktanks gehouden werden was: wat gebeurt er wanneer Tito sterft
en Joegoslavië uiteenvalt? Zal de Sovjet-Unie ingrijpen om het verlies van 1948,
toen Tito met Stalin brak, proberen goed te maken? En wat staat de NAVO dan te
doen (want Joegoslavië was geen bondgenoot)?
De werkelijkheid blijkt altijd anders dan de verbeelding. Tito stierf inderdaad in
1980, maar Joegoslavië viel pas in 1991 uiteen, en toen stond de Sovjet-Unie zelf
op het punt het te begeven. Haar satellieten in Oost- en Midden-Europa was zij al
kwijt. Het hele strategische toneel was dus veranderd. En ook het tempo waarin een
en ander zich afspeelde, was anders dan voorzien kon worden.
Waren die krijgsspelen dus nutteloos geweest? Niet helemaal. Zij hadden leidende
politici, ambtenaren en militairen althans bewust gemaakt van een mogelijke crisis
en hen er min of meer op voorbereid. Hetzelfde was het geval met de Sovjet-Unie
zelf: al jaren vóór haar implosie werd er nagedacht over how to manage the demise
of the Soviet Union? Hoe te voorkomen dat haar onvermijdelijke neergang uit de
hand loopt?
Het zou me verbazen als dergelijke spelen sindsdien niet gehouden zouden zijn,
maar nu met het thema: hoe te handelen wanneer het regime in Noord-Korea
implodeert of, integendeel, in een laatste wanhoopspoging zichzelf te redden, naar
de wapens grijpt? Ook Noord-Korea ligt op een strategisch gevoelig punt: daar waar
de Chinese en Amerikaanse machtssferen elkaar raken.
Nu heeft Noord-Korea vorige week naar de wapens gegrepen. Gedurende ruim
een uur heeft het plotseling een Zuid-Koreaans eiland beschoten. Vier doden zijn er
gevallen en talloze huizen vernield. Zoiets gebeurt niet per ongeluk. Het moet een
moedwillige, lang voorbereide daad zijn geweest - wat van de torpedering van een
Zuid-Koreaans korvet, eerder dit jaar, niet met volle zekerheid gezegd kan worden.
Volgens Zbigniew Brzezinski, veiligheidsadviseur - de Kissinger dus - van de
ongelukkige president Carter (1977-1981), was die beschieting een teken dat het
Noord-Koreaans regime het ‘punt van krankzinnigheid’ heeft bereikt. Dat is nog de
vraag. De stelling kan ook verdedigd worden dat het, integendeel, op meesterlijke
wijze gebruikt heeft gemaakt van de impasse waarin anderen zich bevinden.
Amerika, dat als bondgenoot van Zuid-Korea er ook troepen gestationeerd heeft,
zal zeker willen vermijden in een derde landoorlog in Azië verzeild te raken - na Irak
en Afghanistan. Zuid-Korea zelf heeft de beschieting wel beantwoord, maar zwakjes.
Zijn minister van Defensie, die een havik was, is naar huis gestuurd.
Die reactie zou zeker anders zijn geweest als Noord-Korea niet over kernwapens
had beschikt. Onder de bescherming van die wapens meende het regime dus vrij
straffeloos te kunnen demonstreren dat er nog rekening met Noord-Korea moest
worden gehouden. Het is zeker niet toevallig dat het kort tevoren Amerikaanse
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deskundigen had toegelaten tot een nieuwe (en door de inlichtingendiensten nog niet
ontdekte) uraniumverrijkingsinstallatie.
Met dit nucleaire vermogen achter zich weet Noord-Korea de buitenwereld ook
te dwingen telkens opnieuw hulp te geven om het te redden uit de hopeloze
economische situatie - grenzend aan hongersnood - waarin het zijn eigen bevolking
heeft gebracht. Zelfs president Bush, die Noord-Korea had beschuldigd te behoren
tot de ‘as van het kwaad’, ging na de eerste atoomtest met het gehate regime aan
tafel zitten.
Nu roept iedereen dat China Noord-Korea tot de orde moet roepen. Het is inderdaad
het enige land dat dit zou kunnen doen, maar het kijkt wel uit. Implosie van het
regime zou wellicht tot gevolg hebben dat miljoenen Noord-Koreanen zouden
uitwijken naar het welvarender China. Het zou ook kunnen leiden tot een verenigd
Korea, Amerika's bondgenoot, dat China's grenzen zou bereiken. Dit wil het vóór
alles vermijden, en daarom - en niet uit communistische solidariteit - steunt het
Noord-Korea, al vindt het Kim Jong-il nog zo'n luis in de pels.
En waarom zou China Amerika uit de brand helpen? Het voelt zich voortdurend
gekapitteld om zijn monetaire beleid en moet ook telkens horen dat het op het gebied
van de mensenrechten niet beantwoordt aan de maatstaven van het Westen, dat
tegelijkertijd wél graag van China's rijkdom wil profiteren. Waarom zou het dus het
Westen, in de eerste plaats Amerika, extra ter wille zijn? Zolang het conflict beperkt
blijft, heeft China geen bezwaar.
Kortom, Noord-Korea heeft uitstekend de zwakke plekken in zijn omgeving
aangevoeld en daarnaar gehandeld. Dat mag men chantage noemen, maar waar ligt
de grens tussen pressie en chantage? Als er, zoals Brzezinski wil, sprake is van
krankzinnigheid, dan kunnen we met Shakespeare zeggen: ‘Though this be madness,
yet there is system in it’.
Wat wél verbaast is dat een regime dat zich zo van de buitenwereld geïsoleerd
heeft, in staat is tot zo'n evaluatie van de krachten en zwakheden in die buitenwereld.
Blijkbaar is dit mogelijk zonder denktanks, dikke rapporten, ja vrijwel zonder
internationale contacten. Dit geeft te denken. Intussen zal de wereld zich op meer
verrassingen uit die hoek moeten voorbereiden. En of ze altijd in de hand gehouden
zullen kunnen worden, is nog de vraag.
NRC Handelsblad van 02-12-2010, pagina 9

Regeren is kiezen
‘Regeren is kiezen.’ De uitspraak van Pierre Mendès-France, die medio jaren 50 de
starre structuur van de Franse samenleving wilde doorbreken - zo moesten de Fransen
melk leren drinken - had kunnen dienen als motto voor het rapport Aan het buitenland
gehecht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dat vorige
week aan minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen is aangeboden.
Het commentaar in de krant van 1 december gaf een goede samenvatting van dit
rapport onder de kop ‘Tussen denken en doen’. Laten we met het denken beginnen.
In de nadagen van minister Luns (1952-1971) vroeg een Amerikaan die onderzoek
kwam doen naar de Nederlandse buitenlandse politiek, aan een ambtenaar wat de
conceptie achter die politiek was. Antwoord: ‘Hé, nu heb ik al zoveel jaren met dit
bijltje gehakt, maar ik heb mezelf die vraag nooit gesteld.’
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Met andere woorden: aan denken werd op BZ niet veel tijd besteed. Wel kwam
er na Luns een soort planbureau, maar dat is er nooit in geslaagd blijvend gezag bij
de beleidsambtenaren te verwerven. Dezen vertrouwden liever op routine en ervaring.
Diezelfde Amerikaan was verbaasd van een andere ambtenaar te horen te krijgen:
‘Nederland heeft geen buitenlandse politiek. We hebben de NAVO.’
Laten we hopen dat dit antwoord een dosis zelfspot bevatte, maar een kern van
waarheid zat er niettemin in. Deze ‘Atlantische reflex’ bleef ook na het einde van de
Koude Oorlog dominant. Toen in 1990, een paar maanden na de ‘val van de Muur’,
een ambassadeur zijn collega's en zijn minister suggereerde dat nu de tijd was
gekomen de NAVO ‘om te vormen’, kreeg hij van niemand steun. Dit viel buiten de
grenzen van het voor hen denkbare - zelfs als gedachtenoefening.
Nog in 2003 bleek de Atlantische reflex, hoewel hij na het einde van de Koude
Oorlog zijn ratio had verloren, dominant bij de besluitvorming inzake het beleid ten
aanzien van de tweede oorlog tegen Irak. Natuurlijk sloot die reflex niet uit dat er
zo nu en dan meningsverschillen met Amerika waren, bijvoorbeeld ten tijde van
Luns over Nieuw-Guinea, en minister Bot (2003-2007) heeft zelfs eens in de Kamer
gezegd dat hij zich door zijn Amerikaanse collega ‘bekocht’ had gevoeld. Niettemin
bleef het beleid in de eerste plaats Atlantisch. Er was geen andere keus.
Het rapport van de WRR, waarvan de ondertitel luidt Over verandering en strategie
van Nederlands buitenlandbeleid, wil nu dat er, uitgaande van de
machtsverschuivingen die zich sinds 1990 hebben voltrokken - in de wereld en in
Europa zelf -, wél keuzes gemaakt en prioriteiten aangebracht worden. De NAVO
kan niet meer het ‘dominante ankerpunt’ zijn (wél nog een ‘cruciale
verzekeringspolis’), Europa is nu de ‘dominante arena’ voor het Nederlandse
buitenlandbeleid geworden.
Dat is wel even schrikken voor onze diplomaten. Het rapport kunnen ze ook niet
in een la stoppen, omdat hun nieuwe staatssecretaris, Ben Knapen, tevens (zij het in
een vroegere functie) hoofdauteur is van het rapport. Gelukkig voor hen schijnt nu
hun nieuwe minister, Uri Rosenthal, ook niet te voelen voor kiezen. Wat hem betreft,
blijft het bij én-én: zowel NAVO als Europa. Als dat maar niet hinken op twee
gedachten of erger: vallen tussen twee stoelen, wordt!
Voor deze weigering prioriteiten te stellen is de minister al dadelijk flink gekapitteld
door twee oud-bewindslieden: oud-minister Brinkhorst (D66) en oud-staatssecretaris
Timmermans (PvdA). Intellectueel gesproken hebben zij gelijk, maar de vraag is of
er, politiek gesproken, niet ook iets voor het standpunt van de minister te zeggen
valt. Om dat nader te instrueren weer even een duik in de naoorlogse geschiedenis.
Sinds Nederland in de jaren 50 het beginsel van de Europese eenwording heeft
aanvaard en lid is geworden van de Europese instituties, hebben de opeenvolgende
ministers bij hoog en laag bezworen dat er geen tegenstelling - en zelfs geen orde
van prioriteiten - bestond tussen Nederlands Europese en Atlantische banden. De
een lag in het verlengde van de ander.
In de praktijk evenwel had, als puntje bij paaltje kwam, de NAVO bijna altijd
prioriteit, zowel bij Stikker (1948-1952) als bij Luns, Van der Stoel (1973-1977 en
1981/2) en de meesten van hun opvolgers. Bij Beyen (1952-1956) en Van Mierlo
(1994-1998) lag dat misschien iets anders. Die voorkeur hoefde niet uitgesproken te
worden, ja kon zelfs ontkend worden - in het buitenland gold Nederland als een
Atlantisch land. Atlantischer dan bijvoorbeeld zijn Beneluxgenoten.
Hieruit blijkt dat een prioriteit niet hoeft te worden uitgesproken om toch
onmiskenbaar te bestaan. Vaak is het zelfs verstandiger die prioriteit niet uit te
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spreken, want daarmee maak je je maar onnodig vijanden (hetzij in eigen parlement,
hetzij in het buitenland). Daarom moet minister Rosenthal vooralsnog het voordeel
van de twijfel gegund worden, wanneer hij zich niet uitspreekt.
En de van wetenschapper die staatssecretaris is geworden, Knapen? Un jacobin
ministre n'ést pas un ministre jacobin ofwel: een revolutionair die minister wordt, is
niet noodzakelijkerwijs een revolutionaire minister, en zo ook een wetenschapper
die bewindsman wordt.
Bovendien heeft Knapen zich ontpopt als CDA'er. Als zodanig zal hij ongetwijfeld
het psalmwoord kennen: ‘Heer, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren
van mijn lippen.’
NRC Handelsblad van 09-12-2010, pagina 11

Keuzes en prioriteiten
‘De band met Amerika verwaarlozen is uitermate onverstandig.’ Aldus besluit Frits
Bolkestein in de krant van 10 december zijn vernietigende kritiek (‘waardeloos’) op
Aan het buitenland gehecht, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), waarvan de hoofdauteur, dr. Ben Knapen, intussen
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (BZ) is geworden.
Eerlijk gezegd, ben ik in dat rapport nergens een pleidooi voor verwaarlozing van
de band met Amerika tegengekomen. Wat het rapport wél vindt, is dat de NAVO,
hoewel nog steeds ‘cruciale verzekeringspolis’, ‘niet langer de centrale pijler van
het Nederlands buitenlandbeleid mag zijn’.
In de eerste plaats is de Koude Oorlog, die veertig jaar lang de ratio was voor de
prioriteit die Nederland in feite aan zijn Atlantische boven zijn Europese banden gaf,
voorbij. In de tweede plaats is het duidelijk dat Amerika zelf geen prioriteit meer
aan zijn banden met Europa geeft. Wat dat betreft: geen verschil tussen Bush jr. en
Obama.
Intussen is immers Amerika's aandacht verschoven naar andere tonelen. In plaats
van de Sovjetdreiging is de snelle opkomst van China als economische, politieke en
ook steeds meer militaire macht het centrum van Amerika's preoccupaties geworden,
voor zover zijn zorgen om Irak, Afghanistan en het Midden-Oosten dat toelaten.
Allemaal niet-Europese gebieden. Europa is voor Amerika een zorg van de tweede
rang geworden.
Ook Nederland, geografisch onlosmakelijk aan Europa verbonden, moet met de
gevolgen van deze bijna tektonische verschuivingen rekening houden. Tussen
Nederland en Amerika ligt nu eenmaal een oceaan, tussen Nederland en de rest van
Europa helemaal niets, zoals elke toerist weet.
Dat betekent dat Nederland teruggeworpen is op eigen continent - of dit nu prettig
is of niet. Er zijn er die dat niet prettig vinden, niet zozeer omdat zij zo
pro-Amerikaans zijn als wel omdat, volgens hen, Huizinga's woord uit 1935 nog
geldt dat ‘in onze werkelijkheid onze kracht en de reden van ons bestaan’ ligt. ‘Wij
horen aan de Atlantische kant. Ons zwaartepunt ligt op en over zee.’
Deze patronen werken nog lang na - ook als ze geen realiteit meer zijn. Intussen
is Nederland zijn koloniën kwijt en is zijn koopvaardijvloot een fractie van wat ze
eens was, en aan de reden van bestaan van onze marine wordt ook getwijfeld.
Nederlands toekomst ligt in Europa - hoe dat er ook ten slotte uit gaat zien.
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Het is hier dat Bolkesteins twijfel meer grond heeft. Maar ook de WRR is niet
onverdeeld optimistisch. Weliswaar is Europa nu ‘de voor de hand liggende arena
voor kleinere lidstaten om invloed uit te oefenen’, maar ‘dat is lastig genoeg, omdat
Europa verdeeld is’. Daar slaat de WRR de spijker op de kop. Trouwens, zou de keus
voor het woord ‘arena’ helemaal toevallig zijn? Dat betekent immers strijdperk.
Als Europa verdeeld is, zoals de WRR zelf constateert, dan is het zaak voor
Nederland zijn doelen te bereiken via banden met speciale landen. Wie komen
daarvoor in aanmerking? Het rapport doet een buiging naar de Benelux, maar ‘gezien
de uiteenlopende politieke culturen in met name Nederland en België moet men er
geen wonderen van verwachten’.
Wie dan wél? Duitsland vergt een gevarieerdere en intensievere aandacht dan
thans het geval is’, maar ‘het ontbreekt hier aan beleidsvisie’. Het staat er niet met
zoveel woorden, maar hier wordt bepleit dat aan onze bilaterale banden met Duitsland
voorrang wordt gegeven boven die met andere landen. Frankrijk en Engeland worden
zelfs niet genoemd. En blijkbaar is het verschil in politieke cultuur met Duitsland
geen bezwaar.
Ook daar is een geopolitieke ratio voor te vinden. Duitsland is niet alleen
Nederlands grootste buurland, waarvan het economisch grotendeels afhankelijk is,
maar het is ook het grootste en economisch sterkste land van de Europese Unie.
Daarbij komt dat beide landen het zakelijk meestal eens met elkaar zijn. Invloed
proberen uit te oefenen via Duitsland lijkt dus plausibel.
Het is de vraag of Buitenlandse Zaken, waar Knapen nu de tweede man is
geworden, daar al aan toe is. Voor de diplomaten gelden Londen en Parijs als
aantrekkelijker posten dan Berlijn, en is Washington nog steeds het neusje van de
zalm. Maar deze voorkeuren beantwoorden niet meer aan de machtsverschuivingen
die zich in de wereld, en in Europa zelf, hebben voltrokken.
Als een wetenschappelijk orgaan als de WRR, dat aandringt op het ‘maken van
keuzes en het aanbrengen van prioriteiten’, al moeite heeft om hier zijn
prioriteitskeuze ronduit kenbaar te maken, wat kunnen we dan verwachten van een
politiek orgaan als BZ? Maar, zoals ik vorige week al betoogde, prioriteiten hoeven
niet van de daken geschreeuwd te worden om toch duidelijk te zijn - als je ze maar
hebt.
En dat is nu juist het punt. De neiging bestaat, constateert het rapport, ‘om overal
aan mee te doen’. Zo wordt het beleid een ‘lappendeken, een schier onafzienbare
opstapeling van relatief kleine activiteiten’. Afschrikwekkend voorbeeld is de
mensenrechtennota van 2007, die ‘vele tientallen prioriteiten’ opsomt, waaruit dan
weer gekozen moet worden. Zo doen we ‘van alles een beetje’. Dat is natuurlijk geen
beleid. Kortom, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.
NRC Handelsblad van 16-12-2010, pagina 9

Knapste jongetje van de klas?
Omdat Nederlands buitenlands beleid de neiging heeft om ‘overal aan mee te doen’,
wordt het eigenlijk ‘van alles een beetje’. Met andere woorden: een ‘lappendeken’.
Daarom moeten er ‘keuzes worden gemaakt en prioriteiten aangebracht’. Er zijn
terreinen waar we meer aan anderen moeten overlaten. Er zijn ook terreinen waarop
Nederland, door eigen deskundigheid, een aparte bijdrage kan leveren.
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Het rapport Aan het buitenland gehecht van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), waaraan deze citaten zijn ontleend (en waaraan mijn twee
vorige artikelen waren gewijd), noemt drie van deze terreinen (‘niches’ genoemd):
1. water en klimaat; 2. voedsel en duurzaamheid; 3. opbouw van internationale
rechtsorde.
Die keus lijkt, gezien Nederlands specialisme op die gebieden, voor de hand te
liggen. Toch kan, wat betreft punt 3, misschien om wat meer duidelijkheid gevraagd
worden. Inderdaad, de Grondwet schrijft bevordering van de ontwikkeling van de
internationale rechtsorde voor. De WRR vertaalt dit gebod onder andere in het
bevorderen van de naleving van internationaal recht. Is dat hetzelfde?
Nee, en er zijn zelfs gevallen denkbaar dat, als Nederland als enige zou aandringen
op naleving van internationaal recht, er bij anderen nog minder animo zou ontstaan
om de internationale rechtsorde met nieuwe, verduidelijkende en aanscherpende
rechtsregels te ontwikkelen. Staten zijn nu eenmaal geneigd het internationale recht
naar eigen belang uit te leggen. Nederland deed dat in 1948 ook, toen het, op grond
van een eigen interpretatie van dat recht, weigerde gehoor te geven aan een oproep
van de Veiligheidsraad van de VN de vijandelijkheden in Indonesië te staken.
Maar de WRR is zelf misschien ook niet helemaal zeker van zijn zaak, blijkens
de zin waarmee hij deze passage besluit: ‘... de dynamiek van het thema en van de
actoren biedt een mogelijkheid om een heuse niche te ontwikkelen.’ Die zin vraagt
op z'n minst om nadere uitleg. Of verlangt de Nederlandse politieke gemeenschap,
in overeenstemming met haar Gesinnungsethik, geen resultaat en neemt zij genoegen
met de goede bedoeling?
Het noemen van ‘niches’ waar Nederland zijn deskundigheid of specialisme kan
ontplooien, vooronderstelt stilzwijgend de behoefte te excelleren en van dat excelleren
gebruik te maken of ermee invloed uit te oefenen. Gelukkig houdt de WRR het niet
bij de in ons land op dit punt gebruikelijke stilzwijgendheid. Meermalen benadrukt
hij in het rapport met zoveel woorden niet alleen het nut, maar ook het belang van
excelleren.
Zo noemt hij ‘het excelleren in een specifiek beleidsterrein een van de weinige
manieren waarop een middelgrote mogendheid als Nederland substantieel kan
bijdragen aan internationale en mondiale kwesties’ (bedoeld is, hoop ik, aan de
oplossing ervan).
Dat geldt ook op het Europese beleidsterrein: ‘De ambitie zou moeten zijn een
excellente lidstaat te zijn. Dat wil niet zeggen het braafste jongetje van de klas, maar
een lidstaat die de weg kent in Europa, in de netwerken van Europa, daarin gezag
opbouwt en die anderen alleen al daarom graag aan hun zijde zien te krijgen.’
Een aanbevelingswaardige ambitie - die echter in Nederland traditioneel niet op
erg veel waardering stuit. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, is een
uitdrukking die daarvan blijk geeft. ‘Als iemand knap is, heet hij in Nederland gauw
griezelig knap’, zei iemand zo'n halve eeuw geleden. En natuurlijk wordt dit gedekt
door de mantel van de verdelende rechtvaardigheid. Knapheid mag niet beloond
worden.
Maar wil de behoefte aan excellentie bevredigd worden, dan is Buitenlandse Zaken
afhankelijk van disciplines buiten zijn zeggenschap. Voldoet ons onderwijssysteem
aan die behoefte? Of is dit al tevreden als er zesjes gehaald worden? En waar zijn
de Centers of Excellence, zoals die in de Verenigde Staten bestaan? Buitenlandse
politiek is binnenlandse politiek.
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Intussen heeft minister Rosenthal in de Volkskrant van 11 december gezegd dat,
wat hem betreft, ‘diplomatie als rustiek bedrijf’ voorbij is. Dat is misschien een beetje
onbillijk jegens de diplomaten die in een landelijke omgeving werkzaam zijn, maar
soms vraag je je inderdaad af waar ze de godganse dag mee bezig zijn. Den Haag is
geen rustieke stad, maar wat doen daar al die Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse
ambassadeurs de hele dag? Zou die vraag omgekeerd ook niet gelden?
Toch moeten we voorzichtig zijn. Ook in Europa zijn er landen waar de diplomaten
zich waarschijnlijk niet zouden kunnen doodwerken, ook als ze dat wilden. Maar als
die landen tevens leden van de Europese Unie zijn, zouden ze opheffing van een
Nederlandse ambassade betaald kunnen zetten door Nederland hun steun te onthouden
in een Europees beraad.
Ook zei Rosenthal dat hij ‘de economische diplomatie zeer sterk aanzetten’ wil.
Een verre voorganger van hem, E.N. van Kleffens (1939-1946), niet de eerste de
beste - er is een zaal naar hem genoemd in het ministerie - zou eens, toen Frans nog
de taal der diplomaten was, gezegd hebben: ‘Je ne parle pas fromage.’ Daaraan valt
de afstand af te meten die het huidige diplomatieke werk scheidt van het vroegere.
NRC Handelsblad van 23-12-2010, pagina 9

Terug naar Amsterdam
In mijn Amsterdamse schooljaren ben ik maar twee keer in Rotterdam geweest. Ja,
als we verder zuidwaarts gingen, reden we met de trein door Rotterdam, waarbij het
Witte Huis, Nederlands enige wolkenkrabber, steevast de blikvanger was. Maar in
Rotterdam ben ik toen alleen maar geweest om de trouwerij van ons kindermeisje
bij te wonen en, zo'n tien jaar later, om de Emmaüsgangers te gaan zien. Dat dit
schilderij wel eens niet van Vermeer zou kunnen zijn, kwam niet bij mij op. Achteraf
natuurlijk wel.
Ook in Den Haag ben ik in die jaren maar drie keer geweest. De afstanden waren
blijkbaar nog groot, vooral als je geen auto had. Wat wist ik eigenlijk van Rotterdam?
Er werd gezegd dat daar zelfs de hoge standen plat praatten, maar in Amsterdam heb
ik nog mensen uit die klasse gekend die kennen en kunnen door elkaar haalden.
‘Kojderal?’ betekende: ‘Kende je haar al?’
Dat zou allemaal veranderen toen ik in Leiden ging studeren. Daar kreeg ik vrienden
die uit alle delen van het land kwamen, ook uit Rotterdam. Bij hen kwam ik aan huis,
dus ook in Rotterdam. Bovendien waren ze geabonneerd op de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, die meer aan mijn belangstellingen bleek te voldoen dan het Algemeen
Handelsblad, waarmee ik als Amsterdammer opgegroeid was. In mijn tweede Leidse
jaar ben ik op de NRC overgestapt, niet wetend dat zij later mijn werkkring zou
worden.
Pas na de oorlog werd dit voor mij werkelijkheid. Eerst solliciteerde ik bij het
Algemeen Handelsblad, maar hoofdredacteur Von Balluseck zei mij dat er geen
plaats voor mij op de redactie was (wat ik later ben gaan betwijfelen). Toen naar
Rotterdam, waar hoofdredacteur Rooij na een gesprek zei dat hij het wel met mij
wilde proberen. En zo trad ik per 1 augustus 1945 in dienst van de NRC, waar ik,
alles bij elkaar, 23 jaar heb gewerkt. Na mijn vertrek uit Rotterdam in 1972 ben ik
blijven werken voor een in Rotterdam uitgegeven krant - in totaal ruim zestig jaar.
Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik vond de sfeer op de krant prettig, en Rotterdam,
hoewel in 1945 nog een woestenij, beviel mij ook. De Rotterdammers bleken te
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beantwoorden aan hun faam: geen praatjes maar hard werken. Wie dat ook deed,
werd door hen geaccepteerd, ongeacht zijn herkomst. Ook intellectueel kwam ik er
niets te kort.
De NRC was, hoewel zij de enige nationale krant was die de naam van haar plaats
van uitgave in haar naam droeg, geen typisch Rotterdamse krant, althans minder
Rotterdams dan de andere nationale kranten, die allemaal in Amsterdam uitkwamen,
Amsterdams waren. Het voordeel was dat we minder de adem van de concurrentie
in onze nek voelden: het nadeel dat een zekere zelfgenoegzaamheid het gevolg was.
Een hoofdredacteur heb ik eens horen zeggen: ‘Nieuws is pas nieuws wanneer het
in de NRC staat.’ Voor de grap natuurlijk, maar intussen gaf hij hiermee een vrijbrief
voor sommige redacteuren om op hun gat te blijven zitten.
Maar de afstanden tussen de steden werden in een rap tempo kleiner.
Particulariteiten moesten wijken voor doelmatigheid en rendement. In de loop van
de jaren zestig doemde de mogelijkheid van, eerst, samenwerking en, later, fusie
tussen NRC en Handelsblad, die beide globaal een soortgelijk lezerspubliek bedienden,
aan de horizon op. Wat jarenlang theorie was geweest werd in 1970 werkelijkheid:
NRC Handelsblad ontstond.
Het was geen huwelijk tussen gelijke partijen. De NRC was onderdeel van een
sterk en gezond concern. Het Handelsblad ‘had een te smalle basis om zelfstandig
te kunnen voortbestaan’. Ik citeer hier het aardige boekje van Pien van der Hoeven
Twee kranten, twee paleizen: over de oorsprong van NRC Handelsblad (2010), een
voorstudie van haar proefschrift, dat zij najaar 2011 hoopt te kunnen verdedigen.
Dit machtsverschil tussen beide kranten manifesteerde zich hierin dat de nieuwe
krant in Rotterdam uitgegeven zou worden. Een bittere pil voor de Amsterdammers,
deels goedgemaakt door de samenstelling van de driekoppige hoofdredactie: twee
van het Handelsblad komende en één van de NRC. Na twee jaar bleef er één over,
die bij beide kranten had gewerkt.
Na ongeveer twintig jaar verhuisde de krant van de Rotterdamse binnenstad naar
de Alexanderpolder in de periferie van de stad. De band met Rotterdam werd dus
wel heel dun. En nu is het besluit gevallen dat de krant in 2012 naar de Amsterdamse
binnenstad zal verhuizen: het Rokin, een paar honderd meter van het huis waar ik
geboren ben en vijftien jaar gewoond heb. Als ik dan nog voor de krant werk, kan
ik zeggen dat ik, in zekere zin, naar huis ben teruggekeerd.
Zo gaat de laatste nationale krant die niet in Amsterdam werd uitgegeven, zich
ook in Amsterdam vestigen. Het zal zijn voordelen en aantrekkelijkheden hebben.
Maar wil de krant zich blijven onderscheiden van de andere nationale kranten, dan
zal zij ervoor moeten waken een typisch Amsterdamse krant te worden, want dat zou
haar in de rest van het land kunnen schaden, waar Amsterdam er - niet ten onrechte
- van verdacht wordt met dedain neer te kijken op de ‘provincie’ (waar Rotterdam
dan ook toe gerekend wordt). Wat dat betreft, is het misschien goed dat zij geleid
wordt door iemand wie deze inter-Hollandse gevoeligheden vreemd zijn.

Correcties & aanvullingen
In Dezer Dagen van 30 december van J.L. Heldring stond dat de laatste nationale
krant die niet in Amsterdam werd uitgegeven, zich ook zal vestigen in Amsterdam.
Dit is onjuist. De nationale krant Algemeen Dagblad blijft wel gevestigd in Rotterdam.
NRC Handelsblad van 30-12-2010, pagina 11

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

2011
Fatima en de professor
Ooit van M. Chladenius gehoord? Ik niet, althans tot voor kort. Maar in de onlangs
verschenen ‘intellectuele biografie’ van H.R. Hoetink door prof. P.B.M. Blaas (uitg.
Verloren, Hilversum) kwam ik die naam tegen. De eminente jurist Hoetink
(1900-1963), die een polyhistor was, een echte lettré, was die 18de-eeuwse historicus
op het spoor gekomen. In de Winkler Prins Encyclopedie staat Chladenius niet, ook
niet onder zijn eigenlijke naam: Chladni. Wél daarentegen een andere Chladni (Ernst
Florens Friedrich), waarschijnlijk zijn neef of kleinzoon, die wel de grondlegger der
leer van het geluid wordt genoemd (1756-1827).
Maar ook de oudere Chladni of Chladenius had zijn verdiensten. Uit Blaas' boek
over Hoetink maak ik op dat hij de eerste historicus was die ‘geen onderscheid maakte
tussen geschiedenis als werkelijkheid en de “voorstelling” ervan. Tevens wilde hij
beklemtoond zien dat het erop nahouden van een “Sehepunkt” niet gelijkstond met
partijdigheid.’
Dit laatste is mij uit het hart gegrepen. Het dient tevens als een omweg naar mijn
‘Sehepunkt’ op de existentiële crisis waarin de PvdA zich thans bevindt. Mij wordt
daar wel leedvermaak over verweten. Leedvermaak? Ik heb weliswaar een te weinig
hoge dunk van de mens om de socialistische idealen te delen, maar acht een gezonde
sociaal-democratie een wezenlijk onderdeel van ons bestel.
Daarom maak ik mij er eerder zorgen over dat de PvdA haar oorspronkelijke
aanhang, de ‘onderkant’, aan het verliezen is. Die heeft zich, grotendeels dankzij de
PvdA, geëmancipeerd; dat wil zeggen: zich ook losgemaakt van de voogdij van de
partij, en is eigen richtingen opgegaan, ook naar Wilders - direct of via de SP.
In Trouw van 22 december spreekt Lex Oomkes terecht van een ‘bedreiging van
het naakte voortbestaan als sociaal-democratische partij’, dus eveneens van een
‘existentiële vraag’ - een vraag die niet alleen de PvdA aangaat, maar allen die prijs
stellen op een enigszins stabiel politiek bestel. Wie immers vult de gaten die de PvdA
achterlaat?
Tot dusver heeft de PvdA daar geen antwoord op. In Trouw van 21 december
wordt de voorzitter van de partij, Lilianne Ploumen, als volgt geciteerd: ‘We willen
een partij zijn voor zowel de hoogleraar in Tilburg als Fatima in Slotervaart, een
brede volkspartij die een brug slaat tussen de onderkant van de samenleving, de
middengroepen en de intellectuele elite.’
Mooi gezegd, maar er blijven nog een paar vragen. Ploumen noemt Fatima
(kennelijk als symbool voor de ‘onderkant’), maar Jan, Piet en Klaas, die ook tot de
‘onderkant’ behoren, noemt zij niet. Gelden die al als verloren - aan Wilders? Tweede
vraag: spreekt de PvdA dezelfde taal tot Fatima als tot de hoogleraar? En met taal
bedoel ik niet: Marokkaans of Nederlands, maar wordt zij even goed begrepen door
Fatima als de hoogleraar? Anders gezegd: is er wel een brug te slaan tussen die twee?
Dat is al moeilijk genoeg tussen de hoogleraar en de laagopgeleide Jan, Piet en Klaas,
die allen Nederlands spreken.
Nee, met zo'n doelstelling uit een ver verleden redt de PvdA het niet. Wie is daar
nog warm voor te krijgen? Ze doet veel denken aan de beginjaren van de PvdA, toen
zij in 1946 van arbeiderspartij, de SDAP, tot Partij van de Arbeid werd, teneinde ook
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anderen, christenen en vrijzinnig-democraten, te omhelzen. Dat was de schepping
van dominee W. Banning, die zijn stempel dan ook drukte op het beginselprogramma
van de nieuwe partij.
Dominee Banning scheen helemaal vergeten te zijn, want met de opkomst van
Nieuw Links in de jaren 60 en 70 wilde de PvdA weinig meer weten van haar
christelijke oorsprongen. Toen ‘is er veel verloren gegaan. Met Nieuw Links trad de
generatie aan die verse herinneringen aan het gezag van de kerk had en daar afstand
van nam’ (volgens mij eerder een ex-katholieke dan een ex-protestantse generatie).
Dit zegt Joop van den Berg, oud-hoogleraar politieke geschiedenis en oud-lid van
de Eerste Kamer voor de PvdA, in een door Marcel ten Hooven geredigeerd boekje:
U bevindt zich hier: oriëntaties op maatschappij, politiek en religie (uitg. Boom,
Amsterdam). In dit verband memoreert hij ook Banning, ‘die respect vroeg voor de
zingevingsvragen die het christendom stelt’.
Die verwaarlozing van de religieuze factor door de PvdA wreekt zich nu, aldus
Van den Berg. Hij heeft het over de ‘gruwelijke schrik, toen we ons na de aanslagen
van de elfde september (2001) plotsklaps realiseerden dat God weliswaar uit Jorwerd
is verdwenen, maar Allah met honderdduizenden in de grote steden is
binnengetrokken. Daar hadden we helemaal niet op gerekend.’ Ja, op de christenen
mag je smalen, maar op de moslims niet. Je zou eens voor een PVV'er of, erger, een
racist aangezien worden!
Dat tekent de dubbelheid van veel progressieven. Nieuw Links (dat zich overigens
niet sociaal-democraat, maar socialist noemde) heeft veel op zijn geweten - misschien
zelfs de ondergang van de partij. Hoe dit ook zij, het blijkt dat, zoals Van den Berg
zegt, ‘de sociaal-democratie in verwarring is over de rol van religie in de moderne
samenleving’. Maar met taal die aan Banning herinnert, bereikt zij Fatima niet en
schrikt zij de Tilburgse hoogleraar waarschijnlijk af.
NRC Handelsblad van 06-01-2011, pagina 9

Een grote kruidenierswinkel?
Het was in een van Thorbeckes kabinetten dat een minister zich eens liet ontvallen
dat Nederland eigenlijk een ‘grote kruidenierswinkel’ was. Dezelfde bewindsman,
P.P. van Bosse, die vijf keer minister van Financiën is geweest, opperde ook eens
de mogelijkheid Limburg aan Duitsland af te staan in ruil voor een gunstig
handelsverdrag.
Terzelfdertijd diende het liberale Kamerlid Dumbar steevast elk jaar een motie in
om de diplomatieke dienst af te schaffen. Nederland kon volstaan met consuls. En
toen een Franse krant de Staten-Generaal eens vergeleken had met een kamer van
koophandel, noemde de latere volkenrechtsgeleerde T.M.C. Asser, naar wie in Den
Haag een instituut en een laan zijn vernoemd, dit een ‘eretitel’, een geuzennaam.
Betoonde minister Uri Rosenthal, ook liberaal, zich een waardig nazaat van deze
heren toen hij onlangs in een interview met de Volkskrant zei: ‘Ik wil de economische
diplomatie zeer sterk aanzetten. We moeten het postenwerk volop benutten voor
handelsbevordering. De consulaire poot wordt versterkt’?
Waarschijnlijker is het dat hij wil breken met de gidslandgedachte, een gedachte
die van eerder dateert dan 1973, toen het kabinet-Den Uyl haar tot de zijne maakte.
In 1913 had een andere volkenrechtsgeleerde, C. van Vollenhoven, Nederland al
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eens opgeroepen de rol van Jeanne d'Arc op zich te nemen. Zelfoverschatting is de
erfenis van een klein land met een groot verleden.
Maar de nadruk op economische belangen kan ook te ver gaan. Onlangs werd een
rapport bekend waartoe de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Owen, in
1979 opdracht had gegeven. Hij had zich namelijk overrompeld gevoeld door de
revolutie in Iran, die de sjah, eens een pijler van het westerse veiligheidsstelsel, had
verjaagd en de antiwesterse ayatollahs aan de macht had gebracht.
Hoe kwam het dat hij daar niet op voorbereid was geweest? Het onderzoek waartoe
hij opdracht had gegeven, wees uit dat de Britse diplomatie in Teheran geen oog had
gehad voor wat er in Iran broeide. Blindelings was zij ervan uitgegaan dat de sjah
zich kon verheugen in de volksgunst en trouwens beschikte over zo'n sterk intern
veiligheidsapparaat dat hij elke storm zou kunnen weerstaan.
Die onvoorwaardelijke steun aan de sjah ging zelfs zo ver dat, toen er in het
Lagerhuis eens vragen waren gesteld over martelpraktijken van dat apparaat, het
Foreign Office een concept-antwoord eerst ter goedkeuring aan de sjah liet voorleggen.
Dit alles gebeurde onder een Labourregering.
In Engeland zelf had die regering met grote economische moeilijkheden te kampen
(die ten slotte zouden leiden tot haar val in 1979 en de komst van Thatcher). In die
moeilijkheden was een bloeiende handel met Iran buitengewoon welkom, zo niet
onmisbaar - ook al bestond die handel vooral uit grootscheepse wapenexport.
Zo zien we dat, als een buitenlandse politiek zozeer gefocust is op
handelsbevordering, er blinde vlekken voor andere ontwikkelingen kunnen ontstaan,
die per slot van rekening ook fataal kunnen worden voor die handelsbevordering,
want wapens levert Engeland wel niet meer aan Iran.
Nu moet hier onmiddellijk gezegd worden dat zulke fixaties op één doel niet alleen
economisch, maar ook politiek gemotiveerd kunnen zijn. Zo was de Nederlandse
buitenlandse politiek onder Luns (1952-1971) zozeer gefixeerd geweest op het
Russische gevaar dat zij geen oog had voor wat er broeide in het niet-Russische deel
van Oost-Europa. Zelfs de breuk van de communist Tito met Moskou in 1948 werd
jarenlang als een doorgestoken kaart beschouwd. Bovendien: communisten, van welk
pluimage ook, daar praat je niet mee. Ook de PvdA had last van die fixatie. Zij was
zowat de laatste sociaal-democratische partij die contact zocht met Tito, die, al was
hij dan communist, toch een potentiële bondgenoot was tegen de Sovjet-Unie. (Na
de opkomst van Nieuw Links sloeg de PvdA naar de andere kant uit.)
Toen in 1956 in Polen onrust ontstond, die tot gevolg had dat Gomulka, een
communist die onder Stalin uit de gratie was gevallen - in andere landen zou hij zijn
terechtgesteld - aan de macht kwam, werd de rapportage van de Nederlandse
ambassadeur in Warschau niet au sérieux genomen. (Het is waar: die beschreef
Gomulka als een soort sociaal-democraat, wat hij nu ook weer niet was.)
En toen, een kleine 25 jaar later, het in Polen werkelijk begon te bewegen met de
stakingen van Solidarnosc en een jonge diplomaat, die zijn contacten had, daarover
een concept-rapport had geschreven, kreeg hij van zijn ambassadeur, die waarschijnlijk
het lot van de rapporten van de zijn voorganger indachtig was, te horen: ‘Ach dat
lezen ze in Den Haag toch niet.’ Fnuikend natuurlijk voor de ambitie van die jonge
diplomaat.
Nu zou het ook van zelfoverschatting getuigen de invloed van de Haagse diplomatie
op één lijn te stellen met de Londense, maar zolang een staat prijs stelt op het
onderhouden van een eigen diplomatie, moet deze waken voor fixatie en
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zelfverblinding. Voortdurend zelfonderzoek is ook nodig. David Owen gaf het
voorbeeld.
NRC Handelsblad van 13-01-2011, pagina 9

Ook de jeugd vergrijst
Dat de westerse samenlevingen steeds ouder worden doordat er minder kinderen
geboren worden, terwijl de ouderen, vooral dankzij de voortschrijdende medische
wetenschap, al maar ouder worden, is al jaren bekend en baart degenen die zich met
de lange termijn bezighouden, maar langzamerhand ook de politiek, zorgen. Als het
aandeel werkenden steeds kleiner wordt en het aandeel niet-werkenden steeds groter,
dan zullen steeds minder mensen de lasten moeten dragen van het overleven van
steeds meer niet-werkenden. Is die vergrijzing op den duur betaalbaar?
Dit is nog te berekenen. Maar wat zullen de sociale gevolgen van de vergrijzing
zijn? Zullen de werkenden te eniger tijd in opstand komen tegen de niet-werkenden?
Het lijkt onvoorstelbaar, maar er zijn de afgelopen honderd jaar wel meer dingen
gebeurd die onvoorstelbaar waren. Het meest humane voorbeeld is nog het verbod
in China op het hebben van meer dan één kind per echtpaar, dat, met enige fantasie,
uitgelegd zou kunnen worden als een opstand van de ouderen tegen de opkomende
jeugd.
In elk geval mogen we niet uitsluiten dat er langzamerhand een wrevel zal ontstaan
tegen de ouderen die de gemeenschap alleen maar geld kosten, vergelijkbaar met de
nu al niet meer sluimerende weerzin tegen de allochtonen, van wie ook beweerd
wordt dat ze, als ze ons onze banen niet afpikken, vegeteren op onze kosten. Het
succes van Fortuyn en Wilders was enkele decennia geleden ook onvoorstelbaar.
In oosterse samenlevingen wordt de manier waarop het Westen met zijn ouderen
omgaat, veelal barbaars gevonden. Daar worden de ouders, wanneer ze niet meer
kunnen werken of zelfstandig wonen, door hun kinderen in huis opgenomen. Hier
worden ze in aparte huizen ondergebracht. Dat die meestal van een luxe zijn die in
het Oosten alleen maar voor de heel rijken is weggelegd, maakt niet dat die
behandeling daar minder wreed wordt gevonden.
Dit zijn zorgen die voorlopig nog tot de lange termijn gerekend kunnen worden.
Maar zou de vergrijzing niet al op kortere termijn gevolgen hebben voor de politieke
kaart in de westerse landen? Hierover schijnen, althans wat Nederland betreft, weinig
gegevens of zelfs prognoses beschikbaar te zijn. Het is dan ook minder een
demografisch dan een psefologisch probleem (psefologie is de wetenschap die zich
met de verklaring van verkiezingsuitslagen bezighoudt).
In Amerika lijkt men verder. Althans: in The Economist van 1 januari las ik een
reportage uit Washington over de gevolgen die het bereiken van de 65-jarige leeftijd
van de babyboomers zal hebben. (De babyboom is de geboortegolf die vlak na het
einde van de Tweede Wereldoorlog, dus in 1946, begon). Ook Nederland had toen
zijn babyboom, die enkele jaren duurde.
In de komende twee decennia zal het percentage 65-plussers in de VS stijgen, van
17 tot 26. Dit zal in de eerste plaats economische gevolgen hebben. Zo zal het
begrotingstekort ‘stratoferische’ hoogten bereiken. Maar het zal, volgens deze
reportage, ook de verkiezingscijfers beïnvloeden. 65-plussers neigden er toch al toe
eerder Republikeins dan Democratisch te stemmen, maar in de tussentijdse
verkiezingen van november jl. lijkt die trend versterkt: onder de 65-plussers was 21
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procent meer die Republikeins dan Democraat stemde. Bij de 25-minners was dat
net andersom.
Dat doet de vraag rijzen of we in Nederland een soortgelijk verschijnsel zullen
kunnen waarnemen, nu de naoorlogse geboortegolf de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Met andere woorden: of ook in Nederland de trend naar ‘rechts’ sterker zal worden.
Die trend bestaat al: vorig jaar werd de VVD de grootste partij en kreeg Nederland
een ‘rechts’ kabinet (onder een premier die twintig jaar jonger is dan Job Cohen). Is
dit nog maar een begin?
Nu is de politieke kaart van het ene land niet gelijk aan die van het andere. In de
VS gaat het grosso modo om slechts twee partijen, waarvan de Republikeinse, door
de bank genomen, ‘rechtser’ is dan de Democratische. In Nederland is er een veelvoud
van partijen en is die veelvoud al sinds enkele jaren in flux. De vroegere stabiliteit
van het zuilenstelsel heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid.
Teken van die onzekerheid is de pijlsnelle opkomst (en, in het eerste geval,
neergang) van partijen als die van Fortuyn en Wilders. Maar zijn die wel als ‘rechts’
te beschouwen? Nationalistisch zijn ze wel (en dus anti-Europees), maar op sociaal
gebied neigen ze eerder naar de SP dan naar de VVD. Een verdere groei van de PVV,
die ook veel jongeren trekt, betekent dus nog niet automatisch dat de trend naar
‘rechts’ sterker wordt.
De vergrijzing heeft natuurlijk ook gevolgen voor andere sectoren dan economie
en politiek. Ook de media zullen haar te voelen krijgen. Die zijn nu nog veelal in de
ban van wat Christien Brinkgreve in Opzij eens de ‘jongeren-monocultuur’ noemde,
die vooral in de Amsterdamse regio welig tiert. Maar het kenmerkende van jeugd is
dat zij niet altijd jeugd blijft. Ook zij wordt grijzer. En vooral: het percentage
jeugdigen in de samenleving wordt kleiner, vergeleken met dat van de ouderen. Voelt
dit groeiend percentage zich blijvend thuis bij een krant of zender die zich laat leiden
door de - snel wisselende - smaken van de jeugd?
NRC Handelsblad van 20-01-2011, pagina 9

Onvervulde beloftes
Wiardi Beckman - die naam kwam ik voor 't eerst tegen toen ik, als twintigjarig
student, een boek in handen kreeg waarvan ene H.B. Wiardi Beckman de co-auteur
was: Geschiedenis van het Leidsche studentencorps (1927). Wiardi Beckman een
corpsbal? In elk geval was hij ‘bijzonder actief in het traditionele corps’, zo lees ik
in het zojuist verschenen boek dat - zo staat het in de ondertitel - aan deze ‘baanbreker
van de moderne sociaal-democratie’ gewijd is (Onszelf blijven, uitg. Bert Bakker).
Inderdaad is Beckman, die slechts 41 jaar is geworden, bekend geworden als de
man die de Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) in de jaren 30 omvormde
van half-marxistische partij, die de klassenstrijd voorstond, tot een moderne
volkspartij, die ook open stond voor andere vooruitstrevenden. Daarom nam de partij
ook afstand van haar pacifisme en afwijzing van het koninklijk huis.
In feite baande Beckman de weg voor de naoorlogse Partij van de Arbeid, die hij
zelf echter niet zou meemaken, want hij stierf enkele weken vóór de bevrijding in
het concentratiekamp Dachau. Dominee Banning en anderen zouden zijn werk
voortzetten en streven naar de ‘doorbraak’, het doorbreken van het pantser waarin
de confessionele partijen het politieke stelsel gevangen hielden (Beckman was zelf
gelovig remonstrant).
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Het is niet voor niets dat dit boek nu is uitgekomen, hoewel het ook bijna samenvalt
met Beckmans 65-jarige sterfdag. De crisis waarin de PvdA zich thans bevindt, toont
parallellen met de impasse waarin de SDAP in de jaren 30 terecht was gekomen.
Ondanks de economische crisis, met haar massale werkloosheid, was de partij er niet
in geslaagd door te breken. Integendeel: haar percentage van de stemmen daalde in
de crisisjaren, tussen 1929 en 1937, van 23,6 naar 21,9. De grote winnaar bleef
minister-president Colijn.
Ook nu teisteren, volgens de redacteuren Frans Becker (adjunct-directeur van de
Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de PvdA) en de socioloog Menno
Hurenkamp, ‘onzekerheid over wat de achterban is, verdeeldheid over wat de natie
te betekenen heeft en onvermogen om de democratie bij de tijd te brengen de
progressieve beweging’. Beckmans bijdrage aan het politieke denken in Nederland
is dus ‘urgenter dan ooit’.
Zou het? We doen niets af aan de inderdaad uitzonderlijke betekenis van de persoon
Beckman en zijn werk wanneer we hier een vraagteken plaatsen. De tijden waren
wel heel anders. In de eerste plaats was er 75 jaar geleden de dreiging van Hitler, die
dwong tot een nationaal antwoord. In de tweede plaats bestond er toen nog een grote
arbeidersklasse. Die heeft, voor zover zij nog bestaat, de PvdA grotendeels verlaten.
Haar emancipatie, die zij veelal aan die partij te danken heeft, is niet in dankbaarheid
omgezet. In de derde plaats: er waren geen allochtonen, die de partij, anders dan een
groot deel van de bevolking, als zielig beschouwt.
Zou Beckman, als hij in leven was gebleven, zijn geslaagd waarin zijn naoorlogse
opvolgers hebben gefaald? De ‘doorbraak’, waarvan hij de geestelijke vader was, is
er toen niet gekomen. Bij de verkiezingen van 1946 werd niet de PvdA, maar de
Katholieke Volkspartij de grootste. Pas twintig jaar na de oorlog leek de macht der
confessionelen te wankelen, maar in de jaren 80 kwam zij terug. In 2002 bereikte de
PvdA zelfs een dieptepunt: 15,1 procent van de stemmen, tegen het CDA 27,9. Acht
jaar later is het weer omgekeerd, maar moet de PvdA nu in de VVD de grootste
erkennen.
Het is dus de vraag of zelfs een man als Beckman in staat zou zijn geweest zijn
partij om te vormen tot een rots die deze seculaire branding zou hebben doorstaan.
Even leek het erop dat Job Cohen de Beckman van deze eeuw zou kunnen worden,
maar tot dusver is deze belofte onvervuld gebleven. Een partij die zelf de koers bijster
is, kan moeilijk de rol van voorhoede van alle linkse krachten vervullen.
Paul Scheffer acht het in een nawoord onwaarschijnlijk dat zo'n heroriëntatie nu
wél zou lukken binnen de oude partijen. ‘De nieuwe breuklijnen in de samenleving
brengen nu al andere partijen voort, die bijna de helft van de kiezers aan zich weten
te binden. Het ligt in de verwachting dat op den duur een ontzuild partijenlandschap
zal ontstaan zonder de klassieke volkspartijen.’ Hoe hierin Beckmans voorbeeld nog
actueel kan zijn, is onduidelijk.
Onszelf blijven luidt de titel van het aan Wiardi Beckman gewijde boek. Het is
tevens de titel van een bijdrage die hij in september 1940 - vier maanden na de Duitse
inval- schreef voor een bundel, samen met de liberaal B.M. Telders (die ook in een
concentratiekamp zou omkomen) en Paul Scholten (waarschijnlijk als
vertegenwoordiger van de protestants-christelijke partijen).
Het kan bijna niet anders of Beckman dacht, toen hij zijn bijdrage die titel gaf,
aan de woorden die koningin Wilhelmina bij de viering van haar 35-jarig jubileum
in 1933 had gesproken: ‘Wij willen onszelf zijn en blijven.’ Het was kennelijk een
toespeling op het nationaal-socialisme dat in Duitsland net aan de macht was gekomen
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én op de velen die met gestrekt opgeheven rechterarm langs haar defileerden in het
Olympisch stadion van Amsterdam. ‘Dit ziet de koningin niet graag’, zei een meneer
naast mij op de tribune.
NRC Handelsblad van 27-01-2011, pagina 9

Ethiek en geloof
Onlangs werd ik door een weekblad geïnterviewd. Ook over het geloof. Daarvan zei
ik: ‘...als ik gelovig zou zijn, zou ik niet vrijzinnig zijn. Als je gelooft, moet je goed
geloven en niet een beetje. Ik zou een goed orthodox gelovige zijn. Het mengen van
ethiek en geloof, dat is waar ik niets van moet hebben.’
Het citaat geeft mijn woorden, althans mijn gedachten, goed weer. En daarover
ben ik onderhouden door nogal wat gelovigen, meest vrijzinnigen naar mijn indruk.
Een hunner stuurde mij de tekst van een rede toe die de bekende neurobioloog prof.
dr. D.F. Swaab in 2009 had gehouden over ‘De evolutie van onze hersenen’, waaruit
ik het volgende citeer:
‘Morele regels zijn niet uitgevonden door religies, maar door deze overgenomen,
nadat ze in de evolutie ontwikkeld waren voor sociaal levende dieren, inclusief de
mens. Deze regels dienen om de samenwerking en onderlinge steun binnen een
sociaal levende groep te bevorderen. (...) Op een gegeven moment werd het
sympathiseren met de ander een doel op zichzelf. Ten slotte werd dit product van
miljoenen jaren evolutie een hoeksteen van de menselijke moraal, die pas recent,
een paar duizend jaar geleden, in religies werd opgenomen.’
De menselijke moraal of ethiek, de leer van goed en kwaad, heeft dus een
sociaal-biologische oorsprong. Daaraan hebben de religies zich in de loop der eeuwen
aangepast. De vraag rijst nu: wat was het geloof van de religies voordat zij de regels
van de menselijke moraal hadden overgenomen? (Trouwens, zulke religies bestaan
nog, en in de bestaande religies zijn nog sporen van die oertijd te vinden.)
Voor beantwoording van die vraag moeten we niet bij de neurobioloog zijn, maar
bij de godsdienstwetenschap te rade gaan. De eerste die, althans voor zover ik weet,
zich met die Urreligion heeft beziggehouden, is de Bazelse oudheidkundige Johann
Jakob Bachofen (1815-1887), maar die werd al in zijn tijd door vakgenoten niet
helemaal au sérieux genomen (wat overigens op zichzelf niets zegt). Bij anderen
bereikt hij om de ±25 jaar een soort cultstatus, laatstelijk (in de jaren 70) bij
freudomarxisten en feministen.
Beter lijkt het de werken te raadplegen van de Leidse godsdienstwetenschapper
W. Brede Kristensen, een Noor. Ook hij leefde in een lang vervlogen tijdperk
(1867-1953), maar hij is, geloof ik, nog niet door een latere generatie gedesavoueerd.
Het thema behandelde hij o.a. in een lezing voor vrijzinnige (!) studenten, waarvan
de titel al voor zichzelf spreekt: ‘Het boven-ethische in de godsdienst.’
Aanleiding voor zijn betoog is het bijbelboek Job: Job, de rechtschapen en
godvruchtige man die niettemin door God bezocht wordt door een reeks van kwalen
en rampen. Volgens onze ethische maatstaven handelt God hier onrechtvaardig, en
Job zelf vraagt dan ook waaraan hij dat verdiend heeft. Een actueel thema: sinds
‘Auschwitz’ vragen vele gelovigen zich af waarom God dit geduld heeft.
De boodschap van het boek Job is nu, volgens Kristensen, ‘dat de menselijke
rechtvaardigheid voor de goddelijke moet wijken’. Er zijn dus ‘twee soorten
rechtvaardigheid’. ‘De ethische wet, in het hart van de mens geschreven, is niet de
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wet van God.’ ‘De mens is geen boven-ethisch wezen, maar God wel.’ ‘Deze
zienswijze’, aldus Kristensen, ‘strookt niet met een humane, antropocentrische,
ethische opvatting (...). De goddelijke handeling is onmogelijk overeen te brengen
met wat de vrome mens rechtvaardigheid noemt.’ Gods overwegingen zijn andere
dan die der mensen en daarom vaak ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk, zoals, enige
eeuwen later, Paulus zou zeggen, van wie ook het woord is dat het vreselijk is te
vallen in de handen van de levende God.
Overigens worstelden ook andere godsdiensten met dit probleem, zoals de
Babylonische klaagliederen. En in Aíschylos' treurspel Prometheus geketend gaat
het ook ‘om de strijd tussen mens en God, de wanhopige strijd waarin ethische
hoogheid en zedelijke moed door de goddelijke almacht beschaamd en verpletterd
worden’. Zowel het boek Job als Aíschylos' treurspel is een teken dat de mensen de
goddelijke rechtvaardigheid al als een probleem begonnen te zien, en de latere Grieken
zagen in het demonische karakter der goden al iets primitiefs, zelfs minderwaardigs.
Toen begonnen ze ook met symbolische interpretaties van het oorspronkelijke geloof.
Maar ‘de geest der symboliek was de dood van het antieke geloof’, schrijft
Kristensen. Hij doet dit in een artikel in De Gids van 1931 (vier jaar na die lezing
voor vrijzinnige studenten). Zelfs een woord dat met ‘symbool’ vertaald zou kunnen
worden, kwam in de oude teksten niet voor. ‘Symboliek en esoterisme zijn
hulpvoorstellingen die wij nodig hebben om de ouden te begrijpen, maar die de ouden
niet nodig hadden om zichzelf te begrijpen.’
Dit verschil werkt nog door, zoals we nog in 1998 gemerkt hebben. Toen trouwde
de protestantse prins Maurits met de rooms-katholieke Marilène van den Broek. De
pastoor liet toen toe dat protestantse aanwezigen, onder wie prinses Juliana, deelnamen
aan de eucharistieviering en werd deswege door kardinaal Simonis berispt. Volgens
Rome mogen nl. mensen die niet geloven dat de bij die gelegenheid uitgereikte brood
en wijn op dat ogenblik het lichaam en bloed van Christus zijn, niet tot de plechtigheid
toegelaten worden. Protestanten nu zien daar slechts symbolen in (veel katholieken
tegenwoordig ook, volgens mij).
Maar, zoals Kristensen zijn artikel besluit, ‘godsdienst is geloof in goddelijke
werkelijkheid, niet in symbolen van die werkelijkheid’. Zo min als de oude Grieken
een woord voor symbool hadden, hadden ze er een voor godsdienst, zoals ik lees in
een interview in de Frankfurter Allgemeine van 31 januari met de graecist Walter
Burkert. Als dat zo is, dan waren godsdienst en leven voor hen één.
NRC Handelsblad van 03-02-2011, pagina 11

Beelden van het Tahrirplein
Wie de laatste weken naar de beelden uit Kairo heeft gekeken, krijgt onwillekeurig
de indruk dat hier het volk van Egypte spreekt. Maar wat zijn honderdduizend
protesteerders op het Tahrirplein op de 20 miljoen inwoners van de stad, laat staan
de 80 miljoen van heel Egypte? Helaas, revoluties worden nooit door ‘het volk’
gemaakt. Dat blijft doorgaans passief, kijkt de kat uit de boom.
Niet dat die honderdduizenden in Kairo geen echte grieven hebben. In zoverre is
hun protest gerechtvaardigd. Maar wat willen zij: meer vrijheid of meer werk en
brood? De werkloosheid, vooral onder jongeren, is groot; en de voedselprijzen zijn
met 17 procent gestegen. Als er gekozen moet worden tussen vrijheid en brood,
kiezen overal de meesten voor het laatste.
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Deze constatering is geen misprijzing van wat er op het ogenblik in Egypte aan
de hand is, maar in het Westen bestaat de neiging om elke opstand in een ver land
te romantiseren als een kreet om vrijheid. Ook bestaat er de neiging om elke opstand
als een revolutie te zien. Revoluties worden gemaakt door radicale, goed
georganiseerde minderheden, die precies weten wat ze willen, en dat lijkt in Egypte
nog niet het geval te zijn.
Ook dat is geen reden om achterover te leunen en te denken dat het wel niet zo'n
vaart zal lopen. Weliswaar zijn er tekenen van een zekere opstandmoeheid geweest,
maar het zou een misvatting zijn te geloven dat de zaak weer onder controle is. De
economische toestand is de laatste weken alleen maar slechter geworden, dus het
smeulend vuur kan elk ogenblik weer oplaaien en ten slotte de val van Mubarak
veroorzaken. Het heeft er al toe geleid dat de beoogde opvolger, zijn zoon Gamal,
met zijn kliek, het veld heeft moeten ruimen.
Maar de arbiter is nog steeds het leger. Dat is al sinds 1952 aan de macht. Alle
presidenten die het land sindsdien gekend heeft, waren officieren. Van hen was
Nasser, die in 1970 overleed, de populairste. Dat alleen al is een teken dat een volk
bereid is een dictatuur te dulden, zelfs te steunen. Wie weet of uit de troebelen van
vandaag weer een officier oprijst die de macht grijpt.
Ook nu horen we weer aan de borreltafels, maar ook in de parlementen, geluiden
dat het Westen de gematigde krachten in Egypte moet steunen. Ook dat is een
misvatting. In revolutionaire situaties worden gematigde krachten meestal, zoals de
girondijnen in de Franse Revolutie en de mensjewieken in de Russische, weggevaagd.
Het is tekenend dat ElBaradei, de gematigde tegenkandidaat, niet is uitgenodigd voor
de onderhandelingen die nu aan de gang zijn, maar de radicalere Moslimbroederschap
wél. Het heeft geen zin met machtelozen te onderhandelen. Overigens is het interessant
waar te nemen dat de sympathie voor opstanden die de intelligentsia in het Westen
meestal heeft voor opstanden, afneemt wanneer die religieus geïnspireerd zijn. Dat
was al in begin jaren 80 waarneembaar. De internationaal secretaris van de PvdA
vond toen de opstand van de Poolse arbeidersbeweging Solidarnosc tegen het
communistisch regime maar bedenkelijk, omdat die arbeiders gelovige katholieken
waren. Nu, het Egyptische volk is gelovig moslim. Blijkbaar is de stem des volks
alleen goed wanneer ze ons liedje zingt.
In diezelfde kringen hoor je ook dat het Westen Mubarak veel eerder had moeten
laten vallen en op vrije verkiezingen had moeten aansturen. Welnu, vrije verkiezingen
brengen niet altijd brave democraten voort, zoals we gezien hebben toen in Palestina
Hamas als winnaar uit de bus kwam. Een zekere aarzeling om the devil you know
te verruilen voor the devil you don't is dus wel begrijpelijk.
Zeker in Egypte, want dat land is niet alleen het meest bevolkte land in de Arabische
wereld, maar ligt ook op een strategisch knooppunt. Als het Suezkanaal geblokkeerd
zou worden, zouden de olieprijzen in Europa omhoogschieten. Bovendien heeft
Mubarak de vrede met Israël gehandhaafd en is hij alleen al daarom een waarborg
voor stabiliteit in het Midden-Oosten. Zal een opvolger, al dan niet uit vrije
verkiezingen voortgekomen, dat ook zijn? Ook hier was aarzeling begrijpelijk.
Maar deze bespiegelingen vooronderstellen dat het Westen überhaupt enige invloed
kan uitoefenen op de gang van zaken in een land als Egypte. In Iran heeft het dat
ook niet kunnen doen. De Verenigde Staten geven jaarlijks voor miljarden steun aan
Egypte, maar de invloed die zij op de gang der gebeurtenissen hebben, is miniem.
En van Europese invloed is het maar beter helemaal niet te spreken.
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Het beoordelen van een cultuur als die van de Egyptische samenleving naar
westerse maatstaven, leidt tot grote misvattingen. Pogingen westerse normen en
waarden, zoals democratie en mensenrechten, eraan op te leggen, lopen op niets uit
in een cultuur waarvan onderwerping van de enkeling aan het (goddelijke of
wereldlijke) gezag een wezenlijk element vormt.
Dat wil niet zeggen dat er van de westerse cultuur geen invloed uitgaat. De westerse
technologie, en vooral de informatietechnologie, dringt overal door, maar werkt
eerder ondermijnend op de stabiliteit die de westerse politiek nastreeft.
NRC Handelsblad van 10-02-2011, pagina 9

Bang voor het volk
Naarmate de verkiezingen voor de Provinciale Staten naderen, lijkt de
zenuwachtigheid in politiek Nederland te stijgen. Hoeveel zetels zal de PVV winnen?
En hoeveel zullen andere partijen verliezen? Sommige houden al rekening met een
nederlaag. Socialisme en Democratie, maandblad van de denktank van de PvdA,
preludeert er op in de titel van zijn laatste nummer: ‘Verlangen naar een ander volk.’
Wat het werkelijke volk voor de PvdA is toont een foto op het kaft: drie mensen van
het manlijk geslacht, die kennelijk typische aanhangers van Wilders moeten
uitbeelden. Inderdaad, geen toonbeelden van schoonheid of fijnzinnig intellect.
Blijkbaar heeft de PvdA nu ook haar o.s.m. en niet-o.s.m. (ons soort mensen).
De titel ‘Verlangen naar een ander volk’ (dan het volk dat PVV stemt) is ook de
titel van een artikel van Paul Bordewijk, niet nader aangeduid dan als publicist, in
dit nummer. Hij signaleert in linkse kringen, ook binnen de PvdA, ‘veel
ontevredenheid over het volk’, dat niet stemt zoals het, volgens de linkse elite (waartoe
hij zichzelf eerlijkheidshalve rekent), zou moeten stemmen.
En dan somt hij achttien kenmerken op waarin het volk zich onderscheidt van de
elite - een vaak hilarische reeks: het volk luistert naar de verkeerde muziek en leest
het verkeerde ochtendblad, is consumptieverslaafd, is lui, conservatief en verwend,
tegen Europa enzovoort. Kortom, allemaal redenen om te ‘verlangen naar een ander
volk’.
De tegenstelling tussen (linkse) elite en volk is ontstaan sinds ‘de hoogopgeleiden
niet meer bereid zijn zich in de positie van de laagopgeleiden in te leven’. Dat is
midden jaren 60 begonnen, toen Nieuw Links thema's begon te agenderen ‘die weinig
aansloten bij de belevingswereld van de laagopgeleiden’. ‘Sindsdien is de PvdA
steeds verder van zijn natuurlijke achterban komen te staan.’ Voor velen waren
problemen in immigratiewijken ‘luxeproblemen vergeleken met die in de Derde
Wereld’.
Na deze scherpe (zelf)kritiek komt de conclusie enigszins als een verrassing: de
PvdA moet ‘proberen het verlies aan vertrouwen bij de lager opgeleiden te herstellen
(...) door de talenten in de partij en daarbuiten in te zetten voor het ontwikkelen van
een serieus alternatief voor de neoliberale leer, die, ondanks het fiasco van de
kredietcrisis, nog steeds domineert’. Vóór de verkiezingen van 2 maart is het daarvoor
te laat, maar of zo'n ‘serieus alternatief’, dat niet nader omschreven wordt, later wél
kans zal hebben ‘het volk’ van de PVV weg te lokken, zonder concessies te doen
aan zijn anti-moslimgevoelens en de vooral in de provincie bestaande gevoelens
achteruitgezet en bedild te worden door Den Haag (of ‘Holland’), dat is de vraag,
die Bordewijk niet stelt of beantwoordt.
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Marijke Linthorst, redacteur van S&D, komt langs andere en serieuzere weg tot
dezelfde conclusie. De gevolgen van ongeleide marktwerking zijn in toenemende
mate ook een bedreiging voor hoger opgeleiden: ‘niet alleen ongeschoold werk, ook
de innovatie verdwijnt naar elders.’ Zij bepleit daarom onder andere bescherming
van de kernindustrieën. Een tenminste concreet voorstel, een economische versie
van het zo schijnheilig verfoeide ‘eigen volk eerst’.
Zij heeft daar een ander woord voor: ‘lotsverbondenheid’ - lotsverbondenheid
tussen de elite en het volk. Beide kunnen op een goed ogenblik werkloos worden of
verpauperen. De PvdA zou dus ‘moeten pleiten voor een samenleving die kiest voor
lotsverbondenheid’. Heel mooi, maar ook hier geldt: is dit genoeg om de kiezers van
de PVV weg te lokken of weg te houden, zonder op voor hen wezenlijke punten
concessies te doen?
Bovendien: een lotsverbondenheid kan wel objectief vastgesteld worden, maar
daarmee wordt zij nog niet noodzakelijkerwijs gevoeld door de betrokken groepen,
in dit geval: de elite en ‘het volk’. Juist dat verschil in opleiding en het verschil in
taal (niet alleen accent, maar ook woordgebruik) blijven bestaan en als scheiding
werken. De tijd dat de sociaal-democratie geleid werd door intellectuelen als Troelstra
en de aanhang volgde, is voorbij. Die aanhang is voor een groot deel - wat ook de
bedoeling was - geëmancipeerd en welvarender geworden, maar is een richting
opgegaan die niet in de bedoeling lag.
NRC Handelsblad van 17-02-2011, pagina 11

Misleidende analogieën
In de baaierd van analyses en commentaren over de golf van opstanden die over de
moslimwereld, van Marokko tot Iran, slaat, hebben we één mening gemist, althans
in Nederland. Het is de stem van Ayaan Hirsi Ali, die, opgegroeid in een
moslimsamenleving, daarvan meer weet dan de meesten van ons.
Maar in de Financial Times van 9 februari stond een artikel van haar naar aanleiding
van wat toen nog slechts de opstanden in Tunesië en Egypte waren. Hieronder een
samenvatting van haar kijk op die overrompelende ontwikkeling. Talloze
commentatoren hebben, zo begint zij, analogieën getrokken tussen de opstanden in
de moslimwereld en de revolutie die in 1989 in Europa het communisme en de
Sovjetmacht wegvaagden. Maar daarmee werd geen recht gedaan aan het diepe
verschil tussen de massa's in het Westen en in de moslimwereld. De laatste worden
door niets méér verenigd dan door het gemeenschappelijk gebed, in 't bijzonder op
vrijdag.
Nu moeten alle godsdiensten het hebben van gemeenschapsgevoel en -cohesie,
maar de islam meer dan andere. Geen van die despoten die na de dekolonisatie op
het toneel zijn verschenen, hebben het geloof van de massa's dan ook durven te tarten.
De moskee bleef onschendbaar.
Zij die een parallel trekken met 1989 en een vreedzame overgang naar een seculaire
veelpartijendemocratie verwachten, vergeten hoe weinig ervaring de aanhangers van
een seculaire democratie in de moslimwereld hebben. De Moslimbroederschap, de
enige goed georganiseerde partij, berust op een meer dan duizendjarige traditie van
onderwerping.
De Mubaraks en de Gaddafi's zijn geen anomalie, maar het product van het
structurele gebrek aan vrijheid dat eigen is aan de massacultuur van de moslimwereld.
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In die cultuur wordt onderwerping van de enkeling van begin af aan ingeprent. Als
je geleerd hebt je vader, je leraar of je priester niet tegen te spreken, dan wordt
onderwerping aan de tirannie van de wereldlijke macht bijna tweede natuur.
Deze cultuur maakt ook dat diegenen die machtsposities nastreven, vrezen dat het
delen van die macht met anderen hen zal verzwakken en tot vernedering zal leiden,
met het gevolg dat, zodra iemand een machtspositie heeft bereikt - van de laagste
bureaucraat tot de president - hij alles zal doen om die positie te behouden. De
middelen daartoe zijn samenzwering, manipulatie, intriges, omkoperij en geweld.
Ayaan Hirsi Ali had hier misschien ook erop kunnen wijzen dat in zo'n cultuur de
loyaliteit van de enkeling niet in de eerste plaats de staat of de natie - typisch westerse
begrippen - geldt, maar de familie of de clan. Vandaar de plicht van iedereen die
macht of rijkdom heeft verworven, zijn familie- of clanleden daarvan te laten
profiteren. Wat wij corruptie noemen is daar dus plicht, van hoog tot laag.
Hoe dit ook zij - een cultuur die onderwerping van de enkeling tot deugd verheft,
schommelt tussen periodes van apathie en vlagen van opstandigheid. Leiders zijn
leiders voor het leven en maken hun zoons klaar voor de opvolging óf worden
gedwongen te vluchten. Wat we dus kunnen verwachten, is chaos en instabiliteit,
gevolgd door een nieuwe periode van autoritair regime; een korte periode van
democratie, gevolgd door een staatsgreep of een regering die de sharia tot wet verheft.
Echte vrijheid zullen de Arabieren - Hirsi Ali noemt Turkije, Iran en Indonesië
niet - pas krijgen wanneer zij zichzelf bevrijden van de bijzondere machtsstructuur
die de moslimmassa's zichzelf hebben opgelegd. Niemand anders kan hen daarbij
helpen dan zijzelf. Dit is een proces van heel lange adem. Cultuurveranderingen
vragen meestal meer tijd dan veranderingen van regime.
Hirsi Ali's betoog komt neer op één vermaan: niet aan te nemen dat de
moslimvolken ernaar hunkeren begrippen die het Westen zich pas na eeuwenlange
ontwikkeling eigen heeft gemaakt, onmiddellijk over te nemen. Iedere staatsvorm is
het product van de cultuur van het land, zoals wij in Europa zouden moeten weten,
met zijn grote culturele verschillen, die politieke eenheid onmogelijk maken.
Europa heeft zich - het ene land eerder, het andere later - vrijgemaakt van de ban
waarin de godsdienst de massa's hield en staat daarom wezensvreemd tegenover wat
er in de moslimwereld gaande is. Vandaar die verkeerde interpretaties en misleidende
analogieën. De godsdienst blijft daar vooralsnog de bepalende factor.
Eén vergelijking is misschien geoorloofd: in 1989 was ook het Poolse volk, van
arbeider tot prelaat, diep gelovig. Er bestond geen verschil tussen de nationale en de
religieuze inspiratie achter zijn verzet tegen het door Rusland opgelegde communisme.
Het is wonderlijk hoe snel het zich in twintig jaar ontwikkeld heeft tot een seculaire
staat. Maar het zou roekeloos zijn te verwachten dat de moslimwereld ook die kant
zal opgaan. Zij zal, hoe dan ook, haar eigen weg volgen, en die weg zal haar niet
noodzakelijkerwijs naar het Westen voeren.
NRC Handelsblad van 24-02-2011, pagina 11

De keerzijde van de medaille
Een geopolitieke ramp. Zo noemde Vladimir Poetin eens Ruslands verlies in 1989
van zijn satellietenrijk, dat zich tot diep in Europa uitstrekte, en, twee jaar later, de
ontbinding van de Sovjet-Unie zelf, die tot de zelfstandigheid van de Baltische,
Kaukasische en Midden-Aziatische republieken leidde. Poetin had gelijk. Wat voor
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de een herwonnen vrijheid betekende, was voor Rusland een ramp (die het overigens
aan zichzelf te wijten heeft).
Ook de bevrijdingsgolf die nu over de Arabische wereld slaat, heeft dit
dubbelaspect, maar de geopolitieke gevolgen ervan zullen niet tot de regio beperkt
blijven. Voorlopig juicht het Westen de val van de Ben Ali's, de Mubaraks en straks
misschien de Gaddafi's toe. Sommigen zien daar zelfs terreinwinst voor de democratie
in, dus toeneming van westerse invloed. Maar dat zou wel eens een misrekening
kunnen zijn.
De enige mogendheid die bij die ontwikkeling zijde lijkt te gaan spinnen is Iran.
Symbolisch is het feit dat het, voor het eerst sinds de val van de sjah in 1979,
oorlogsschepen door het Suezkanaal kon laten varen. Verwacht mag worden dat de
nieuwe Arabische regimes Amerika minder gunstig gezind zullen zijn, wat op zichzelf
al winst voor Iran zou betekenen.
Trouwens, Iran heeft al vrienden in de Arabische wereld. In Syrië heeft het sinds
jaren een bondgenoot, en in Libanon zit nu de door Iran gesteunde Hezbollah in de
regering. In Bahrein is intussen de shi'itische meerderheid der bevolking in opstand
gekomen tegen de onderdrukking door de sunnitische minderheid, wat het shi'itische
Iran geen zorgen zal baren, te minder omdat Bahrein een Amerikaanse vloot- en
luchtbasis herbergt.
De machtverhoudingen in de regio zijn daar dus aan het schuiven. Israël is
voorlopig nog verreweg de sterkste militaire macht, maar na Mubaraks val is het een
stille bondgenoot kwijt. Zal het lang kunnen rekenen op de - eveneens stilzwijgende
- steun van de Jordaanse koning, wiens land voor de helft door Palestijnen bewoond
wordt?
Ook koning Abdullah van Saoedi-Arabië schijnt zich niet veilig te voelen, getuige
de afkoopsom van 36 miljard dollar waarmee hij zijn ambtenaren, studenten en
werklozen stil hoopt te houden. Eerder een teken van zwakheid dan van
zelfvertrouwen. Nu de olieprijzen weer stijgen, als gevolg van de onrust in het
Midden-Oosten, zal echter ook Iran meer te besteden hebben - ter vergroting van
eigen macht en invloed.
Maar Europa heeft het meest te vrezen. Nauwelijks hadden de Tunesiërs zich
bevrijd van Ben Ali en zijn dictatuur, of het nabijgelegen Italiaanse eiland Lampedusa
werd overstroomd door vluchtelingen uit Tunesië, en dat waren geen handlangers
van het gevallen regime, maar werkzoekenden, die niet van plan zijn in Italië te
blijven, maar wél hun geluk noordwaarts te zoeken. ‘C'est encore loin, la France’,
vroegen ze bij aankomst.
Heel Europa had baat bij de afspraak die Berlusconi met Moammar Gaddafi had
gemaakt dat Libië niet langer zou dienen als doorgangsroute voor werkzoekenden
uit heel Afrika, maar wat is die afspraak nu waard? Gaddafi is nog slechts meester
in Tripoli, in de rest van het land heerst chaos. En intussen is ook de grens tussen
Turkije en Griekenland poreus.
Het is begrijpelijk dat de landen aan de noordkusten van de Middellandse Zee,
Italië voorop, zich zorgen maken en een beroep doen op Europese solidariteit, maar
op een bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie
is, eind vorige week, nog niet veel van die solidariteit gebleken. Minister Leers toonde
zich, ‘als er een springvloed komt’, wel bereid te helpen, maar niet door zelf ook
vluchtelingen op te nemen. Hoe dan? Nederland bezuinigt.
Twee soorten solidariteit die de Europeanen altijd met de mond beleden hebben,
worden nu op de proef gesteld: de inter-Europese solidariteit en de solidariteit met
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de minder rijk bedeelden der aarde. Hoever gaat die dubbele solidariteit? Blijft zij
bestaan als de eigen verzorgingsmaatschappij aangetast wordt? Of zal het ogenblik
komen dat het verfoeide devies ‘Eigen volk eerst’ ook blijkt te worden gevolgd door
anderen dan uitgesproken nationalisten, die tenminste eerlijk voor die prioriteit
uitkomen?
Is op den duur een vesting Europa denkbaar? Of zelfs, bij uitblijvende
inter-Europese solidariteit, een conglomeraat van grote en kleine vestingen? Zeker,
dat is op z'n minst een worstcasescenario, maar het is altijd beter op het ergste
voorbereid te zijn dan er, zonder veel aanwijzingen, op te vertrouwen dat het wel
zo'n vaart niet zal lopen.
Hoe dan ook: de omwentelingen die thans aan de zuidkusten van de Middellandse
Zee, en misschien ook verder oostwaarts, gaande zijn, zullen Europa niet onberoerd
laten. Onze sympathie gaat eerder uit naar de opstandelingen dan naar de despoten,
maar de geopolitiek trekt zich weinig aan van sympathieën en antipathieën. De
karavaan trekt verder, de honden blaffen.
NRC Handelsblad van 03-03-2011, pagina 11

‘Het interesse van desen Staet’
Toen prof. Uri Rosenthal (VVD) in oktober vorig jaar minister van Buitenlandse
Zaken werd, was dat voor de buitenwacht een verrassing. Minder verrassend was
wellicht dat hij vrij spoedig blijk gaf van voorkeur voor de economische diplomatie,
die hij van plan was ‘zeer sterk aan te zetten’. ‘We moeten het postenwerk volop
benutten voor handelsbevordering.’
Daar zit iets in. Per slot van rekening blijft er op het klassieke gebied der diplomatie
voor Nederland, lid van de Europese Unie, niet zo heel veel meer over om te doen.
Zelfs zijn politiek op het gebied der mensenrechten, waaraan Rosenthals voorganger
Verhagen hoge prioriteit gaf, is voornamelijk declaratoir gebleven.
En vindt Rosenthal geen voorganger in de grote staatsman Johan de Witt, die eens
schreef: ‘Het interesse van desen Staet is daerinne gelegen dat allenthalve (= overal)
ruste ende vrede zij ende dat de commercie onverhindert moge worden gedreven’?
In die dagen was Nederland nog onbetwist een grote mogendheid, maar de handel
primeerde - zoals nu nog, blijkens het koninklijk bliksembezoek aan Oman.
Het is begrijpelijk dat Rosenthal de behoefte heeft gevoeld zijn voorkeur voor
economische diplomatie te plaatsen in het wijdere kader van het totaal van Nederlands
buitenlandspolitieke doeleinden. Daartoe moet een drietal toespraken dienen, waarvan
hij de eerste al gehouden heeft, voor de Tilburg University, zoals de Universiteit van
Tilburg nu heet (nadat ze ook eens Karl Marx Universiteit was gedoopt).
Die eerste toespraak was gewijd aan de economische pijler van het buitenlands
beleid. De andere pijlers - veiligheid en vrijheid - komen straks aan de beurt. Kan
hieruit al een prioriteitskeuze gelezen worden? Die indruk wordt versterkt wanneer
Rosenthal zegt dat ‘veiligheid en vrede instrumenteel zijn voor - dus dienstbaar zijn
aan - het verspreiden van welvaart in de wereld, en dus ook voor de Nederlandse
welvaart’.
Overal willen de mensen meer welvaart. Ze ‘laten zich niet eindeloos in de luren
leggen door een repressief regime, dat nalaat omstandigheden te scheppen die
voortuitgang mogelijk maken - materieel en immaterieel’. Ook immaterieel, maar
de voorbeelden die hij geeft om zijn stelling te staven, haalt hij uit de wereld der
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materie: ‘De werkloosheid onder de jongeren is enorm. Voedselprijzen blijven maar
stijgen.’
Dat is waar, maar is het ook waar dat er geen repressieve regimes denkbaar zijn
die niet nalaten omstandigheden te scheppen die vooruitgang mogelijk maken? Uit
de komma die in het citaat achter ‘repressief regime’ staat, kun je opmaken dat
Rosenthal dit beweert. China toont dat dit onjuist is. Daar is een repressief regime
dat erin geslaagd is in korte tijd een geweldige welvaartsstijging te bewerkstelligen.
Er is nog veel diepe armoede, maar er is tenminste vooruitzicht op vooruitgang, wat
van de meeste Arabische en Afrikaanse regimes niet gezegd kan worden.
Een flauwe opmerking over die komma? Dan heb ik er nog een. Rosenthal zegt
dat afronding van de Doha-onderhandelingsronde ‘de mondiale handelsstromingen
een impuls van 300 miljard euro zou geven. Alle landen profiteren hiervan, niet in
het minst ontwikkelingslanden.’ Hé, zouden ontwikkelingslanden daar niet in het
minst (= helemaal niet) van profiteren? Of bedoelde de minister dat zij er niet het
minst (= vooral) van zouden profiteren?
In de diplomatie komt het erop aan heel precies te formuleren, zodat er geen
misverstanden kunnen ontstaan. De buitenlandse diplomaten in Den Haag hebben
tot taak rapport uit te brengen over uitspraken van Nederlandse bewindslieden, en
zeker van de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moeten ze vertrouwen op
vertalingen. Als die vertalingen de taalkundige fouten in de Nederlandse teksten
getrouw vertalen, ontstaan er misverstanden bij Nederlands partners.
Nu we het toch over taal hebben: elders in zijn toespraak zegt Rosenthal van zijn
landgenoten: ‘We zijn pragmatisch, we kennen onze talen...’ Is dat waar? Vroeger
konden Nederlanders zich inderdaad in het Duits, Frans en Engels min of meer
verstaanbaar maken, maar nu heeft het Engels de andere twee talen bijna geheel
verdrongen. En hoe staat het, à propos, met 's ministers eigen talenkennis? Heeft hij,
in Montreux geboren, iets overgehouden van het Frans dat hij in zijn eerste levensjaren
om zich heen heeft moeten horen? (Zijn verre voorganger Van den Broek, in Parijs
geboren, was geen held in het Frans.)
Voor een afgerond oordeel moeten wij billijkerwijs wachten tot Rosenthal zijn
laatste toespraak zal hebben gehouden. Dan weten we meer van de theoretische
onderbouwing van het beleid dat de minister voor ogen staat. Intussen staat de praktijk
niet stil, zoals Rosenthal zelf al gemerkt zal hebben. Het buitenland zal Nederland
meer beoordelen naar de beschamende mislukking van zijn huzarenstukje in Libië,
dan naar de fraaie theorieën van zijn minister. Zijn eigen land zal hem, als 't goed is,
mede ter verantwoording roepen voor een reddingsoperatie die, hoe goed bedoeld
ook, eindigde in een mislukking en Nederland daardoor een pleefiguur bezorgde.
NRC Handelsblad van 10-03-2011, pagina 16

In het voorbijgaan
‘De zeventiende-eeuwse schilder was een vakman, die zeer gewaardeerd en
bewonderd kon worden om zijn superieure beheersing van het vak, maar hij was
absoluut niet bezig met de relatie tussen zijn persoon en zijn werk. In de kunst van
die tijd een diepere psychologische betekenis te willen ontdekken is een uiterst
hachelijke onderneming. De zelfportretten van Rembrandt zijn geen vorm van
psychologisch zelfonderzoek, maar “tronies” om opdrachtgevers te kunnen laten
zien wat de schilder aan picturale kwaliteiten in huis heeft.’
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Aldus Paul Schnabel in een bespreking van een boek over leven en werk van de
schilder van schutterstukken Bartholomeus van der Helst (Wetenschap, 5 maart).
Wat Schnabel hier zegt, is een bevestiging van wat ik altijd al dacht: onze
zeventiende-eeuwse schilders beschouwden zichzelf helemaal niet als bevlogen
artiesten, maar als gewone ambachtslieden. Ze noemden zichzelf dan ook meester
schilder, zoals er ook meesters timmerman bestonden. En ze werkten minder uit
persoonlijke inspiratie dan in opdracht van rijkere burgers. Pas een later geslacht is
in het werk van de grootsten bezieling en diepe wijsheid gaan zien, een
hineininterpretieren van eigen gevoelens.
Het toeval wil dat ik onlangs enkele staaltjes van projecteren van eigentijdse
inzichten en gemoedsbewegingen op een vroegere cultuur en samenleving onder
ogen kreeg. Het eerste is van de grote historicus Huizinga. In een lezing die hij in
december 1940 voor de Leidse universiteit had willen houden (maar niet heeft kunnen
houden, omdat de universiteit door de Duitsers gesloten werd), zegt hij, sprekende
over de zeventiende-eeuwse kunst, dat ‘in de eenvoudige afbeelding van iets geziens
- mens of dier of landschap - steeds een zieletoon meespeelt’.
Eerlijk gezegd, en met alle respect, ben ik daar niet zo zeker van. Even later zegt
hij dat de ‘scheppende geest hier argeloos, nuchterweg, zonder aanspraak grote kunst
te scheppen of diepe emotie te vertolken’ te werk gaat. Dat lijkt mij treffend, maar
staat op gespannen voet met die ‘zieletoon’. Zelf houd ik mij liever aan L.P. Hartleys
‘The past is a foreign country: they do things differently there.’
Het andere voorbeeld vergt een iets uitvoeriger inleiding. In de jaren dertig en
veertig verscheen er in de NRC een rubriek onder de kop ‘In het voorbijgaan’.
Schrijver was de gewezen predikant H.C.S. Wanting. Het waren stichtelijke stukjes,
maar met meer cultuur dan godsdienst erin. Wanting was een groot lezer van de
wereldliteratuur, tevens groot toneel- en muziekliefhebber (ook kenner van de
bokssport, waarover hij echter nooit schreef).
Toen in de jaren dertig het Rotterdamse museum Boymans voor het eerst de
Emmaüsgangers, waarvan iedereen nog dacht dat het van Vermeer was, aan het
publiek toonde, schreef hij in zijn rubriek: ‘Gedwongen door de visionaire macht
van de kunstenaar, ziet ge alleen nog maar dit ene simpele, maar boven alle aardsheid
verheven tafereel, waarin leven en dood, beide, overwonnen zijn, waarin alle wisseling
van leed en lust achtergelaten is en waarin zulke grondeloos diepe werelden opdoemen
voor uw ontsteld oog...’
En zo gaat het nog een tijdje voort, tot hij eindigt (of eigenlijk nog niet eens): ‘Hier
schouwt een ziener in gebieden waarvan geen tong kan spreken...’ Zou Wanting ook
zo geschreven hebben als hij geweten had dat het schilderij geen Vermeer was, maar
een vervalsing door Van Meegeren, die zeker een goed vakman was (anders zouden
de kunstkenners van die tijd niet zo in zijn vervalsingen zijn getrapt), maar wiens
onder eigen naam uitgebrachte werk eerder kitsch dan kunst was?
Het is niet om me vrolijk te maken over de goede Wanting (die ik nog gekend heb
en die allesbehalve een zweverige figuur was) dat ik hem zo uitvoerig aanhaal uit
een bloemlezing van zijn artikelen, maar om een volgens mij interessante vraag te
berde te brengen: kunnen wij, met de ogen van vandaag, de mensen uit vorige eeuwen,
en hun cultuur, eigenlijk wel peilen? En als wij dat proberen te doen, als historicus,
kunsthistoricus of gewone leek, is dat dan wel wetenschap?
Een andere vraag: als vroegere kunstenaars in de eerste plaats ambachtslieden
waren en zichzelf, zonder verdere pretenties, ook als zodanig beschouwden, wanneer
zijn zij zich als aparte, min of meer on-, zo niet antimaatschappelijke groep gaan
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zien, zichzelf onderscheidend door uiterlijkheden als flambard, lavallière, breedrandige
hoeden en onverzorgd haar? Zonder kennis van zaken zeg ik: déze kunstenaar is het
product van de Romantiek met haar Sturm und Drang.
Ten slotte nog een vraag: zou in onze tijd een historicus of journalist nog in zo
bevlogen, zo niet lyrische termen spreken over een kunstwerk als, ruim zeventig jaar
geleden, Huizinga en Wanting deden? Zo niet, waarom niet? Moeten we dit
toeschrijven aan de veranderde tijdgeest - om die geheimzinnige factor aan te halen
waarvan de historicus Friedrich Meinecke zei, toen hem gevraagd werd wat die
tijdgeest was waarop hij zich zo vaak beriep: ‘Dat weet ik niet, maar als u dit niet
aanvoelt, is u ongeschikt mijn onderwijs en onderzoek verder te volgen’?
NRC Handelsblad van 17-03-2011, pagina 16

Europa bestaat niet
Wat het resultaat zal zijn van de Europees-Amerikaanse interventie in Libië, kan
niemand nog zeggen. Zal het mogelijk blijken Gaddafi vanuit de lucht tot capitulatie
te dwingen (of heeft het vooruitzicht voor het Haagse straftribunaal gedaagd te worden
die uitweg geblokkeerd)? Zal Libië uiteenvallen in twee of meer delen? Of zal er
voor ombepaalde duur een patstelling ontstaan? Of zal het een tweede Somalië
worden: elkaar beoorlogende stammen en geen centraal gezag?
We weten het niet. Maar wel weten we dat de droom van een Europese eenheid
er het eerste slachtoffer van is. Waarom? Wat er tot nu toe aan Europese eenheid is
bereikt, is te danken aan een nauwe samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland, te
beginnen met Robert Schuman en Konrad Adenauer, zestig jaar geleden. Welnu, in
de Libische zaak nemen beide staten een radicaal verschillend standpunt in: Frankrijk
is de gangmaker van de operatie, Duitsland weigert eraan mee te doen.
Natuurlijk: in beide gevallen speelt de binnenlandse politiek mee. President
Sarkozy, die het voortouw nam in die operatie, ziet er een mogelijkheid in zijn deerlijk
gehavend blazoen op te poetsen. De Libische operatie heeft zelfs de steun van de
socialistische oppositie. Ook bondskanselier Merkel krijgt in haar afzijdigheid de
steun van de oppositie. Beiden immers dingen naar de gunst van een volk dat diep
allergisch is voor oorlog.
De diepe instincten van beide volken zijn dus radicaal verschillend, omdat hun
historische ervaringen radicaal verschillend zijn. Frankrijk waant zich nog steeds la
grande nation van Napoleon en De Gaulle. Duitsland is getekend door de ervaring
van twee verloren wereldoorlogen, waarvan de tweede zijn steden vernietigd heeft
en het bovendien met schuld beladen. Daar geldt dus eerst recht: dat nooit weer!
Het zou dus van goedkoop cynisme blijk geven als we alles terug zouden brengen
tot een spel van binnenlands-politieke berekeningen. Veel diepere beweegredenen
liggen daaronder. Het zou daarom ook geen zin hebben Duitsland zijn afzijdige
houding te verwijten. Het heeft alleen maar de les van de nederlaag van 1945 goed
- misschien te goed - geleerd. De overwinnaars van dat jaar krijgen wat ze toen
wilden.
Cynisch zou het ook zijn de Duitsers de berekening toe te schrijven:
financieel-economisch hebben wij het toch voor het zeggen in Europa en danst zelfs
Frankrijk naar onze pijpen. Dat is zo, maar het zou een onderschatting zijn van
gevoelens die niets met financieel-economische overwegingen te maken hebben, als
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we dit vulgair-marxistisch motief als de eigenlijke drijfveer van de Duitse afzijdigheid
zouden zien.
Wat ook de eigenlijke motieven zijn die ten diepste het standpunt bepalen dat een
staat in de wereldpolitiek inneemt - als die standpunten zo verschillen als nu, tussen
Frankrijk en Duitsland, in de operatie tegen Libië blijkt, dan valt daar geen
gemeenschappelijk buitenlands beleid op te bouwen. En zeker vloeit zo'n
gemeenschappelijk beleid niet automatisch voort uit een economische samenwerking
die in de gemeenschappelijke munt haar voorlopig optimum heeft bereikt.
Maar zelfs dat optimum wordt bedreigd. Moeten we daarom vrezen dat, als de
Europese staten er niet in slagen tot een gemeenschappelijke politiek te komen - en
het vooruitzicht daarop is uiterst gering - datgene wat wél aan Europese eenheid
bereikt is, ook dreigt te zullen mislukken? Ook dat weten we niet, maar voor het
triomfalisme dat het streven naar Europese eenheid zo lang heeft vergezeld - zeker
in Nederland - is er geen plaats.
Voor het continent Europa is - anders dan voor Amerika, dat zich alleen tot de
Libische operatie liet verleiden omdat de Arabische Liga erop aandrong - Libië van
grote strategische betekenis, niet zozeer om de olie als wel omdat het de Middellandse
Zee beheerst. Weer doemt het spookbeeld van een groot Somalië op, dat de doorvaart
belemmert en - erger nog - de sluis kan zijn voor emigranten uit heel Afrika.
Wat dat betreft, zitten alle Europese landen in één schuit, maar blijkbaar is ook
dat perspectief niet voldoende om ze tot gemeenschappelijk politiek handelen te
bewegen. Dat mag geen reden zijn voor degenen die nooit in dat ideaal geloofd
hebben, om nu te gloriëren in hun eigen gelijk, laat staan leedvermaak. Geopolitiek
is dit falen een ramp.
Maar een nuchtere analyse komt tot de conclusie: Europa bestaat niet. In de
Libische operatie speelt de EU geen enkele rol, en ook de NAVO is verlamd. Het
zijn de grote mogendheden - Amerika, Frankrijk, Engeland, maar niet Duitsland, dat
teruggekeerd is tot het ohne mich - die de dienst uitmaken, overigens niet in volledige
overeenstemming. Na ruim zestig jaar van Europees en Atlantisch eenheidsstreven
is dit een ontnuchterend schouwspel.
NRC Handelsblad van 24-03-2011, pagina 16

Perifeer Europa
‘Wie de aarde op papier platslaat, moet een keuze maken welk gebied of continent
in het hart van de atlas ligt. En die keuze zegt, als het goed is, iets over de mondiale
machtsverhoudingen. Een wereldkaart in een Amerikaanse klas verschilt van die in
een Nederlandse lokaal.’ Aldus het hoofdartikel in deze krant van 25 februari.
Dat is juist, maar voordat we op school bij het vak aardrijkskunde over andere
landen en continenten leerden, kwam eerst Nederland op ons netvlies. En wat zagen
we daar? Nederland in het midden, boven en links de zee, rechts Duitsland en onder
België. Onze eerste blik was dus neerlandocentrisch, en onwillekeurig blijft dit onze
eerste blik. Ongetwijfeld is dat bij kinderen uit andere landen ook zo: hun land is het
centrum van hun wereldbeeld, ook als dit beeld helemaal niet overeenstemt met de
mondiale machtsverhoudingen. Bij hoger opgeleiden werd dit beeld geleidelijk
gecorrigeerd, al bleef eigen land het uitgangspunt. Zo werd het wereldbeeld
langzamerhand uit Europees perspectief gezien, nu met Europa als middelpunt op
de wereldkaart.
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Natuurlijk verschilde dit wereldbeeld van land tot land. Europese landen met een
koloniaal imperium namen hun koloniale bezettingen erin op, al konden die niet
altijd op een eurocentrische wereldkaart. Nederlandse kinderen kregen dan ook
Nederlands Oost-Indië op een aparte kaart te zien. Met het verlies van de koloniën
werden, behalve die Europese landen, ook hun kinderen op Europa teruggeworpen.
Maar een eurocentrisch wereldbeeld heeft geen zin sinds andere en grotere eenheden
het wereldtoneel zijn gaan beheersen: Amerika, Rusland, China, India. Een
eurocentrisch wereldbeeld beantwoordt niet meer aan de mondiale realiteit.
Tot zulke - niet erg originele - overpeinzingen inspireerde mij dat hoofdartikel
van 25 februari, dat dan ook, in het voetspoor van de Amerikaanse schrijver Robert
Kaplan, tot de conclusie komt dat het ‘oude Oost-Indië weer het middelpunt van de
aarde wordt, zij het dat West-Europa er nu niet meer aan de touwtjes trekt’. Inderdaad
doet het dit sinds de mislukte Frans-Britse Suez-actie van 1956 niet meer, maar dat
wil niet zeggen dat het niet, bewust of onbewust, zijn eigen normen en waarden aan
die - uit eurocentrisch perspectief perifere - gebieden probeert op te leggen of ze op
z'n minst daarnaar beoordeelt.
Wat dat betreft is het koloniale instinct niet verdwenen. Paternalisme is in de plaats
gekomen van onderdrukking. De landen van Afrika en Azië moeten de zegeningen
van de Europese cultuur leren kennen, en een middel daartoe is ontwikkelingshulp
(die die landen, zij het om andere redenen, graag ontvangen). En zij worden
beoordeeld naar de mate dat zij democratisch zijn en de mensenrechten eerbiedigen.
In een artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 24 februari - de dag vóór
dat hoofdartikel in onze krant werd de, te oordelen naar zijn naam, Indiase, maar in
Chicago docerende historicus Dipesh Chakrabarty aangehaald, die daarover blijkbaar
tien jaar geleden een boek had geschreven: Provincializing Europe, dat mij was
ontgaan en waarvan ik mij zelfs niet kan herinneren er een recensie van te hebben
gelezen.
Hierin betoogt hij dat de Europese sociale en cultuurwetenschappen, geheel los
van de bedoelingen van de desbetreffende auteurs, de Europese geschiedenis als
model op de hele wereld toepassen. Zogenaamd neutrale begrippen als ‘natie’,
‘revolutie’ en ‘vooruitgang’ krijgen zo een universele betekenis, die ze niet hebben,
en dragen bij tot een ‘europeïsering’ van de veelheid aan plaatselijke verledens. We
zouden aan die begrippen democratie, rechtsstaat en mensenrechten kunnen toevoegen.
Wanneer daarentegen, zoals Kaplan betoogt, de wereld rond de Indische Oceaan
tot het middelpunt van de aarde wordt, dan wordt Europa perifeer of provinciaal (zo
het dit al niet is) en komt er plaats voor een geschiedenis die de rol van Europa
‘provincialiseert’. Dat is, naar ik begrepen heb uit het artikel in de FAZ, de strekking
van Chakrabarty's boek. Een eurocentrisch wereldbeeld is des te onwezenlijker omdat
het in feite bestaat uit een veelvoud van natiocentrische wereldbeelden. De democratie
heeft, met haar verworvenheden als algemeen onderwijs, nationale dienstplicht en
sociale voorzieningen, de Europese volken niet geëuropeïseerd, maar genationaliseerd.
De sociaal-democratie, qua ideologie internationalistisch, heeft haar bijdrage geleverd
aan dit nationaliseringsproces: de verzorgingsstaat maakt dat de volken meer belang
hebben bij het behoud van hun staat dan ooit tevoren.
Daarom kunnen die staten zich steeds minder militaire interventies veroorloven.
Hun prioriteiten zijn binnenlands. Sociale uitgaven zijn onaantastbaarder dan militaire.
De Libische operatie is, hoe gerechtvaardigd ook, waarschijnlijk de laatste
stuiptrekking van een perifeer en in zichzelf gekeerd Europa.
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Een apocalyps
Nee, een George Orwell is hij niet. Daarvoor is zijn stijl te verboos, zoals van veel
Franse schrijvers. Maar het thema van zijn dit jaar heruitgegeven boek Le camp des
saints is wél orwelliaans: een toekomstbeeld, zoals 1984 een toekomstbeeld was. De
schrijver is Jean Raspail - een naam die ik alleen kende van de gelijknamige boulevard
in Parijs.
Raspails fantasie heeft, sinds zij in 1973 voor 't eerst verscheen, aan
waarschijnlijkheid gewonnen. Vandaar de herdruk. Waar gaat zij over? Vanuit
Bengalen vertrekt een vloot van honderd roestige schepen, met samen een miljoen
paupers aan boord, richting Europa. Eenmaal Gibraltar gepasseerd, blijkt de Franse
Rivièra het beloofde land te zijn.
Aan het begin van hun driemaandse tocht is de stemming in Frankrijk jegens die
verworpenen der aarde welwillend - ‘wij zijn allen Bengali!’ -, al kentert zij al
naarmate de vloot Frankrijk nadert. Het idealisme wordt op de proef gesteld. De
bewoners van de Midi trekken en masse naar het noorden. Zuidwaarts gaat een
legertje van marxisten, anarchisten, pacifisten en andere idealisten om hun solidariteit
met de immigranten te betuigen.
Sommigen hunner vallen in handen van criminele bendes - de cipiers hebben vóór
hun vlucht de cellen geopend - en worden vermoord. Het lot van anderen, die de kust
wél hebben weten te bereiken, is niet vrolijker: zij worden, in de meest letterlijke zin
van het woord, door de intussen ontscheepte massa's onder de voet gelopen. Niet uit
haat - de massa is vreedzaam - maar omdat zij massa is en de vredelievende gebaren
van hun verwelkomers niet begrijpt of zelfs niet ziet.
Ook dient gezegd dat die massa, die drie maanden lang op die boten in
onhygiënische toestanden opeengeperst heeft gezeten, een ondraaglijke stank
verspreidt, waarop die verwelkomers niet voorbereid waren - ‘een goede zaak die
zo stinkt - zoiets hadden zij helemaal niet voorzien’-, en daarom vluchten ook zij ten
slotte. (Op het Italiaanse eiland Lampedusa hadden de achtduizend inwoners last van
hetzelfde ongemak, veroorzaakt door nog maar twintigduizend vluchtelingen uit
Afrika, zoals Marloes de Koning op 30 maart in een reportage uit dit eiland meldde.)
Ondertussen is de regering in Parijs dagelijks in vergadering bijeen. In de president
kan de lezer de toenmalige president Pompidou herkennen (betere kenners van het
Frankrijk van toen kunnen ongetwijfeld meer personages ontsleutelen): een belezen,
bedachtzaam man, ietwat cynisch, maar niet iemand die over lijken gaat, zoals tegen
het slot van het boek blijkt.
De invasie uit het zuiden is dan onvermijdelijk. De president spreekt het volk toe.
Hij verklaart het leger te hebben bevolen zich gewapenderhand tegen de ontscheping
te verzetten, maar, na zekere aarzeling: ‘Doden is moeilijk. Ik weet het, maar ik heb
de vinger niet aan de trekker noch sta ik oog in oog tegenover een ongelukkige.’
Daarom ontslaat hij iedere soldaat van zijn plicht tot gehoorzaamheid. Velen maken
daar gebruik van. Een stel diehards komt aan zijn eind - niet door de hand van de
invallers, maar door de bommen van een volgende regering in Parijs.
Dit is, heel in het kort, het verhaal. Maar tevens is het een aanklacht tegen de ‘diepe
corrosie van de intellectuelen van toen, wie het praktisch onmogelijk was een waarheid
te ontdekken, zelfs zich voor te stellen, die zich voor hun ogen openbaart’.
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Schijnheiligheid? Zeker, die komt er ook bij, maar het is erger: het is een onvermogen,
zo niet onwil, een werkelijkheid te zien die niet klopt met de ideologie.
Eigenlijk interessanter dan het verhaal zelf is de inleiding die Raspail schreef bij
de heruitgave, na 38 jaar, van 2011. Hierin doet hij verslag van het stilzwijgen
waarmee zijn boek, zeker door de linkse pers, toen werd ontvangen. Toen het
niettemin een bescheiden succes bleek te krijgen en er een herdruk volgde, bedankten
linkse politici aan wie hij een presentexemplaar had gestuurd, hem beleefd. Eén
hunner, die hem eerder fel had bestreden, prees hem zelfs om zijn ‘profetische gave’.
Maar in het openbaar deden ze dat niet. Toch schijnheiligheid?
Het doet denken aan wat Thilo Sarrazin vorig jaar is overkomen na publicatie van
zijn boek Deutschland schafft sich ab, dat ook over massa-immigratie - maar nu van
Turken - gaat. De hele weldenkende wereld viel over hem heen, zelfs voordat zij het
boek had kunnen lezen. Zijn eigen partij, de SPD, zette een royeringsprocedure tegen
hem in, maar daar hoor je weinig meer van sinds gebleken is dat het
sociaal-democratisch voetvolk in meerderheid het met hem eens is. Zijn er in
Nederland ook zulke staaltjes van schijnheiligheid te zien? Ongetwijfeld, maar het
moet tot de eer van het maandblad Socialisme en Democratie gezegd worden dat
het, in zijn maartnummer, een artikel van Arie van der Zwan opgenomen heeft,
waarin hij betoogt dat Sarrazins waarschuwing ook grotendeels voor Nederland geldt.
Het artikel draagt dan ook de titel: ‘Dadelijk heft ook Nederland zichzelf op.’
Ten slotte: de titel van Raspails boek: Le camp des saints. Die is ontleend aan
Openbaring 20:9: ‘En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de
legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neer uit de hemel.’
Helemaal begrijpen doe ik dit niet, maar apocalyptisch is het boek wel.
NRC Handelsblad van 07-04-2011, pagina 16

De doem van vertilling
Historisch - dat is een predicaat dat vaak aan gebeurtenissen en besluiten gegeven
wordt waarvan later niets meer gehoord wordt, omdat zij niet meer dan een schakeltje
in de reeks van feiten blijken te zijn geweest die de geschiedenis uitmaakt. Dat
predicaat krijgen overigens meestal slechts feiten die, op het ogenblik zelf, als positief
gewaardeerd worden. Maar waarom zouden negatieve verschijnselen het niet eveneens
mogen verdienen?
Zo zijn er de laatste weken twee besluiten genomen die, op het ogenblik zelf bijna
onopgemerkt door de oppervlakkige waarnemer, achteraf weleens beslissend zouden
kunnen zijn voor het verval van het stelsel van de naoorlogse westerse samenwerking
op het gebied van veiligheid en politiek, kort gezegd: de NAVO en de EU.
Het eerste was Duitslands besluit niet mee te doen aan de militaire actie van,
voornamelijk, de VS, Frankrijk en Engeland tegen Libië. Met deze afzijdigheid sloeg
Duitsland de bodem weg onder de Frans-Duitse entente, die altijd de motor was
geweest van de EU (en haar voorgangers), en vertraagde het ook, op een ogenblik
dat snelheid van reactie wenselijk was, een gemeenschappelijk besluit van de NAVO.
Er zijn tal van redenen op te geven waarom Duitslands afzijdigheid begrijpelijk,
zo niet onvermijdelijk, genoemd kan worden. Na wat er in de vorige eeuw gebeurd
is, is het Duitse volk allergisch voor oorlog geworden. Moeten wij het dat kwalijk
nemen? Maar intussen is die allergie wél een rem op een slagvaardig gezamenlijk
optreden. Hetzelfde geldt voor president Obama's - overigens lang tevoren
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aangekondigde - besluit om niet verder mee te doen aan de vechthandelingen in
Libië. Het zijn voornamelijk de Britten en de Fransen die deze zaak moeten
opknappen, weliswaar met Amerikaanse logistieke steun.
Ook dit besluit was, behalve verwacht, begrijpelijk. Libië is voor de Verenigde
Staten van minder grote strategische betekenis dan de Perzische Golf. Bovendien
hebben zij al de handen vol aan Afghanistan en Irak. Wie bepleit dat Amerika zich
in een derde grondoorlog stort, moet zijn hoofd laten nazien, zei minister van Defensie
Gates. En Obama, die in 2012 herkozen wil worden, moet evenzeer rekening houden
met zijn electoraat, zoals Angela Merkel met het hare. Maar intussen blijkt hieruit
wel dat Amerika en zijn Europese bondgenoten uiteenlopende (strategische) belangen
hebben. De vraag die nu gesteld moet worden luidt: kunnen Engeland en Frankrijk
het in Libië alleen af? Want op hen komt de vechttaak nu vrijwel alleen neer. Het
zijn nog steeds staten die het spits afbijten; EU en NAVO hinken er, intern verdeeld,
achteraan. En dan nog is het de vraag of Gaddafi überhaupt alleen door acties vanuit
de lucht op de knieën gedwongen worden?
Dit lijkt nu minder zeker dan een paar weken geleden. De ongeorganiseerde en
ongetrainde rebellen zijn geen partij voor Gaddafi's militie en Afrikaanse huurlingen.
Zij verliezen aan veroverd terrein. En wie is bereid hun met grondtroepen te hulp te
komen? Bovendien gaat een langgerekte luchtoorlog op den duur de Britse en Franse
krachten waarschijnlijk te boven. Nederland is niet het enige land dat fors op zijn
defensie bezuinigt.
De hele operatie tegen Gaddafi, hoewel moreel gerechtvaardigd, zou weleens een
smadelijke afloop kunnen krijgen, smadelijk en rampzalig ook voor de algehele
westerse samenwerking. Een vergelijking met de déconfiture van de Brits-Franse
actie tegen het zwakkere Egypte in 1956 dringt zich op. En die had ook vergaande
gevolgen.
Een andere vergelijking die vaak gemaakt wordt, is die met 1989, toen de volken
van Midden-Europa in opstand kwamen tegen de Sovjet-Unie, wat tenslotte tot de
val van dit wereldrijk zou leiden. Ideologisch gaat die vergelijking niet op, maar
geopolitiek wél. Gorbatsjov besloot niet in te grijpen in Midden-Europa, Obama liet
zijn bondgenoot Mubarak vallen en maant de andere Arabische heersers de teugels
te vieren, waarschijnlijk in de geest van de woorden die Gorbatsjov een maand vóór
de val van de muur tot Honecker sprak: ‘Wie de tekenen des tijds niet verstaat, wordt
door het leven bestraft.’
Obama had en heeft goede gronden voor zijn terughoudendheid, maar welk effect
zal dit op Amerika's machtspositie in dit gebied hebben? De politiek van Gorbatsjov
tegenover zijn satellieten was de juiste, maar leidde wél tot wat zijn opvolger Poetin
eens een grote geopolitieke ramp noemde: het verlies voor Rusland van zijn
machtspositie in Europa. Het lijkt de doem van wereldrijken zich te vertillen.
Voormalige imperia, zoals Nederland er een is, lijden ook nog lang aan
zelfoverschatting.
NRC Handelsblad van 14-04-2011, pagina 14

Tocqueville en Marx
Welke uitgever zou het wagen een vertaling van Karl Marx' Das Kapital op de markt
te brengen? Daarentegen is onlangs bij de Rotterdamse uitgeverij Lemniscaat de
eerste Nederlandse vertaling van het hoofdwerk van Marx' tijdgenoot Alexis de
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Tocqueville, De la démocratie en Amérique - ook een dikke pil -, verschenen. Het
tekent het verschil in betekenis die aan het werk van respectievelijk de Duitser en
de Fransman - beiden in de negentiende eeuw geboren en gestorven - in deze tijd
nog gegeven wordt.
Over de democratie in Amerika gaat namelijk niet uitsluitend over Amerika.
Tocqueville gebruikt dit land - toentertijd de enige volwassen democratie ter wereld
- als voorbeeld van wat ook in Europa zou gaan komen, want hoewel zelf geen
democraat in hart en nieren, was de Franse edelman ervan overtuigd dat de democratie,
met al haar mogelijkheden en gevaren, de wave of the future was, waartegen het
geen zin had zich te verzetten.
De rechtsfilosoof Kinneging zegt dan ook, in een nabeschouwing bij de Nederlandse
vertaling, dat Tocquevilles boek ‘hét boek over democratie’ is. Zijn analyse is ‘zonder
precedent en ongeëvenaard... Iets beters is er niet’. Zonder die vertaling zou het boek
voor de meeste Nederlanders een gesloten boek blijven. Ze lezen immers geen Frans
meer. Vooral nu de opkomst van het populisme - een verschijnsel overigens dat voor
het eerst tegen het eind van de negentiende eeuw in de VS de kop opstak - velen zich
doet afvragen wat de toekomst van de democratie is, is Tocqueville met zijn
waarschuwing voor een ‘democratisch despotisme’ nog steeds actueel. Dit despotisme
kan immers, zolang het een zekere mate van welvaart kan garanderen, steunen op
de bijval van vele burgers.
Wanneer die burgers een meerderheid gaan uitmaken, kunnen we, met Tocqueville,
spreken van een ‘tirannie der meerderheid’. Bij de verkiezingen van juli 1932 - de
voorlaatste vrije verkiezingen vóór Hitlers machtsovername - won zijn NSDAP 37,3
procent van de stemmen, wat al aardig een absolute meerderheid begon te naderen.
Zo kan een democratie een gedrocht als het nationaal-socialisme baren. Waarom dan
niet het - daarbij vergeleken onschuldige - populisme?
Tot zulke actuele overwegingen kan lectuur van het boek, waarvan het eerste deel
in 1835 verscheen, aanleiding geven. Wie opziet tegen de dikke pil van Lemniscaat,
kan nog altijd, bij wijze van introductie, te rade gaan bij Marijn Kruks samenvatting
van Tocquevilles boek, die in 2002 verscheen als deel van de Utrechtse Historische
Cahiers (ik wijdde er in deze rubriek indertijd enige aandacht aan). Maar voor de
meer dan oppervlakkig geïnteresseerde is nu het eigenlijke werk in vertaling
beschikbaar.
En Marx? In de afgelopen halve eeuw heeft hij tweemaal een soort van herleving
beleefd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd een student
politicologie niet serieus genomen als hij niet marxist was. Universiteiten gaven aan
die mode toe. Een hunner vestigde een leerstoel in marxistische filosofie, maar had
niet de moed daarvoor uit te komen en noemde het ‘Oost-Europese filosofie’, hoewel
zo'n filosofie helemaal niet bestaat. Een andere universiteit werd - door de studenten
weliswaar - herdoopt tot Karl Marx Universiteit.
Die golf ging voorbij. Een paar jaar geleden, toen de kredietcrisis uitbrak en banken
ineenstortten, ontstond er even een, nu serieuzere, belangstelling voor Marx. Had hij
dan toch gelijk gehad met zijn voorspelling over de toekomst van het kapitalisme
(waarvoor hij overigens grote bewondering had)? Het is dan ook niet helemaal onzin
wat hij beweerd heeft. Als de historische wetenschap belangstelling heeft getoond
voor economische factoren, dan is dat grotendeels aan hem te danken.
Maar de ineenstorting van het communisme, dat zich op hem beriep, heeft zijn
naam onherstelbare schade toegebracht. In China, de enige grote mogendheid die
zich nog communistisch noemt, bloeit een kapitalisme zoals het Westen dat alleen
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maar in de negentiende eeuw gekend heeft. En het laatste bolwerk, Cuba, gaat nu
ook vrij baan geven aan het particulier initiatief.
Dat wil niet zeggen dat het marxistische denken niet zijn sporen heeft nagelaten,
ook bij mensen die zichzelf niet als marxist beschouwen. Op 13 april verscheen in
de Volkskrant een artikel van de politicologen Fennema en Heemskerk, onder de
kop ‘Eenwording in Europa onafwendbaar’, waarin betoogd wordt dat de ‘Europese
Unie verder zal gaan in de richting van politieke eenwording’, omdat er een
economische elite in Europa is ontstaan, die ‘al lang voor een Europa heeft gekozen’.
Een marxistische - echte marxisten zullen waarschijnlijk zeggen:
vulgair-marxistische - redenering. Misschien krijgen Fennema en Heemskerk gelijk,
maar vooralsnog meen ik dat immateriële factoren als vooroordelen, gewoontes,
emoties - factoren die Tocqueville noemt als bindend voor een samenleving - op z'n
minst even beslissend zijn. Om niet te spreken van de nationale verzorgingsstaat door Tocqueville voorzien -, die al eerder de burger tot opstand bracht, wanneer hij
vreesde dat die door Europa bedreigd werd. Laatstelijk nog in Finland.
NRC Handelsblad van 21-04-2011, pagina 16

Twee werelden
Weinig mensen verschilden zo van elkaar als Max van der Stoel, vorige week
overleden, en Hans van Mierlo - ook als minister van Buitenlandse Zaken, wat ze
beiden zijn geweest. De eerste een man van weinig woorden en stugge werker; de
ander een grage prater en daarom ook een populaire gast op de televisie. Charme
was niet Van der Stoels sterkste kant.
Maar vermoedelijk heeft hij meer bereikt dan Van Mierlo, niet zozeer als minister,
maar als Hoge Commissaris voor de minderheden. In die eerste functie werd hij
steeds tegengewerkt door zijn eigen partij, die toen door Nieuw Links gedomineerd
werd. Dat wantrouwde zijn Atlantische gezindheid. Het was evenwel niet daarom
dat hij door zijn ambtenaren op handen gedragen werd, maar omdat zij wisten waar
ze met hem aan toe waren, terwijl ze daar bij Van Mierlo, die al pratende zijn
standpunten bereikte (en ook wel wisselde), minder zeker van waren.
Sommigen beschouwden Van Mierlo dan ook als een ‘dierbaar warhoofd’ - een
karakterisering overigens waarmee hij zelf een vriend had bedacht. Dierbaar is zeker
het boekje dat hij niet lang voor zijn dood, vorig jaar, over zijn kinderjaren heeft
geschreven: Het kind en ik (uitgeverij De Bezige Bij). Dierbaar ook door de foto die
de omslag siert: een lagereschooljongetje, dat je onbevangen aankijkt. Het
diepdoorgroefde gezicht van de oudere Van Mierlo valt er nauwelijks in te herkennen.
Hij schrijft daarin over zijn jeugd in het Breda van de jaren dertig van de vorige
eeuw, in een niet rijk, maar welgesteld en vooral rooms gezin. Voor de iets oudere
tijdgenoot die ik ben, was het fascinerend te lezen hoe het leven in zo'n gezin was,
omdat ikzelf in heel andere omstandigheden was opgegroeid: in Amsterdam en in
een liberaal gezin, dat zijn protestantse herkomst niet verloochende. Twee werelden.
Ergens schrijft hij dat hij in zijn jeugd nooit een andersdenkende, dat wil zeggen:
niet-katholiek, had ontmoet. Dat zal ook waar zijn voor zijn jaren in een kostschool
in Oss, het Canisisiuscollege en, daarna, de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Hetzelfde kan ik van mezelf zeggen: op mijn openbare school zaten geen katholieken,
en in Leiden vormden ze een nog kleinere minderheid dan in het land. In mijn jaarclub
van 22 man was er maar één.
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Er heerste dus segregatie in Nederland. Het verschil met Amerika, waar dit woord
vandaan komt, is dat de segregatie hier zo gewild werd door de verschillende groepen.
Alleen in de politieke top ontmoetten ze elkaar, in de sociale al veel minder - een te
kleine minderheid om antipapistische gevoelens te doen opkomen. Trouwens, ook
in Leiden hadden de katholieke studenten hun eigen vereniging.
Van Mierlo's boekje heeft ook daarom mij gefascineerd omdat Breda mij niet
helemaal onbekend was. Ik was er in 1939/40 vier maanden als militair gelegerd. Ik
kan mij er dus iets bij voorstellen. Ongetwijfeld moet ik toen weleens langs Van
Mierlo's huis zijn gelopen of in colonne gemarcheerd. Maar in die maanden ben ik
nooit bij een katholieke familie aan huis geweest. Bij een protestantse trouwens ook
niet, hoewel het percentage protestanten voor een Brabantse stad er vrij groot was.
De enige burger die een soort open huis voor ons hield, was een dominee in Ginneken.
Die toestand is wel radicaal veranderd, in de historisch niet lange periode van
vijftig jaar. Van segregatie is niet of nauwelijks meer sprake. Al in de jaren zestig
moest je je kinderen niet vragen of een vriendje of vriendinnetje van hen misschien
katholiek was. Dat wisten ze niet en dat interesseerde hen ook niet. Ja, ze vonden
die vraag zelfs belachelijk. Wat dat betreft: een hele vooruitgang - hoezeer ik ook
verscheidenheid prefereer boven verdoezeling van verschillen.
Later, ik geloof in zijn studiejaren, is Van Mierlo van zijn geloof gevallen (maar
wél van het ware geloof, zoals hij spottend zei). Sommigen zeggen dat hij een typisch
roomse jongen is gebleven. Dat kan ik niet bevestigen (of bestrijden), of het zou
moeten zijn dat een ‘bourgondische’ levenstrant aan roomsen voorbehouden is.
Streken, die roomsen door anderen weleens toegeschreven worden, had hij zeker
niet.
Zelf zegt hij, in een terugblik op zijn roomse jeugd, dat ‘in de dagelijkse praktijk
van de opvoeding een huis van liefde en geborgenheid werd neergezet, maar het
fundament was angst’ - angst voor het ‘laatste Oordeel’. Maar hij zegt dit zonder
merkbare wrok - die je wél vaak aantreft bij ex-gereformeerden. Het is jammer dat
hij niet is toegekomen aan een beschrijving van zijn verdere jeugd, toen zijn afscheid
van het ‘ware geloof’ zich voltrok.
Zijn boekje houdt op met de bevrijding van Breda in november 1944, toen het
Noorden de hongerwinter inging, die zes maanden zou duren en het leven van velen
zou stempelen. In Breda daarentegen vielen de meisjes ‘als blokken’ voor de
bevrijders. ‘Ze werden zwanger, biechtten en trouwden...’ Kortom, de kerkelijke
overheid kneep een oogje dicht. De bevrijders waren dan ook Polen, en die waren
nog beter katholiek dan de Brabanders. Zou een dominee ook zo lankmoedig zijn
geweest?
Hoe het ook zij - er zouden meer van zulke boekjes geschreven moeten worden,
want wat weten we eigenlijk van elkaar? Zij boekstaven een verleden waaraan zelfs
de herinnering straks helemaal verdwenen zal zijn. Het zou jammer zijn als Van der
Stoel ons niet ook zo'n boekje nagelaten had, maar ik verwacht het niet. Daar was
hij een te gesloten man voor.
NRC Handelsblad van 28-04-2011, pagina 16

Lof van de negentiende eeuw
‘De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op
aan haar te veranderen.’ Dit woord van Karl Marx ligt ten grondslag aan de gedachte
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van de maakbare samenleving, die in Nederland haar hoogtepunt vond in het
kabinet-Den Uyl (1973-1977), en dat is lang geleden. Nog geen twintig jaar later
voelde Den Uyls opvolger, de sociaal-democraat Kok, het als een bevrijding de
ideologische veren van zich af te kunnen schudden. Sindsdien is het met de
sociaal-democratie bergaf gegaan.
Trekken de filosofen dan toch aan het langste eind? In elk geval is het
gedachtengoed van Marx' tijdgenoot Alexis de Tocqueville duurzamer gebleken dan
dat van de man die de proletariërs van alle landen opriep zich te verenigen (wat ze
tot dusver niet gedaan hebben). In elk geval is het merkwaardig dat het werk van de
Franse edelman ruim honderd jaar na zijn geboorte een revival meemaakt.
Die revival manifesteert zich, onder andere, in de eerste Nederlandse vertaling
van zijn hoofdwerk, Over de democratie in Amerika, die onlangs bij uitgeverij
Lemniscaat uitkwam. Dit gaf mij aanleiding om twee weken geleden ook over
Tocqueville te schrijven en hem te vergelijken met die andere grote
negentiende-eeuwer. Blijkbaar staan wij nog altijd op hun schouders, al zijn die van
Marx wankeler gebleken dan die van Tocqueville.
Als negentiende-eeuwers waren beiden, hoezeer overigens ook verschillend in
afkomst en denken, op sommige gebieden onderhevig aan de beperkte zienswijze
van hun tijd. Zo komt het voor zijn hedendaagse bewonderaars misschien als een
verrassing te vernemen dat de wijze Tocqueville een vurig voorstander was van de
Franse verovering van Algerije in 1830. Hij zag in Frankrijks aanwezigheid in
Noord-Afrika zowel een teken van nationaal prestige als een tegenwicht tegen
Engelands pogingen Egypte onder zijn controle te krijgen.
Tocqueville had de Koran bestudeerd en vond dat de tradities van de inheemse
bevolking gerespecteerd dienden te worden, maar was tevens van mening dat Frankrijk
de opdracht had het land te moderniseren. Daarin ging hij ver: hij bepleitte een
herbevolking van het land via massale immigratie van Fransen. Ook vond hij dat
Algerije direct vanuit Parijs geregeerd moest worden. Beide wensen kwamen in
vervulling: honderdduizenden Fransen (en ook Spanjaarden en Italianen) zouden
zich in Algerije vestigen, dat in drie Franse departementen verdeeld zou worden.
Maar hij behield zijn kritische zin, want hij schreef: ‘God moge Frankrijk behoeden
voor een machtsovername door officieren van het leger in Algerije.’ Negenennegentig
jaar na zijn dood zou dit bijna gebeuren: in 1958 zou het leger in Algerije in opstand
komen tegen Parijs en de weg banen voor generaal de Gaulle, die vier jaar later
Algerijes onafhankelijkheid zou erkennen (en daarom door die officieren als een
verrader zou worden beschouwd). Ook hier had Tocqueville, tot op zekere hoogte,
zijn vooruitziendheid getoond.
En Marx? Ook hij was geen principiële tegenstander van het kolonialisme. Zo zag
hij de Britse overheersing als een noodzakelijke fase die India door moest om tot
modernisering te komen - in wezen geen ander standpunt dan Tocqueville ten aanzien
van Algerije innam. Het verschil is dat Marx een geweldige schelder kon zijn en in
zijn scheldpartijen opmerkingen kon maken die nu als racistisch, zelfs anti-joods,
zouden worden beschouwd. Tocqueville bleef een heer.
Blijkbaar viel de onafhankelijkheid van de koloniale volken buiten het intellectuele
blikveld van de negentiende eeuw. Ook Multatuli, die graag door alles wat zich
progressief noemt ingelijfd wordt, verzette zich niet tegen de heerschappij van
Nederlanders over Indië. Hij verzette zich tegen de manier waarop die heerschappij
werd uitgeoefend, onder andere via knevelende inlandse vorsten en hoofden. Hij
kwam wél op voor de inheemse bevolking, niet voor hun onafhankelijkheid, althans
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niet voordat men het land ‘aan den teugel heeft daar het anders (...) onbestuurd van
de rotsen te pletter valt’.
Drie geheel verschillende persoonlijkheden, die niettemin, ieder voor zich,
kenmerkend zijn voor de negentiende eeuw. Twee van hen, Marx en Multatuli,
hebben een politieke invloed gehad die de grenzen van hun eeuw ver overschreed.
Over Marx' invloed hoeven we het niet te hebben. Die heeft in elk geval tot 1991
geduurd, toen de Sovjetunie verdween. Multatuli was de inspirator van de ‘ethische
politiek’, die ten slotte zou leiden tot erkenning van Indonesiës onafhankelijkheid.
Reden genoeg om, althans wat Nederland betreft, de negentiende eeuw niet weg
te zetten als de duffe eeuw van de dominee-dichters. Leven we trouwens niet nog in
een staatsbestel dat de schepping is van de negentiende-eeuwer Thorbecke?
Correctie: anders dan ik hier op 21 april beweerde, is er onlangs wél een vertaling
van Karl Marx' Das Kapital verschenen. Bij uitgeverij Boom in 2010.

Correcties & aanvullingen
In zijn column Lof van de negentiende eeuw (5 mei, pagina 16) schrijft J.L. Heldring
dat de onlangs bij uitgeverij Boom verschenen vertaling van Alexis de Tocquevilles
De la démocratie en Amérique de eerste Nederlandse vertaling was. Dat is niet zo.
In 2007 verscheen bij uitgeverij De Papieren Tijger een vertaling van dit werk, van
de hand van dr. W.J. Schuijt.
NRC Handelsblad van 05-05-2011, pagina 16

Nieuwe hardvochtigheid
‘Nee, dat hadden we veertig jaar geleden niet gedacht, dat de verheffing via het
onderwijs ook schaduwzijden zou hebben.’ Dat zei mevrouw José Manshanden
onlangs in Trouw. Zij is lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, die
in april het rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen presenteerde. De zoveelste
erkenning dus dat we veertig jaar geleden - dus rond 1970 - te optimistisch zijn
geweest.
De afgelopen decennia is er gestreefd naar sociale stijging. Daar heeft de overheid
vanaf de jaren vijftig en zestig - dus ook kabinetten waar de PvdA niet in zat - fors
ingezet op onderwijs. De investeringen waren gebaseerd op het ideaal van de open
samenleving, die rechtvaardiger geacht werd dan de klassenmaatschappij.
Dat is ook wel gelukt, maar zoals elke stijging, plat ook de sociale stijging op den
duur af - hetzij uit zichzelf, hetzij doordat zij tegenkrachten opwekt. ‘Hoe hoger de
bevolking opgeleid raakt, hoe moeilijker het wordt voor de volgende generatie de
ouders te overtreffen. (...) Sociale daling is zelfs een reële optie geworden’, zegt het
rapport.
Ook blijkt afkomst nog altijd invloed te hebben. Het opleidingsniveau van de
ouders werkt door in mogelijkheden voor de kinderen. Een goede opleiding is een
voorwaarde voor een goede positie, maar geen garantie. Aanvullende competenties
maken het verschil, zoals intelligentie, die, volgens het rapport, ‘een erfelijke
component kent’. Nu, dit laatste ook maar te suggereren was nog niet zo lang geleden
volstrekt taboe.
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Het rapport ontziet heilige huisjes dus niet. In elk geval blijkt de belofte van een
voortdurende en onbelemmerde sociale stijging minder vanzelfsprekend dan was
gedacht. Er zijn zelfs tekenen van een nieuw soort klassensamenleving, gebaseerd
op opleidingsniveau: een scheiding tussen hoger en lager opgeleiden. Zo ontstaat er
een ‘nieuwe hardvochtigheid’. Dat zijn de schaduwzijden, waarmee de hervormers
van de laatste vijftig jaar geen rekening hadden gehouden.
Als je dit zo leest, komt wel de vraag op of de hervormers van toen zich niet meer
bezig hebben gehouden met de hervorming van de samenleving (onder andere via
onderwijs) dan met het bestuderen van die samenleving zelf. De geschiedenis toont
immers aan dat elke stroming haar reactie oproept. Ook in de klassenmaatschappij
bestond het fenomeen van sociale stijging: elke sociale elite is eens door haar
voorganger als parvenu beschouwd geweest.
Dat doet zich nu ook voor. Terwijl de ouders nog voet- of korfbalden, gaan de
kinderen hockeyen (onder aanmoediging van de ouders). Ook de populariteit van
het gymnasium kan gezien worden als een symptoom van sociale stijging. Daar zit
heus niet alleen de zucht naar studie van de oude talen achter. Ja, het feit dat de VVD
de grootste partij is geworden, is, in zekere zin, ook een uiting van sociale stijging,
één die zeker niet door de hervormers van toen is gewild.
In zoverre heeft de geschiedenis inderdaad iets hardvochtigs, want zij die
geprofiteerd hebben van de hervormingen, zijn de hervormers daar niet
noodzakelijkerwijs dankbaar voor. Dat ondervond in de jaren vijftig al de Labourleider
die, op verkiezingscampagne, een mevrouw tegenkwam die hem bedankte voor alles
wat Labour de afgelopen tien jaar voor haar soort mensen gedaan had. Dan mag ik
zeker wel op uw stem rekenen?, vroeg de politicus. O, nee, was het antwoord, nu
hebben we Labour niet meer nodig.
Maar als er zich, zoals het rapport voorziet, een nieuw soort klassensamenleving,
nu gebaseerd op opleidingsniveau, aandient, dan vormen VVD en PvdA, op grond
van het globale opleidingsniveau van hun aanhangers, eigenlijk één klasse tegenover
de lager opgeleiden, die massaal hun heil zoeken bij Wilders. Daar is nog niet veel
van te merken, want voorlopig is de PVV, die algemeen als rechts wordt beschouwd,
de bewaker van het sociale erfgoed in hetkabinet, dus in die zin een bondgenoot van
de PvdA.
Ook de klassenmaatschappij kende het fenomeen van sociale stijging, niet
gestimuleerd door de overheid. Ikzelf ben er een product van. Mijn overgrootvader
was plattelandsdominee (geen hoge status dus), van wie enkele zoons, niet gestudeerd,
naar de grote stad gingen waar ze goed boerden (als dat de juiste uitdrukking is) en
op de sociale ladder stegen. Trouwen in een iets hogere stand hielp, maar ‘aanvullende
competenties’ (om met het rapport te spreken) gaven de doorslag. (In zekere zin ben
ik een voorbeeld van sociale daling, want de journalist staat sociaal niet hoog
aangeschreven - lager dan de dominee.)
Dit alles is geen pleidooi voor terugkeer naar de oude klassenmaatschappij. Voor
de overheid blijft een stimulerende taak weggelegd bij het ontginnen van intellectueel
kapitaal dat in de natie verborgen ligt (zoals de liberaal Thorbecke, vader van de
hogere burgerschool, begreep), maar dit moet gebeuren in het besef dat de
samenleving zich ook ontwikkelt volgens andere wetten dan die van de overheid.
NRC Handelsblad van 12-05-2011, pagina 16

Een teveel aan democratie?
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Er is een tijd geweest dat democratie en nationalisme hand in hand gingen. Dat was
in de eerste helft van de negentiende eeuw, toen volken in opstand kwamen tegen
eigen of vreemde heersers. De revolutiejaren 1830 en 1848 zijn in de herinnering
gebleven. De zucht naar vrijheid was de drijfveer voor zowel democratie als
nationalisme.
In de tweede helft van die eeuw scheidden zich allengs de wegen. Vrijheid en
eenheid van de natie kregen voorrang boven vrijheid van de burger. Karl Marx kwam
met het ideaal van het internationalisme. Nationalisme werd een ‘rechts’ verschijnsel,
democratie een ‘links’ (de liberalen zaten in het parlement links van de voorzitter).
In de eerste helft van de volgende eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, perverteerde
nationalisme zich tot fascisme en nationaal-socialisme. En toen die in 1945 verslagen
waren, was het nationalisme lange tijd taboe. De eenheid van Europa werd toen het
ideaal. Niet de natie was meer het doel, maar het supranationale Europa. Het werd
precies vijf jaar na het einde van de Europese burgeroorlog gelanceerd.
In de tussenliggende zestig jaar is veel gepresteerd. Er is nu een Europese Unie
en een Europese munt. Maar na zestig jaar lijkt het Europese project zijn elan verloren
te hebben. Nationalisme steekt weer de kop op - nu in het gewaad van de nationale
verzorgingsstaat, die gemaakt heeft dat de burger nog meer belang heeft bij het
behoud van zijn staat dan in de tijd dat handhaving van de interne en externe veiligheid
de primaire taak van de overheid was.
Nu wordt de legitimiteit van het Europese project steeds meer in twijfel getrokken.
Frankrijk en Nederland, dat zich altijd als het beste jongetje van de Europese klas
had beschouwd, verwierpen in 2005 de Europese ‘Grondwet’. Drie jaar later kwam
de kredietcrisis. Sindsdien groeit de twijfel of het Europese project bestand zal zijn
tegen de gevolgen daarvan.
De Europese munt strompelt van crisis naar crisis. Solidariteit met landen die er
financieel een potje van hebben gemaakt en zelfs, zoals in het Griekse geval, de
partners ronduit hebben belazerd, is aan de kiezer moeilijk te verkopen. Anti-Europese
partijen groeien als kool. Is deze reactie kortzichtig? Misschien. Is zij menselijk? Ja.
In elk geval moeten democratieën er rekening mee houden.
Historici, en ook sommige financiële deskundigen, hadden altijd al gewaarschuwd
dat muntunies niet levensvatbaar zijn zonder politieke unie (zoals trouwens in de
geschiedenis is gebleken), maar een Europese politieke unie is een gepasseerd station.
Die krijgt, behalve misschien in België, zeker geen meerderheid als ze de electorale
horde moet overwinnen. Ondanks alle bereikte integratie is de nationale gedachte
sterker gebleken dan de vaders van het Europese project zestig jaar geleden dachten.
Het komt er nu op aan te voorkomen dat, bij gebrek aan politieke unie, dat wat al
bereikt is, gevaar gaat lopen.
In het Europa van Schengen gaan - zij het om andere redenen - de interne
slagbomen weer naar beneden. Met de dreiging overspoeld te worden door miljoenen
immigranten van buiten Europa, is indertijd ook geen rekening gehouden. Trouwens
- ook Oost-Europeanen, uit landen die lid zijn van de EU, zijn steeds minder welkom.
De Europese solidariteit wordt zwaar op de proef gesteld.
Begin deze maand heeft Geert Mak een rede voor het Vlaamse parlement gehouden,
waarvan De Standaard een verkorte tekst publiceerde onder de veelzeggende titel
‘Het Europese project wankelt’. Mak verkoopt inderdaad geen knollen voor citroenen.
Hij hangt een somber beeld op van het Europa van vandaag, dat ook nog eens vergrijst
en minder hard werkt dan de Japanners, Chinezen en Amerikanen.
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Ook neemt hij de steeds luider wordende kritiek op Europa, in Nederland komende
van Wilders, serieus, maar wanneer hij zich afvraagt waarom die aanvallen doel
raken, schiet zijn analyse mis. Dat komt, zo zegt hij, ‘omdat de Europese democratie
nog steeds zo zwak is. De leiders van de lidstaten hebben, uit angst om macht en
invloed te verliezen, aan dit prille boompje consequent de kansen ontnomen zich te
ontwikkelen tot volwassenheid.’
Maar is het niet eigen aan de democratie dat haar leiders luisteren naar wat bij de
mensen leeft? Het probleem is dan ook niet zozeer, zoals Mak zegt, het ‘Europese
democratische tekort’, als wel een democratisch teveel. We mogen het betreuren dat
de Tweede Kamer in februari de motie-Slob heeft aangenomen, die de regering
oproept ‘krachtig afstand te nemen van elke beweging naar een meer politieke unie’,
maar we kunnen niet beweren dat hier democratie is veronachtzaamd.
Moeten we besluiten dat, teneinde het Europese project te redden, de democratie
een toontje lager moet zingen en de nodige besluiten vaker achter gesloten deuren
genomen worden (waar Mak tegen is)? Dat zou niet lukken. Geheime besluiten
blijven niet geheim en werken dan averechts, zoals onlangs weer is gebleken, toen
het geheim beraad in Luxemburg over Griekenland (waar Nederland buitengesloten
was) uitlekte. We zullen eraan moeten wennen dat democratie een struikelblok voor
verdere integratie kan zijn. Dat alle goede zaken, in dit geval: democratie en integratie,
altijd verenigbaar zijn, is een primitieve gedachte, maar daarvan is Mak moeilijk te
betichten.
NRC Handelsblad van 19-05-2011, pagina 16

Clash of civilizations
Op 16 februari 1899 kreeg Félix Faure, president van de Franse Republiek in het
Elysée, een attaque in de armen van zijn maîtresse. Op haar gegil kwamen de
dienstdoende bodes aangesneld. Spoedig verscheen ook de gewaarschuwde politie,
en toen die vroeg: Le président a-t-il encore sa connaissance?, antwoordde een bode:
Non, elle vient de se sauver toute nue. (Helaas gaat in een vertaling de pointe
verloren.)
Deze anekdote toont aan dat amoureuze escapades in de Franse politiek, zelfs in
haar hoogste regionen, luchthartig worden opgevat. Ze kunnen, zoals bij president
Faure, dodelijke gevolgen hebben, maar geen politieke. Ze zijn dan ook in ruime
kring bekend, al schrijft de pers er niet over. Het gaat immers over de gewoonste
zaak van de wereld.
Van de meeste naoorlogse presidenten na de wat dit betreft onberispelijke generaal
de Gaulle deden ook zulke verhalen de ronde. Toen aan president Mitterrand gevraagd
werd of het waar was dat hij er een natuurlijke dochter op na hield, antwoordde hij:
et alors? (wat dan nog?).
Intussen woonden die dochter en haar moeder dicht bij het Elysée, op staatskosten.
Ook dat wekte geen schandaal op. Zij waren op zijn begrafenis aanwezig, naast zijn
wettige echtgenote.
Ook van Dominique Strauss-Kahn, wie de beste kansen werden toegeschreven
president Sarkozy bij de verkiezingen van 2012 te verslaan, was bekend dat weinig
vrouwen in zijn gezelschap veilig waren. Zelfs de agressieve manier waarop hij hen
placht te overvallen - poging tot verkrachting nabij - was bekend, maar werd

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

verzwegen. Slachtoffers die er een boekje over open wilden doen, werden als
spelbreeksters behandeld.
Dat politici buitenechtelijke verhoudingen hebben is in Frankrijk een oude traditie.
Het omgekeerde baart meer opzien. Maar waarvan DSK verdacht wordt is niet zomaar
een slippertje of zelfs een liaison, maar geweldpleging, en dat verandert de zaak
wezenlijk. Dan wordt het zelfs in Frankrijk moeilijker een oogje dicht te knijpen dan
wanneer de partner willig is.
Van de macht kan een, zo niet erotiserende, dan toch intimiderende invloed uitgaan.
Dan nee te zeggen vergt een sterke persoonlijkheid, en die heeft niet iedereen. En
dan zijn er nog die zich vrijwillig aanmelden. In de jaren 50 was er een premier,
Pinay genaamd, een dorpsdokter die Frankrijks financiën op orde stelde. Hij was
verbaasd van hoeveel dames van de société hij ondubbelzinnige wenken kreeg.
Waarop in Frankrijk vooral met verontwaardiging is gereageerd, is de behandeling
die DSK van de Amerikaanse justitie ondervonden heeft. Dat hij niet met de nodige
egards bejegend werd, maar als de eerste beste straatdief moest terechtstaan, kunnen
zelfs de socialisten niet begrijpen. Maar ja, in Amerika maakt de rechter geen
onderscheid tussen rangen en standen. Omgekeerd veroordelen de Amerikanen het
stilzwijgen dat de Franse media betrachten ten opzichte van persoonlijke schandalen.
Dit is echter geen Franse specialiteit. Ten tijde van president Kennedy (1961-1963)
deden de Amerikaanse media hetzelfde. Zij wisten donders goed dat Kennedy een
bijna obsessieve pikeur was, die zelfs het risico gechanteerd te worden niet schuwde
(zo deelde hij enige tijd een minnares met een maffiabaas). De media zwegen. Zo
gecharmeerd waren zij van de camaraderie van Kennedy. Clinton kon 35 jaar later
niet meer op die loyaliteit rekenen.
Een meerderheid van Frankrijk gelooft dat DSK in zijn hotelkamer waar hij het
kamermeisje zou hebben belaagd, in een val zou zijn gelopen. Maar wie van zijn
tegenstanders zou die dan hebben gezet? Sarkozy, die hij in de peilingen overtrof in
procenten? Zijn socialistische concurrenten in de race naar de kandidatuur? Niets
moet uitgesloten worden, maar ook in zo'n geval zou dat kamermeisje zijn misbruikt,
in dit geval als werktuig, zou zij dus slachtoffer zijn, terwijl bij de Fransen - ook de
socialisten - DSK eerder als slachtoffer geldt.
De zaak-DSK is wel een bom genoemd, die het internationale systeem heeft
ontwricht. Het Internationaal Monetair Fonds is op een kritiek ogenblik, van zijn
leider beroofd. Frankrijk, ja heel Europa, heeft in de ogen van anderen aan prestige
verloren. Tussen Frankrijk en Amerika is een clash of civilizations uitgebarsten die
het gelijknamige boek van Samuel Huntington niet heeft voorzien. Ja, in Europa zelf
reageert ook het Noorden op zulke zaken over 't algemeen strenger dan het Zuiden.
Als voortaan kandidaten voor zulke posten als DSK zojuist heeft moeten verlaten,
niet uitsluitend op grond van hun land van herkomst en hun deskundigheid (in die
volgorde) zouden worden beoordeeld, zou de affaire nog winst hebben opgeleverd.
NRC Handelsblad van 26-05-2011, pagina 14

Strategisch vacuüm?
Een desintegrerend, laat staan een gedesintegreerd, Europa is niet in Nederlands
belang. Daarvoor heeft het de laatste zestig jaar te veel in het project van de Europese
eenheid geïnvesteerd en eraan verdiend. Toch moet met deze mogelijkheid rekening
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gehouden worden. De aanwijzingen in die richting stapelen zich de laatste tijd op.
De vraag is voor welke keuzes staat Nederland dan? (Als er een keuze is.)
Met de invoering van de gemeenschappelijke munt had de Europese Unie, althans
een deel ervan, haar culminatiepunt bereikt. Daarna begon de aftakeling. Frankrijk
en Duitsland zetten het Stabiliteitspact, dat nota bene op Duitse aandrang aan de euro
was toegevoegd, naar hun hand. Vervolgens verwierpen Frankrijk en Nederland de
Europese ‘grondwet’. Sinds de kredietcrisis van 2008 strompelt ook Europa van
crisis naar crisis. Een scheiding tussen een strenger Noorden en een lakser Zuiden
tekent zich af.
Vrees voor een vloed van werkzoekenden uit vooral Afrika bracht sommige landen
ertoe weer slagbomen aan hun grens te installeren. De groentenbacterie, die misschien
helemaal geen groentenbacterie is, leidt tot instorting van de Nederlandse en Spaanse
tuinbouw en tot nieuwe inter-Europese animositeit. En intussen zitten we met wat
de hoofdredacteur van Trouw ‘een exploderende euroafkeer’ noemt, waar
democratisch gekozenen niet met schouderophalen aan kunnen voorbijgaan.
In deze baaierd van onzekerheden en gemelijkheden leek Duitsland een rots in de
branding. Sneller en beter dan de Europese landen kwam het de kredietcrisis te boven.
Eens te meer bevestigde het zijn naam de motor van Europa te zijn. Nederland,
economisch sterk afhankelijk van zijn achterland, profiteerde daarvan. Trouwens, in
zijn monetaire filosofie vond het, met enkele andere landen (zoals Finland), in
Duitsland ook een bondgenoot.
Des te groter daarom de ontgoocheling in Nederland toen bondskanselier Schröder
zich niet hield aan het Stabiliteitspact. Oud-minister Zalm (Financiën, VVD) noemt
dit, in een vraaggesprek in de Volkskrant van 3 juni, ‘de ernstigste aberratie uit de
eurogeschiedenis’. Was het een aberratie? Ongeveer tezelfdertijd prees Schröder zijn
buitenlandse politiek aan als de ‘Duitse weg’, wat onheilspellend veel weg had van
de gevreesde, Duitse alleingang.
Onder Schröders opvolger, Merkel, leek het sinds 2005 weer de goede kant op te
gaan. Duitsland, dat negen buurlanden heeft, leek ook weer meer belangstelling te
hebben voor de kleinere onder hen. Daaraan had het onder het koppel
Schröder-Fischer nogal eens ontbroken. Merkels sociaal-democratische
coalitiepartners leken ook wat afstand te hebben genomen van de politiek van hun
ex-bondskanselier, wiens goede betrekkingen met Poetin hem intussen een vette
boterham bij Gazprom hadden bezorgd.
Na enkele jaren wisselde Merkel van partner. Nu waren liberalen haar
coalitiegenoten. Dat was geen gelukkige keus. Hun leider, Westerwelle, bleek als
minister van Buitenlandse Zaken op z'n best een lichtgewicht, maar dat kan niet de
enige reden zijn waarom het Duitse beleid de laatste tijd minder standvastig blijkt te
zijn dan tevoren. Per slot van rekening is het, in het Duitse staatsrechtelijk stelsel,
de bondskanselier die de richtlijnen vaststelt.
Dat Duitsland, anders dan de meeste van zijn bondgenoten, besloot in de actie
tegen Libië zich te onthouden van alle medewerking, kan als een omineus teken
opgevat worden. Gaat Duitsland zijn eigen weg? Of is dit besluit aan Merkels regie
ontsnapt? Dan is het een teken van zwakheid. Haar draai van 180 graden inzake
kernenergie kan - wat ook de merites van het besluit zelf mogen zijn - evenmin als
een bewijs van standvastigheid worden gezien, nog afgezien van het feit dat het
Duitsland afhankelijker maakt van het Russische gas.
Heeft Merkel dit besluit genomen in de paniek na de tsunami in Japan, die de
meltdown van een kerncentrale tot gevolg had, of om Die Grünen de wind uit de
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zeilen te nemen? In beide gevallen heeft haar reputatie als berekenbare leider van
Europa's grootste mogendheid schade geleden.
Een recent rapport van de European Council on Foreign Relations in Brussel
constateert dat het Duitse beleid een ‘strategisch vacuüm’ binnen de EU heeft
geschapen. Joep Leerssen, hoogleraar moderne Europese literatuur in Amsterdam,
spreekt in een interview met Vrij Nederland (4 juni) van Europa als een ‘donut’: ‘Er
is een gat in het midden’. En wie ligt er in dat midden? Duitsland.
Misschien zijn deze tekenen nog niet alarmerend, maar ze zouden voor een
Nederlandse regering ernstig genoeg moeten zijn om zich te bezinnen op het
toekomstige Nederlandse beleid. Amerika neemt, terecht, het standpunt in dat Europa
nu maar zelf zijn boontjes moet doppen. Van Engeland en Frankrijk kan Nederland
evenmin veel steun verwachten. Duitslands functie als steunpijler is minder zeker
geworden.
Bij gebrek aan langetermijnbeleid is een ongeplande, sluipende terugkeer naar een
soort neutraliteit niet uitgesloten. Het kabinet-Rutte heeft daar al een voorschot op
genomen door de rol van Nederlands luchtmacht in Libië, anders dan die van België,
Denemarken en Noorwegen, te beperken tot bewaking van het luchtruim. Die
bewaking is overigens overbodig geworden, want de Libische luchtmacht is intussen
uitgeschakeld - door anderen.
NRC Handelsblad van 09-06-2011, pagina 16

Macht en cultuur
Aan de zaterdagse column van Hans Goslinga in Trouw van 11 juni ontleen ik dat
voormalig VVD-leider Frits Bolkestein onlangs in The Wall Street Journal de vraag
heeft pogen te beantwoorden ‘waarom Europa het geloof in zijn eigen beschaving
heeft verloren’. Een interessante vraag, die evenwel uitgaat van twee onbewezen
premisses: 1. Heeft Europa een eigen beschaving en niet veeleer een veelheid aan
beschavingen? 2. Als Europa een eigen beschaving heeft, heeft het zijn geloof erin
verloren?
Maar laten we van die premisses uitgaan en dus, met Bolkestein, geloven dat
Europa het geloof in zijn beschaving heeft verloren. Wat is de verklaring die
Bolkestein ervoor geeft? Het zijn in feite twee verklaringen. De eerste is de christelijke
schuldcultuur, de tweede de herinnering aan de twee wereldoorlogen, die ons onzeker
hebben gemaakt omtrent eigen cultuur en de deur heeft geopend naar de multiculturele
samenleving, ‘die ons gelast niet te oordelen over wat anders is’.
Ik ontleen deze samenvatting aan Goslinga, erop vertrouwend dat zij juist is. Het
artikel van Bolkestein in de WSJ heb ik zelf niet gelezen. Ik wil me dus niet in het
debat mengen, maar me beperken tot enkele opmerkingen over Goslinga's verweer
tegen Bolkesteins stellingen. Goslinga meent dat Bolkestein het debat over de
multiculturele samenleving ‘op een verkeerd spoor heeft gezet door de Europese
cultuur als superieur af te zetten tegen de islamitische’.
Of Bolkestein dit inderdaad gedaan heeft, laat ik in het midden, maar het geloof
in iets - in dit geval de Europese cultuur - impliceert toch het geloof in zijn
superioriteit? Je kunt toch niet geloven in iets waarvan je de inferioriteit of zelfs de
gelijkwaardigheid met iets anders bereid bent aan te nemen? Dan twijfel je toch al
bij voorbaat aan, in dit geval, de Europese cultuur?
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Goslinga verwijt Bolkestein vervolgens dat ‘de cultuurkwestie voor hem in wezen
een machtskwestie is’. Waarop dit verwijt gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk,
maar de vraag rijst wél of we cultuur en macht wel zo gemakkelijk kunnen scheiden.
Is de uitstraling of invloed van een cultuur niet deels afhankelijk van de macht die
erachter schuilt? (Nota bene: ik heb het niet over de intrinsieke kwaliteit van een
cultuur. Wie weet welke schatten er voor ons schuilen in, zeg, de Letse of Litouwse
cultuur?)
Laten we Nederland als voorbeeld nemen. Is het toeval dat de Nederlandse cultuur
haar bloeitijd beleefde en haar grootste uitstraling had in de Gouden Eeuw, toen het
rijke Nederland tevens een grote mogendheid was, hoewel het nauwelijks twee
miljoen inwoners telde?
Dit werd toen al als een soort wonder beschouwd. Nederlandse kunstenaars waren
over de toenmalige wereld bekend, en ook de Nederlandse wetenschap stond hoog
aangeschreven. Studenten uit Schotland, Duitsland, Polen en andere landen kwamen
in Leiden en Utrecht studeren. En tegelijkertijd won Nederland een oorlog tegen het
Spaanse wereldrijk en was het een geduchte tegenstander voor Frankrijk en Engeland.
Zou er tussen die twee verschijnselen geen enkel verband bestaan?
In de achttiende, eigenlijk al in de tweede helft van de zeventiende, eeuw nam de
Nederlandse macht af, al was het alleen maar doordat Frankrijk en Engeland in de
eerste helft door binnenlandse twisten verdeeld waren. Na het einde daarvan ging de
geo- en demografische grootte van die landen gewicht in de schaal leggen en taande
de Nederlandse macht. Ook zijn cultuur verloor allengs haar uitstraling. Toeval?
Natuurlijk zou het te simpel zijn om een equatie tussen macht en cultuur vast te
stellen. De Duitse dichters en denkers hadden al een grote invloed voordat er een
Duits rijk bestond. Er zijn dus ook andere factoren in het spel, maar er lijkt een soort
correlatie tussen macht en cultuur te bestaan, met als meest sprekende voorbeelden:
Frankrijk, Engeland, Amerika en Rusland (niet daarentegen de Sovjetunie), terwijl
Nederland nog steeds zijn Gouden Eeuw niet te boven is en lijdt aan wat de historicus
Kernkamp eens noemde: ‘de prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot
verleden’.
Wie twijfelt aan zijn eigen cultuur, twijfelt aan zijn eigen identiteit. Een identiteit
nu valt niet in een luchtledig te bepalen. Daarvoor is een tegenstelling met een ander
nodig. Identiteit is anders-zijn. Geen wonder dat de vraag naar identiteit is begonnen
op te komen nadat de Nederlandse samenleving werd geconfronteerd met steeds
meer allochtonen die zich hier kwamen vestigen.
Wanneer Goslinga zegt dat Bolkestein, Pim Fortuyn en Geert Wilders ‘de
cultuurkwestie in het perspectief hebben geplaatst van een machtstrijd tegen een
vijandige ideologie, niet van een zoektocht naar de eigen identiteit’, dan creëert hij
een oneigenlijke tegenstelling: tussen ons denken over eigen identiteit en een
vijanddenken staat geen onoverwinbare barrière. Velen springen er al te gemakkelijk
overheen. Danken vele naties hun bestaan, dus hun identiteit, niet aan een opstand
tegen een vijand?
Christenen en socialisten, die beiden een ideale samenleving voor ogen hebben,
valt het moeilijk dit te erkennen, maar helaas: geen samenleving is ideaal. Alle
pogingen het ideaal te bereiken, zijn mislukt - ten koste van ontelbare slachtoffers.
Doormodderen is dus de levensles.
NRC Handelsblad van 16-06-2011, pagina 16
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De beste krant
Is The New York Times inderdaad de beste krant ter wereld, zoals mijn collega
H.J.A. Hofland enkele maanden geleden in het televisieprogramma De wereld draait
door zei en zoals Arie Elshout, correspondent van de Volkskrant in New York,
onlangs herhaalde in een artikel ter gelegenheid van een wisseling van de wacht bij
die krant (voor de eerste keer wordt een vrouw hoofdredacteur)?
Ik aarzel die uitspraken te beamen. In de eerste plaats lees ik de krant niet meer.
Dat deed ik wel toen ik vier jaar in Amerika woonde en wanneer ik er terugkwam
(de laatste keer in 1993). Dat is dus lang geleden, maar toen vond ik de NYT inderdaad
een heel goede, ja onmisbare krant. Maar de beste ter wereld?
Om tot die uitspraak te komen zou je toch eerst een vergelijkend onderzoek moeten
doen en daarin ook kranten moeten betrekken die in talen geschreven zijn die je
helemaal niet kent. Wie weet of er in Madrid of Oslo niet kranten verschijnen die op
z'n minst even goed zijn? En minder dik, want met de NYT krijg je elke dag een heel
pak papier. En een krant is geen encyclopedie.
Nu verschijnt er in Europa de International Herald Tribune, een soort uittreksel
van de NYT. Veel Nederlanders die vinden dat ze aan de Nederlandse pers niet
genoeg hebben, zweren daarbij. Ze vergeten dan dat die krant in de eerste plaats
bedoeld is voor Amerikanen die Europa bezoeken (of er wonen) en op de hoogte
willen blijven van wat er in hun land gebeurt.
De aandacht van de Europese lezer wordt dus onwillekeurig gefocust op Amerika.
Dat had in de tijd dat Europa en Amerika nauw met elkaar verbonden waren, ja
Europa in feite afhankelijk van Amerika was, nog enige zin. Maar die tijd is voorbij,
al sinds het einde van de Koude Oorlog. Zelfs oud-secretaris-generaal van de NAVO
De Hoop Scheffer erkende dit onlangs in een rede in het instituut Clingendael. De
Atlantische reflex begint op fantoompijn te lijken. Natuurlijk blijft het Amerikaanse
toneel, en zeker het politieke spektakel, altijd een fascinerend schouwspel, waarbij
vergeleken de Nederlandse politiek maar een duffe bedoening is, maar dat is het
altijd geweest - ook in de tijd dat Amerika nog geen actieve wereldpolitiek bedreef,
dus vóór 1941. Maar dáárvoor hoef je geen Amerikaanse krant te lezen.
We hebben te maken met een Europa dat steeds meer op zichzelf teruggeworpen
wordt, en in dit Europa is Duitsland de machtigste mogendheid. In elk geval is wat
Duitsland doet weer beslissend geworden voor de toekomst van Europa. In feite
zouden dus Nederlanders die over grenzen heen kijken - en dat zijn er maar weinigen
- een Duitse, in plaats van Amerikaanse, krant moeten lezen.
Maar hier wreekt zich dat het onderwijs in Nederland de taal van het land waarvan
Nederland grotendeels afhankelijk is, heeft verwaarloosd. Velen vinden het Duits te
moeilijk of denken met het Duits van Rudi Carrell of Louis van Gaal wel uit de
voeten te kunnen, maar dat wekt slechts de lachlust bij onze buren op. Zelfs onze
bewindslieden bedienen zich in Duitsland liever van Engels (dat ook niet altijd
begrijpelijk is). Wilders, daarentegen, spreekt uitstekend Duits...
Volgens de huidige in Nederland geldende maatstaven zijn de serieuze Duitse
kranten saai. Het is waar: ze doen weinig aan ‘opleuken’. Of moeten we degelijkheid
en - degelijk zijn ze - gelijkstellen met saaiheid? Dat zou dan niet voor de Nederlandse
lezer pleiten. Zelf vind ik de Frankfurter Allgemeine Zeitung een onmisbare bron
(ook op cultureel gebied), maar er zijn ook andere.
De beste krant vind ik echter de Engelse Financial Times, die evenmin een
financieel dagblad is als NRC Handelsblad een handelsblad is. Ik lees haar niet om
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haar nieuws uit Engeland, want dat wordt steeds minder relevant voor ons, maar om
haar voortreffelijke berichtgeving uit andere landen - minder uitvoerig misschien
dan de FAZ, maar zich bepalend tot de essentie. Als we ons beperken tot wat zij en
het weekblad The Economist over Amerika schrijven, hebben we geen Amerikaanse
krant nodig. Ook het aantal van haar columnisten, ook voortreffelijk, blijft beperkt
- dit in tegenstelling tot de International Herald Tribune, waarin je in een zee van
columnisten verdrinkt. Kortom, ook puur journalistiek-technisch bekeken, staat zij
voor mij vooraan.
Welke buitenlandse kranten lees ik nog meer? Le Monde, niet omdat dit zo'n goede
krant is (minder dan vroeger, is mijn indruk), maar omdat Frankrijk nu eenmaal een
belangrijk Europees land is en het politieke spektakel daar op zichzelf ook fascinerend
is (laatstelijk met de affaire-DSK). Ook van wat er in ons andere buurland, België,
omgaat wil ik iets weten. De Standaard bevredigt mijn weetgierigheid op dit gebied,
met Mia Doornaert als mijn favoriete columnist, die haar evenknie in Nederland niet
heeft.
En de Nederlandse pers? Die volg ik natuurlijk ook, zelfs in de eerste plaats, want
ik wil op de hoogte blijven van het discours in eigen land, hoe provinciaals dit veelal
ook mag zijn - in de grachtengordel niet minder dan elders.
NRC Handelsblad van 23-06-2011, pagina 18

Waarom ik mij soms schaam voor Nederland
Het was april 1949. De regering, het eerste kabinet-Drees, was, na een militair
geslaagde, maar internationaal-politiek verloren ‘politionele actie’ tegen Soekarno's
Republiek, tot de conclusie gekomen dat aan een soevereiniteitsoverdracht aan een
onafhankelijk Indonesië niet te ontkomen viel. Alleen was het nog onzeker of daarvoor
in het parlement de vereiste meerderheid van tweederde te vinden zou zijn.
Op dat ogenblik bezocht een Amerikaanse journalist Den Haag. Minister van
Buitenlandse Zaken Stikker kon hij voor een interview niet te pakken krijgen (was
die misschien in Washington om het Noord-Atlantisch verdrag te tekenen?). Hij
moest zich tevreden stellen met vicepremier mr. J.R.H. van Schaik, overigens een
machtig man.
Na afloop van het gesprek vroegen Nederlandse collega's de Amerikaan naar wat
Van Schaik hem gezegd had. ‘De minister zei: pacta sunt servanda’, is het enige wat
de journalist losliet. Op welke pacta Van Schaik doelde, zei hij er niet bij - of ben ik
vergeten. In elk geval kon een Nederlandse bewindsman zich er toen nog zonder
blozen op beroepen dat verdragen nagekomen moeten worden.
Nu is het de Vlaamse minister-president, Kris Peeters, die Nederland herinnert
aan deze spreuk. Hij zinspeelde op het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen van
2005, waarbij Nederland zich er onder andere toe verplicht had de Hedwigepolder
in Zeeuws-Vlaanderen onder water te zetten. Dat had uiterlijk in 2007 moeten zijn
gebeurd, maar al het kabinet-Balkenende probeerde onder die verplichting uit te
komen, en nu heeft Peeters, nota bene via de media, moeten horen dat het
kabinet-Rutte de polder wil droog houden en naar alternatieven zoekt.
Nederland is dus helemaal niet van plan zich aan het verdrag van 2005 te houden.
Dat kan geconstateerd worden, ook zonder een uitspraak te doen over de vraag of
Nederland er in 2005 goed dan wel verkeerd aan heeft gedaan die verplichting op
zich te nemen. Pacta sunt servanda, maar het kabinet-Rutte vindt blijkbaar van niet.
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Die houding is des te merkwaardiger, omdat Rutte vorige week ten aanzien van
Griekenland een heel andere toon liet horen: ‘Griekenland moet de afspraken tot de
laatste jota, alfa en omega nakomen.’ Hier wordt met twee maten gemeten: ten aanzien
van Griekenland wordt de uiterste strengheid betracht - of die vol te houden is, is
een andere vraag - terwijl het zichzelf met op z'n best een zekere nonchalance van
eigen verplichtingen ontslaat.
Het moet ons niet verbazen wanneer anderen Nederlands vertoon van eigen
deugdzaamheid met een zekere scepsis bezien. Hoe vaak halen wij niet Hugo de
Groot uit zijn boekenkist om met hem te pronken (terwijl eigen land hem op slot
Loevestein gevangen zette en hij slechts emplooi in Zweden kon vinden)? Ook
beijveren opeenvolgende regeringen zich ervoor van Den Haag de hoofdstad van het
internationale recht te maken. Zoiets schept verplichtingen, die misschien niet
juridisch, maar wél moreel zijn.
En wanneer we staatssecretaris Bleker op de televisie horen spreken over het
verdrag tussen Nederland en Vlaanderen van 1839, dan kunnen we gaan twijfelen
aan de ernst waarmee het kabinet-Rutte zijn taak opvat. In 1839 bestond Vlaanderen
nog helemaal niet als staatkundige eenheid. Bleker bedoelde waarschijnlijk het tractaat
tussen Nederland en België van 19 april 1839, waarbij Nederland zich verplichtte
tot het openhouden van de Schelde.
Eerlijk gezegd, zijn er ogenblikken waarop ik mij plaatsvervangend schaam voor
de handelingen of besluiten (dan wel besluiteloosheid) van degenen die Nederland
vertegenwoordigen - of dit nu regeringen, parlementen of andere hooggeplaatsten
zijn. Uit de recente geschiedenis noem ik er twee. De ene is Srebrenica, waarin het
toenmalige kabinet verantwoordelijk was, maar het parlement allerminst vrijuit ging.
Het was immers op zijn aandringen dat lichtgewapende militairen gestuurd werden
naar een plaats die niet te verdedigen viel, maar toen, na het drama van 1995, de
kwestie van de verantwoordelijkheid onderzocht werd, was er al lang een ander
parlement, en dat waste zijn handen in onschuld.
De andere is de affaire-Lockheed. Een land waarvan de echtgenoot van het
staatshoofd zich inlaat met duistere financiële zaken, verliest zijn recht te oordelen
over dergelijke praktijken van anderen. Ook hier waren opeenvolgende kabinetten
in zoverre verantwoordelijk als zij prins Bernhard veel te veel vrijheid van handelen
hadden gegund.
Deze plaatsvervangende schaamte heb ik eens eerder het negatieve bewijs van
mijn nationalisme genoemd: wanneer ik in het buitenland niet-Nederlanders zich zie
misdragen, erger ik mij er op z'n hoogst aan; wanneer Nederlanders dat doen, schaam
ik mij. Op de een of andere manier voel ik mij er medeverantwoordelijk voor of ben
ik bang erover aangesproken te worden. Zo ook voor het Nederlandse gedraai om
de Hedwigepolder, waarmee ik persoonlijk niets te maken heb. Deze zaak doet
Nederlands naam als betrouwbare partner geen goed, en dat straalt op iedere
Nederlander af, hoe onberispelijk hijzelf ook mag zijn.
NRC Handelsblad van 30-06-2011, pagina 14

Amerika's Untergang?
Herfsttij - een mooi woord voor een tijdperk dat ten einde loopt. Huizinga, die van
mooie woorden hield, gebruikte het voor de titel van het boek dat zijn internationale
reputatie zou inluiden: Herfsttij der Middeleeuwen (1919), dat in vele talen zou
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verschijnen. De Engelse uitgave luidde The Waning of the Middle Ages, waarvan
in 1999 nog een editie in New York zou verschijnen.
Waning - het afnemen, verminderen, verbleken, tanen - is een woord dat je de
laatste tijd steeds meer in de Engelstalige pers tegenkomt, maar dan toegepast op de
macht van de Verenigde Staten. Is die aan het afnemen? Oppervlakkig gezien, zou
je het zo zeggen. Amerika blijkt niet in staat de twee oorlogen die het in Irak en
Afghanistan is begonnen te winnen, en het staat voor een biljoen dollar in het krijt
bij China (wat overigens ook betekent dat dit geen belang heeft bij Amerika's
ondergang).
Maar als er van machtsverlies sprake is, dan is dit relatief. In absolute zin blijft
Amerika nog verreweg de sterkste: de onmisbare mogendheid. En zelfs op het toppunt
van zijn macht, toen het de Sovjetunie als concurrent had uitgeschakeld, kon het niet
overal zijn wil doorzetten: in het Israëlisch- Palestijns conflict evenmin als in
Noord-Korea en Iran.
Ook is het niet de eerste keer dat er gelamenteerd wordt over Amerika's tanende
macht: toen de Koreaanse Oorlog in 1953 op een patstelling uitliep (die tot heden
toe bestaat), werd al vastgesteld dat dit de eerste oorlog was die Amerika niet
gewonnen had, en twintig jaar later verloor het zelfs de oorlog in Vietnam. De
ontruiming van Saigon in 1975 leek op een vlucht.
In die jaren sprak zelfs Henry Kissinger, toen de genius achter Amerika's
buitenlandse politiek, in termen die deden denken aan Der Untergang des Abendlandes
van zijn vroegere landgenoot Oswald Spengler (Kissinger verliet zijn geboorteland
toen hij vijftien was). Toen de Portugese Anjerrevolutie van 1974 in communistisch
vaarwater dreigde te komen, legde hij zich daarbij vrijwel neer. Ruslands invloed
strekte zich toen, met Castro's Cubanen als zijn agenten, tot over Ethiopië en Angola
uit.
Nog vroeger was al het einde der tijden aangekondigd geweest. Toen China in
1949 communistisch werd, werd in Amerika gesproken over ‘het verlies van China’.
Alsof Amerika China ooit bezeten had! Toch gaf deze mythe een geweldige impuls
aan de anticommunistische hysterie die zich, aangeblazen door senator Joe McCarthy,
over Amerika verspreidde. Er was een ex-generaal, president Eisenhower, voor nodig
om daar in 1955 een einde aan te maken.
Deze keer echter heeft het gespeculeer over Amerika's tanende invloed iets meer
grond. Het is onmiskenbaar dat het zich nu geconfronteerd ziet met een concurrent
op het wereldtoneel wiens macht, anders dan die van de voormalige Sovjetunie, niet
op lemen voeten lijkt te staan en zijn expansie niet in de eerste plaats met militaire
middelen poogt te bevorderen: China.
Maar het staat nog allerminst vast dat China Amerika's plaats als nummer één zal
innemen. Het tempo waarin zijn economische groei zich voltrekt, moet wel
onvermijdelijk tot interne spanningen leiden. Het is in zo'n geval normaal dat leiders
afleiding zoeken in het creëren van een vijandige buitenwereld. Nationalisme kan
alles weer ongedaan maken wat in korte tijd bereikt is.
Dat zal dan Amerika nog meer noodzaken zijn aandacht naar China te verleggen.
President Obama heeft zichzelf al Amerika's eerste Pacific president genoemd.
Amerika's relatieve machtsverlies gaat, met andere woorden, vooral ten koste van
Europa, dat zelf tot ongekende welvaart is kunnen komen onder de beschermende
vleugelen van Amerika. Nu Europa steeds meer op eigen benen moet staan, blijkt
het de kracht en de eenheid daartoe niet te kunnen opbrengen. Zelfs een operatie
dicht bij huis als die tegen Libië kan het niet met vereende krachten en zonder
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Amerikaanse logistieke steun volbrengen. Er is dus meer reden om van Europa's dan
van Amerika's herfsttij te spreken. Op één gebied is Amerika in elk geval nog
ongeëvenaard, zonder uitvloeisel te zijn van enig regeringsbeleid. Dat is het gebied
van wetenschap en cultuur. De Nobelprijzen voor wetenschap gaan nog steeds
grotendeels naar Amerika. Met zijn films en muziek veroverde het de wereld toen
het nog isolationistisch was. Natuurlijk wekte dit ook veel weerstand, vooral bij de
oude sociale en culturele elites, die Amerika het recht ontzegden een cultuur te
hebben.
Maar de massa's reageerden anders. Het is dan ook een democratische cultuur, die
meer doordringt tot in de vezels van de massa dan het werk van de eigen
gesubsidieerde kunstenaars. Het ‘nog een fijne dag verder’, dat je overal toegewenst
wordt, is een directe afstammeling van het Amerikaanse have a nice day.
Noch de Sovjetunie noch China noch de Europese culturele centra kunnen bogen
op soortgelijke invloed. En met de zich almaar vernieuwende technologie wordt die
invloed steeds sterker. Huizinga, met zijn hoge esthetische idealen, zou ervan gegruwd
hebben, zoals hij al deed toen hij zijn In de schaduwen van morgen in 1935 schreef.
Maar morgen is sindsdien vandaag geworden - een vandaag waarvan wij de cultuur
niet altijd hoeven te bewonderen om toch de invloed ervan te erkennen. Nog een
fijne avond verder.
NRC Handelsblad van 07-07-2011, pagina 14

De wraak van de mondige massa
In 1952 organiseerde de Europese Beweging in Bolsward en Delft een
proefreferendum, waarin de bevolking werd gevraagd of zij voor of tegen een verenigd
Europa was. In beide steden was een grote meerderheid vóór. Zouden die
meerderheden ook zo groot zijn geweest als vervolgens gevraagd zou zijn geweest:
accepteert u ook alle consequenties van uw instemming met het idee van een verenigd
Europa, bijvoorbeeld een Europees leger met Duitse officieren - het was zeven jaar
na de Duitse bezetting - of een miljardenlening aan een Europese partner die u
belazerd heeft?
Maar de politieke elite (in de neutrale betekenis van het woord) zag in de grote
meerderheden die het referendum had opgeleverd, een bevestiging van haar eigen
Europese idealisme. Dat is jarenlang zo doorgegaan. Nog in 1976 zei Jan Pronk
(PvdA), toen minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Den Uyl:
‘De hoofdstroming in Nederland is: doorgaan met de Europese integratie, dan komt
het allemaal wel goed. Een heel kleine stroming, waar ik bij hoor, zegt: je moet een
voorwaardelijk Europees beleid voeren.’ (Zo dacht Den Uyl er zelf overigens ook
over).
Pronks observatie was juist. Europa was decennialang geen punt van discussie.
Bij gebrek aan oppositie of zelfs vragen werd Nederlands Europese politiek
uitgemaakt door de hoofdstroming in de politiek, die dacht op dit punt het hele volk
te vertegenwoordigen. Pas later zou blijken dat zij door dit gebrek aan discussie op
een verkeerd spoor was geraakt. Het neen van 2005 tegen de Europese Grondwet
kwam voor haar als een volslagen verrassing.
Ik moest hieraan denken toen ik in het boekje Op drijfijs: over het functioneren
van de rechtstaat, dat de vicepresident van de Amsterdamse rechtbank W. van
Bennekom vorig jaar bij uitgeverij Cossee uitgaf, het hoofdstuk over Europa als
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rechtstatelijk probleem las. Ook hij constateert, wat Europa betreft, het ‘absenteïsme
van de massa's’. ‘Verder dan belangstelling van de portemonnee heeft de
belangstelling nooit bestaan.’ En thans blijkt dat ‘wij steeds meer vanuit Brussel en
Luxemburg worden geregeerd dan vanaf het Binnenhof (...) zonder dat de meesten
van ons, hoogopgeleiden niet uitgezonderd, dat regime werkelijk kennen en
doorgronden’.
Moeten we de politici daar een verwijt van maken? Hadden ze dan hun eigen
oppositie moeten creëren? Dat is van een politicus toch wat te veel gevraagd. Het
punt is dat er in Nederland nooit veel belangstelling heeft bestaan voor fundamentele
politieke discussie. Want wie over politiek spreekt, spreekt over macht, en macht is,
zo hebben we geleerd, vies of zondig. De discussie ging daarom liever over ethische
of morele vraagstukken.
Maar dat betekent wél dat de politici, enkele uitzonderingen daargelaten, nooit de
vraag hebben gesteld naar de democratische legitimatie van het weglekken van
soevereiniteit naar Europa. Toen VVD'er Frits Bolkestein hierover anderhalf jaar
geleden in onze krant een artikel schreef, ontstond er geen brede maatschappelijke
discussie. Terecht vraagt Van Bennekom zich af ‘of het ons wel interesseert wat we
in het verleden aan soevereiniteit uit handen gaven’.
Maar niet alleen de politici zijn schuldig. Al in 1963 overwoog het Europese Hof
in Luxemburg dat de Europese Gemeenschap (zoals de Europese Unie toen nog
heette) ‘in het volkenrecht een rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten, zij het
op beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd’. Luuk van Middelaar noemt
dit arrest in zijn alom - ook door mij - geprezen boek De passage naar Europa (2009),
een ‘coup’, een ‘bluf’, een ‘gok’. Rechterlijke legitimatie, maar ook democratische?
Achteraf zijn we allemaal wijs, kunnen we dus gemakkelijk zeggen dat het te
voorzien was dat dit proces zich tegen zichzelf zou keren. Het wreekt zich nu dat het
Europese idealisme - dat overigens in elk land zijn eigen, nationale gronden had altijd tot een elite beperkt is gebleven. Nu de massa's mondiger zijn geworden en
ook het economische tij is gekeerd, laat zich oppositie horen. Haar geluid is niet
altijd prettig, ja vaak primitief, maar daarom ook ondemocratisch?
Dit artikel begon met een uitspraak van Pronk uit 1976. Laat ik met een andere
uitspraak van hem, nu uit 2011, eindigen - hoewel zij niet met ‘Europa’ te maken
heeft. Na de rechterlijke uitspraak dat Nederland aansprakelijk is voor de moord op
althans drie moslims in Srebrenica, zei hij dat de politici van toen, ‘onder wie ikzelf’,
verantwoordelijk waren voor het doen en, in dit geval, laten van de Dutchbatmilitairen.
Inderdaad, de politiek had die militairen, te licht bewapend, gestuurd naar een plaats
waarvan zij wist (of althans kon weten) dat die niet te verdedigen was. Ook hier
werkte idealisme als boemerang, want nu is er weinig geestdrift meer voor zulke
missies.
NRC Handelsblad van 14-07-2011, pagina 14

In de voetstappen van Byron
Zes jaar lang hadden we geproefd van de cultuur der klassieken. Drie in onze
eindexamenklas besloten om, na het examen, naar Griekenland te gaan. Dat was
immers, zo was ons geleerd, de bakermat van die cultuur en van de onze. In die tijd
had het massatoerisme Griekenland nog niet bereikt. We gingen per vrachtboot, met
eindbestemming Piraeus, de haven van Athene.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Maar in de voorlaatste haven, Patras, verlieten we het schip. We wilden namelijk
eerst een bedevaart maken naar het nabijgelegen eiland Ithaka, het vaderland van
Odysseus. Dit plan werd ons in Patras uit het hoofd gepraat. Op Ithaka viel niets te
beleven, en de verbindingen met dit eiland waren moeizaam. Zakynthos, van de
Ionische eilanden het dichtst bij Patras gelegen, werd ons aanbevolen.
Inderdaad, Zante - zoals de Venetianen het eiland noemden (fior di Levante) - was
een parel, niet wegens de ruïnes uit de klassieke tijd (die wij er niet ontdekten), maar
wegens zijn natuur, met zijn baaien en heuvels. Vanaf de hoogste had je een prachtig
uitzicht op de andere Ionische eilanden. De gelijknamige hoofdstad had een duidelijk
Venetiaans karakter (sindsdien vernield in een aardbeving).
Dit was evenwel de enige uitzondering op ons plan die we onszelf veroorloofden.
De rest van ons zesweekse verblijf werd gewijd aan de adoratie van elk overblijfsel
uit de klassieke tijd dat we tegenkwamen. Voor de resten uit de nakomende
Byzantijnse en Frankische tijden hadden we amper oog.
Kortom, we waren, zonder het te weten, nakomelingen van de filhellenen, die
bewonderaars van de Griekse cultuur die, in het begin van de negentiende eeuw,
hadden geholpen Griekenland te bevrijden van de eeuwenlange Turkse overheersing.
Lord Byron was de bekendste van hen. Hij stierf in Missolonghi (eigenlijk
Mesolongion), aan de Adriatische kant van Griekenland.
Het juk van de West-Europese filhellenen was anders dan het Turkse, maar ook
zwaar. Zij verwachtten dat de Grieken beantwoordden aan het klassieke ideaal
waarmee zij - maar niet de Grieken zelf - waren opgegroeid. Die romantische
verwachtingen moesten op een teleurstelling uitlopen, want de tussenliggende periodes
hadden ook hun, en wel versere, sporen bij de Grieken nagelaten.
Ook de taal werd gezuiverd. In plaats van de volkstaal kwam een van Turkse en
andere insluipsels gezuiverde taal, met vele kunstmatige woorden. Het waren niet
zozeer de buitenlanders die de Grieken deze veranderingen oplegden alswel een
kleine, westers opgevoede elite. Niettemin liet de eerste koning, de Beier Otto, zich
ook omringen door Duitse professoren als raadgevers.
Zo moest er wel, al spoedig na de bevrijding, een misverstand ontstaan tussen het
nieuwe Griekenland en de rest van Europa - een misverstand dat tot op de dag van
vandaag is blijven bestaan. Daarbij is die rest niet zonder schuld: zij geloofde in een
ideaal dat nooit werkelijkheid was geweest. Ook de oude Grieken hadden hun boeven
en schavuiten. Dit proces is in feite niet wezenlijk anders dan het in de negentiende
eeuw bij andere Europese landen is geweest. Het was de eeuw waarin de natiestaten
zich vormden - elk met een eigen nationalisme, dat zich beriep op een, grotendeels
verbeeld, groot verleden. Het verschil met Griekenland was echter dat daar dat grote
verleden wel heel ver weg lag. De moeilijkheid om aan het geconstrueerde ideaal te
beantwoorden was navenant groter.
Sinds het bezoek van de drie gymnasiasten zijn vele jaren verstreken. Miljoenen
hebben sindsdien het toen verre Griekenland bezocht. Is het wederzijds begrip
daardoor groter geworden? Het is waar: de meeste toeristen hebben niet de klassieke
achtergronden die die gymnasiasten hadden. Hun belangstelling voor het land zal
dan ook anders zijn, realistischer. En de Grieken weten zich daaraan aan te passen.
Nu hebben ze die toeristen meer dan ooit nodig, maar of de landgenoten van de
strenge, Duitse bondskanselier Merkel en onze minister De Jager (Financiën, CDA)
zich er erg welkom zullen voelen?
Want ongetwijfeld zullen de Grieken zich in de huidige crisis weer misbegrepen
voelen. Had het land dan nooit tot de Europese Unie, laat staan tot de muntunie,
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toegelaten moeten worden? Politiek-strategische motieven hebben de doorslag
gegeven - motieven die in het geval van Turkije, dat nog steeds niet toegelaten is,
even goed gelden. Maar Turkije kan als toegangskaart niet het argument gebruiken
Europa's oudste democratie te zijn - een dubieus argument overigens.
Hier beroepen de Grieken zich zelf op hun klassieke verleden, maar over een
recenter verleden bewaren zij het stilzwijgen. Het land is immers eerder lid geweest
van een muntunie: de Latijnse muntunie, die van 1865 tot 1927 heeft bestaan en
waarvan ook Frankrijk, Italië, Zwitserland en België deel uitmaakten. In 1908 werd
Griekenland er evenwel uitgegooid, nadat ontdekt was dat het had geknoeid met het
goudgehalte van zijn munt.
NRC Handelsblad van 21-07-2011, pagina 14

Democratie als gevaar
Als minister-presidenten niet precies weten wat ze, na urenlang onderhandelen,
eigenlijk ondertekend hebben, dan mag het een eenvoudige columnist misschien
vergeven worden wanneer hij de betekenis van het akkoord dat de regeringsleiders
van de eurozone vorige week in Brussel hebben bereikt, niet in alle opzichten
doorgrondt. Is Griekenland nu ‘gered’? Ja, is de eurozone gered? Is het gevaar van
besmetting verdwenen? Of staat ons volgend jaar een nieuwe reddingsoperatie - en
niet alleen voor Griekenland - te wachten?
Het is zelfs denkbaar dat het akkoord van Brussel aan Ierland en Portugal de prikkel
heeft ontnomen de harde beperkingen die zij aan hun bevolkingen opleggen, voort
te zetten. Europa helpt immers wel? Volgens Nouriel Roubini, de man die de crash
van 2008 heeft voorspeld, hebben beide landen volgend jaar eenzelfde
schuldenverlichting als Griekenland nodig. Als Spanje en Italië daar nog bij komen,
spreken we over een andere orde van grootte.
Maar misschien is dit wel de manier waarop Europa ten slotte één wordt:
strompelend van crisis naar crisis. Bij de ‘oplossing’ van elke crisis raken de
deelnemende landen telkens iets van hun onafhankelijkheid kwijt. Incrementalisme
heet dat, geloof ik, in de politieke wetenschap. Als we de Frankfurter Allgemeine
mogen geloven, is de eurozone na de top van vorige week een complete Haftungsraum
geworden, een zone waarin de sterke landen borg staan voor de zwakke.
Deze onderlinge borgtocht wordt als 't ware geïnstitutionaliseerd in het Europese
crisisfonds EFSF in Luxemburg, dat aanzienlijk grotere bevoegdheden heeft gekregen
en nu zelfs kredieten kan verlenen ter voorkoming van insolventie. Prachtig, maar
de operaties van dit fonds, dat onder leiding van de Duitser Klaus Regling staat,
onttrekken zich grotendeels aan democratische controle. Of kan Europa alleen tot
stand komen met voorbijgaan van de kiezer?
De kiezer als storend element: zo ziet Philippe Riès dat in een provocerend boekje
- meer een pamflet eigenlijk dat in 2008 verscheen: L'Europe malade de la démocratie
(uitg. Grasset). ‘Het Europese project is een slachtoffer van een overdosis aan
democratie’, aldus de rode draad in zijn betoog, waarin hij zich onbeschroomd
voorstander betoont van Europa als ‘elitistisch project’, dat gelukkig bekomen is van
de gril beslissingen per referendum, ‘een bonapartistisch instrument’, direct aan de
bevolking voor te leggen.
Iemand wiens Europese én democratische geloofsbrieven boven elke verdenking
staan, maar die toch min of meer tot soortgelijke conclusie komt, is de vroegere
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Belgische premier Leo Tindemans. In een vraaggesprek met het Vlaamse dagblad
De Standaard (16/17 juli) zegt hij dat het kortetermijndenken, dat inherent is aan de
democratie (elke paar jaar verkiezingen), ‘gevaarlijk is voor de euro. De democratie
kan een gevaar voor de toekomst worden.’
Tindemans is kennelijk niet onder de indruk gekomen van de rede die Geert Mak
in mei voor het Vlaamse parlement heeft gehouden (en die ook in De Standaard is
gepubliceerd). Mak wijt daarin het wankelen van het Europese project aan het
‘Europese democratische tekort’. In tegenstelling tot Mak heeft Tindemans echter
met het politieke bijltje gehakt, zowel nationaal als Europees (hij was in 1975 auteur
van het rapport-Tindemans over de toekomst van Europa). Kortom, terwijl
technocraten ‘Brussel zomer 2011’ toejuichen als ‘een grote stap op weg naar een
Europees monetair fonds’ (zoals Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz), zo niet een
begrotingsunie, ja een Europese economische regering, zijn er anderen die zich
afvragen: hoe verkopen we dat aan ons electoraat, dat steeds minder Europees gezind
aan het worden is, zonder daardoor noodzakelijkerwijs minder democratisch gezind
te zijn?
Tony Barber vat dit dilemma in de Financial Times van 23 juli als volgt samen:
‘De schuldencrisis drijft de leiders van Europa in de richting van een steeds nauwere
integratie, terwijl zij tegelijkertijd het geloof van het publiek in hetzelfde doel
ondermijnt.’ Deze crisis is dus meer dan een financiële crisis, zij is een crisis van de
democratie.
In dit licht bezien mag het eigenlijk een wonder genoemd worden dat de Europese
leiders vorige week tot dit resultaat zijn gekomen. Dit geldt vooral voor bondskanselier
Angela Merkel. Zij heeft niet alleen te maken met een steeds eurosceptischere
openbare mening, maar ook nog met het Constitutionele Hof in Karlsruhe, dat, als
de behoeder van de grondwet, in 2009 waarschuwde dat iedere verdere uitbereiding
van de bevoegdheden van de EU uitdrukkelijke toestemming van het parlement nodig
heeft - een waarschuwing waarin Nederlandse hoogleraren Europees recht, die
blijkbaar meer hechten aan Europa dan aan het recht, een uiting van herlevend
nationalisme zagen.
Zo ontmoet een steeds verdere Europese integratie, behalve de democratie, ook
het recht op haar weg. Moeten die wijken voor de onbetwistbare noodzaak van een
Europese eenheid? Dát is het dilemma waarvoor wij staan.
NRC Handelsblad van 28-07-2011, pagina 14

Barsten in de spiegel
Noorwegen heeft zijn onschuld verloren. Hoe vaak zijn we deze uitdrukking niet
tegengekomen sinds het bloedbad van twee weken geleden? Maar werd hetzelfde
niet van Nederland gezegd na de moorden op Fortuyn en Van Gogh? Waar bestond
die zogenaamde onschuld uit? Nederland had een lang koloniaal verleden, dat pas
vijftig jaar achter de rug was, maar waarvan de sporen nog overal zichtbaar waren.
Noorwegen had zo'n verleden, dat onvermijdelijk met geweld gepaard gaat, niet.
Evenmin had het een Srebrenica op zijn geweten. Het had daarentegen, anders dan
Zweden, ook een vijfjarige Duitse bezetting gekend. Het had de twijfelachtige eer
de bekendste collaborateurs te hebben voortgebracht: Vidkun Quisling, wiens naam
een symbool voor verraad werd, en de Nobelprijswinnaar Knut Hamsun, die na
Hitlers dood deze nog als een ‘strijder voor de mensheid’ prees.
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Het land had dus nog wat te verwerken en deed dat niet altijd op voorbeeldige
wijze. De manier waarop het de kinderen die Duitse soldaten bij Noorse vrouwen
hadden verwekt, wegmoffelde of als debielen behandelde, was niet fraai. Kennelijk
stoorden zij het beeld dat de Noren toen al van zichzelf hadden of waarin ze althans
de buitenwereld wilden laten geloven: dat van een rein en moedig volk, waardige
afstammelingen van de Vikingen (die overigens niet altijd even zachtzinnig waren
geweest).
Nee, de ‘onschuld’ die op Noorwegen en Nederland geplakt werd, slaat op de
heilstaat van sociale rust en welstand die beide landen schenen te hebben opgebouwd
- weliswaar met behulp van de miljarden van respectievelijk de gasbel van Slochteren
en de olierijkdom die onder de Noorse territoriale wateren bleek te schuilen. Enkele
jaren vóór de moord op Fortuyn publiceerde The Economist een aparte studie over
Nederland onder de titel Too good to be true?
Zulke voorbeeldige landen trekken verder niet veel aandacht van de pers - behalve
wanneer zich schandalen in hun koninklijke families voordoen, zoals in Nederland
de affaires-Hofmans en -Lockheed en de huwelijksperikelen van de prinsen en
prinsessen; in Noorwegen het huwelijk van de kroonprins met een ongehuwde moeder,
die hij in Oslo's drugsscene had ontmoet. Bij zulke gelegenheden tijgt de internationale
pers en masse naar die landen, waar verder ‘nooit iets gebeurt’.
Deze stille wateren hebben in elk geval gemeen dat ze verzorgingsstaten zijn
waarin plotseling iets gebeurde wat het vredige en vrij saaie beeld dat de wereld van
hen (en zij van zichzelf) heeft, verstoorde. Hoe deze barst in de spiegel te verklaren?
Is zij een uitzondering of produceren ook verzorgingsstaten hun eigen antistoffen?
Wanneer we de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya van die kant bekijken, tillen
we ze boven de nationale context waarin ze begaan zijn.
Maar de honderden journalisten die twee weken geleden in Oslo neerstreken,
kwamen niet tot zulke algemene beschouwingen. Zelfs de Noorse context was de
meesten volkomen onbekend. ‘Waarover ik veel meer wil weten, is over Noorwegen
en de Noren. Want het gaat om de context waarin we Breiviks moordpartij moeten
zien. Pas dan kan het gebeurde misschien verklaarbaar worden’, schrijft Gerard
Mulder in Het Parool.
Dat heeft hij gemist in de talloze rapportages uit Oslo waarop de televisiekijker
werd vergast. En dan vraagt hij, doelend op de sociaal-democratische Arbeiderspartij,
die het land al vele jaren regeert: ‘Zou die partij immuun zijn voor de arrogantie van
de macht, die bijvoorbeeld de ook al tientallen jaren onafgebroken regerende PvdA
in Amsterdam uitstraalt?’ Analyses die het gebeurde niet alleen maar als incident
behandelen, moeten nog verschijnen.
Er is overigens een verschil tussen de PvdA en haar Noorse zusterpartij. De eerste
heeft misschien nog niet helemaal haar arrogantie, maar wél de macht verloren. Ze
heeft die zelfs aan de liberalen moeten afstaan. In Noorwegen daarentegen doen de
beelden die we van de bijeenkomsten op Utøya vóór de moordpartij te zien krijgen,
denken aan de vooroorlogse bijeenkomsten van de Arbeidersjeugdcentrale op de
Paasheuvel in Vierhouten. Van zulke idylles had de verburgerlijkte PvdA allang
afscheid genomen.
Ieder algemeen verschijnsel vindt zijn uitwerking in een bepaalde context. Vandaar
dat het zich zelden overal gelijktijdig en nooit precies op dezelfde wijze manifesteert.
In Noorwegen dus niet op hetzelfde ogenblik en op dezelfde manier als in Nederland.
Van de Nederlandse context weten we het een en ander (niet-Nederlanders meestal
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niet; die volstaan vaak met het cliché ‘calvinistisch’). Van de Noorse context weten
we, zoals gezegd, niets.
De Financial Times was zo gelukkig een Noor in haar redactie te hebben, die ze
aan het woord liet komen. Noorwegen, schrijft hij, had allang zijn onschuld verloren,
en ook hij noemt de Duitse bezetting. Het land is niet zo homogeen en vreedzaam
als de buitenwereld denkt. Hoewel zijn politieke cultuur conformistisch is en de
meeste Noren niet begrijpen waarom iemand hun sociale model zou verwerpen, is
er een gefrustreerde minderheid. Per slot van rekening is de Vooruitgangspartij, een
milde versie van de PVV, met 23 procent 's lands tweede partij.
Dat neemt allemaal niet weg dat de Noren actiever zijn dan anderen wanneer het
gaat om conflictoplossing. In 1993 wisten zij een akkoord tussen Israël en de
Palestijnen te bereiken. Dat dit tenslotte niet beklijfde, lag niet aan hen. Nederlanders
achten zich niet minder vreedzaam, maar op zo'n resultaat kunnen zij niet bogen.
NRC Handelsblad van 04-08-2011, pagina 14

De laatste zomer?
Een wijs man heeft eens gezegd: als de wereld morgen ondergaat, dan plant ik vandaag
nog een boompje. Een columnist is geen tuinier, hij kan dus niet beter doen dan
vandaag zijn stukje schrijven, terwijl hij weet dat de wereld een crisis dreigt waarbij
vergeleken die van tachtig jaar geleden verbleekt. Morgen is dat stukje misschien al
achterhaald of irrelevant geworden.
Want alles gaat snel. Drie weken geleden besloten de landen van de eurozone tot
een tweede reddingsoperatie voor Griekenland - na die van vorig jaar. Maar deze
keer bekroop hun het gevoel dat het niet zo door kon gaan. Want nu dreigden Spanje
en Italië om te vallen. België en Frankrijk kwamen in het vizier. Tja, als Amerika
zelfs zijn triple-A status verliest, wordt alles denkbaar.
Amerika heeft dan nog het voordeel één regering te hebben. Europa niet. Dus, zo
is de logische conclusie, moet Europa, of althans de eurozone, één politiek regime
krijgen. De naam van Van Rompuy wordt genoemd. Ook dat is logisch, want hij is
al voorzitter van de Europese Raad, het college van de regeringsleiders van de nog
soevereine Europese staten.
De stap naar een Europese economische regering is dan niet ver. Zoiets heeft
Sarkozy altijd bepleit, maar Angela Merkel tegengehouden. Na de tweede Griekse
reddingsoperatie is Sarkozy in gedachten alweer een stap verder. Volgens The
Economist zou hij tegen zijn Europese collega's hebben gezegd: ‘Ik ben een federalist.’
Een federalist - dat is iemand die bereid is de soevereiniteit van zijn land op te geven.
Als een erfgenaam van generaal de Gaulle zich federalist noemt, dan zijn we al
heel ver. Want volgens de Gaulle waren federalisten jeans-foutre, dat wil zeggen:
nietsnutten, jan doedels, lummels. Frankrijks soevereiniteit was immers heilig.
Kortom, na de Gaulle leek het idee van een Europese federatie dood en begraven,
en als er in Nederland nog over gedroomd werd, prikte Bolkestein twintig jaar geleden
die droom door - onder zwak en spoedig uitdovend protest.
Maar nu lijkt dit idee een tweede kans te krijgen. Dat die renaissance juist uit
gaullistische hoek moet komen, is ook niet zonder innerlijke logica: Frankrijks
leidende gedachte - onder gaullisten of socialisten - is altijd geweest het sterkere
Duitsland in toom te houden: als het niet kan via het Europe des états van de Gaulle,
dan maar via een federatie.
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Dat Sarkozy's plotselinge geloofsbelijdenis meer is dan een gedachtenloos
uitflapsel, kan worden opgemaakt uit een artikel in Le Monde van 2 augustus van
de hand van Hubert Védrine, die Frans minister van Buitenlandse zaken was van
1997 tot 2002 in de regering van de socialist Jospin. Zo'n man schrijft zo'n artikel
niet zonder serieuze aanleiding.
Die aanleiding nu vindt Védrine niet in een uitlating die Sarkozy al dan niet gedaan
zou hebben, maar in het pleidooi van ‘nieuwe federalisten’ voor de aanstelling van
een Europese ‘minister’ van Financiën of Economische Zaken, die eventueel ook
een Franse nationale regering of volksvertegenwoordiging zou mogen overrulen.
Dat zou volgens Védrine de weg openen naar een ‘postdemocratisch Europa’, dat
altijd een duidelijke verleiding heeft gevormd voor ‘europeïstische’ technocraten.
Het is niet helemaal duidelijk waar Védrine zich over opwindt, want hij zegt zelf
dat, zelfs al zou dit nieuwe federalisme een goed idee zijn, het een majeure herziening
van het Verdrag van Lissabon zou vergen, en welke regering zou zich opnieuw in
zo'n parcours van ratificaties durven te storten? Hij eindigt met de oproep: ‘Laten
we niet de dunne draad breken die bestaat tussen “Europa” en de democratische
legitimiteit.’
Védrines artikel zou aldus samengevat kunnen worden: een Europese federatie?
Akkoord, maar uitsluitend indien gelegitimeerd door een democratisch proces, en
dat betekent: ratificatie zoals voorgeschreven door de grondwetten van de
deelnemende staten. Dit is in feite hetzelfde standpunt als het Duitse Constitutionele
Hof in 2009 heeft ingenomen. Of een federatie ooit kans maakt langs die weg tot
stand te komen, is een andere vraag, hoewel ook een belangrijke. Deze vragen vallen
natuurlijk in het niet bij de storm die alle economieën te wachten staat. Maar het is
nog altijd beter zich ermee bezig te houden dan in een dolce far niente te zonnen op
de stranden van Spanje en Griekenland - landen waarvan het ene wankelt op de rand
van de afgrond en het andere er al in getuimeld is -, ondertussen onze gêne, als we
die al zouden voelen, sussend met de gedachte dat we die landen nog helpen door er
ons geld uit te geven. Beter ook dan langs de Amsterdamse grachten de wereld te
tonen wat een leuk, tolerant volkje we wel zijn. Zouden die hedonistische attracties
een echte crisis overleven? Beleven we de laatste zomer vóór de val? Of is die in
Londen al begonnen?
NRC Handelsblad van 11-08-2011, pagina 14

De toekomst van het verleden
Er zijn van die woorden waarvan ik de betekenis telkens weer in het woordenboek
moet opzoeken. Een ervan is deontologie, dat nogal eens in de Vlaamse pers
voorkomt. Het betekent - even opzoeken - de plichtenleer van een beroep. Maar ik
wil het nu over een ander woord hebben: serendipiteit ofwel de gave om door toeval
iets te ontdekken waar men niet naar op zoek naar was. (Serendip is een andere naam
voor Ceylon, maar dat helpt ons niet veel verder.) Nu meende ik onlangs een geval
van serendipiteit te hebben meegemaakt. Op 4 april schreef ik hier over een Franse
toekomstroman uit 1974, die ging over een invasie van miljoenen vluchtelingen uit
Bengalen en de reactie daarop van de Franse samenleving, vooral van het linkse deel
ervan. Een thema dat intussen aan actualiteit had gewonnen.
Een lezer schreef mij daarop dat de overeenkomsten van dit toekomstbeeld met
het beeld dat Herman Kahn, een toentertijd bekende futuroloog, schrijver van o.a.
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Thinking about the Unthinkable (1962) en Anthony Wiener in hun in 1967 verschenen
boek The year 2000 ‘bijna onwaarschijnlijk’ waren. Een reden voor mij om dit bijna
vierhonderd pagina's dikke boek van de bibliotheek te lenen.
Ik moet bekennen dat ik van dit boek slechts de zeer uitvoerige inhoudsopgave en
de index gelezen heb en hierin geen verwijzing naar een toekomstige invasie van
massa's uit wat toen de Derde Wereld werd genoemd gevonden heb. Ook las ik de
inleiding van de dit jaar overleden socioloog Daniel Bell, schrijver van o.a. The End
of Ideology (1960), en daarin vond ik wél iets interessants. Althans: dat dacht ik
aanvankelijk.
Bell schrijft over een reeks boekjes die veertig jaar daarvóór, dus in de jaren '20
van de vorige eeuw, verschenen was onder de titel Today and Tomorrow en waaraan
mensen als Bertrand Russell, J.B.S. Haldane en Robert Graves, niet de eersten de
besten dus, hadden meegewerkt. Die reeks ging ook over de toekomst - een toekomst
die voor ons intussen vervlogen verleden is geworden. De toekomst van het verleden
dus.
Het heeft geen zin om na te gaan in hoeverre die voorspellingen van toen
uitgekomen zijn dan wel - tot ons leedvermaak - de plank hebben misgeslagen. In
het algemeen, zegt Bell, blijken de essays over natuurwetenschap en technologie
relevanter te zijn dan die over de samenleving. Het dieptepunt wordt wel bereikt in
de bijdrage van een zekere kolonel J.F.C. Fuller, die ronduit antisemiet blijkt te zijn
(‘New York will be a new Jerusalem: of this there can be no doubt’).
Fuller? Fuller? Waar was ik die naam eerder tegengekomen? Was het niet in de
biografie van Colijn door Herman Langeveld? Inderdaad komt daar een zekere Fuller
in voor, ook een Amerikaan, vriend van president Roosevelt, die in de jaren vlak
vóór de Tweede Wereldoorlog minister-president Colijn herhaaldelijk bezoekt en
over zijn gesprekken aan Roosevelt rapporteert.
Colijn was in die dagen, anders dan het tegenwoordige beeld van hem wil, een
internationaal gezien staatsman. Roosevelt nodigde hem, ongetwijfeld mede op grond
van Fullers rapporten, uit om op het Witte Huis te komen logeren (wat niet doorging
doordat de oorlog uitbrak), en bij Churchill en Eden vond hij altijd een open deur,
wanneer hij in Londen was. Geen van zijn opvolgers heeft die status bereikt.
Maar de antisemiet Fuller bleek niet dezelfde te zijn als de Fuller die Colijn
geregeld bezocht. Die smet kleeft tenminste niet op het blazoen van de laatste. De
voorletters kloppen niet; die van Colijns bezoeker waren S.R., en bovendien stond
er nog jr. achter zijn naam. Geen toeval, geen kwestie van serendipiteit dus.
Intussen ben ik wel gaan nadenken over futurologie. Je hoort weinig meer over
deze tak van wetenschap (als het wetenschap is). Komt dit doordat we de laatste tijd
te veel geconfronteerd zijn geweest met onvoorziene gebeurtenissen en
ontwikkelingen? De aanval op de Twin Towers op 11 september 2001 is er een van.
De ondergang van het Sovjetimperium was wel voorzien, maar niet het ogenblik en
de manier waarop (ook niet door Kahn en Wiener).
Het kan ook zijn dat futurologie vooral bloeit in tijden van welvaart, wanneer de
bomen de hemel in lijken te groeien en optimisme de boventoon voert. Dat was het
geval in Amerika tijdens de roaring twenties, toen de reeks Today and Tomorrow
verscheen. In de jaren '60 heerste er ook geen ondergangsstemming. Bij ons werden
de boeken van Fred L. Polak (o.a. Prognostica, 1968) toen veel gelezen. Nu niet
meer. Nu is de stemming dan ook eerder in mineur.
Hoewel Kahn en Wiener meermalen de mogelijkheid van serendipiteit vermelden,
sluit futorologie bijna per definitie elke serendipiteit uit, omdat zij zo afhankelijk is
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van het toeval. De historicus J.C. Boogman brak eens een lans voor de possibilistische
methode in de studie der geschiedenis (in tegenstelling tot de
teleologisch-deterministische). Dit blijkt ook de juiste methode voor het beschouwen
van de toekomst te zijn.
NRC Handelsblad van 18-08-2011, pagina 14

Er is in vijftig jaar iets veranderd
Traditioneel is een munt een van de instrumenten van een staat. Als er één Europese
munt komt, dan behoort zij dus het instrument van een Europese staat te zijn. Zolang
die er nog niet is, blijft die Europese munt als 't ware in de lucht zweven. Merkel en
Sarkozy hebben nu vorige week voorstellen gedaan om te komen tot een
begrotingsunie, die de munt althans een politieke basis zou geven.
Maar in een democratisch bestel heeft een politiek gezag een verantwoordingsplicht
jegens de kiezers. Aan welke democratisch verkozen organen zou de begrotingsunie
verantwoordingsplichtig zijn? Welk orgaan zou Herman Van Rompuy, wie het
voorzitterschap van zo'n unie is toegedacht, eventueel naar huis kunnen sturen? Of
is hij gedoemd zo'n fantoombestaan te leiden als lady Ashton, die geacht wordt
leiding te geven aan het buitenlandse beleid van de Europese Unie?
Het is nog volstrekt onzeker of vorige week een stap in de richting van een grotere
eenheid van Europa, of zelfs van de eurozone, is gezet. Maar wel is het uur van de
waarheid dichterbij gekomen: is een echte Europese eenheid - van een Europa dat
zowel politiek als economisch slagvaardig is - te bereiken in een normaal democratisch
proces?
Enkele decennia lang is dit geen probleem geweest. De gedachte van een verenigd
Europa was in Nederland nauwelijks betwist (anders dan in Frankrijk, dat al in 1954
een plan voor een Europese defensiegemeenschap de nek omdraaide). Op z'n hoogst
werd er hier getwist over de vraag of de Europese dan wel de Atlantische eenheid
voorrang moest krijgen, maar na het einde van de Koude Oorlog was die vraag niet
relevant meer. Dat Europa één moest worden was op zichzelf geen twistpunt.
Daarom hoefden de bouwers van ‘Europa’ zich nauwelijks bezig te houden met
het draagvlak bij het publiek. Eén van die bouwers, Edmund Wellenstein, zegt in
Elsevier (6 augustus): ‘Wij vonden het - arrogant misschien - vanzelfsprekend. Het
was toch een goede zaak landen bijeen te brengen die twee wereldoorlogen lang
tegen elkaar hadden gevochten? Dat is toch goed, dat hoef je toch niet te verdedigen?’
Maar intussen is er iets veranderd in dat draagvlak. Er kwam een generatie aan
bod die minder door de oorlog getekend was dan die van Wellenstein en
leeftijdgenoten, minder gezagsgetrouw en volgzaam ook. Zo kwam ook ‘Europa’
onder kritiek te staan. In de PvdA nam Nieuw Links het roer over, en dat was
nauwelijks emotioneel verbonden aan ‘Europa’. Die geleidelijke verwijdering van
het oorspronkelijke ideaal culmineerde in het nee tegen een Europese Grondwet in
2005 - een nee waarvan de huidige PvdA-zegsman Plasterk een groot propagandist
was.
Intussen is het wel duidelijk geworden dat ‘Europa’ niet langs technocratische
weg bereikt kan worden, ook niet uitsluitend met steun van politici en sociale partners,
waarop Jean Monnet (enkele jaren Wellensteins baas) zich concentreerde. En wanneer
Marc Chavannes in de weekendkrant van 20 augustus zegt dat Rutte ‘zal moeten
uitgroeien tot een erfopvolger van mensen als Beyen, Mansholt, Kohnstamm en
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Wellenstein’, lijkt hij te vergeten dat de politieke carrière van deze vier erflaters,
wier verdiensten groot waren, nooit afhankelijk is geweest van de volksgunst (zelfs
Mansholt, de enige politicus in dit gezelschap, was al een jaar minister vóór de eerste
naoorlogse verkiezingen, van 1946).
Nu heeft de democratie de zaak in de hand genomen. Dat wil zeggen dat ‘Europa’
afhankelijker is geworden van de grillen van de kiezer, die niet meer die is van 1950
of 1960. Ook Merkel en Sarkozy maken zich daarvan afhankelijk, door hun
merkwaardige voorstel dat elk euroland het beginsel van begrotingsdiscipline in zijn
Grondwet opneemt. Dat zou in Nederland een Grondwetswijziging vergen, dus
verkiezingen en een meerderheid van tweederde. Het risico van het nee van 2005
zou zich dan herhalen. Een tweede nee zou dan betekenen dat ‘Europa’ door de
democratie om zeep zou zijn gebracht.
Dit voorstel is nog om een andere reden merkwaardig. De bedoeling ervan is de
markten te tonen dat het de landen van de eurozone ernst is met hun
begrotingsdiscipline, maar markten beoordelen landen toch niet naar een of ander
artikel in hun Grondwet, maar naar hun prestaties? (Overigens is het de vraag of zo'n
artikel überhaupt in een Grondwet thuishoort.)
Vijftig jaar geleden kon minister Luns met zijn nee tegen een Frans plan voor een
politieke unie, dat de steun van Duitsland had, bereiken dat dit plan faalde. Nu echter
kan Nederland zich alleen ten koste van eigen welvaart een andere koers veroorloven
dan de landen waarvan het financieel-economisch afhankelijk is (Duitsland in de
eerste plaats). Maar of genoeg kiezers die koers ook willen volgen, blijft in een
democratie onzeker.
Daarom is het heimwee naar de technocraten als beslissers soms onmiskenbaar.
Toen twee weken geleden de centralebankiers Trichet en Bernanke ingrepen waar
de politiek het liet afweten, steeg er een zucht van verlichting op. Dat heimwee is
ook bij minister De Jager (Financiën, CDA) te bespeuren. In een interview met Der
Spiegel van deze week zegt hij te dromen van een ‘zelfstandig, onafhankelijk instituut
dat de (euro)landen tot de orde roept en boetes oplegt’. Wie moet in dit college
beslissen? ‘Wetenschapsmensen, deskundigen - als het maar geen politici zijn.’ De
nood moet wel heel hoog zijn gestegen voordat een democratie die macht uit handen
geeft.
NRC Handelsblad van 25-08-2011, pagina 14

Wie volgt de gids?
James C. Kennedy is een bekende verschijning op de televisie. Hij schrijft ook veel
in dag- en weekbladen. De bijdragen aan de discussie van de Amerikaan, die
hoogleraar Nederlandse geschiedenis is aan de Universiteit van Amsterdam, zijn
verfrissend. In 1995 verscheen zijn boek Nieuw Babylon in aanbouw, een kritische
beschouwing van de jaren zestig. Te opvallender is dus dat hij nu een lievelingsidee
van die jaren, Nederland als gidsland, schijnt te omhelzen.
Op 27 augustus publiceerde Trouw een artikel van zijn hand onder de kop: ‘Hé
Nederland, laat je eens zien.’ Hierin verwijt hij Nederland dat zijn invloed ‘niet zo
groot meer’ is als een halve eeuw geleden en dat het ‘hoog tijd wordt een leidende
rol voor zichzelf op te eisen in de huidige Europese crisis’.
Op te eisen! Excusez du peu! Alsof de andere landen plotseling in de rij gaan staan
als Nederland een grote mond opzet. Als Nederlands invloed niet meer zo groot is
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als vijftig jaar geleden, hoe komt dat? In de eerste plaats is - Kennedy erkent het zelf
- de invloed van een klein land in een Europese Unie met 27 leden vanzelf minder
groot dan toen ‘Europa’ nog slechts uit zes landen bestond: Frankrijk, de
Bondsrepubliek Duitsland, Italië en de Benelux.
Van die zes landen onthield Duitsland zich ervan met initiatieven voor den dag te
komen. Tien jaar na de oorlog was dit immers het laatste wat van de erfgenaam van
het Derde Rijk verwacht werd. Vóór alles vermeed het conflicten met Frankrijk, zijn
zogenaamde erfvijand. Tegenwicht tegen Frankrijks aanspraak op hegemonie in
Europa kon dus alleen komen van kleinere landen, Nederland bijvoorbeeld.
Nu geviel het dat in 1954 Frankrijk een zelf ingediend plan voor een Europese
defensiegemeenschap, dat de andere vijf al hadden goedgekeurd, de nek omdraaide
en daarmee ‘Europa’ in zijn eerste crisis stortte. Hoe daaruit te komen? Van Frankrijk,
de boosdoener, kon geen nieuw initiatief verwacht worden. Toen sprong de Benelux
in. Zijn plan voor een Europese economische gemeenschap werd in 1955 door de
anderen aanvaard en werd vanaf 1958 de basis voor verdere Europese samenwerking.
De omstandigheden waren dus gunstig voor een interventie van kleine landen.
Maar ook de persoonlijkheden speelden een rol. Het idee voor een economische
gemeenschap kwam uit de koker van de Nederlandse minister Beyen, die zijn
Belgische en Luxemburgse collega's wist te winnen voor dit initiatief. Van zijn
voorganger Stikker, die koeler tegenover ‘Europa’ stond, zou het niet gekomen zijn.
Maar in 1956 moest Beyen zijn ambt opgeven. Hij was partijloos, en de Katholieke
Volkspartij eiste zijn plaats op in het kabinet. Zo kwam het dat Luns voortaan, tot
1971, Nederlands Europese beleid zou gaan bepalen. Hij zou spoedig te maken gaan
krijgen met generaal de Gaulle, die in 1958 in Frankrijk aan de macht was gekomen.
Deze nu was tegen Europese supranationaliteit en tegen Engelands toetreding tot
‘Europa’ - twee Nederlandse desiderata.
Zo werd Nederland de natuurlijke tegenstander van Frankrijk, een rol die Luns
met zwier en hardnekkigheid vervulde. Zijn verzet tegen de Gaulles plan voor een
Europese politieke unie - op intergouvernementele basis en zonder Engeland - had
tot gevolg dat de Fransman ten slotte zijn plan liet vallen. Hier had dus Nederland
ook zijn invloed doen gelden, want met nee zeggen kan ook invloed op de loop der
geschiedenis uitgeoefend worden - ten goede of ten kwade.
Ook hier maakte de persoonlijkheid een verschil: het is de vraag of een andere
minister van Buitenlandse Zaken - Schmelzer of Van der Klaauw bijvoorbeeld - met
hetzelfde zelfvertrouwen en aplomb de ontzagwekkende de Gaulle, die toen al een
historische figuur was, tegemoet zou zijn getreden. (Deze eigenschappen waren
echter niet voldoende om Luns op een ander toneel voor een nederlaag te behoeden:
in Nieuw-Guinea moest hij de vlag strijken voor Kennedy.) Daarna heeft Nederland
niet meer de zeldzame conjunctuur van de juiste man op het juiste ogenblik gekend.
Het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was meer geïnteresseerd in de opbouw van de
eigen verzorgingsstaat en in de Derde Wereld dan in Europa. Het wierp zich weliswaar
op als gidsland, maar kreeg geen volgelingen. Onder Lubbers (1982-1994) bereikte
Nederlands invloed een dieptepunt: zijn poging het voortouw te nemen in Europa
werd op ‘zwarte maandag’ 30 september 1991 door alle partners, behalve België,
van de tafel geveegd.
En nu? Iemand moet in dromenland verkeren als hij gelooft dat het huidige kabinet,
dat zich door de PVV laat gijzelen, ooit de gelegenheid krijgt ‘een leidende rol voor
zichzelf op te eisen’, behalve door dwars te liggen (maar dat bedoelt professor
Kennedy waarschijnlijk niet). Ook los daarvan missen de ministers Rutte, De Jager
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en Rosenthal vooralsnog het nodige gezag in Europese kring. Maar wie heeft, in het
Europa van vandaag, dat gezag wel? Wat dat betreft, hoeft Nederland zich niet te
schamen.
NRC Handelsblad van 01-09-2011, pagina 14

‘Weg met het nieuws’
Hoe meer informatie wij tot onze beschikking hebben, des te beter kunnen wij
beslissingen nemen en de beslissingen van anderen beoordelen. Dit is een soort
axioma van de democratie, dat ook dictatoren huldigen, want zij onderdrukken het
nieuws. Maar is het ook waar? We worden dag en nacht gebombardeerd met nieuws,
maar nemen we betere beslissingen? Is onze democratie beter geworden?
Ja, is het tegendeel niet eerder waar: de mensen worden zo platgegooid met nieuws
dat ze ten slotte zeggen: ze zoeken het maar uit. Ze - dat zijn de anderen, in elk geval
niet ik. Is dat bevorderlijk voor de democratie, waarin het ‘ik’ geacht wordt een stem
te hebben? En nu onthoudt het ik zich van deelneming aan de democratie.
Dit heb ik mij vaker afgevraagd - ook in deze rubriek - maar altijd terloops. Nu
vind ik in een essay van de Zwitser Rolf Dobelli, dat nrc.next op 1 september, onder
de voor een krant bijna suïcidale titel ‘Weg met het nieuws’, opnam, een bevestiging
van mijn twijfel: ‘Helpt het opeenhopen van feitjes om de wereld te begrijpen?
Jammer genoeg niet. Juist het omgekeerde: hoe meer “news factoids”, hoe minder
je snapt van het grote verhaal.’ Overdaad schaadt. Overdaad aan voedsel leidt tot
obesitas, overdaad aan alcohol tot alcoholisme. En overdaad aan nieuws? Tot
nieuwsmoeheid, onverschilligheid?
Maar wat is nieuws? Wat we dagelijks in onze krant of op ons scherm te lezen of
te zien krijgen, is een uiterst kleine selectie van wat er allemaal beschikbaar is. Die
selectie verricht een redacteur, die daarbij, als het goed is, het criterium hanteert: is
het belangrijk of, althans, is het wetenswaard? En niet (mogen we hopen): bevestigt
het mijn politieke of andere sym- en antipathieën? In beide gevallen blijft het een
subjectieve keuze.
Ook als het goed is, bestaat het echte nieuws altijd uit uitzonderingen, zoals
hoofdredacteur Rob Wijnberg in een begeleidend artikel schrijft. Een treinongeluk
wordt in de krant vermeld, de ontelbare keren dat treinen ongestoord hun bestemming
bereiken niet. Met andere woorden: nieuwsberichten geven de echte wereld niet
weer.
De ‘zo geprezen feiten zijn slechts bijverschijnselen van diepere oorzaken’, zegt
Dobelli, ‘niet de “nieuwe feiten” doen ertoe, maar de lijnen die de feiten verbinden.
Wat we echt willen is het onderliggende proces begrijpen, hoe de dingen gebeuren.’
Daar zijn de nieuwsduiders voor, de uitleggers en analisten. Een teveel aan meningen
maakt de consument ook niet veel wijzer.
Ja, is hij überhaupt wel geïnteresseerd in feiten, analyses en meningen die zijn
eigen (voor)oordelen niet bevestigen? Dobelli citeert Warren Buffett: ‘Waar de mens
het best in is, is nieuwe informatie zo interpreteren dat alle bestaande conclusies in
stand blijven.’ Met andere woorden: veel mensen zijn eigenlijk niet geïnteresseerd
in nieuws, ze weten het al (althans: dat denken ze).
Dobelli gaat verder: ‘Hoe meer nieuws we tot ons nemen, hoe sterker we onze
hersens trainen in vluchtig kennisnemen en multitasken’ (even opzoeken: ‘het
gelijktijdig verrichten van verschillende taken door één apparaat of organisatie’).
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‘Daarbij negeren we de hersendelen die nodig zijn voor nauwkeurig lezen en
geconcentreerd nadenken.’ Met andere woorden: ‘Nieuws verhindert het denkproces.
Het verandert ons in oppervlakkige denkers.’
Op kortere termijn kunnen we de gevolgen hiervan al zien: kranten worstelen om
in leven te blijven in een cultuur die geen leescultuur meer is. Hoeveel lezers van
nrc.next, dat meestal in de trein gelezen wordt, vinden de rust het lange en niet
gemakkelijke essay van Dobelli te lezen? (Een staaltje van moed dus van die krant
om het te publiceren.) Op langere termijn is de ontwenning aan nauwkeurig lezen
en geconcentreerd nadenken natuurlijk fataal voor het concurrentievermogen van
een natie.
Maar heeft het nieuws dan geen goede kanten? Is het niet van wezenlijke invloed
geweest op de manier waarop de opstand tegen de dictatuur overgeslagen is van
Tunesië naar Egypte, en vandaar naar Libië en Syrië? Zelfs China kan niet voorkomen
dat het nieuws uit de buitenwereld tot zijn bevolking doordringt, evenmin als de
Sovjetunie dat kon. Het is dan ook een illusie te menen dat er een halt kan worden
toegeroepen aan de verdere verspreiding van het nieuws. Terwijl dus vrije informatie
aan de ene kant dictaturen en volken bevrijdt, ondermijnt zij tevens de democratie.
Maar er is een verschil: in het ene geval stuit de informatie op een extern, vijandig
beginsel, in het andere werkt zij intern, als een soort kanker: door overdaad ervan
raakt de burger het spoor eerder bijster dan dat hij wordt verlicht. Dit kan ertoe leiden
dat hij afhaakt van het democratisch proces, de weg vrij latend voor de terribles
simplificateurs die Dobelli's landgenoot Carl Burckhardt al meer dan een eeuw
geleden voorzag.
NRC Handelsblad van 08-09-2011, pagina 16

‘Als het maar geen politici zijn’
Welkom terug in Europa - aldus ongeveer verwelkomden PvdA, D66 en GroenLinks
het voorstel van premier Rutte en minister De Jager (Financiën, CDA) voor de
aanstelling van een aparte eurocommissaris die, vrij van politieke overwegingen,
Europese zondaars zoals Griekenland onder curatele kan stellen en tot grotere
begrotingsdiscipline dwingen - een soort IJzeren Neelie dus. Het kabinet incasseerde
deze bijval uit de oppositie dankbaar, want op steun van de PVV kan het hier niet
rekenen.
Toch heeft die parlementaire lof iets merkwaardigs. Hoe zit het immers met de
democratische controle op het reilen en zeilen van die gedroomde commissaris? Die
controle oefent, volgens het voorstel, het Europees Parlement uit. Dat is logisch,
want het gaat om iemand die lid is van de Europese Commissie, maar het betekent
wél dat het nationale parlement hier niets meer te zeggen heeft. Het bezingt dus zijn
eigen terzijdestelling.
Wat betekent het Europees Parlement eigenlijk? In de woorden van professor
Frank Ankersmit, in Trouw van 10 september: ‘736 volksvertegenwoordigers, die
bijna geen enkele Europeaan kent.’ Inderdaad, het EP is wel een wettig gekozen
lichaam, maar mist legitimiteit. (De opkomstpercentages bij de laatste nationale en
Europese verkiezingen waren in Nederland respectievelijk 75,3 in 2010 en 36,8 in
2009.) Die begrotingscommissaris zou dus verantwoording verschuldigd zijn aan
een orgaan zonder legitimiteit.
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Misschien is dit onvermijdelijk, maar niet iets waarvoor je per se onverdeelde
toejuiching van parlementaire kant verwacht, te minder wanneer we ons herinneren
dat minister De Jager twee weken geleden in een interview met Der Spiegel sprak
van een gremium - hij had het nog niet over een commissaris - waarin wetenschappers
en deskundigen de beslissingen zouden nemen, ‘als het maar geen politici zijn’.
Juichen politici dat toe? Of erkennen zij dat de democratie deze crisis niet aankan?
In zekere zin is het voorstel van Rutte en De Jager typisch Nederlands: zakelijk
en rechtlijnig, wars van andere overwegingen. Op een begroting moet de politiek
daarom zo min mogelijk invloed hebben. Maar zo redeneert buiten ons land niet
iedereen. De meeste sympathie vindt dit soort denken nog bij de noordelijke landen,
Duitsland in de eerste plaats. Maar elders wordt vreemd aangekeken tegen een
sectorbeleid dat niet onderworpen is aan hogere, in elk geval grotere, belangen.
Interessant is hoe de correspondent in Brussel van Het Financieele Dagblad (9
september) de zaak ziet: ‘Inhoudelijk zal Merkel het grotendeels eens zijn met de
ideeën van Nederland. Naar verluidt was de Duitse minister van Financiën, Wolfgang
Schäuble, in overleg met De Jager enthousiast. Maar durven de Duitsers het aan om
deze lijn te kiezen? Breekt Merkel daarmee met Sarkozy? Het zijn immers de Fransen
die grote moeite hebben met onafhankelijk begrotingstoezicht. De Duitse
bondskanselier moet nu kiezen. Rutte heeft haar op een slimme manier voor het blok
gezet.’
Zou Rutte zich werkelijk als een soort Talleyrand hebben ontpopt? Vast staat in
elk geval dat Merkel, mocht zij inderdaad ooit met Frankrijk durven breken - en de
bittere uitval van voorzitter Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank
tegen zijn orthodoxe Duitse critici is, wat dit betreft, omineus - dan doet ze dit niet
onder Ruttes dwang (nog afgezien daarvan dat politici niet graag voor het blok gezet
worden).
Als Duitsland zich tot een breuk met Frankrijk gedwongen zou voelen, dan zou
dit misschien wel onder Nederlands applaus, maar niet op Nederlandse instigatie
gebeuren. Merkel zou om eigen beweegredenen handelen, vooral van
binnenlands-politieke aard. Het binnenlands verzet tegen voortdurende steun aan
Europese klaplopers wordt steeds groter, vooral in haar eigen coalitie.
Weliswaar heeft Duitsland in vroegere jaren Nederland weleens het spits laten
afbijten in het verzet tegen Franse plannen, omdat het huiverde dit zelf te doen. Maar
dit is vijftig jaar geleden. En nu gaat het om de overleving van een structuur van
internationale samenwerking waarvan de welvaart van alle deelnemende landen
afhankelijk is geworden en Frans-Duitse samenwerking de motor is. Hier zijn vragen
van grote politiek in het geding, en daarin zijn kleine landen zelden leidinggevend.
Het is overigens heel wel mogelijk dat er over een paar weken niets meer gehoord
wordt van het plan van Rutte en De Jager. Overleg daarover, als het er ooit toe komt,
zal veel tijd in beslag nemen, terwijl intussen de ene crisis na de andere alle aandacht
opeist. Maar ja, politici hebben nauwelijks tijd om over belangrijke zaken te praten,
alleen over urgente, heeft president Eisenhower al eens geconstateerd.
Dat neemt niet weg dat Rutte in de Tweede Kamer wel weer wat aan krediet
gewonnen heeft. Dat kan hij goed gebruiken, nadat hij zich eerder deze zomer geen
meester in de Europese rekenkunde had betoond. Op het Haagse marktplein is dat
al een aardig succesje.
NRC Handelsblad van 15-09-2011, pagina 16
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Einde van een voogdij
Zeventig jaar geleden lanceerde Japan een onverhoedse aanval op de Amerikaanse
vloot in Pearl Harbor. Daardoor raakte Amerika in oorlog, maar als Hitler het hierop
niet de oorlog had verklaard, is het de vraag of het Congres president Roosevelt de
toestemming zou hebben gegeven om ook tegen Duitsland in oorlog te treden. Daarna
bleef het nog enige tijd onzeker of hij prioriteit zou geven aan de oorlog in de Pacific
dan wel aan die in Europa.
Ten slotte besloot Roosevelt dat Hitler eerst verslagen moest worden. Niettemin
leeft de oorlog tegen Japan sterker in de collectieve herinnering van de Amerikanen
dan die in Europa, die voor hen geen lieux de mémoires oplevert vergelijkbaar met
Pearl Harbor, Bataan, Iwo Jima en Hiroshima (behalve misschien Utah Beach en
Bastogne). De lange oorlogen in Korea en Vietnam zouden die band met Azië
versterken.
In dit licht bezien, is de uitslag van een recente peiling* niet verassend waaruit
bleek dat 51 procent van de Amerikanen Azië een belangrijkere regio vindt dan
Europa, waaraan slechts 38 procent de voorkeur geeft. In de Europese Unie zijn die
cijfers juist omgekeerd: daar ziet 52 procent Amerika belangrijker dan Azië, dat
slechts 32 procent krijgt (in Nederland zijn de respectieve percentages: 48 en 44).
In Europese ogen is dus, in zijn geheel genomen, Amerika nog de belangrijkste
regio, maar die liefde wordt niet beantwoord. Nu is die liefde voor Amerika nooit
zo groot geweest. In 1956 leidde de Suez-oorlog zelfs tot een crisis tussen Washington
ener- en Londen en Parijs anderzijds. Tien jaar later zette de Gaulle de NAVO
Frankrijk uit. De massademonstraties tegen de oorlog in Vietnam (‘Johnson
moordenaar!’) en de kruisraketten getuigden ook niet bepaald van liefde voor
Amerika.
Het was toen voornamelijk links dat zich verzette tegen de Amerikaanse politiek,
maar daarvóór was het vooral rechts geweest dat anti-Amerikaans was (althans in
Nederland). In rechtse ogen steunde Amerika Nederland niet voldoende in zijn
Indonesische beleid. (Dat was een van de redenen waarom Luns, die later
secretaris-generaal van de NAVO zou worden, helemaal niet zo achter de Amerikanen
aanliep als veelal klakkeloos wordt aangenomen.)
Als er van Europese liefde voor Amerika sprake is, dan is dat dus geen onverdeelde
liefde geweest. Wat dat betreft is het Atlantisch bondgenootschap meer op gedeeld
belang dan op liefde gebaseerd geweest (zoals 't trouwens hoort) en is het hoge
percentage dat, volgens die peiling, Amerika door de Europeanen toebedeeld krijgt,
nogal verrassend. Gaan Europeanen nu pas beseffen dat het einde van de Koude
Oorlog ook het einde van de Amerikaanse voogdij betekende en dat zij nu, ook
militair meer op eigen benen moeten staan?
Nu eist Azië weer Amerika's grootste aandacht op. De snelle opkomst van China
en India dwingt daartoe. China is zelfs Amerika's grootste schuldeiser geworden.
Bovendien ontwikkelt het zich steeds meer in de Oost-Aziatische wateren tot een
macht die Amerika's hegemonie bedreigt. Geen wonder dat Amerika's aandacht
steeds meer naar dit gebied verschuift - ten koste van aandacht voor Europa.
Doen de Europese media in hun berichtgeving voldoende recht aan die
verschuiving? Tom Naegels, ombudsman van De Standaard, vindt van niet: ‘Voorlopig
zie je die verschuiving niet in de krant’ (hij spreekt over zijn eigen krant, maar het
*

De opiniepeiling waarvan in dit artikel melding wordt gemaakt, is uitgevoerd in opdracht
van The German Marshall Fund of the United States. Petra de Koning berichtte hierover in
de krant van 13 september jongstleden.
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geldt zeker ook voor andere). ‘Soms lijkt het alsof we in de VS wonen’ - zo veel
ruimte wordt er besteed aan nieuws uit Amerika. Over Azië, en China in het bijzonder,
‘verschijnt er veel minder’. Dat blijft ‘erg ver van mijn bed’.
Daar zijn allerlei verklaringen voor. In de eerste plaats blijft het Amerikaanse
toneel altijd fascinerend. Bovendien is de samenleving er een open stelsel; het nieuws
ligt er, om zo te zeggen, op straat. Andere reden: de taal is gemakkelijk onder de
knie te krijgen. Die voordelen (voor verslaggevers) hebben de Aziatische
samenlevingen veel minder, en China nog het minst.
Hulde dus voor die correspondenten in China die, onder veel moeilijkere
omstandigheden dan waaronder hun collega's in Amerika werken, ons een indruk
proberen te geven van wat daar, grotendeels nog ondergronds, aan de gang is. Het
ligt niet aan hen als het totale beeld dat de lezer in de krant krijgt, enigszins scheef
is, beheerst als het wordt door een overaanbod aan nieuws uit Amerika en de lezer
onwillekeurig Amerika's betekenis (voor ons) hoger gaat waarderen dan zij is.
Amerika's invloed op Europa is de laatste driekwart eeuw geweldig geweest. Niet
alleen politiek: ‘Ieder van ons groeit op als een halve Amerikaan’, zegt Naegels. Nu
die invloed aan het afnemen is, zullen de Europeanen op eigen benen moeten leren
staan. De operatie in Libië werd als een Europese triomf gevierd, maar ook die zou
niet gelukt zijn zonder Amerikaanse steun op de achtergrond. De jarenlange voogdij
van Amerika over Europa was tijdens Koude Oorlog (die al twintig jaar ten einde
is) onmisbaar, maar werkte ook verslavend.
NRC Handelsblad van 22-09-2011, pagina 16

Het Nederlands belang
In zijn Memorie van Toelichting schrijft minister Rosenthal: ‘De regering stelt, meer
dan in het verleden, het Nederlands belang centraal’, en voor de zekerheid herhaalt
hij dit twee pagina's verder. Die uitspraak heeft tenminste de verdienste duidelijk te
zijn. De minister draait niet om de hete brij en noemt het beestje bij zijn naam.
Maar is hij wel zo duidelijk? Wat immers is het Nederlands belang? Daarover
verschillen de meningen. De een zegt dat dit het Nederlands belang is en de ander
het omgekeerde. Kortom, het Nederlands belang valt niet objectief vast te stellen.
Het is als schoonheid, die, zoals een bekende uitdrukking wil, lies in the eye of the
beholder.
Iemands kijk op het nationaal belang hangt af van vele factoren: maatschappelijke,
religieuze, ideologische en andere. In een bespreking van Kissingers boek over China
schrijft Mia Doornaert in De Standaard: ‘De les uit het boek is dat een
“belangendiplomatie” een bedrieglijk simplistisch begrip is. Want de manier waarop
een land zijn belangen bepaalt, hangt zeer sterk af van hoe het zijn geschiedenis en
zichzelf ziet, en daarin zit een enorme emotionele factor.’
Toch is er, anders dan bij schoonheid, wel een maatstaf waaraan, maar dan achteraf,
gemeten kan worden of een bepaald beleid in het Nederlands belang is geweest: heeft
het beleid zijn doel bereikt of heeft het gefaald? Rosenthals voorganger Bot erkende
in 2005 dat Nederland met zijn reactie op het Indonesische onafhankelijksstreven
tussen 1945 en 1949 ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ had gestaan. Dit
beleid was dus niet in het Nederlands belang geweest.
Niettemin blijft Rosenthals uitspraak in zoverre welkom als zij breekt met de
gewoonte het Nederlands belang - wat dit ook moge zijn - in dienst te stellen van
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hogere belangen. Lange tijd was de uitdrukking in het politieke discours taboe of
werd het als een vies woord beschouwd: nationaal belang was nationalisme, en dat
was helemaal verkeerd.
Maar was het beleid dat diegenen bepleitten die zo dachten, dan niet in het nationaal
belang? Zelfs het streven de nationale staat te doen opgaan in een verenigde staten
van Europa, kan worden geconstrueerd als in het nationaal belang te zijn. Zij die zo
dachten, beweerden zeker niet dat het tegen het nationaal belang was.
Enige jaren nadat de PvdA Den Uyl, ondanks tien zetels winst bij de verkiezingen
van 1977, zijn tweede kabinet niet had gegund, werd ik uitgenodigd met hem in een
forumdiscussie te debatteren. Anders dan de organisatoren hadden verwacht, zei ik
dat ik het over 't algemeen wel eens was geweest met het buitenlands beleid van zijn
kabinet, omdat dit grosso modo in het Nederlands belang had gehandeld. Den Uyl
begon tegen te sputteren en haalde als tegenargument Pronks ontwikkelingsbeleid
aan. Maar achtte hij dan dit beleid niet in het Nederlands belang? Ook hij leefde in
de illusie dat het nationaal belang per definitie iets verkeerds was.
Interessant was dat Den Uyl niet het Europese beleid van zijn kabinet als
tegenargument noemde. Die omissie had een goede reden: Den Uyl was helemaal
niet zo'n fervente ‘Europeaan’ als vele partijgenoten toen nog waren. Zijn minister
van Defensie, Vredeling, noemde hem daarom eens, in een berucht interview, de
grootste nationalist die hij kende. En zijn minister van Buitenlandse Zaken, Van der
Stoel, was om andere redenen minder Europeesgezind.
Intussen is gebleken dat het Europese eenheidsideaal zich minder gemakkelijk
laat verwezenlijken dan toen nog werd gedacht. Ja, het is, volgens dr. Jan Werts in
een artikel in de Internationale Spectator (september 2011), ‘allemaal precies
andersom gegaan dan je vroeger op school leerde. Europa doet de nationale staat
niet uitdoven. Nee, die nationale staat gebruikt de Europese Unie om zijn autonomie
in steen te beitelen. Dankzij Europa blijven Duitsland en Frankrijk, maar ook
ministaatjes als Luxemburg en Malta in hoge mate soeverein.’
En Nederland? ‘Alleen dankzij de euromarkt, de eenheidsmunt, uniforme
milieutransport-, technologische, ja zelfs Europese universitaire en migratienormen
kan Nederland een zelfstandige welvaartsstaat blijven.’ Zet daarom, aldus Werts, in
het debat tegen anti-Europese krachten, ‘de nationale dimensie voorop: “wat is goed
voor Nederland?” Dan is Europa wel te verkopen. Anders loopt het steeds verder
vast.’
Opkomen voor het Nederlands belang - en daarvoor ook eerlijk uitkomen - is dus
niet in strijd met het Europese belang, sterker nog: het dient het Europese belang.
Trouwens, de Nederlanders zijn altijd, ook in de hoogtijdagen van de geestdrift voor
Europa, taaie onderhandelaars geweest. Vraag dat hun Europese partners maar. Het
Nederlands belang is nooit afwezig geweest. In zoverre is Rosenthal enigszins
onrechtvaardig, wanneer hij zegt dat het kabinet-Rutte het Nederlands belang ‘meer
dan in het verleden’ centraal stelt. Zijn voorgangers deden dat ook, maar riepen het
niet van de daken.
NRC Handelsblad van 29-09-2011, pagina 16

De Verlichting voorbij?
Tijdperken hebben altijd een zekere tijd nodig om eraan te wennen wanneer vertrouwd
geworden begrippen niet meer passen bij de problemen die actueel geworden zijn,
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schrijft een zekere Jürgen Kaube in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 27
september. Dat is waar. Socialisme en liberalisme, eens vernieuwende bewegingen,
zijn nu tot fossielen geworden, die hun mantra's in een veranderde wereld herhalen.
Zelfs D66, nog maar 45 jaar oud, spreekt een taal die in een samenleving waarin
de werkelijke kloof loopt tussen hoger- en lageropgeleiden, de overkant van de kloof
niet bereikt. ‘Er moet een verhaal komen dat de kleinburger en de wereldburger bij
elkaar brengt’, zegt Paul Scheffer in Vrij Nederland van 1 oktober. Zelf heeft hij dat
verhaal niet.
Maar Kaube schreef zijn artikel in de FAZ niet naar aanleiding van de Nederlandse
problemen, maar naar aanleiding van Europa's wanhopig zoeken naar de juiste
politieke vorm om de huidige schuldencrisis te boven te komen. Vroeger werd veel
gedisputeerd over de vraag of het politieke Europa een federatie, een confederatie,
een Europa der staten, een economische unie dan wel iets daartussenin - iets sui
generis - moest worden. Maar nu lijkt dit dispuut ‘folklore uit vervlogen tijden’. De
vraag is nu: wie oefent de soevereiniteit uit?
‘Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet’, luidt de uitspraak
waarmee Carl Schmitt zijn Politische Theologie (1922) begon. Deze zin is blijkbaar
zo bekend dat Kaube Schmitt niet eens hoefde te noemen om zijn artikel te beginnen
met een voor iedereen duidelijke knipoog naar hem: ‘Souverän ist wer den
Normalzustand bezahlt.’ Want Griekenland - en wie straks nog meer? - moet naar
de normale toestand teruggebracht worden, dat wil zeggen: moet gehoorzamen aan
de discipline van het Stabiliteitspact, die het grof geschonden heeft.
Maar welk gezag moet dit afdwingen? De Europese Centrale Bank? Herman Van
Rompuy namens de nationale staten? Of moet dat nieuwe gezag juist ‘kunnen
interveniëren zonder dat een regering daartussen kan komen’, zoals staatssecretaris
Knapen in een interview met de FAZ (27 september) zei? De Europese Commissie
dus? En aan wie is dat nieuwe gezag verantwoording schuldig? Aan een Europees
Parlement dat minder legitimiteit geniet dan de nationale parlementen?
Het is heel eenvoudig, zeggen sommigen, het staat allemaal in het Verdrag van
Lissabon van 2009. Maar, zoals het hoofdartikel in deze krant op 29 september
schrijft: ‘Zolang het goed ging, leek het compromis (van Lissabon) te werken: samen
komen we er wel uit. Maar nu begint het te wringen.’ Wanneer de voorzitter van de
Europese Commissie dit gezag claimt, heeft hij misschien wel gelijk, maar dan is,
volgens het hoofdartikel, het woord van Bertolt Brecht van toepassing: ‘Doch die
Verhältnisse, sie sind nicht so.’
Als om de algehele onzekerheid te onderstrepen staat in hetzelfde nummer van de
krant de tekst van de intreerede die Maurits Barendrecht heeft gehouden voor het
The Hague Institute for the Internationalisation of Law, waar hij gasthoogleraar is
geworden. Barendrecht zegt dat zelfs Montesquieu's Trias politica geen antwoord
biedt op de problemen van deze tijd. Schokkend als deze visie is, zo vreemd is zij
niet. Als liberalisme en socialisme, erfgenamen van de Verlichting, geen antwoorden
meer weten op die problemen, dan is het niet verrassend te vernemen dat zelfs het
denken van een van de vaders van die achttiende-eeuwse stroming vieux jeu is
geworden. Maar wat dan?
Het Rome van vóór de keizers had een oplossing: in een militaire of politieke
noodsituatie werd, voor de duur van doorgaans zes maanden, een dictator benoemd,
die bijna absolute volmachten kreeg. Anders dan bij moderne dictatoren had zijn
tijdelijk ambt een zuiver constitutioneel karakter. Maar ja, Rome was toen nog een
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vrij kleine gemeenschap, Europa daarentegen bestaat uit vele volken. Een Europese
dictator (Romeinse stijl) zou in de meeste landen xenofobe gevoelens wekken.
Bovendien zou het gevaar van zo'n ‘verlichte dictatuur’ in deze tijd niet alleen zijn
dat zij zich zou bestendigen, maar ook dat de mensen zich er op den duur wel bij
zouden gaan bevinden. Dan doemt Tocqueville's ‘democratisch despotisme’ op: ‘een
gigantisch bevoogdende macht, die de exclusieve zorg voor de genietingen van de
massa's naar zich toe getrokken heeft en zich over haar welbevinden heeft ontfermd’.
In een knipsel uit The Times van 6 maart 1967, dat ik bewaard had, staat iets
soortgelijks: de Amerikaanse historicus Nicholas Roosevelt (1893-1982) vreesde dat
de democratie een curieus achttiende-eeuws verschijnsel zou blijken te zijn, dat
gedoemd was te verdwijnen, plaatsmakend niet voor een gewelddadige dictatuur,
maar voor gewoon ‘OK, Boss’. Tja, als de mensen zich daar gelukkig bij voelen, is
het tijdperk van de Verlichting, en de democratie, wel voorgoed voorbij.
NRC Handelsblad van 06-10-2011, pagina 16

Jan en Hella
Er zullen nog maar weinigen over zijn die Hella Haase hebben gekend in de jaren
voordat zij in 1948, met Oeroeg, beroemd werd. Ik ben een van die weinigen. Dat
zit zo: ik was sinds mijn gymnasiumjaren bevriend met Jan van Lelyveld, die haar
man zou worden. Dit wordt dan ook minder een herinnering aan Hella dan aan beiden.
Over haar werk hebben al bevoegderen dan ik geoordeeld.
Het was pas in de hogere klassen van het Amsterdamse Barlaeusgymnasium dat
Jan en ik elkaar ontmoetten, want hij kwam van het Utrechtse gymnasium. Ook zaten
we niet in dezelfde klas, want hij was bèta en ik alfa. Maar op een goed ogenblik
zaten we beiden in de redactie van het schoolblad Suum Cuique. Het blad dat wij
lanceerden, was nogal een revolutionaire breuk met zijn voorganger, dat door
‘geknakte lelies’ was geleid, zoals rector Alma ze noemde. Ik moet zeggen dat de
ideeën, zowel wat inhoud als vormgeving betreft, vooral van Jan kwamen.
Na ons eindexamen hebben Jan en ik en een derde vriend een zesweekse reis naar
en door Griekenland gemaakt. Het was de tijd vóór het massatoerisme. Sommige
trajecten, van Olympia naar Sparta bijvoorbeeld, moesten wij per muilezel en met
gidsen door de bergen afleggen. In Athene aangekomen, maakten we nog een
staatsgreep mee. Enfin, hier heb ik vroeger al eens over geschreven. Daarna scheidden
zich onze wegen: Jan ging in Amsterdam studeren, ik in Leiden.
Maar in de oorlog zagen wij elkaar weer. Ik was, intussen getrouwd, in Leiden
blijven wonen, en op een goed ogenblik stond Jan voor de deur van ons bovenhuisje
aan het Rapenburg. Zijn ouders, die veel verhuisden, waren in het nabije Oegstgeest
neergestreken, en Jan logeerde of woonde daar. Ik weet nog dat hij met grote ogen
naar de baby placht te kijken die wij net hadden gekregen, alsof hij zoiets nog nooit
gezien had. Hij nam daarmee de jonge moeder natuurlijk voor zich in.
Van Hella was nog geen sprake, hoewel ik later begrepen heb dat ze toen al wel
met elkaar bevriend waren. Maar nu had hij andere plannen. Hij wilde naar Engeland
via Spanje en Portugal. Hij kwam zelfs afscheid nemen, maar het eerste wat we
daarna van hem hoorden, was dat hij in het beruchte kamp Amersfoort zat. Hij was
aan de Belgische grens gesnapt. Maar hij werd vroeg vrijgelaten, want spoedig kwam
hij ons Hella voorstellen, met wie hij intussen getrouwd was.
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Dat moet vóór de barre hongerwinter van 1944/45 geweest zijn, want ik herinner
mij dat zij op een dag bij ons aankwam, door de diepe sneeuw een sleetje achter zich
aan slepend, waarop een kistje gebonden was waarin een baby lag. Dat moet Chrisje
zijn geweest, die enkele jaren later zou overlijden - als gevolg van een verkeerde
diagnose van de arts, zoals Jan mij eens jaren later vertelde.
Toen woonden zij in Amsterdam. Ik herinner me een bovenverdieping op de
Keizersgracht (naast museum Fodor) en een huis in de Palestrinastraat(?). Wij
woonden in Rotterdam, waar Hella ook eens kwam om een voordracht te geven in
de Blauwe Zaal van het beursgebouw. Zij kwam bij ons in een gietende regen, die
niet ophield en oorzaak was dat er weinig publiek was. Ze was toen nog niet bekend
als schrijfster. Daarna hebben we elkaar jaren niet gezien, ook wel omdat wij ruim
vier jaar in het buitenland waren.
Haar ontwikkeling tot de grande dame van de Nederlandse literatuur hebben wij
slechts van verre meegemaakt, hoewel wij elkaar later met tussenpozen wel zagen,
bij of met elkaar aten en over en weer aanwezig waren wanneer de een of de ander
gehuldigd werd. Tot haar inner circle behoorden wij niet. Het was meer een trouwe
dan innige vriendschap.
Wat voor man was Jan? Een bloedserieuze man. Ook wel een moeilijke man, zoals
een collega-rechter mij eens zei. In het begin had hij het, naar het schijnt, moeilijk
met de positie van man in de schaduw van een beroemde vrouw. Hij had zelf ook
literaire ambities en gaven gehad, zoals op het gymnasium gebleken was. In onze
ogen was het een goed huwelijk. ‘Hij is dood, maar mijn gevoelens voor hem groeien
nog steeds door’, zei Hella in een van haar laatste interviews.
Dat heeft sommigen wel eens verbaasd. Toen zij gast was in het literaire programma
van Bernard Pivot op TV 5, na verschijning van de vertaling van haar Daal-en-Bergse
brieven, een vervolg op Choderlos de Laclos' roman-in-brieven Les Liaisons
dangereuses uit 1782, bekende zij, tot verbazing van de aanwezigen, dat er in haar
leven maar één man was geweest: de man die al ruim veertig jaar haar echtgenoot
was, die dan ook prompt door Pivot tot le beau ténébreux werd uitgeroepen.
Het was de Hella die wij hadden leren kennen. Zonder prima-donna-allures, zonder
opsmuk. Ze deed geen moeite de schoonheid die zij in de jonge jaren was geweest,
coûte que coûte te blijven. Ze was gewoon, liet zich ook niet meeslepen in politieke
demonstraties. Links zou haar graag hebben ingelijfd, maar net zo min als Multatuli
was zij progressief - althans in politieke zin.
Zij was, kortom, geen dramster, geen Simone de Beauvoir, en dat maakte het
gesprek met haar, waarin zij niet domineerde, zo ontspannen. Ze trok haar neus niet
op voor mensen die minder erudiet waren dan zij, al had ze, had ze gewild, ook in
de wetenschap uitgeblonken. Zij was trouw aan haar man en aan zijn vrienden. Zo
herinneren wij ons Jan en Hella.
NRC Handelsblad van 13-10-2011, pagina 16

De wereldburger
‘Er moet een verhaal komen dat de kleinburger en de wereldburger bij elkaar brengt.’
Zo citeerde ik twee weken geleden Paul Scheffer, lid van (maar niet altijd stemmer
op) de PvdA. De kleinburger is de populist, die verloren is voor de partij. Het
tegendeel van de bedachtzame Job Cohen. Maar wat is de wereldburger?
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Toevallig wijdt het tijdschrift De negentiende eeuw zijn jongste aflevering aan het
thema ‘Wereldburgerschap’. ‘Het vaderland van de wereldburger’, zo schrijft
mevrouw Koolhaas-Grosfeld in de inleiding, ‘bestaat uit de gemeenschap van de
Republiek der Letteren, het supranationaal netwerk van intellectuelen.’ Nu, dat staat
nogal ver van Wilders en zijn aanhang.
De wereldburger is een product van de achttiende-eeuwse Verlichting. De Duitse
dichter Wieland en de Geneefse filosoof Rousseau zijn zijn peetvaders. De Franse
Revolutie veroverde bijna heel Europa onder het motto van de broederschap, wat
hetzelfde is als wereldburgerschap.
Als erfgenaam van de Verlichting gaat de wereldburger uit van een geïdealiseerd
mensbeeld. Al in de negentiende eeuw kreeg hij het moeilijk met het opkomende
nationalisme. Het zou pas na de Tweede Wereldoorlog zijn dat hij weer een kans
kreeg, nu in de gedaante van de ‘Europeaan’. Maar ook die is een product van de
verbeelding. De Europese solidariteit heeft het hard te verduren wanneer het om
steun aan zondaars als Griekenland gaat. Vooral in tijden van crisis is voor velen het
hemd nader dan de rok.
Terecht zei Paul Scheffer dan ook bij zijn afscheid als hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam: ‘...als de “mensheid” tegenover “het volk” komt te
staan, dan is het wel duidelijk waarheen zich de meerderheid zal bewegen.’ Dit is,
volgens hem, ‘misschien wel de vraag van onze tijd.’
Denk niet dat alleen het nationalisme (dat er natuurlijk ook is) de oorzaak is van
het laagtij waarin het Europese gevoel zich bevindt. Evenmin de verzorgingsstaat,
die gemaakt heeft dat de burgers meer belang hebben bij het behoud van hun nationale
staat dan in de tijden van het onversneden nationalisme (hét dilemma voor de
socialisten, die nog altijd de Internationale zingen). Daarnaast is er niemand die het
beter onder woorden heeft gebracht dan Mia Doornaert in deze krant van 27
september:
‘Hoe vaag het begrip identiteit ook is, het valt niet te ontkennen dat volkeren een
specifiek cultureel DNA, een eigen gemeenschappelijk verhaal hebben. Nog voor
we beseffen dat we iets leren, krijgen we, van onze prilste kindertijd, als het ware
per osmose, een software ingebouwd over hoe mannen en vrouwen, ouders en
kinderen met elkaar omgaan, over wat al dan niet behoorlijk gedrag is. Dat gebeurt
in grote mate onbewust. Meestal gaat men pas na een eerste buitenlands verblijf
beseffen hoezeer men het product is van een specifieke traditie.’
Zo is het mijzelf ook gegaan. Als zoon van een Franse moeder heb ik in mijn
kinderjaren - maar ook later - vele vakanties bij mijn Franstalige familie doorgebracht.
Ik kijk daar nog met plezier op terug. Het was mijn familie, maar haar gebruiken en
haar taal waren niet de mijne (hoewel ik wel Frans sprak). Een kind gaat dan meer
op de verschillen dan op de overeenkomsten letten en krijgt de behoefte zichzelf te
bewijzen: bij ons doen we dat zo...
Vandaar mijn al vroege besef dat het niet zo makkelijk zal zijn, om met Mia
Doornaert te spreken, ‘alle Europeanen, met hun veelheid aan talen en tradities en
historische gevoeligheden, te versmelten tot één Europees volk’ of tot een Verenigde
Staten van Europa, waartoe Jean Monnet in de jaren 50 een machtige pressiegroep
oprichtte.
Ik zal niet gauw stemmen op Doornaerts landgenoot Bart De Wever, voorzitter
van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (al was het alleen maar omdat ik geen Vlaming
ben), maar ik wil hem toch een keer met instemming aanhalen (uit De Standaard van
7 oktober): ‘De kosmopolitische drang om naties te overstijgen en nationale identiteit
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plat te branden, bewijst in de praktijk eigenlijk weinig meer dan het onvermogen de
realiteit in overeenstemming te brengen met de politieke theorie.’
Dit soort kosmopolitisme verenigt, aldus De Wever, ‘een abstractie met een utopie’.
Zou het streven naar Europese eenheid - hoe voor de hand liggend het ook is op
pragmatische gronden - een van de laatste chimères zijn van het tijdperk der
Verlichting? Een solidariteit tussen landen - in dit geval de Europese - kan ook slechts
bestaan als er een gemeenschappelijk ondervonden gevaar is. Vandaar dat de
Atlantische solidariteit het moeilijk heeft sinds het verdwijnen van de Sovjet-Unie.
Natuurlijk is de gemeenschappelijke ondergang het objectieve gevaar dat alle Europese
landen bedreigt, maar dat wordt niet door alle volken gelijkelijk zo ondervonden.
NRC Handelsblad van 20-10-2011, pagina 14

Het krakend fundament
In een literatuuropgave achter in een recent rapport van het Sociaal en Cultureel
Planbureau viel mijn oog op deze titel: De vertrouwenscrisis: over het krakend
fundament van de samenleving, verschenen in 2008. Het is een bundel artikelen,
samengesteld door S. Knepper en J. Kortenray, beiden verbonden aan het Academisch
Medisch Centrum. Het was vooral de ondertitel die mijn aandacht trok. Hierin is
sprake van een krakend fundament. Nu had ik zelf vijf jaar tevoren een bloemlezing
uit mijn artikelen over de jaren 1989-2003 laten uitkomen, die de titel droeg Heel
ons fundament kraakt. Toeval of niet?
Hoe dit ook zij - mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en ik verschafte mij een
exemplaar van die bundel uit 2008. Ik ben daarin het krakend fundament niet
tegengekomen. Het wordt het dichtst benaderd in de inleiding van de samenstellers,
die spreken van ‘een maatschappij die haar samenhang bedreigd ziet door
mondialisering, individualisering en veelkleurige immigratiestromingen’.
Ook de filosoof Hans Achterhuis spreekt van een ‘grote maatschappelijke
ineenstorting’, maar daarmee blijkt hij de ineenstorting van de jaren zestig te bedoelen.
In de jaren negentig daarentegen, ‘wanneer de jeugd is uitgewoed en zich heeft
gevestigd, neemt de sociale cohesie vanzelf weer toe’. Maar nu zijn we weer vijftien
jaar verder.
Achterhuis schrijft dit in zijn artikel over het in 1995 verschenen boek Trust van
Francis Fukuyama (beter bekend door zijn eerdere boek over het einde van de
geschiedenis). Langs een omweg kan inderdaad geredeneerd worden: als
maatschappelijk vertrouwen ‘een onmisbaar sociaal kapitaal voor welzijn en welvaart
van een natie’ is, en dat vertrouwen verdwijnt, dan is er sprake van een krakend
fundament. Maar dat staat er niet.
Overigens maakt Achterhuis ook deze interessante opmerking: ‘Zowel de natuur
als de cultuur, zowel de evolutionaire psychologie als de geschiedenis van de
mensheid laten zien dat elk gezamenlijk “wij” dat gevormd wordt, een “zij” nodig
heeft en creëert om zich tegen af te zetten. Onderling vertrouwen berust op
wantrouwen tegen buitenstaanders.’ Dat is andere koek dan de waarschuwing die
(wijlen) Max Kohnstamm en Geert Mak een paar jaar geleden tegen het
‘wij-zijdenken’ in deze krant lieten horen.
Andere interessante opmerking van Achterhuis: ‘De meeste van de goedbedoelde
progressieve maatregelen van president Johnsons Great Society waren
medeverantwoordelijk voor het uiteenvallen van gezinnen, de automatisering van
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de samenleving en de toename van criminaliteit.’ Zou dat ook het lot zijn geweest
van maatregelen van andere progressieven, Den Uyl bijvoorbeeld? (Overigens werd
de progressieve Johnson in zijn tijd - 1963-1969 - door Nederlandse progressieven
voor ‘moordenaar’ uitgemaakt vanwege Vietnam. Het een kan met het ander
samengaan.)
U ziet: dit wordt geen bespreking van die bundel uit 2008. Dat is ook moeilijk met
een bundel van artikelen van twintig verschillende auteurs. Gemeen hebben zij de
overtuiging dat er sprake is van een ‘tanend vertrouwen in deze samenleving’. Oorzaak
daarvan is, volgens de econoom Arjo Klamer, ‘niet zozeer de angst voor een onzekere
toekomst alswel de onevenwichtige manier waarop we een en ander benaderen en
aanpakken. In het verleden hebben we te veel vertrouwd op een overheid, die al onze
problemen wel zou oplossen. Toen dat niet werkte, vestigden wij ons geloof op de
markt, en nu dat ook niet werkt, lijkt het alsof de mogelijkheden uitgeput zijn.’ En
dan te bedenken dat dit nog vóór de grote crash geschreven is.
Andere keuze uit een veelheid: de filosoof Jaap van Heerden vraagt weer aandacht
voor Huizinga's boek uit 1935 In de schaduwen van morgen, ‘een diagnose van het
geestelijk lijden van onze tijd’, zoals de ondertitel luidt. Actueel is, volgens Van
Heerden, nog steeds Huizinga's kritiek op de ‘verlaging der maatstaven van kritische
oordeelvelling’. ‘Daar zouden ook eigentijdse voorbeelden van gegeven kunnen
worden als men vasthoudt aan de teneur dat vermaak boven kennis wordt gesteld’,
zegt Van Heerden.
Twijfel aan de samenleving is overigens een terugkerend thema in de geschiedenis.
Het fin de siècle werd gevolgd door vijftien jaren van voorspoed en optimisme,
eindigend in de Eerste Wereldoorlog. Na Huizinga's Schaduwen barstte de Tweede
Wereldoorlog uit (zij het minder onverwacht dan de Eerste). Alles gaat veel sneller.
Nu hebben geleerden van de CERN ontdekt dat, anders dan Einstein dacht, neutrino's
wél sneller dan het licht kunnen gaan. Als dat zo zou zijn, is het mogelijk terug in
de tijd te gaan. Dan kraakt ons fundament pas goed.
Het krakend fundament in de titel van mijn bloemlezing van 2003 had overigens
geen voorspellende betekenis. Het sloeg op het einde van de Koude Oorlog, die
tussen 1945 en 1989 het fundament was geweest van het politieke denken van zowel
voor- als tegenstanders. De uitspraak van Pascal, waaraan het krakend fundament
ontleend was, eindigt aldus: ‘Laten we dus geen zekerheid en geen vastheid zoeken!’
Maar de mens kan niet zonder zekerheden, al zijn het vaak schijnzekerheden.
NRC Handelsblad van 27-10-2011, pagina 16

Het volk spreekt
Het moet een jaar of veertien geleden zijn geweest dat er in Vrij Nederland een
interview stond met Jan Blokker, Henk Hofland en Harry Mulisch, alle drie in 1927
geboren. Een van hen zei - ik weet niet meer wie - dat zij tot de laatste generatie
behoorden die de oorlog nog had meegemaakt. Onzin. Er waren toen nog de nodige
tachtigers en negentigers.
Terwijl het trio de oorlog grotendeels als schooljongen had doorgemaakt, was
ikzelf in de meidagen van 1940 al soldaat (geen schot gelost) en bracht ik de meeste
oorlogsjaren door als jonge echtgenoot en jonge vader die uit de handen van de
Duitsers probeerde te blijven en zijn gezin door de hongerwinter moest zien te slepen.
Niet heroïsch, maar je leerde wel verantwoordelijk te zijn voor anderen.
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Het drietal, waarvan Blokker en Mulisch intussen dood zijn, dook weer op in de
column van Elsbeth Etty van 1 november, waarin zij het proefschrift van Chris van
der Heijden, Dat nooit weer, afkraakt. Hij rangschikt hen blijkbaar onder de ‘linkse
kerk’, evenals W.L. Brugsma (ook dood) en Cees Nooteboom.
Nu, dat verraste mij. Zeker, Mulisch was een salonsocialist en tot het bittere einde
apologeet van Fidel Castro en zijn vervolging van dissidenten. Maar Hofland? Die
koketteerde in de jaren '60 eerder met de VVD van Harm van Riel en Haya van
Someren-Downer. Blokker stak de draak met linkse onzin. Brugsma heb ik gekend
als bewonderaar van De Gaulle. En dat Nooteboom tot de ‘linkse kerk’ behoorde,
was ook nieuw voor mij.
Ik weet niet of Van der Heijden Etty zelf ook guilty by association verklaart. Ze
was per slot van rekening in de jaren '70 lid van de communistische partij en redacteur
van De Waarheid. Daar heeft zij spoedig na haar afval rekenschap over afgelegd,
dus dat zal ik haar niet nahouden - al beken ik dat, wanneer ik haar fulminaties tegen
Wilders lees, wel eens denk: zou je gezien je herroepen verleden niet ook een beetje
minder stellig kunnen zijn, een beetje meer ruimte voor twijfel laten? Maar ja, tot
het katholicisme bekeerden (heb je die overigens nog?) plegen ook tot de strengste
katholieken te behoren.
Ze is natuurlijk in haar volle recht tegen Wilders te fulmineren. Ook ik houd zijn
ideeën voor gevaarlijk en vind het een staatsrechtelijk monstrum dat het kabinet zich
in gijzeling laat nemen door iemand die macht zonder verantwoordelijkheid uitoefent,
wat de Britse premier Baldwin in 1931 ‘het prerogatief van een hoer’ noemde (hij
had het over de press lords, voorgangers van Murdoch).
Maar ik vraag mij af of het enige zin heeft Wilders voortdurend aan te vallen. Zijn
aanhang en potentiële aanhang bekeer je er niet mee, zo de aanvallen niet zelfs
contraproductief zijn. Ze bevestigen voor hen het bestaan van een ‘linkse kerk’. Ik
wil Etty, die zelf een prachtig proefschrift heeft geschreven, niet verdenken van
lonken naar applaus van geestverwanten, onder het motto ‘Ben ik eigenlijk wel links
genoeg?’ (titel van een boekje van Jan Blokker).
Intussen blijft het fenomeen-Wilders vooral voor de linkse partijen een bijna
existentieel probleem. De sociaal-democraten en communisten hebben altijd
gewedijverd in de pretentie de arbeidersklasse te vertegenwoordigen en hebben
machtig bijgedragen tot de emancipatie van die klasse. Die is zo'n succes geworden
dat die klasse niet meer bestaat, sterker: in drommen naar Wilders is overgelopen.
De SP kan zich nog wel in demagogie met hem meten, maar de PvdA - zeker onder
Job Cohen - niet.
Het zijn evenwel niet alleen de linkse partijen die zich in een bijna tragische positie
bevinden. Als straks de PVV de grootste partij wordt, wat helemaal niet denkbeeldig
is, dan heeft de democratie zichzelf de nek omgedraaid - althans de democratie zoals
wij haar tot dusver gekend hebben.
Vergelijkingen met het fascisme zijn onhistorisch (en schrikken trouwens toch
niet af), maar we moeten niet vergeten dat in de democratische Weimarrepubliek
Hitlers partij de grootste was voordat hij, op legale wijze, aan de macht kwam. Anders
dan militaire dictators als Franco en Pinochet, hadden Hitler en Mussolini massale
aanhang. Het volk sprak ook door hen.
Hoe heeft het in Nederland zo ver kunnen komen? Draagt het linkse klimaat sinds
de jaren 60/70, waartegen haast niemand zich durfde te verzetten, toch een deel van
de verantwoordelijkheid? Heeft het uitblijven van een partij die open voor
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conservatieve waarden uitkomt, fataal gewerkt? Zelfonderzoek is nodig, en dat is
moeilijker dan onderzoek.
Aan het eind van haar column vraagt Etty of de door Van der Heijden verguisde
persoonlijkheden niet verkieslijker waren als moreel kompas dan naoorlogse
KVP-politici als Tweede Kamervoorzitter Kortenhorst en premier De Quay, die
‘tonnen boter op hun hoofd hadden’. Ocharm, De Quay ook al? Ja, hij behoorde in
de eerste bezettingsjaren tot het driemanschap dat leiding gaf aan de Nederlandse
Unie, die een tegenwicht tegen de NSB wilde bieden. Die Unie had binnen korte tijd
een miljoen leden. Hadden die allemaal boter op het hoofd?
NRC Handelsblad van 10-11-2011, pagina 16

Toch maar geen proefschrift
Vandaag is het zeventig jaar geleden dat ik, een paar dagen vóór de sluiting van de
universiteit door de Duitsers, in Leiden mijn doctoraal rechten haalde. Het heeft me
altijd een beetje dwarsgezeten dat ik niet gepromoveerd ben, want een proefschrift
is toch de kroon op een academische studie.
Excuses lagen voor de hand, zoals een opgroeiend gezin of werk dat volle aandacht
vroeg. Maar er zijn voorbeelden die aantonen dat die excuses maar betrekkelijk geldig
zijn. Nu is het te laat.
Wat zou het thema van mijn proefschrift moeten zijn? De laatste tijd heeft de vraag
mij steeds vaker beziggehouden of de Verlichting, waarvan ook ik een kind ben, niet
op een grote vergissing berust. Wat heeft de emancipatie van de mens van ‘hogere
krachten’ opgeleverd? Heeft de twintigste eeuw niet aangetoond dat de mens die
zich van God bevrijd heeft, verleidbaar is gebleken voor andere, demonische krachten,
valse goden?
Hitler, die miljoenen aanhangers had - niet alleen in Duitsland! - is het levende
bewijs van die verleidbaarheid, meer dan zijn kompanen-in-de-misdaad Stalin en
Mao, die nog gezien kunnen worden als perverteringen van een op zichzelf rationele
ideologie.
De mens is dus, anders dan de Verlichting wil, niet sterk, maar zwak. De irratio
heeft op zijn minst evenveel vat op hem als de ratio, zo niet meer. Het christendom
heeft er een woord voor: de mens is zondig - hoewel veel kerken dit woord lijken te
mijden en zichzelf liever een ethische opdracht geven.
Zeker, ethiek is onmisbaar voor een samenleving, die zonder haar uiteenvalt. Maar
dit is een kwestie tussen mensen, terwijl het in de godsdienst om de relatie tussen de
mens en zijn God of goden gaat. God is, als hij bestaat, niet een extrapolatie of een
uitvergroting van onze ethiek, ook niet de Grote Bevestiger van wat wij vinden dat
goed en kwaad is.
Sterker: de ontmoeting tussen mens en God kan verschrikkelijk zijn, want hier
hebben we te maken met twee totaal verschillende werkelijkheden. ‘Het is vreselijk
te vallen in de handen van de levende God’, zo staat in de brief aan de Hebreeën. En
getuigt het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’ ook
niet van het vreselijke besef dat God anders is dan zelfs Christus zich voorgesteld
had?
In beginsel is het mensbegrip van het christendom realistischer dan dat van de
Verlichting. Je hoeft zelf niet godgelovig te zijn om daarvan overtuigd te zijn. In dat
geval spreek je liever van het menselijk tekort - la condition humaine - dan van zonde.

J.L. Heldring, Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012

Het is geen optimistische mensbeschouwing die hier geëtaleerd wordt, maar optimisme
is na ‘Auschwitz’ domheid, en dat de mens daarvan geleerd heeft, daarvan bewijzen
de massamoorden sinds 1945 het tegendeel. Wat Europa betreft, hoeven we alleen
maar aan Srebrenica te herinneren, waar ook Nederland niet met schone handen
uitkwam.
Als deze mensbeschouwing juist is, dan zijn de erfgenamen van de Verlichting de
voornaamste slachtoffers, in de eerste plaats de sociaal-democratie, zoals de neergang
van de PvdA aantoont. De geëmancipeerden hebben haar niet meer nodig. Blijven
over de doctorandussen. Het liberalisme laat zich meer inspireren door Adam Smiths
The Wealth of Nations dan door zijn The Theory of Moral Sentiments. De
christen-democratie (geen erfgenaam) is het spoor bijster, niet wetend of zij de Duitse
CDU moet volgen dan wel Christus' Bergrede.
En internationaal? Samenlevingen kunnen, zoals gezegd, niet zonder ethiek. Maar
samenlevingen en culturen verschillen van elkaar, dus hun ethieken, hun
fatsoensnormen, evenzeer. Er is dus geen ethische basis voor één internationale, zelfs
niet voor één Europese samenleving - hoezeer de ratio die ook eist.
Trouwens, de geschiedenis toont aan dat eenheid tussen volken pas ontstaat hetzij
door langdurige onderwerping van een of meer volken aan een ander, hetzij doordat
verschillende volken zich bedreigd voelen door een gemeenschappelijke vijand. Het
eerste zou het einde van de democratie betekenen, het tweede op z'n minst een nieuwe
Koude Oorlog - en wie wil dat? Misschien beleven we thans een herfsttij van de
Verlichting en van de democratie, die haar gezellin is.
Het is, gegeven deze schets, die op een soort testament neerkomt, misschien maar
goed dat er van een proefschrift van mijn hand niets zal komen.
NRC Handelsblad van 17-11-2011, pagina 16

Keerzijde van subsidies
Iemand zou toch eens de geschiedenis moeten beschrijven van een van de machtigste
pressiegroepen die in het naoorlogse Nederland hebben bestaan. Ik bedoel de Europese
Beweging Nederland (EBN), opgericht in 1947. Vele politici, van links tot rechts,
waren lid en zij kon bogen op een flink ledental in den lande. Ook het bedrijfsleven
subsidieerde haar. Haar doel was natuurlijk de eenheid van Europa, iets waar niemand
iets tegen kon hebben. Jarenlang zetelde zij in een fraai pand aan de Haagse
Alexanderstraat.
Eens in het jaar hield zij een ‘Europees Beraad’ in een hotel aan de Veluwezoom.
Ik werd daar aanvankelijk niet voor uitgenodigd, want ik was geen lid en werd zelfs
als anti-Europeaan beschouwd. Het ‘wie niet voor mij is, is tegen mij’ is eigen aan
bewegingen die menen de toekomst te belichamen. In werkelijkheid was ik niet tegen,
maar alleen sceptisch ten aanzien van de haalbaarheid van vooral haar politieke
doeleinden. Ik geloofde, kortom, niet dat Europa er ooit in zou slagen een politieke
eenheid te worden. Tot dusver heb ik geen ongelijk gekregen.
Bovendien gaf ik, zolang de Koude Oorlog woedde, prioriteit aan Nederlands
Atlantische banden boven zijn Europese, om de simpele reden dat Amerika Europa's
veiligheid kon waarborgen en Europa zelf niet. De ‘Europeanen’ zagen geen
tegenstelling. Volgens hen lagen Nederlands Atlantische en Europese banden in
elkaars verlengde of vormden zij concentrische cirkels. Bovendien wilde Amerika
zelf ook Europa's eenheid. Dat laatste was waar. Toch was ik niet zo zeker.
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In 1973 zou ik een beetje gelijk krijgen. Tijdens de oliecrisis van dat jaar botsten
Amerika en Europa over de houding ten aanzien van Israël in te nemen. Het liep zo
ver, dat president Nixon op een goed ogenblik dreigde dat, als Europeanen door
zouden gaan to gang up tegen Amerika, de NAVO wel eens in gevaar zou kunnen
komen.
Misschien was dit ook een ogenblik voor zelfbezinning voor de EBN, want niet
lang daarna werd ik wél voor het Europees Beraad uitgenodigd. Was zij tot de
overtuiging gekomen dat dit niet een beraad moest blijven tussen mensen die het
toch al met elkaar eens waren? Hoe het ook zij - sindsdien heb ik meermalen aan dat
beraad deelgenomen, en ik moet zeggen: het was niet oninteressant. Je ontmoette er
velen die een vinger in de Nederlandse politiek hadden (niet dat die op zichzelf altijd
zo interessant waren, maar ja, ze waren onze bewindslieden en
volksvertegenwoordigers). Natuurlijk, er waren ook de op elk congres onvermijdelijke
zeurpieten, querulanten en naïevelingen, die dachten dat met een beetje goede wil
Europa's eenheid morgen tot stand kon komen. Helaas, aan goede wil ontbrak het
niet, maar als puntje bij paaltje komt, hebben politici, om heel begrijpelijke redenen,
toch vaak net andere prioriteiten, die dichter bij de belangen van de kiezers liggen,
en tja, politici willen herkozen worden.
Maar in het algemeen bewaar ik goede herinneringen aan die bijeenkomsten.
Plotseling hielden ze echter op. En dat niet alleen: van de hele EBN bleef weinig
over dan een postbusnummer en een kleine duizend leden. Wat was er gebeurd?
Buitenlandse Zaken had in 2006 de subsidiekraan, waaruit nog ruim 32.000 euro
kwam, dichtgedraaid. Na deze ramp kwam er geen volksbeweging op gang om het
werk van de EBN op eigen kracht voort te zetten.
Geen reden voor leedvermaak, wél voor enkele vragen. Had de Europees-gezinde
reputatie van Nederland, dat anderen kapittelde om hun lauwheid, dan alleen maar
op schijn berust? Of was het grootste deel van de bevolking eigenlijk vooral
onverschillig gebleven, zoals het ten aanzien van alle kwesties van buitenlandse
politiek - en Europa bleef voor de meesten buitenland - onverschillig was gebleven,
tenzij zijn veiligheid of portemonnee direct bedreigd werd?
Is het wel helemaal koosjer dat de overheid subsidies verleent aan clubs die zich
ook tegen haar beleid kunnen keren of op z'n minst als luis in haar pels kunnen
werken? 't Lijkt op het creëren van een kunstmatige oppositie. Of diende de subsidie
aan de EBN om tegen het parlement te kunnen zeggen: zie je wel hoe Europees-gezind
wij zijn? (Dat werd namelijk nog wel eens in twijfel getrokken.)
In de Ontwikkelingssamenwerking (OS) kregen die vragen een veel acutere
betekenis. Zo subsidieerde minister Boertien (1971/3) veel clubs die zich met OS
bezighielden en er een aardige boterham aan over hielden. Eén ervan schold de
minister in haar blaadje uit voor rotte vis, beet dus de hand die haar voedde. Hoe
goed moet een minister zijn om buurmans gek te worden? Dat zou zijn opvolger,
Jan Pronk, niet gebeuren. Hij bouwde al die clubs, die toch al vol zaten met zijn
aanhangers, om tot een satellietenrijk dat zijn lof zong. Die man wist wat macht was
(zeg ik bewonderend).
Om op de EBN terug te keren: haar tegenhanger de Atlantische Commissie leidt,
zo te zien, een florissant bestaan. Zo geeft zij een vrij luxueus, dus duur tijdschrift
uit. Zij krijgt dan ook, in tegenstelling tot de EBN, nog altijd subsidie van
Buitenlandse Zaken en Defensie - ten bedrage van 580.000 euro. Spreekt hier een
prioriteitskeuze uit ten gunste van de NAVO en ten ongunste van Europa? Dat zou
dan in strijd zijn met de verzekering die elk kabinet al sinds zestig jaar geeft: het ene
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heeft geen prioriteit boven het andere (wat al dan niet waar is - afhankelijk van welke
minister van Buitenlandse Zaken in functie is).
NRC Handelsblad van 24-11-2011, pagina 16

Onbedoelde gevolgen
‘Was die Verlichting zo demonisch?’ Zo luidt de kop boven het artikel van de
historicus professor H.W. von der Dunk dat hij in de krant van 24 november schreef
in reactie op mijn column van 17 november. Zou hij die kop een juiste samenvatting
van zijn betoog vinden? Ik weet het niet. Wat ik wél weet is dat ik in mijn column
niet betoogd heb dat de Verlichting demonisch was.
Wat ik betoogd heb is dat ‘de mens die zich van God bevrijd heeft’ - en dat is wat,
volgens mij, de Verlichting wilde - ‘verleidbaar is gebleken voor andere, demonische
krachten, valse goden’. Dat heeft de twintigste eeuw, met Hitler en andere demonen,
genoegzaam aangetoond, dunkt me.
Maar terug naar Von der Dunk. Hij noemt mij ‘de onbetwiste nestor van de
Nederlandse journalistiek’. Nu, zijn eigen artikel bewijst dat ik niet onbetwist ben,
want hij betwist daarin mijn stelling. Zou ‘onbetwist de nestor’ niet beter zijn geweest?
Dat accepteer ik, hoewel mijn leeftijd irrelevant is voor wat ik schrijf. Er zijn oude
mannen die ook nog wel eens iets zinnigs kunnen schrijven. Zo niet, dan zal de
hoofdredacteur hun het zwijgen opleggen.
Overigens verwelkom ik Von der Dunks weerwoord. Ik hoop altijd dat mijn
artikelen, zonder provocerend te zijn, een publieke discussie op gang zullen brengen.
Die hoop wordt niet altijd vervuld. De meeste lezers lijken mijn artikelen voor
kennisgeving aan te nemen, op z'n best als interessante lectuur. In Nederland geldt
kennelijk nog altijd het spreekwoord: ‘Gekken en dwazen schrijven hun naam op
deuren en glazen.’
Het is geen frontale aanval die Von der Dunk op mij opent. Eerder zijn het
kanttekeningen bij mijn betoog - kanttekeningen overigens waar ik het vaak mee
eens ben. Zo wanneer hij zegt: ‘De Verlichting leent zich onveranderd voor diverse
perspectieven en gevolgtrekkingen voor de wereld van nu.’ Net zoals het christendom
en andere geestelijke stromingen.
De Verlichting is zomin als andere erfenissen één blok (hoewel Franse historici
de revolutie van 1789 vaak wél als één blok beschouwen: Robespierre en de door
hem een kopje kleiner gemaakte girondijnen, dantonisten, hébertisten en anderen
één blok?). ‘God verdween allerminst’, zegt Von der Dunk. Akkoord, er waren
Verlichters die nog een plaats voor God inruimden. Zullen we het erop houden dat
de Verlichting de secularisatie inluidde - een zegen overigens, want zij bracht de
scheiding van kerk en staat.
Als de geschiedenis wetten zou kennen, zouden we misschien mogen zeggen dat
er een wet bestaat die wil dat elke geestelijke stroming onbedoelde gevolgen en
bijverschijnselen heeft, de Verlichting zowel als het christendom. Zo zijn fascisme
en nationaal-socialisme bastaardkinderen van een falende democratie, en niet, zoals
velen denken, uitwassen van een conservatisme, dat in beginsel ieder radicalisme,
links of rechts, verfoeit.
Maar zijn zij ook kinderen van de Romantiek, die juist ‘te boek staat als de grote
reactie’ op de Verlichting? Alweer akkoord - met die kanttekening dat de Romantiek
in Nederland weinig betekend heeft. Tot diep in de 19de eeuw bleven classicisme
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en religie dominant. Lees Jacob van Lenneps - allerminst geleerde - brieven aan zijn
vriend Veder, die barsten van Latijnse en Griekse citaten. En de filosofen die
Nederland had (Pierson bijvoorbeeld), waren gewezen predikanten, terwijl de
dominee-dichters (Beets voorop) pas zwegen toen de Tachtigers opkwamen.
Anders was het in Duitsland, waar de Romantiek ook op het nationaal-socialisme
haar stempel heeft gedrukt. Himmler was, behalve een massamoordenaar, ook een
romanticus, met zijn geloof in oud-Germaanse rituelen, waar Hitler, die hem zijn
gang liet gaan, de draak mee stak. ‘Onze’ NSB miste die achtergrond ten enenmale,
behalve bij één zonderling, Nachenius genaamd, die niemand dan ook au sérieux
nam.
Zo manifesteren grote geestelijke stromingen zich, ook in hun ontaarding, op
verschillende wijze. Zelf richt ik mij tot een Nederlands publiek en ben dus geneigd
het accent te leggen op de Nederlandse situatie zoals die historisch gegroeid is. De
Europese of universele context komt daardoor misschien tekort.
Von der Dunk doet mij de eer aan mijn nadruk op het zondebegrip te vergelijken
met het werk van Groen van Prinsterer, ‘aartsvader van de antirevolutionairen’. Geen
gering compliment, want Groen was een geleerd man en geen volkstribuun als
Abraham Kuyper, stichter van de Antirevolutionaire Partij (Nederlands eerste partij).
Ook de filosoof Leszek Kolakowski, die als marxist begon, hechtte betekenis aan
het zondebegrip, ook in een geseculariseerde samenleving.
Nog één ding: Von der Dunk spreekt van Bolkestein en mij als ‘twee liberalen,
die zich terecht kinderen van de Verlichting vinden’. Ja, als kind van de Verlichting
ben ik ook liberaal, maar ik betwijfel het of de liberalen mij op grond van mijn column
van 17 november en vandaag als een geestverwant zullen omhelzen.
Zelf noem ik mij, omdat ik niet gelovig ben en dus geen christen-democraat, sinds
1974 conservatief, maar dit begrip is in Nederland blijkbaar nog steeds zo uitheems,
dat dit niet ernstig genomen wordt. Professor Donner, vader van de huidige minister,
zei eens dat ik met mijn conservatisme koketteerde. Mijn antwoord: ‘Niet meer dan
u met uw geloof in de christen-democratie.’ Overigens sta ik open voor een betere
benaming.
NRC Handelsblad van 01-12-2011, pagina 16

Waar is het volk gebleven?
Politieke begrippen moeten zo precies mogelijk gedefinieerd worden. Anders wordt
het politieke discours cafépraat. Voorbeeld van onzorgvuldige definiëring. Nog altijd
hoor je beweren dat een ‘Europa der vaderlanden’ het doel van de Gaulle was. Wie
dat beweert bewijst dat hij van de Gaulles denken niets begrepen heeft en
diskwalificeert zich daarmee voor het politieke discours. De Gaulles doel was een
‘Europa der staten’, en dat is iets heel anders. Vaderlanden blijven bestaan (denk aan
het lied: ‘Limburg, mijn vaderland...’), staten kunnen verdwijnen Ander voorbeeld:
nog altijd worden mannen als Franco, Salazar, Pinochet, Antonescu e.a. fascisten
genoemd, terwijl ze door een ordinaire staatsgreep aan de macht zijn gekomen.
Fascisme daarentegen is in potentie een massabeweging met miljoenen aanhangers.
Zeker, die generaals maken gebruik van het fascisme (als het in hun land bestaat).
Franco slokte de Falange (die overigens bij de laatste verkiezingen vóór de Spaanse
burgeroorlog nog geen 1 procent had behaald) gewoon op, terwijl de Roemeen
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Antonescu de IJzeren Garde vernietigde. (Trouwens, fascisme en nationaal-socialisme
zijn ook niet hetzelfde.)
Nu is populisme het begrip dat om nadere definitie vraagt. In het laatste nummer
van Ons Erfdeel doen Kris Deschouwer en Sarah de Lange (politicologen aan resp.
de Vrije Universiteit, Brussel, en de Universiteit van Amsterdam) een poging daartoe.
De regie van hun gesprek is in handen van twee journalisten, van wie een de onze
lezers vertrouwde Petra de Koning is. Ik zal proberen dit gesprek samen te vatten,
terwille van de plaatsruimte zonder attributie en zonder citaten. Mijn eigen, schaarse
commentaar staat tussen haakjes.
Populisme is een visie op democratie die democratie reduceert tot het volk, dat
één en ondeelbaar is en dus vreemde elementen weert. In deze visie zijn diegenen
die het volk vertegenwoordigen - een elite dus - bijna per definitie fout. Natuurlijk
is ‘het’ volk een constructie. Is de helft plus één volk? Wat is de resterende 49 procent
dan?
Populisme is niet per definitie rechts. Chávez in Venezuela bijvoorbeeld is tegen
het kapitalisme en de multinationals. (De eerste beweging die populisme genoemd
werd, ontstond in de 19de eeuw in het Midden-Westen van de VS en was links. Het
vroege socialisme had ook populistische, zelfs soms antisemitische trekken: de Joodse
kapitalist was de vijand. Van Marx, zelf Jood, zijn ook antisemitische uitlatingen
bekend.)
Toch moet erkend worden dat het populisme een basisingrediënt van democratie
is, want je moet op de een of andere manier toch proberen te vatten wat het volk wil.
Populisme hoeft dus in beginsel niet problematisch te zijn, maar wordt dit wel als
het samengaat met nativism, een combinatie van nationalisme en xenofobie. Ook
wordt het problematisch als de wil van de meerderheid (stel dat het die haalt) omslaat
in de tirannie van de meerderheid. (Dat is een gevaar dat Tocqueville al in zijn boek
over de democratie in Amerika signaleerde, toen het woord populisme nog niet eens
bestond.)
Zegt het populisme iets over de staat van onze democratie? Ja, het is ook kritiek
op de bestaande, vaak heel complexe democratie, waarin je het volk niet zo
gemakkelijk meer terugvindt. De democratie is daarom heel kwetsbaar voor een visie
op democratie waarbij het volk de basis is. Dit culmineert in de Europese Unie. Je
kunt geen beter systeem bedenken waarover je kunt zeggen: waar is potverdorie het
volk gebleven?
Het populisme vormt dus een deels begrijpelijke en misschien zelfs rechtmatige
kritiek op het feit dat in de manier waarop onze politiek functioneert, het volk eigenlijk
een almaar meer verwaarloosde plaats krijgt. Zo ontstaat het gevoel dat er ergens,
heel ver weg, allerlei zaken bekokstoofd worden waar wij niets over mogen weten,
maar waar wij wel de prijs voor betalen.
Wat ertegen te doen? De geest is uit de fles, en hij kan er niet meer in terug. Het
potentieel aan kiezers blijft, hun wensen blijven. Als er niets mee gedaan wordt,
komt er, mocht de PVV, net zoals de LPF, falen, een nieuwe partij die in dezelfde
vijver vist. Een cordon sanitaire werkt contraproductief: je maakt van het populisme
een underdog.
Kan de democratie dit overleven? Deschouwer geeft zijn antwoord: ‘Wel, ik ben
daar bang voor. Als een democratie iets moet uitdragen, is het dat er verschillen zijn
in de samenleving en dat je daarmee moet leren leven. Je zou hopen dat de politieke
elites dat wat meer uitdroegen. Dat democratie een bestuursysteem is dat verschillen
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in de samenleving oproept, soms zelfs versterkt, maar dat instellingen maakt, en
moet maken, om daarmee te leven.
Je kunt die verschillen niet wegsnijden, niet wegjagen. Je moet ermee leren omgaan.
Een democratie steunt op het volk, maar dat volk kan nooit een soeverein volk zijn,
in de Ancien Régime-betekenis van het woord. Soeverein zoals de koning was. Het
volk is verdeeld.’
NRC Handelsblad van 08-12-2011, pagina 16

Het risico van democratie
‘Regeringsleiders zijn financiële analfabeten. De meesten hebben geen flauw benul
van markten, wat beleggers beweegt, hoe het noodfonds werkt. Zij zijn blinden.’
Aldus vertrouwde een medewerker van ‘een premier die niet met naam genoemd wil
worden’, aan Caroline de Gruyter toe in een Brusselse bar. Op 10 december, de dag
na de laatste eurotop, stond het in de krant.
Geen wonder dat die ongenoemde premier niet genoemd wilde worden. Wie staat
graag met zijn analfabetisme te kijk? Maar belangrijker is de vraag: als
regeringsleiders al niets begrijpen van de crisis die zij geacht worden op te lossen,
wat mogen we dan van de gewone man verwachten of - zo voeg ik hieraan toe - de
gewone columnist?
Europa's echte leiders, schrijft Caroline de Gruyter, zijn niet de regeringsleiders
(hoewel zij een uitzondering maakt voor Luxemburgs premier Jean-Claude Juncker),
maar hun financiële adviseurs, van wie slechts weinigen de naam kennen. Wordt
Europa dus toch door technocraten geregeerd? Zo ja, hoe klopt dit dan met wat Luuk
van Middelaar, rechterhand van Van Rompuy, enkele pagina's verder in hetzelfde
nummer van de krant schrijft: ‘Het toegenomen gewicht van de regeringsleiders in
gemeenschappelijke kwesties is vooral een teken dat Europa, via de munt, in het hart
van de nationale politiek is gekomen’?
Strikt genomen hoeft er geen tegenspraak te zijn tussen beide uitspraken, want
ook als het om de nationale politiek gaat, laten de regeringsleiders zich omringen
door een stoet van deskundigen. Zolang ze zich daar in het parlement niet op beroepen,
maar doen alsof het hun eigen wijsheid is, is er niets aan de hand. (Minister Visser
van Defensie beriep zich begin jaren '60 wél op ‘mijn deskundige aantekeningen’,
en was meteen zijn gezag, dat toch al niet groot was, kwijt.)
Niettemin is het waar dat Europa van het begin af aan grotendeels een zaak was
van deskundigen of technocraten. Edmund Wellenstein, een van de laatste nog levende
medewerkers van Jean Monnet, gaf dit onlangs zijdelings toe: ‘We vonden het arrogant misschien - vanzelfsprekend. Het was toch een goede zaak om landen bijeen
te brengen die twee wereldoorlogen lang tegen elkaar hadden gevochten? Dat is toch
goed, dat hoef je toch niet te verdedigen?’ (interview in Elsevier van 6 augustus).
Moeten wij degenen die zo dachten en handelden, daar alsnog een verwijt van
maken? Nee. Laten we Nederland als voorbeeld nemen. In de jaren vijftig, toen
Europa van start ging met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, gevolgd
door de Europese Economische Gemeenschap, was het zuilenstelsel hier nog in volle
kracht. Dat betekende dat de partijleden bijna blindelings de leiding van de respectieve
partijen volgden. Als die leiding pro-Europa was - en dat was met de drie grote
partijen het geval - waren de volgelingen dat ook.
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In dit systeem is in de loop van de jaren zestig en zeventig de klad gekomen. De
drie christelijke partijen verloren aan macht. Soms dramatisch: zo verloor de
Katholieke Volkspartij tussen 1963 en 1971 bijna de helft van haar zetels. In de PvdA
deed het rebelse Nieuw Links een greep naar de macht, waaraan Den Uyl zich niet
helemaal wilde onttrekken. Eigenlijk bleef, van de drie grote partijen, de VVD het
meest onberoerd.
Dit is het begin geweest van de vervreemding van de ‘basis’ ten opzichte van
Europa, die uiteindelijk uitmondde in de winst van de openlijk anti-Europese PVV.
In democratisch opzicht is er niets aan te merken op de emancipatie van de basis
jegens de top. Het proces zelf is zelfs eerder toe te juichen, maar het resultaat van
het proces is dat niet onvoorwaardelijk. Maar dit is nu eenmaal het risico van de
democratie.
We kunnen het ook anders zeggen: met de instorting van het zuilenstelsel is de
stabiliteit van de Nederlandse politiek verdwenen. In de crisis van de jaren 30
behoedde het - met Colijn als de ‘sterke man’, aan wie velen in tijden van crisis
behoefte hebben - het land voor politieke avonturiers. In zekere zin is Wilders het
resultaat van de instorting van het zuilenstelsel - die de seculiere partijen, socialisten
en liberalen altijd nagestreefd hebben. Het proces was goed, misschien zelfs
onvermijdelijk, het resultaat minder.
Nu verzet de basis zich ook tegen wat de technocraten, in Brussel of elders,
bekokstoven. Is dit ondemocratisch? Nee, maar het kan wel kapot maken wat sinds
1950 bereikt is. ‘Het resultaat is dat de kritische denker zich afvraagt of een
democratie die tot dergelijke uitwassen leidt, eigenlijk nog wel het beste systeem is,
omdat hij er geen greep op heeft’, schrijft Nelleke Noordervliet in Trouw van 10
december. Met ‘hij’ is kennelijk de kritische denker bedoeld, maar er zijn ook vrouwen
die kritisch denken. Nelleke Noordervliet zelf bijvoorbeeld.
‘De uitkomst van de crisis wordt uiteindelijk bepaald door het politieke vermogen
om de publieke opinie te overtuigen’, zegt Van Middelaar, die het debat ziet ‘als een
juist toejuichenswaardige “europeïsering van de nationale politiek”’. Dus ook wanneer
de publieke opinie niet te overtuigen is, zoals bij het referendum van 2005?
NRC Handelsblad van 15-12-2011, pagina 18

2012
Vasthouden aan het vertrouwde
In de oorlog, tijdens de Duitse bezetting, ontstond in Nederland de doorbraakgedachte:
het vooroorlogse politieke stelsel, waarin de confessionele partijen domineerden,
was verouderd en moest doorbroken worden. De Partij van de Arbeid, opvolger van
de oude Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), was de belichaming van
die gedachte. Zij maakte het programmatisch mogelijk dat aanhangers van andere
partijen naar haar overgingen, en inderdaad deed een jonge generatie
christenlijk-historischen dit. De Vrijzinnig-Democratische Bond verdween zelfs
helemaal.
Maar bij de eerste naoorlogse verkiezingen, in 1946, werd niet PvdA de grootste
partij, maar de Katholieke Volkspartij. De Anti-Revolutionaire partij leverde
weliswaar de zetels in die zij in de jaren '30 onder Colijn (die intussen overleden
was) gewonnen had, maar de Christelijk-Historische Unie kwam, tot veler verassing,
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ongeschonden terug, hoewel zij de laatste vooroorlogse premier, De Geer, had
geleverd, die zich - en ons land - geblameerd had door in 1941 uit Londen te
deserteren naar het bezette Nederland. Kortom, de Doorbraak was mislukt. Na de
bezetting verlangden de kiezers terug naar de vertrouwde tehuizen.
Iets soortgelijks doet zich nu ook voor. Het is weliswaar geen oorlog, maar het is
het vreedzame geweld van globalisatie en Europese integratie dat de mensen zich
doet vastklampen aan hun vertrouwde leefomgeving. Het verschil met 1946 is evenwel
dat intussen het zuilenstelsel is ingestort, niet als gevolg van de Doorbraak, maar
van de secularisatie van de samenleving. In de jaren '60 vielen de confessionele
partijen dramatisch terug, wat hen tot samengaan in het CDA dwong, dat nu tot 's
lands vierde partij is teruggevallen. De heimwee naar het vertrouwde moet zich dus
op andere wijze manifesteren.
Twee schrijvers hielden zich onlangs, kort na en los van elkaar, bezig met dit
verschijnsel: de publicist en filosoof Hans Schnitzler in de Volkskrant (21 december)
en Frank van den Heuvel in Trouw (30 december). Zij signaleren hetzelfde
verschijnsel, maar komen tot verschillende uitkomsten: de eerste eindigt met een
oproep tot verandering, de tweede laat het bij een voorspelling.
Volgens Schnitzler vraagt de werkelijkheid van vandaag om ‘oplossingen die niet
kunnen worden gestoeld op de klassieke uitgangspunten van de grote emancipatorische
bewegingen zoals liberalisme en socialisme. De links-rechts retoriek is obsoleet’. Er
zijn nieuwe breuklijnen ontstaan: die tussen lokalisme en globalisme.
De meeste mensen ‘socialiseren en consumeren binnen huiselijke, lokale of
regionale kring. Daar worden identiteiten gevormd. Mondiale fenomenen, even
vloeibaar als onzichtbaar, zijn een reële bedreiging’ voor hen. Hun ‘blijft niets anders
over dan zich hartgrondig te verzetten tegen de desintegratie van hun directe
leefomgeving’. Nu ‘het spanningsveld tussen mondiale vraagstukken en lokale
belangen zich onttrekt aan de ideologische tegenstellingen van weleer, wordt het tijd
de oude loopgraven te verlaten. Zij belemmeren niet alleen het uitzicht, ze staan
bovendien op instorten’.
Van den Heuvels analyse komt op hetzelfde neer: de mensen zijn mondiger
geworden, ‘willen meepraten en meebeslissen over hun omgeving en zijn in zekere
zin bang voor de moderniteit’ - of die hun nu uit Brussel, Den Haag of elders
opgedrongen wordt. Beleidsmakers, bedrijven en politici besteden te weinig aandacht
aan de lokale gemeenschap, aan de mensen, aan de naaste omgeving en vergeten dat
all politics is local, zoals een Amerikaanse politicus eens zei.
Terwijl Schnitzler eindigt met een oproep aan de partijen de oude loopgraven en
de sleets geworden links-rechtstegenstelling te verlaten, laat Van den Heuvel het bij
de constatering dat, ‘wanneer beleidsmakers enkel aandacht hebben voor de top, ze
bij ieder project met impact bij de lokale bevolking - of dit nu een CO2-opslag,
windmolens of schaliegas betreft - een nederlaag zullen leiden’. De democratie verzet
zich, met andere woorden, tegen de moderniteit. Gefundenes Fressen voor partijen
als SP en PVV.
Wat Schnitzlers oproep betreft om de oude loopgraven te verlaten: die loopgraven
behoren ook tot de leefomgeving van de partijleden. Ook zij hebben, hoe verouderd
ook, hun identiteit gevormd. Wat dat aangaat, verschillen zij niet van Van den Heuvels
dorpen, die zich evenmin willen aanpassen aan de eisen van de tijd. De ideologische
tegenstellingen tussen de partijen mogen verouderd zijn, de sociaal-culturele
verschillen bestaan nog wel degelijk. We leven nog in een klassemaatschappij, al is
zij niet meer die van vijftig jaar geleden.
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Van den Heuvels conclusie dat beleidsmakers die geen rekening houden met de
wensen van lokale gemeenschappen, een nederlaag zullen leiden, bevestigt opnieuw
dat de democratie een van de struikelblokken is die de noodzakelijke integratie in
inter- en supranationale verbanden tegenhouden. Vroeger, tot in de jaren '60 van de
vorige eeuw, volgde het platteland gedwee zijn politieke leiders (afgezien van een
tijdelijk verschijnsel boer Koekoek). Nu niet meer.
Beide schrijvers hebben gelijk, maar Schnitzler krijgt het niet: de mensen verlaten
niet zo gauw hun loopgraven, die hun tehuizen zijn geworden. De PvdA heeft zojuist
iemand gekozen die zich zelfs nog dieper wil ingraven, want hij wil terug naar de
ideologische veren die Kok in 1995 opgelucht had afgeschud. Niet erg progressief.
NRC Handelsblad van 05-01-2012, pagina 16

Over revoluties
Revoluties slagen er zelden in het programma uit te voeren dat hun aanstichters
hebben ontworpen en waarvoor zij miljoenen wisten warm te maken. De Franse
Revolutie van 1789 liep uit op het keizerrijk van Napoleon, dat in Waterloo eindigde.
De revoluties van 1848 brachten de dictatuur van Napoleon III voort, die in Sedan
sneefde.
De Russische revolutie van 1917 stierf, na zeventig jaar, een stillere dood, en Mao
Zedong zal wel niet gedroomd hebben dat het resultaat van zijn revolutie een
kapitalisme zou zijn dat de wereld sinds de negentiende eeuw niet heeft gezien.
En de golf van revoluties die vorig jaar over de Arabische wereld is geslagen? In
de eerste plaats: waren dat wel revoluties? De correspondent van de Arabische zender
Al Jazeera in Duitsland ontkent dit in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 5
januari. Daarvoor missen zij een theorie en een toekomstvisie, zegt hij. Hij noemt
ze opstanden.
Revolutie of opstand - het Westen heeft ze toegejuicht en, in het geval van Libië,
zelfs militair gesteund, hoewel het helemaal niet zeker is dat ze de westerse belangen
in de regio zullen dienen. Maar ze waren onvermijdelijk, en dan is het wijs zich er
op tijd achter te scharen. Israël zal daar anders over denken, want het heeft in Mubarak
een virtuele bondgenoot verloren, en daarmee is de instabiliteit in het Midden-Oosten
vergroot.
Er zijn meer paradoxen. De correspondent van de Volkskrant in de Verenigde
Staten geeft, aan de hand van enkele commentatoren, in de krant van 6 januari een
analyse die erop neerkomt dat president Bush jr., door een oorlog tegen Irak te
beginnen die tot de dood van Saddam Hussein zou leiden, eigenlijk ‘de eerste stap
naar democratisering in de regio’ heeft gedaan.
Immers - en hier haalt hij de onlangs overleden essayist Christopher Hitchens aan
- ‘als Saddam Hussein nog aan de macht was, zou de Arabische opstand nooit gebeurd
zijn’. Hij citeert ook anderen, onder wie de historicus Niall Ferguson, die in dezelfde
zin schreven. Bijvoorbeeld de Britse islamexpert Con Coughlin, die denkt ‘dat de
val van Irak een diepgaande impact heeft gehad op het lot van de andere dictators
die de Arabische wereld onveilig maken’. Moet Bush alsnog geprezen worden voor
die oorlog, die algemeen als rampzalig - voor Irak en Amerika - wordt beschouwd?
De bewering van die commentatoren is onbewijsbaar, maar toch zit er iets in. De
neoconservatieven onder Bush wilden het bevrijde Irak omtoveren in een centrum
van democratie, dat zijn invloed zou uitstralen over het hele Midden-Oosten. Onzin
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natuurlijk, maar als die nieuwe theorie juist is, dan zouden de neoconservatieven
toch nog gelijk hebben gekregen, zij het op een andere manier dan zij waarschijnlijk
hadden gedacht en met een ander resultaat dan zij hadden gewenst. Want het is nog
helemaal niet zeker of die opstanden in de Arabische wereld democratische staten
zullen opleveren.
Maar er is meer opstandigheid in de wereld: de indignados, die in mei Madrid lam
legden uit protest tegen een jeugdwerkeloosheid van 40 procent; de Occupybeweging
op Wall Street, nagebootst op het Damrak en andere plaatsen in Europa; de massale
protesten in Moskou tegen de vervalste verkiezingsuitslag; zelfs China is er niet van
gevrijwaard. Allemaal tekenen van onzekerheid, die niet alle dezelfde oorzaak hebben,
maar wel aanstekelijk op elkaar lijken te werken.
Waarschijnlijk zullen ze op nóg grotere onzekerheid uitlopen. Revoluties zijn het
nog niet, want hun ontbreken ook nog een ideologie of theorie en een toekomstvisie.
De implosie van het communisme ligt nog te vers in het geheugen dan dat de mensen
warm kunnen lopen voor nieuwe -ismes. Het enige -isme dat op het ogenblik een
kans lijkt te maken, is het nihilisme. Ouderen onder ons herinneren zich misschien
het boek van Hermann Rauschning uit 1938, Die Revolution des Nihilismus, waarmee
hij Hitlers nationaal-socialisme bedoelde.
Het is dus voorbarig om hoera te roepen bij elke revolutie of opstand die ergens
uitbreekt. Alexis de Tocqueville kreeg ruzie met een vriend, toen die in de revolutie
van 1848, die leidde tot de - ook door Tocqueville, maar om andere redenen,
verwelkomde - vlucht van koning Lodewijk Filips I, het aanbreken van een nieuwe
dageraad zag. Tocqueville zag er juist ‘de definitieve ondergang van de vrijheid’ in,
want ‘datzelfde volk dat jij zo naïef bewondert, heeft zojuist bewezen noch in staat
noch het waard te zijn in vrijheid in te leven’. Hij kreeg gelijk, want nog in hetzelfde
jaar koos het volk met grote meerderheid de man tot president die later, na een
staatsgreep, de democratie zou afschaffen: Napoleon III.
Over revolutie gesproken: het is merkwaardig dat de eerste betekenis die Van
Dale, maar ook de Franse Littré, de Britse Concise Oxford Dictonary en de
Amerikaanse Webster van dat woord geven, de jaarlijkse omwenteling van de aarde
om de zon is. Hoe heeft een cyclisch, eeuwig weerkerend verschijnsel als metafoor
kunnen dienen voor een rechtlijnig verschijnsel, dat één, nieuw doel heeft: de
omverwerping van een Ancien Régime en/of de instelling van een ideale staat?
NRC Handelsblad van 12-01-2012, pagina 16

Een verloren liefde
Op grond van de vele reizen die Geert Mak door Europa heeft gemaakt en waarvan
hij verslag heeft gedaan in zijn boek In Europa (2004) en een gelijknamige
televisieserie zou je verwachten dat hij ook een kenner van Europa was. Zijn laatste
publicatie, een pamflet van 94 pagina's, doet daar ernstig aan twijfelen. Hij blijkt een
van de velen te zijn die, in zijn eigen woorden, ‘te lang vastgehouden hebben aan
een realiteit die gebaseerd was op wat we hoopten dat er zou gebeuren, niet op wat
er gebeurde’. Geen goed uitgangspunt voor een journalist.
Het was pas de eurocrisis die hem de ogen opende voor het werkelijke Europa, en
dat ziet er heel anders uit dan het gedroomde. In eerste plaats: er is ‘gebrek aan
Europese identiteit. Ondanks al die jaren van Europees getrompetter voelen we ons
slechts zelden Europeaan’. Er zijn ‘diepgaande cultuurverschillen, die, ondanks alle
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samenwerking, binnen Europa blijven bestaan’. Geen goede basis dus voor een
politieke eenheid.
Daar wanhoopt hij dan ook aan. ‘Ik vrees dat het voorbij is’, en daarmee bedoelt
hij het Europese project dat in 1950 van start ging. ‘Als iets ongenadig duidelijk is
geworden, dan is het de onbestuurbaarheid van het huidige Europa als supranationale
eenheid.’ Op z'n hoogst is ‘een losser verband van Europese staten’ mogelijk. Dat
brengt hem in de buurt van De Gaulles ‘Europa der staten’, vervloekt door Maks
geestverwanten.
Heeft hij dit werkelijk pas ontdekt tijdens de eurocrisis van de laatste jaren? Voor
wie zijn ogen openhield, waren de werkelijke oorzaken van het falen van het
supranationale ideaal toch al duidelijk? Mak stipt ze nu wel aan, maar tot een echte
analyse komt hij niet. Terecht zegt hij dat het ‘bovenal een politieke crisis’ is. We
moeten dan ook ‘de politiek en democratie opnieuw centraal stellen’, zegt hij aan
het eind.
Centraal stellen? Wat betekent dat precies? Trouwens, als thema is de Europese
eenheid al lang gepolitiseerd, al is het ‘een politisering van populistische snit’, zegt
Jan Rood in het januarinummer van de Internationale Spectator, waarvan hij de
hoofdredacteur is. Maar dat is een politisering die Mak waarschijnlijk niet zint.
Niettemin: populisten vormen in veel landen een macht die electoraal niet te
veronachtzamen is.
Hij zegt dat de Europese landen ‘een dringende behoefte aan meer centrale leiding’
hebben - maar dan wel een leiding die een beleid voert waar hij het mee eens is. In
het interview met Laura Starink in deze krant van 3 januari komt hij uit op Duitsland
als leider, maar het is ‘doodzonde’ dat de Duitsers daarvoor de ‘grootsheid’ missen.
Duitsland is volgens hem te streng voor de Zuid-Europese zondaren. Leiderschap
accepteert hij dus alleen op zijn voorwaarden.
Op die manier komt er natuurlijk niets terecht van de Europese eenheid. Ook Joop
den Uyl stelde als minister-president in 1973 zulke voorwaarden: ‘De vraag wat voor
samenleving wij in Europa tot stand willen brengen, is belangrijker dan het tempo
waarin het proces van Europese eenwording zich voltrekt.’ Voordat alle deelnemende
landen het eens worden over het soort samenleving - een meer socialistische of een
meer conservatieve - dat tot stand gebracht moet worden, kunnen we lang wachten.
En democratie, die Mak ook centraal wil stellen (wat dit ook moge betekenen)?
Eerder heeft hij al de vraag gesteld of ‘onze democratieën supranationale vraagstukken
eigenlijk wel kunnen hanteren’. Goeie vraag, want steeds duidelijker wordt het dat,
omdat politici in de eerste plaats verantwoording verschuldigd zijn aan hun (nationale)
kiezers, die een ‘toenemende voorkeur voor het eigene en nationale’ vertonen, Europa
geen prioriteit meer bij de politici kan hebben (zo het die ooit heeft gehad).
Mak meent dan ook dat het weggeven van soevereiniteit ‘ook het inleveren van
democratie’ betekent en dat de ‘Europese besluiten door de Europese burgers gedragen
moeten worden, ook al is het soms tegen wil en dank [mijn cursivering, JLH]’. Hij
geeft dus prioriteit aan Europese eenheid boven democratie. Dat is tenminste eerlijk.
Maar hoe klopt dat met het centraal stellen van de democratie?
Hij doet wel meer uitspraken waarvan hij de portee niet lijkt te hebben doordacht.
Zoals: ‘Er moet’ - Mak grossiert in het werkwoord moeten zonder onderzocht te
hebben of het wel kan - ‘op Europees niveau eindelijk een publieke eenheid worden
geschapen, zoals dat in veel landen in de 19de eeuw op nationaal niveau is gebeurd.’
Nu was die eeuw de eeuw van nationalisme, en daar waren twee wereldoorlogen het
gevolg van. Wil hij werkelijk een Europees nationalisme?
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Wat is het nut van zo'n uiting van persoonlijke ontgoocheling, die meer heeft van
een litanie over een verloren liefde dan van een analyse? Mak zegt zelf dat er ‘nooit
een goede publieke discussie’ over Europa is geweest. Wat Nederland betreft, is dat
waar, maar of zijn gemoedsuitstorting daartoe een nuttige bijdrage levert, is de vraag.
De titel van Maks boekje luidt De hond van Tišma. Het zou mij te veel ruimte
kosten uit te leggen wat de betekenis hiervan is. De ondertitel moge volstaan: Wat
als Europa klapt?
NRC Handelsblad van 19-01-2012, pagina 16

Los zand
Ook over het Nederlands Dagblad, een rechtzinnige (maar niet rechtse) protestantse
krant, is de geest der oecumene vaardig geworden. In zijn nummer van 14 januari
verschenen twee grote interviews met hoogleraren aan de Universiteit van Tilburg,
die haar rooms-katholieke verleden niet verloochent. Een van hen is zelfs priester:
Erik Borgman, eens door Vrij Nederland uitgeroepen tot een van de twaalf
scherpzinnigste denkers van Nederland.
Hoewel zelf niet gelovig, en nog minder rooms-katholiek, was ik het veelal eens
met wat Borgman zei. Hier zal ik mij bepalen tot één uitspraak. Wanneer hij
godsdienstige vieringen leidt, krijgt hij vaak te horen dat hij daarin ook dingen moet
doen die ‘leuk zijn voor de kinderen’. Hij vindt het ‘een groot misverstand dat je iets
speciaal voor kinderen moet doen om ze erbij te laten horen’.
‘Kinderen willen met grote mensen meedoen. Waarom moeten we het in de kerk
voortdurend leuk maken, het naar de mensen toebrengen? Laat mensen maar een
beetje omhoog reiken.’ Die verleuking, die het onderwijs, de media en de politiek
al helemaal in haar greep heeft, heeft blijkbaar ook in de kerken toegeslagen. De
gekruisigde Christus, hun symbool, moet kennelijk ook leuk gemaakt worden.
Maar het blijft niet bij verleuking. We moeten blijkbaar ook op onze hurken gaan
zitten om het de mensen niet te moeilijk maken. Borgman vindt dat ze juist omhoog
moeten reiken, dus op hun tenen staan. Een goede raad. Ook kinderen kan zo nu en
dan stof voorgezet worden die ze niet helemaal begrijpen, maar die hen (of sommigen
van hen tenminste) wél intrigeert. Er is dan een humus gelegd die later, wanneer zij
rijper geworden zijn, vruchten kan voortbrengen.
De andere door Nederlands Dagblad geïnterviewde is Gabriël van den Brink,
hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg. Hij heeft zojuist een onderzoek
afgesloten waaruit blijkt dat Nederlanders ‘veel idealistischer zijn dan ze zelf
beweren’. Van den Brink vindt dat ‘een goede boodschap’. Nu, dat vind ik helemaal
niet. Het hangt er van af wat de idealen inhouden. Ook Hitler, Stalin en Mao hadden
hun idealisten.
De resultaten van Van den Brinks onderzoek zijn verschenen in het ‘vuistdikke’
boek De Lage Landen en het hogere. Onder het hogere verstaat Van den Brink ‘de
verbeelding van een geheel waarmee ik mij verbonden weet en waardoor ik mij
geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen’. Het woord verbeelding duidt erop dat
het om een verbeelde, dus andere werkelijkheid gaat. Maar zoals de Amerikaanse
socioloog William Thomas zegt: ‘Als mensen toestanden als werkelijk zien, dan zijn
ze werkelijk in hun gevolgen.’
Als dat zo is, waarom dan niet, in plaats van over ‘het hogere’, over ‘het andere’
spreken? De wetenschap ontdekt voortdurend nieuwe werkelijkheden die gisteren
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nog ondenkbaar waren. Zou er dan niet nog een heel gebied zijn waarvan wij (nog)
geen weet hebben, op z'n hoogst vermoeden? Dat gebied behoort niet
noodzakelijkerwijs tot ‘het hogere’, wél tot ‘het andere’.
Dichters en denkers hebben zich sinds de oudheid met ‘het andere’ beziggehouden.
Ik noem een paar. In Plato's grotscène zitten de mensen in een grot te kijken naar
een wand waarop schaduwen zich bewegen. Die schaduwen houden zij echter voor
de werkelijkheid, want zij kunnen niet achterom kijken en hebben dus geen weet van
de ‘echte’ werkelijkheid, alleen van haar afschaduwing. Die ‘echte’ werkelijkheid
ziet Plato niet als ‘het hogere’, wél als ‘het andere’.
Shakespeare laat Hamlet zeggen: ‘There are more things in heaven and earth,
Horatio, than are dreamt of in your philosophy.’ En Rilke in zijn gedicht
Todes-Erfahrung: ‘Noch ist die Welt voll Rollen die wir spielen... Doch als du gingst,
da brach in diese Bühne ein Streifen Wirklichteit durch jenen Spalt durch den du
hinhingst: Grün wircklicher Grüne, wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.’ Ook
hier is geen sprake van een hogere, wél van een andere werkelijkheid. Nederlanders
zeggen het, als gewoonlijk, minder verheven: ‘De wereld is een schouwtoneel: elk
speelt zijn rol en krijgt zijn deel’ (naar Vondel, zegt Van Dale erbij).
In dromen, dronkenschap en onder invloed van drugs leven we, volgens het
spraakgebruik, ‘in een andere wereld’. Het is verleidelijk dit, allitererend, naar de
dood te extrapoleren, maar, zoals Rilke zegt: ‘Wir wissen nichts von diesem Hingehen,
das nicht mit uns teilt.’ Daarom noemen wij de dood een mysterie. Er is waarschijnlijk
nog veel waarvan we niets weten, maar dat zegt niet dat het niet bestaat.
Tussen de twee interviews in een en hetzelfde nummer van het Nederlands Dagblad
is er geen merkbaar verband. Daarom hangen ook deze kanttekeningen als los zand
aan elkaar.
NRC Handelsblad van 26-01-2012, pagina 16

Dualiteit van behoeften
‘Als het gaat om het beoordelen van anderen, dan moet ik bekennen dat ik boordevol
vooroordelen zit. Niet alleen rationeel, maar juist op gevoelsniveau. Binnen een luttel
moment beoordeel ik of ik iemand mag of niet, beoordeel ik of ik iemand of een
situatie vertrouw of niet. Wat ik hier zeg betrek ik op mijzelf, maar het geldt vrijwel
voor ieder mens. Of ik nu deskundig ben op een bepaald terrein of niet, mijn denken
en voelen levert een eindeloze reeks snelle vooroordelen op.’
Het is niet vaak dat iemand zo eerlijk over zichzelf oordeelt, en dan nog in het
openbaar. En wanneer het iemand is die een hoge functie bekleedt, is het helemaal
uitzonderlijk. De geciteerde woorden zijn van dr. A.F.M. Brenninkmeijer, sinds 2005
de Nationale ombudsman. Hij sprak ze uit in de Burgemeester Dales Lezing, die hij
op 20 januari in Nijmegen hield en waarvan een verkorte versie daags daarna in deze
krant verscheen.
Het is natuurlijk waar wat Brenninkmeijer zei. Niemand is zonder vooroordelen.
Die hebben we meegekregen van huis, van het milieu waarin we opgegroeid zijn,
van school of universiteit. Wie godsdienstig opgebracht is, blijft daar de sporen van
dragen, ook als hij zijn godsdienst afgezworen heeft. Is hij een politieke gezindheid
toegedaan, dan bepaalt dat ook zijn eerste reacties.
Want daar gaat het om: de eerste reacties of het ‘luttel moment’ waar
Brenninkmeijer van spreekt. Op zichzelf zijn die eerste reacties, die vooroordelen
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niet erg. Ze worden dat pas wanneer we ons daardoor laten leiden, wanneer we onszelf
de gelegenheid niet gunnen even na te denken. En dat doen we niet altijd.
De titel die Brenninkmeijer zijn lezing gaf, luidt: ‘Ik en de ander’. Zij gaat dan
ook over discriminatie, die krachtens artikel 1 van de Grondwet ‘niet toegestaan’ is.
Maar gaat dat artikel ook over de gelijkheid van mensen, zoals hij stelt? Ja, voor de
wet is ieder gelijk, maar in werkelijkheid verschillen de mensen sterk van elkaar.
Die verschillen worden ook in een democratie gerespecteerd. Daarin zijn de mensen
dus niet gelijk, maar gelijkwaardig.
Brenninkmeijer zegt het zelf, maar anders: ‘Godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht en seksuele gerichtheid raken de kern van iemands identiteit,
en die identiteit is hoofdzakelijk een gevoelszaak. Daar verandert onze grondwet
weinig aan’, want niet iedereen is gelijk in godsdienst, levensovertuiging en de andere
kenmerken die hij noemt. Ja, de titel ‘Ik en de ander’ geeft al aan dat de mensen niet
gelijk zijn. Ik en de ander hebben twee verschillende identiteiten.
Een identiteit vormt zich juist in contrast met de ander. De ander is dus nodig voor
mijn identiteit. Dat contrast hoeft niet vijandig te zijn, maar kan dat wel worden. Het
wordt gecompenseerd door de behoefte van het ik aan gemeenschap, waarvoor hij
de ander juist nodig heeft. Brenninkmeijer spreekt hier van de ‘dualiteit van
individualiteit en gemeenschappelijkheid’. ‘Ieder mens is uniek en heeft behoefte
om als mens erkend te worden’, maar hij heeft ook behoefte om in gemeenschap te
leven.
In het ene geval heeft hij de ander nodig als contrast, in het andere geval om er
een gemeenschap mee te vormen: een seksuele of sociale. ‘Mensen hebben vijanden
nodig, net zoals ze geliefden nodig hebben’, zei de schrijver Hans Keilson in een
interview in De Groene van 26 mei 2011 (vijf dagen voor zijn dood op 101-jarige
leeftijd).
Maar Brenninkmeijer heeft het niet over de seksuele, maar over de sociale
gemeenschap, en dan hebben we het over de wij-zijverhouding. Een ‘wij’ heeft ook
een ‘zij’ nodig om ‘wij’ te zijn, een identiteit te hebben. Maar toch is die
wij-zijverhouding wezenlijk anders dan de ik-anderverhouding, want de behoefte
van de enkeling aan gemeenschap met de ander wordt niet teruggevonden in de
gemeenschap zelf, wanneer die eenmaal is ontstaan. Immers, door het ontstaan van
de gemeenschap is bij degenen die haar vormen, de behoefte aan vereenzelviging
sterk afgenomen, zo niet opgeraakt.
Dat betekent dat een staat niet, zoals een enkeling, gedreven wordt door de behoefte
zich met een andere (staat) te verenigen. ‘Er is nog nooit een staat door een echt, dat
wil zeggen van alle kanten vrijwillig contract (inter volontes) tot stand gekomen.
Ook in de toekomst zal dit niet gebeuren’, schreef de Zwitserse Huizinga, Jacob
Burckhardt. Slechts geweld of dreigend geweld kan staten ertoe brengen zich tot één
staat te verenigen.
De internationale implicaties van het wij-zijdenken vielen buiten het bestek van
Brenninkmeijers lezing. Ze worden hier dan ook als een soort toegift vermeld, maar
zijn net zo belangrijk voor de internationale samenleving als de gevolgen ervan voor
de nationale. Ja, ze zouden weleens de eigenlijke oorzaak kunnen zijn van het
onvermogen dat de Europese staten tot nog toe hebben getoond een politieke eenheid
te vormen.
NRC Handelsblad van 02-02-2012, pagina 16
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De Gaulles voortijdige gelijk
Twee Fransen, twee tijdgenoten, twee concepties: Jean Monnet, geboren in 1888, en
de twee jaar jongere Charles de Gaulle. De eerste was de architect van het
supranationale Europa, waaraan de nationale staten (delen van) hun soevereiniteit
zouden afstaan; de tweede was geharnast strijder voor behoud van Frankrijks
soevereiniteit. Twee diametraal verschillende concepties dus.
Je zou denken dat, toen de Gaulle in 1958 in Frankrijk aan de macht kwam, deze
twee ideologische tegenstanders geen contact met elkaar zouden hebben. Maar dat
was niet zo, zoals blijkt uit de dagboeken van Monnets Nederlandse medewerker
Max Kohnstamm, waarvan het tweede deel, bezorgd door Matthieu Segers, in
november van het vorige jaar is verschenen.
Tussen 1958 en 1963 is er voortdurend geheim contact tussen de Gaulle en Monnet
geweest, waarvan Kohnstamm, tot zijn verdriet, grotendeels buitengesloten was. Het
feit dat de Gaulle verklaard had de Europese verdragen die vóór 1958 waren gesloten
- en, meer in het bijzonder, het verdrag van Rome, waarop de Europese Economische
Gemeenschap berustte - te zullen respecteren, had Monnet blijkbaar het vertrouwen
gegeven dat een overeenkomst, althans een soort niet-aanvalsverdrag, met de Gaulle
mogelijk zou zijn.
Daarom steunde hij de Gaulle in zijn plannen voor een Europese Politieke Unie,
hoewel die intergouvernementeel, dus niet supranationaal zou zijn, zodat Engeland
er lid van zou kunnen worden. Via Engeland zou die EPU zelfs kunnen leiden tot
versterking van het Atlantisch partnerschap. Maar dit zou een misrekening van
Monnet blijken te zijn. De Gaulle dacht daar heel anders over.
Volgens de Gaulle zou een tot het Europese continent beperkte EPU, gebaseerd
op een nauwe samenwerking met de economisch sterke en strategisch onmisbare
Duitse bondsrepubliek, Frankrijk de politieke hegenomie over Europa geven - een
Europa dat vervolgens tot een akkoord met de Sovjet-Unie zou kunnen komen en
niet langer afhankelijk zou zijn van Amerika.
In een artikel dat in de loop van dit jaar moet verschijnen in The International
History Review, licht Segers een tipje van de sluier op waarachter deze plannen van
de Gaulle schuil gingen en waarvan Kohnstamms dagboeken niet reppen. Ook aan
Monnet had de Gaulle die plannen niet toevertrouwd, maar via een lek kreeg hij er
toch lucht van en maakte hij er melding van in zijn persoonlijke aantekeningen, die
Segers heeft kunnen inzien.
Zo komen wij nu te weten dat de Gaulle in juli 1962 aan bondskanselier Adenauer
zijn plannen had ontvouwd: Amerika zou ‘aangemoedigd’ worden zijn troepen uit
Europa terug te trekken. Als ‘compensatie’ daarvoor zou de Sovjet-Unie de toetreding
van landen als Polen tot de Europese Economische Gemeenschap aanvaarden. Dit
zou het begin worden van een ‘continentaal blok’, en ‘zo zou Europa zijn ware
beschaving kunnen ontwikkelen, los van de twee nucleaire monsters en Engeland’.
Als deze notities van Monnet een getrouwe weergave zijn van de Gaulles ideeën,
dan blijkt de vrees van Nederland, dat zich altijd tegen de Gaulles plan voor een
EPU, waarvan Engeland geen deel van zou uitmaken, verzet had, achteraf
gerechtvaardigd. In elk geval vielen Monnet, toen hij dit vernam, de schellen van de
ogen, vooral omdat hieruit bleek dat de Gaulle het ‘communistische verschijnsel’
volstrekt negeerde.
We moeten niet vergeten dat in 1962 de Koude Oorlog nog in volle gang was.
Tegen het eind van dat jaar zou de Cubacrisis de wereld nog aan de rand van een
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oorlog brengen, en zes jaar later zou de Sovjet-Unie Tsjechoslowakije, waar zich
een ‘liberaal’ soort communisme geïnstalleerd had, binnenvallen, daarmee de Gaulles
kaartenhuis omverstotend.
Volgens de Gaulle werd de politiek van een land sterk beïnvloed door zijn
geschiedenis. Eenmaal zou Rusland weer Rusland worden, want het communisme
zag hij als een tijdelijk verschijnsel. Ook Nederlands verzet tegen zijn EPU zag hij
door die bril: dat verzet was een reprise van het verzet dat koning-stadhouder Willem
III tegen het hegemoniale streven van Lodewijk XIV had geleid. Hij beschouwde
Nederland trouwens als, naast Frankrijk, de enige echte staat in het toenmalige Europa
van de Zes: België bestond pas sinds 1830, Duitsland en Italië sinds 1870 en
Luxemburg sinds 1890, terwijl Nederland al in de zeventiende eeuw een grote
mogendheid was geweest.
Zeker, de politiek van een land is zonder kennis van zijn geschiedenis vaak moeilijk
verklaarbaar, maar de geschiedenis is geen constant gegeven. Zij verandert
voortdurend. Daar leek de Gaulle geen rekening mee te houden. Wat dat betreft
leefde hij in een soort fantasiewereld, hoewel hij dertig jaar later veelal gelijk zou
krijgen. Immers, Europa is nog steeds een ‘Europa der staten’. Amerika trekt
geleidelijk zijn troepen uit heel Europa terug. Rusland is weer Rusland geworden,
en zijn vroegere satellietstaten zijn nu lid van de Europese Unie.
Maar wie te vroeg gelijk heeft, heeft op het ogenblik zelf ongelijk. En wat de
Gaulle zeker niet zou hebben gewild, is nu werkelijkheid geworden. Niet Frankrijk
is Europa's hegemoon, maar Duitsland.
NRC Handelsblad van 09-02-2012, pagina 18

De ‘onmisbare natie’
Een tijdje geleden stond in onze krant een artikel over de wisseling van de wacht die
op de Nederlandse ambassade te Washington gaat plaatsvinden. In dat artikel werd
Washington de hoogste post genoemd die in de Nederlandse diplomatie te vergeven
is. Of dit de mening van de schrijver van dat artikel was dan wel of hij daarmee de
opvatting weergaf die hierover op het ministerie van Buitenlandse zaken heerst, was
niet helemaal duidelijk. In elk geval ben ik het er niet mee eens. Washington is een
heel belangrijke post, omdat de Verenigde Staten nog altijd het machtigste land ter
wereld zijn, maar sinds het einde van de Koude Oorlog en na de machtsverschuivingen
die zich sindsdien in de wereld hebben voltrokken, heeft de post relatief aan belang
verloren.
Welk land is dan wél het belangrijkste voor Nederland? Jaren geleden, lang vóór
de val van de Muur, schreef ik eens een briefje aan een bevriende diplomaat waarin
ik hem gelukwenste met zijn benoeming tot ambassadeur in Bonn, de toenmalige
hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland. Zelf had hij, geloof ik, liever een post
met meer allure gehad - Londen, Parijs, Rome of Washington - dan het nogal
provinciale Bonn.
Maar ik schreef hem dat in mijn ogen Duitsland het belangrijkste land voor
Nederland was - niet alleen omdat het ons economische achterland was, maar ook
omdat het sinds 1870 meermalen het lot van Europa had bepaald, en niet altijd ten
goede, zoals wij tussen 1940 en 1945 hadden ondervonden. Ten slotte een geopolitiek
argument: Nederland zou geografisch te eeuwigen dage aan Duitsland vastgeklonken
blijven, wat met Amerika, toen onze grote beschermer, niet het geval was.
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Zelf was ik in die dagen meer Atlanticus dan Europeaan, om de eenvoudige reden
dat Amerika het enige tegenwicht was tegen de macht van de Sovjet-Unie, die zich
tot diep in het midden van Europa uitstrekte. Zelfs een verenigd Europa zou dat
tegenwicht niet kunnen bieden. Zolang de Sovjetmacht op een paar honderd kilometer
van onze oostgrens zou staan, hadden, in mijn ogen, Nederlands-Atlantische relaties
prioriteit boven de Europese, maar dat was, in essentie, een tijdelijke prioriteit. Met
het einde van de Koude Oorlog zou zij veranderen.
Zo dacht niet iedereen. Ook op Buitenlandse Zaken gold de Atlantische prioriteit
nog vele jaren nadat het eigenlijke motief ervan, de Sovjetaanwezigheid in het hart
van Europa, verdwenen was. Nog in 2003, veertien jaar na het einde van de Koude
Oorlog en ten tijde van de Amerikaanse oorlog tegen Irak, bleek zij bijna
vanzelfsprekend. Was het dankbaarheid of sympathie die de doorslag gaf? Zo ja, dat
zijn geen categorieën waarmee buitenlandse politiek gemaakt wordt. Hoe het nu,
onder minister Rosenthal, is, is niet helemaal duidelijk. Hij lijkt in elk geval, met
Amerika, pro-Israëlischer dan Nederlands Europese partners.
Op de conferentie over de veiligheid die elk jaar in München wordt gehouden,
hebben minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en haar collega van Defensie,
Leon Panetta, onlangs de Europese angsten dat Amerika minder belangstelling voor
Europa zou hebben, geprobeerd te sussen. ‘Wij zien in Europa onze duurzame
partner’, verzekerde Clinton, en Panetta wees erop dat Amerika een afweersysteem
tegen raketten in Europa aan het bouwen was, maar hij voegde eraan toe dat Amerika
wel verwachtte dat Europa, op zijn beurt, meer geld aan zijn eigen verdediging zou
besteden. Slechts een onverbeterlijke optimist gelooft dat dit zal gebeuren.
We hoeven niet te twijfelen aan de Amerikaanse verzekeringen van blijvende
solidariteit om toch oog te hebben voor de realiteit, en die is dat het zwaartepunt van
Amerika's zorgen steeds meer graviteert van de Atlantische naar de Pacifische regio.
Henry Kissinger, ook op die conferentie aanwezig, legde daar nog eens de nadruk
op. Iemand hoeft evenwel geen Kissinger te zijn om deze bijna tektonische
verschuiving al twintig jaar geleden te hebben voorzien.
Wat Nederland betreft, is er geen andere mogelijkheid dan zich te oriënteren op,
en te investeren in, Europa - niet uit Europees idealisme, maar omdat er geen
alternatief is (behalve neutraliteit). Washington zal Nederland heus niet belonen
omdat het zo pro-Amerikaans is. Zo werkt buitenlandse politiek niet, maar een land
als het onze, dat na honderd jaar van neutraliteitspolitiek, eigenlijk pas in 1945 is
begonnen actieve buitenlandse politiek te gaan voeren, moet nog steeds aan die
waarheid wennen.
Vooralsnog heeft het kabinet-Rutte weinig blijkgegeven zich ervan bewust te zijn
dat het einde van de Koude Oorlog ook voor ons land consequenties heeft gehad die
nopen tot een breuk in onze traditionele denkwijze. De afhankelijkheid van Amerika,
waarin Nederland veertig jaar heeft geleefd, was in die periode de juiste keuze, maar
zij heeft ons wel de prikkel ontnomen om na te denken over andere opties voor de
tijd dat die afhankelijkheid minder zin zou hebben. Polen, dat veel meer onder de
Duitse bezetting geleden heeft dan Nederland, toont dat het ook anders kan. Onlangs
noemde zijn minister van Buitenlandse Zaken Duitsland de ‘onmisbare natie’ in
Europa.
NRC Handelsblad van 16-02-2012, pagina 16

Zijn Verlichting en moderniteit één?
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Weer iemand die, zonder een beroep te doen op ‘hogere machten’, de keerzijde van
de Verlichting laat zien - de Verlichting waarvan de meesten onzer, gelovig of niet,
de invloed hebben ondergaan? Ik heb het over de Pools-Britse socioloog en filosoof
Zygmunt Bauman, die een paar weken geleden te Nijmegen een lezing hield op
Holocaust Memorial Day. Het is niet verrassend dat zijn lezing over de holocaust
ging, de moord op zes miljoen joden. Bauman is per slot van rekening de schrijver
van Modernity and the Holocaust (1989). Hetzelfde thema behandelde hij in
Nijmegen. NRC Handelsblad gaf er een samenvatting van (Opiniepagina, 28 januari)
die ik hier overneem:
‘De Holocaust was geen terugval in barbarij, maar juist een uiting van moderniteit.
Moderne mensen accepteren de wereld niet zoals zij haar aantreffen. Ze willen alles
uit de weg ruimen wat de vooruitgang tegenhoudt. In dit opzicht waren de
nationaal-socialisten en de communisten van de twintigste eeuw niet anders dan wij.
Ze waren alleen veel radicaler en meedogenlozer. Hun maakbaarheidsgeloof nam
groteske proporties aan, ze dachten hun wereld in een paar jaar uit de grond te kunnen
stampen door de “creatieve destructie” van iedereen die niet in hun nieuwe orde
paste: van joden tot klassevijanden. Ze wilden in korte tijd repareren wat de natuur
en de geschiedenis, althans in hun ogen, hadden bedorven.’
De overtuiging dat zoiets in korte tijd maakbaar is en de onweerstaanbare drang
om dit doel te bereiken, is en blijft, volgens Bauman, het wezenlijke kenmerk van
de moderniteit, die haar piek in de twintigste eeuw vond. Maar wanneer begon zij?
Dat zegt Bauman niet. Is moderniteit gelijk te stellen met Verlichting? Dan zouden
de massamoorden van Hitler en Stalin op de Verlichting terug te brengen zijn. Of
heeft de moderniteit hun alleen maar de technische middelen verschaft om die doelen
te bereiken?
Dit was de mening van Sartre, die in 1975 in een interview zei: ‘Dacht u dat de
farao's niet graag vijftig miljoen vijanden hadden vermoord? Ze deden dit niet omdat
ze het niet konden. Het feit dat men dat vandaag wel kan, zou bijna een reden kunnen
zijn voor optimisme, want het is een aanwijzing dat er op bepaald niveau vooruitgang
is. Vanuit het oogpunt van het individu zal het doorstane leed nooit gerechtvaardigd
kunnen worden. Ik bedoel alleen dat de duizelingwekkende hoogte van de
slachtoffercijfers van deze eeuw (de twintigste dus) ook een functie is van de groei
van de wereldbevolking en geen reden kan geven tot welke wanhoop dan ook.’
Verklaart dit de onverschilligheid die Sartre toonde ten aanzien van de
moorddadigheid van Stalin en Mao, die hij bewonderde, en van de Rote Armee
Fraktion, waarmee hij sympathiseerde?
De moderniteit heeft niet alleen de technische middelen verschaft waarover de
farao's nog niet beschikten, maar wordt, volgens Bauman, ook gekenmerkt door de
‘onweerstaanbare drang’ te bereiken wat mogelijk is. Zo waren het Engelse toeristen
die het alpinisme in Zwitserland introduceerden. De Zwitsers hadden eeuwenlang
tussen de Alpen geleefd zonder drang te voelen ze verder te bestijgen dan voor hun
levensonderhoud nodig was. Waarom wilden de Engelsen dan zo'n berg beklimmen?
‘Because it is there.’
Is die drang een typisch westers verschijnsel? De Chinezen hadden eeuwen vóór
de Europeanen het buskruit zonder er gebruik van te maken, en de Byzantijnen lieten
het Griekse vuur liggen dat Constantinopel misschien had kunnen redden. Wanneer
de Russische, Chinese en Cambodjaanse communisten wél tot massamoorden zijn
overgegaan, dan is dat niet alleen doordat de techniek hun de middelen daartoe gaf,
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maar ook doordat het communisme een westerse ideologie was. Stalin, Mao en Pol
Pot waren in die zin dus verwesterd.
Wél typisch westers lijkt de negentiende-eeuwse drang om de witte plekken op
de wereldkaart te exploreren - niet uitsluitend uit imperialistisch motieven of om het
christendom te verspreiden, maar ook gewoon uit nieuwsgierigheid. Is die laatste
eigenschap eigen aan de westerse cultuur, dan is zij niet pas met de moderniteit
ontstaan. Al daarvóór bloeide de wetenschap in het Westen. Met het ontstaan van de
moderniteit werd zij tevens middel tot andere, bijvoorbeeld politieke, doeleinden.
In het bij de Harvard University Press uitgegeven boek The Unintended
Reformation (How a Religious Revolution secularized Society) van de historicus
Brad S. Gregory geldt het zeventiende-eeuwse Nederland als uitvinder van de
moderniteit. Van dit boek weet ik niet meer dan wat de recensie ervan in de Financial
Times (van 11 februari 2012) erover vertelt, maar zo te zien lijkt het verdacht veel
op de bekende stelling van de Britse historicus Jonathan Israel dat niet Frankrijk,
maar het zogenaamd calvinistische Nederland de bakermat van de Verlichting is.
Zijn Verlichting en moderniteit toch één?
Helaas moeten wij het oordeel van de historici A. Th. van Deursen en Ivo Schöffer
hierover missen, want zij zijn beiden kort geleden overleden. De beurt is aan een
jongere generatie.
NRC Handelsblad van 23-02-2012, pagina 16

De culturen in het continent Europa
Wanneer wij over de Europese cultuur spreken - en die uitdrukking wordt nogal vaak
in de mond genomen - wordt het woord cultuur meestal gebruikt in de betekenis van
intellectuele gemeenschap of bedoeld als geheel van beeldende en uitvoerende
kunsten. Als intellectuele gemeenschap heeft Europa misschien bestaan in de
Middeleeuwen, toen er één geloof heerste, het rooms-katholieke, en de geletterden
met elkaar in één taal communiceerden: het Latijn.
Later is die Europese cultuur nog terug te vinden in de ‘Republiek der Letteren’,
ook een gemeenschap van geleerden, waarin Frans meestal de gemeenschappelijke
taal was. Een laatste manifestatie van die cultuur is de tussen 1989 en 1991 uitgegeven
briefwisseling van de historicus J. Huizinga (1872-1945), die met de geleerden van
Europa in het Frans, Duits en Engels van gedachten wisselde - een waar monument.
Deze cultuur bestaat niet meer. Althans volgens de Franse historicus Pierre Nora,
bekend om zijn lieux de mémoire. In een interview met de Frankfurter Allgemeine
van 17 februari zegt hij: ‘De humanistische cultuur - Latijn, Grieks, geschiedenis,
filosofie, talen - is aan haar einde gekomen. Eens verenigde zij de Europese elites,
maar zij is aan het verdwijnen. Dit heeft tot versplintering van het culturele landschap
van Europa geleid.
‘Er zijn vele lokale en regionale successen, maar een echte, door de meerderheid
der Europeanen gedeelde waardengemeenschap ontbreekt. Wij beleven thans een
renationalisering van alle Europese culturen, vooral omdat de grote ideologische
thema's verdwenen zijn, die eens grensoverschrijdende betekenis hadden.’ Hij steekt
de hand in eigen boezem: zo is de Duitse cultuur hem ‘betrekkelijk vreemd’.
Op een gemeenschappelijke cultuur, in de zin die Nora bedoelt, kan het verenigde
Europa dus niet gebouwd worden. Maar het woord cultuur heeft nog een andere
betekenis, die Van Dale omschrijft als ‘het geheel van normen, waarden,
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omgangsvormen e.d. van een organisatie, groep’. De staat is ook zo'n organisatie en
groep. Delen de Europese staten dezelfde normen, waarden en omgangsvormen?
Welnee. Daar is de versplintering nog groter dan in het Europa der elites.
Dat dit zo is, ondervinden wij thans in de financiële crisis, die in feite een culturele
crisis is. Grosso modo loopt er een noord-zuidkloof door Europa. In het Zuiden staat
de burger in het algemeen anders tegenover de Staat en zijn wetten dan in het Noorden.
In het Zuiden is het normaal die wetten te ontduiken en zich te onttrekken aan de
verplichtingen die de staat oplegt, zelfs als het parlement daaraan zijn goedkeuring
gegeven heeft. In het Noorden geldt daarentegen gehoorzaamheid aan die wetten en
verplichtingen nog veelal als norm.
In het boekje dat Roel Janssen zojuist heeft gepubliceerd over de
ontstaansgeschiedenis van de euro, laat hij onder de geïnterviewden ook Wim Kok
aan het woord, die spreekt over ‘een fundamentele vertrouwenskloof tussen Noorden Zuid-Europa’, die ‘in zekere zin al bij België’ begint. In het Zuiden wordt over
het algemeen soepeler gedacht over de civiele discipline dan in het Noorden, omdat
de cultuur - in de zin van geheel van normen, waarden en fatsoensbegrip - anders is
dan in het Noorden.
Maar heeft het Europese integratieproces, dat in 1950 begonnen is en uitgemond
is in de huidige Europese Unie, dan geen eenheid in culturele zin tot stand gebracht?
Weliswaar zijn de grenzen tussen de Europese staten grotendeels weggevallen,
waardoor het gemakkelijker voor Oost-Europeanen is geworden naar West-Europa
te komen (en omgekeerd). Maar wat is het resultaat? Algemene verbroedering? Zijn
die Europeanen elkaar in de armen gevallen? Helaas is het omgekeerde het geval.
In Nederland is Wilders' meldpunt over overlast door Midden- en Oost-Europeanen
het resultaat. Het blijkt dat de normen, waarden en omgangsvormen van deze
Europeanen anders zijn dan die van de Nederlandsers, en dat veroorzaakt wrijving
in plaats van verbroedering.
Daarmee is dat meldpunt niet goedgepraat. Zo'n kliklijn hoort niet in een
democratische samenleving thuis, maar zij is wél een uiting van een begrijpelijke
reactie op andere omgangsvormen. Let wel: we hebben het hier niet over een
ontmoeting tussen elites, die over 't algemeen dezelfde normen, waarden en
omgangsvormen delen. We hebben het over de ontmoeting van gewone mensen uit
verschillende culturen. Die verloopt minder gemakkelijk dan degenen die in andere
buurten wonen dan waar die immigranten zich gemeenlijk vestigen, vinden dat zou
moeten gebeuren.
Met deze effecten van het wegvallen der grenzen hebben de stichters van het
Europese eenheidsproject helemaal geen rekening gehouden. Dat valt hun niet kwalijk
te nemen, omdat er toen grenzen waren en geen massale migratie. Dat degenen die
nu de parlementen - de nationale en het Europese - bevolken, er nog grotendeels de
ogen voor sluiten, omdat die effecten niet passen in het ideaalbeeld dat zij van Europa
hebben - dat kan hun wél aangerekend worden. Het Alle Menschen werden Brüder
dat in het Europese volkslied klinkt, is wensdenken.
NRC Handelsblad van 01-03-2012, pagina 16

De man die nee tegen De Gaulle zei
Over generaal Charles de Gaulle, die van 1958 tot 1969 president van Frankrijk was
en, een eind makend aan de rondedans van elkaar opvolgende regeringen die het
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staatsbestuur sinds 1871 had gekenmerkt, zijn volk eindelijk een sterke staat gaf over die staatsman hebben er in Nederland altijd, en soms willens en wetens,
misverstanden bestaan.
Zo wil de legende dat hij een rechtse man, bijna een fascist, was. Zeker, de
intellectuele bronnen waaruit hij in zijn jeugd had geput, waren conservatief. Charles
Maurras, een van zijn maîtres à penser, was leider van Action Française, een
royalistische beweging, waartoe hij zelf echter nooit behoord heeft. Evenmin was
hij antidemocraat en wars van hervormingen. Integendeel, Frankrijk moest van hem
een ‘sociale democratie’ worden, en toen het volk in 1969 bij referendum zijn
voorstellen voor hervormingen afwees, trad hij af.
Een ander misverstand dat in Nederland een hardnekkig leven leidt, is dat hij van
Europa een ‘Europa der vaderlanden’ wilde maken. Maar dat is Europa altijd geweest!
De Gaulle wilde een ‘Europa der staten’, dat wil zeggen: geen supranationaal Europa,
het ideaal van de toenmalige politieke klasse in Nederland. Zelfs hoogleraren in de
geschiedenis die beter hadden moeten weten, hebben hem het ‘Europa der
vaderlanden’ in de mond gelegd.
Prof. H.L. Wesseling behoort niet tot die hoogleraren. In zijn zojuist verschenen
boek De man die nee zei. Charles de Gaulle 1890 - 1970 (uitg. Bert Bakker), ruimt
hij dit en andere misverstanden op. Maar of zij daarmee de wereld - of het Nederlandse
wereldje - uit zijn, is nog de vraag. Evenmin als mensen graag hun illusies kwijtraken,
willen ze dat met hun misverstanden. Hun wereldbeeld stort dan in.
De man die nee zei. Inderdaad, De Gaulle zei, anders dan de meesten van zijn
landgenoten, in 1940 nee tegen Frankrijks capitulatie voor Hitler. Hij zei nee tegen
het Amerikaanse protectoraat over West-Europa, nee tegen Engelands toetreding tot
de Europese Gemeenschap, nee tegen een supranationaal Europa, en nee tegen nog
heel veel meer. Eens zei hij: ‘Ik kan geen concessies doen, ik ben daarvoor te zwak.’
Daarmee sloeg hij de spijker op de kop, want nee zeggen is de laatste toevlucht
van de zwakke, nadat argumenten hebben gefaald de sterkeren tot andere gedachten
te bewegen. Alleen: de zwakke moet dan de moed tonen de gevolgen van zijn nee
te dragen, en zó sterk is niet iedere zwakke. De Gaulle was dat wel en kon daarom,
in de oorlog, zijn bondgenoten Roosevelt en Churchill tarten en, na de oorlog,
wederom de supermogendheden.
Maar ging het hem dan niet om de grandeur van zijn land? Jawel, maar hij was
realist genoeg om te beseffen dat dit toneel was. Tegen een vertrouweling zei hij:
‘Ik doe alsof ik erin geloof. Ik laat de Fransen geloven dat Frankrijk een groot land
is. Het is een eeuwige illusie.’ Hij deed dit om de Fransen hun zelfvertrouwen te
hergeven, en daarin is hij geslaagd.
Als nee zeggen de laatste toevlucht van de zwakke is, dan zal hij er niet gauw in
slagen anderen mee te krijgen bij de verwezenlijking van positieve voorstellen, met
andere woorden: gidsland te zijn. De Gaulles grote concepties zijn dan ook op niets
uitgelopen. De Sovjet-Unie was, twintig jaar vóór Gorbatsjov, nog niet bereid zijn
satellieten meer vrijheid te geven in ruil voor een einde van het Amerikaanse
‘protectoraat’ over West-Europa, zoals De Gaulle hoopte.
Ook zijn conceptie van een Europese Politieke Unie, beperkt tot de zes staten van
de Europese Economische Gemeenschap - een unie onder Franse hegemonie - is niet
geslaagd, en de ironie van de geschiedenis wil dat dit vooral komt doordat De Gaulle
hier iemand ontmoette die nee tegen hem durfde te zeggen. Dat was de Nederlandse
minister Luns (Buitenlandse Zaken, KVP).
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Luns was niet bereid om de Amerikaanse bescherming in de Koude Oorlog in te
ruilen voor een afhankelijkheid van het veel zwakkere Frankrijk. Hij had daarbij het
voordeel dat de Nederlandse openbare mening, voorzover überhaupt in dit soort
zaken geïnteresseerd, toch al tegen De Gaulle gekeerd was, omdat hij niets van
Europese supranationaliteit wilde weten (die Luns minder kon schelen). Luns heeft
die strijd gewonnen, is Wesselings oordeel, want die politieke unie kwam er niet.
Het merkwaardige is dat De Gaulle en Luns eigenlijk geestverwanten waren:
beiden waren voorstander van een sterk staatgezag en beiden lieten zich onbesmuikt
leiden door wat zij als het nationale belang zagen. Maar omdat Frankrijk en Nederland
verschillende landen zijn, moesten die belangen ook verschillen, ja zelfs botsen.
Volgens De Gaulle zou hij in Luns' positie hetzelfde gedaan hebben. Gezegd kan
dus worden dat Luns Nederlands enige gaullist was en juist om die reden met De
Gaulle in botsing moest komen.
NRC Handelsblad van 08-03-2012, pagina 16

Democratie versus Europa
Van Helmut Kohl, die van 1982 tot 1998 bondskanselier was, is het woord dat Europa
niet Duits, maar Duitsland Europees moet worden. Geldt dit nu, onder zijn opvolgster
en partijgenote Angela Merkel, nog? Met deze vraag houdt zich Tom de Bruijn bezig
in een artikel in het maartnummer van de Internationale Spectator, en als iemand
daartoe bevoegd is, dan is hij het wel, want hij was van 2003 tot 2011 Nederlands
permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie.
De Bruijns antwoord is geen volmondig ja. Hem zijn ‘enkele wijzigingen in de
traditionele Duitse standpunten’ opgevallen. Hij noemt er drie. In de eerste plaats
‘heeft Berlijn er de laatste tijd alles aan gedaan de positie van de Europese Commissie
bij de crisisbeheersing tot een minimum te beperken’, terwijl het in het verleden juist
‘stelselmatig weerstand bood tegen Franse en Britse pogingen de Europese
samenwerking op een meer intergouvernementele leest te schoeien’.
In de tweede plaats heeft Duitsland ‘in de crisis voortdurend gekozen voor
oplossingen die niet zozeer op een rationele analyse waren gebaseerd, maar vooral
werden ingegeven door een mix van orthodoxe economische opvattingen,
binnenlands-politieke motieven en maatschappelijke emoties.’ ‘Rationeel zou zijn
geweest de Grieken zo snel mogelijk uit de brand te helpen’, maar ‘hulp aan de
Grieken kon op weinig sympathie van de publieke opinie rekenen, terwijl Berlijn
vreesde dat gezwinde actie de druk op de Griekse regering zou verminderen om
stevige bezuinigingsmaatregelen te nemen.’
Maar - en dit is de derde wijziging die De Bruijn signaleert in Duitslands Europese
politiek - ‘de bondskanselier stond niet alleen onder druk vanuit de publieke opinie
en de politiek, ook werd haar handelingsvermogen beperkt door de (vrees voor)
mogelijke uitspraken van het Duitse Constitutionele Hof’. Dit ‘heeft de laatste jaren
enkele uitspraken gedaan die de ruimte van de federale regering in de EU aan banden
leggen. Kort gezegd komt het erop neer dat het Hof een rem heeft gezet op de
overdracht aan bevoegdheden naar Brussel’, met het argument dat ‘de democratische
controle en participatie op Europees niveau onvoldoende zijn gewaarborgd’.
Deze waarnemingen van iemand die tot vorig jaar Nederlands hoogste ambtenaar
in het Brussel van de EU was, zijn ongetwijfeld juist, en voor zover ze kritiek bevatten,
mag aangenomen worden dat hij die ook in zijn rapportage naar Den Haag onder
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woorden heeft gebracht. Zo ja, hebben de kabinetten-Balkenende, die sinds 2002 tot
2010 aan het bewind waren, zich die kritiek dan altijd eigen gemaakt? Wat het
kabinet-Rutte betreft, is minister De Jager eerder opgevallen door een beleid dat, zo
mogelijk, nog orthodoxer was dan het Duitse - tot dusver tenminste.
Interessanter is evenwel dat in De Bruijns analyse weer de tegenstelling tussen
democratie c.q. rechtsstaat enerzijds en Europese integratie anderzijds opduikt. Is
het in een bewindsman - in dit geval Merkel - te laken dat hij/zij rekening houdt met
de openbare mening? Zijn politieke leven en de politiek die hij voert - ook zijn
Europese - kunnen daarvan afhangen. Ook Helmut Kohl hield daar rekening mee
toen hij de euro alleen aanvaardde ‘op voorwaarden die nodig waren om voor zijn
publieke opinie het opgeven van de D-mark aanvaardbaar te kunnen maken’ (aldus
André Szász, oud-directeur van De Nederlandsche Bank, in een ander artikel in de
IS).
En wat de rol van het Constitutionele Hof in Karlsruhe betreft: zijn taak is het erop
toe te zien dat de regering zich aan de - door de overwinnaars van 1945
geoctrooieerde! - grondwet houdt. Moeten zijn uitspraken veroordeeld worden als
zij ‘de ruimte van de federale regering in de EU aan banden leggen’, met andere
woorden: moeten die uitspraken om politieke redenen veroordeeld worden? En moet
Merkel verweten worden dat zij rekening houdt met de mogelijke uitspraken van het
Hof?
Steeds meer blijkt dat de democratie, waarvan de rechtsstaat een wezenlijk element
uitmaakt, een groot struikelblok is op weg naar Europese integratie. Kort gezegd:
als de volken van Europa - meervoud, want een Europees volk bestaat niet en een
Europese democratie daarom ook niet - geen integratie willen, dan komt die er niet.
Wanneer dit dilemma nog steeds niet voldoende is erkend, dan komt dat voornamelijk
door het simpele geloof dat goede zaken - in dit geval: democratie en integratie - niet
met elkaar in strijd kunnen komen.
Op dit ogenblik ziet het ernaar uit dat de democratie het wint van de behoefte aan,
ja noodzaak van, democratie. Een laatste teken dat in die richting wijst, is de uitslag
van een peiling die Le Monde dezer dagen liet uitvoeren: 56 procent van de
ondervraagden vindt dat de bevoegdheden van de nationale staat moeten worden
versterkt, zelfs als dit ten koste van de bevoegdheden van de EU zou gaan. En slechts
10 procent vindt dat de volgende president de nadruk moet leggen op de Frans-Duitse
samenwerking (bij de socialisten, die dit jaar misschien de volgende president zullen
leveren, is dat 3 procent). Die bevindingen voorspellen niet veel goeds voor de
eenheid van Europa, waarvan de Frans-Duitse samenwerking de motor wordt
genoemd.
NRC Handelsblad van 15-03-2012, pagina 16

Afwijking van het patroon
Meer en meer begint het erop te lijken alsof de zeventig jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog een periode in het geheel van de Nederlandse geschiedenis
is geweest die afweek van het algemene patroon, en dat patroon week weer af van
dat welk andere Europese landen volgden: territoriale expansie. Nederland daarentegen
onthield zich daarvan - ook toen het een grote mogendheid was en gelegenheid had
zijn territoir zuid- of oostwaarts uit te breiden.
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Over het algemeen werd het devies van de grote staatsman Jan de Witt gevolgd
dat het belang van Nederland daarin gelegen was dat er overal rust en vrede was en
dat de handel onverhinderd gedreven kon worden. Daar was geen greintje pacifisme
bij, want wanneer de vrije vaart op zee bedreigd werd, werden zonder bezwaar
oorlogen gevoerd, bijvoorbeeld vijf tegen Engeland in anderhalve eeuw.
En het Nederlandse imperium dan? Was dat geen bewijs dat Nederland wel degelijk
op expansie uit was? Ja, maar ook hier prevaleerde het handelsbelang. Die koloniën
waren aanvankelijk, in de ware zin des woords, wingewesten, en daarvoor waren
alleen maar een paar nederzettingen aan de kust nodig. Het binnenland werd lang
met rust gelaten.
Ook voerde Nederland wel oorlogen om het evenwicht tussen omringende
mogendheden te behouden, want dat evenwicht was de garantie van zijn
onafhankelijkheid, maar werd voortdurend bedreigd, vooral door Frankrijks
hegemoniale lusten. Kortom: als het kon, liefst onthouding, geen engagement, maar
het kon niet altijd.
Pas toen, na de Franse tijd en na het verlies van België, Nederland definitief een
kleine mogendheid was geworden, kon het zich veroorloven die onthouding tot
beginsel van zijn buitenlandse politiek te maken. Nederland trad een eeuw van
behoedzame neutraliteit in, die heeft geduurd tot het in mei 1940 met geweld in een
oorlog werd betrokken.
De keuze die na het einde van die oorlog werd gemaakt - overigens niet direct was het tegenovergestelde van onthouding. In 1948 brak het formeel met zijn
neutraliteitspolitiek door toe te treden tot een bondgenootschap met Frankrijk,
Engeland, België en Luxemburg. Een jaar later ondertekende het het Noord-Atlantisch
verdrag. Weer een jaar later, in 1950, sloot het zich - zij het aanvankelijk aarzelend
- aan bij het streven naar Europese eenheid op supranationale basis. De breuk met
de periode van onthouding kon niet groter zijn.
Die politiek van engagement kon vertrouwen op een consensus onder de bevolking.
Wel waren er verschillen van mening over de prioriteit die hetzij de Europese hetzij
de Atlantische binding binnen die politiek moest hebben, maar het beginsel van
engagement zelf werd daardoor niet aangetast. Voor velen was dat engagement
inderdaad eerder een kwestie van beginsel, ideologie dus, dan van belang.
De laatste jaren is er de klad in die politiek gekomen. Het Atlantisch engagement
nam af. Nederland trok zich terug uit Afghanistan, en in Libië bepaalde het zijn
engagement tot het vrijhouden van het luchtruim (wat gemakkelijk kon, omdat
anderen de Libische luchtmacht al hadden uitgeschakeld). In Europa is het steeds
meer dwars gaan liggen, tot verbazing van zijn partners, die slechts een Nederlands
engagement hadden gekend.
De grote verrassing kwam in 2005, toen Nederland bij referendum met grote
meerderheid de Europese grondwet afwees. Dat was ruim vijf jaar vóór het door
Wilders gegijzelde kabinet-Rutte. De afkeer van Europa onder de bevolking bleek
toen voor het eerst en is sindsdien alleen maar sterker geworden. Keert Nederland
terug tot een politiek van onthouding en zijn die zeventig jaar van engagement een
afwijking van het algemeen patroon geweest? Worden de oude karresporen weer
zichtbaar onder het asfalt dat na 1945 werd gelegd (om een beeldspraak te ontlenen
aan de historicus M.C. Brands, die haar dertig jaar geleden in een ander verband
gebruikte)?
Zo ja, hoe komt dat? Heeft het einde van het zuilenstelsel ook destabiliserend, zo
niet desintegrerend op de buitenlandse politiek gewerkt? Onder dat zuilenstelsel was
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de burger over 't algemeen volgzaam, zeker wat de buitenlandse politiek betreft. Nu
dit stelsel ingestort is, heeft hij zich geëmancipeerd. Een overwinning voor de
democratie, maar ook voor Nederlands plaats in de wereld?
Maar ook elders zijn er tekenen dat de laatste zeventig jaar als een afwijking van
het patroon moeten worden beschouwd. In een artikel in de International Herald
Tribune van 16 maart acht de historicus Paul Kennedy, auteur van The Rise and Fall
of the Great Powers (1987) het niet onmogelijk dat de VS, ‘na bijna zeventig jaar
van ongewone en kunstmatige wereldheerschappij, zullen terugkeren naar hun
“natuurlijke” plaats in de wereld’.
Het is, per slot van rekening, ‘absurd dat één land welks bevolking 4,5 procent
van de wereldbevolking uitmaakt en ongeveer 20 procent van de wereldproductie,
bijna de helft van 's werelds militaire uitgaven voor zijn rekening neemt’. Ook dit
engagement kan niet eeuwig duren. De gevolgen voor de wereld van een Amerikaans
isolationisme of unilateralisme zullen natuurlijk oneindig groter zijn dan die van een
Nederlandse breuk met zijn internationaal engagement - maar niet voor Nederland
zelf. Dat zal de gevolgen van een eigen isolement al genoeg te merken krijgen.
P.S.: In mijn column van vorige week stond de zin: ‘Op dit ogenblik ziet het ernaar
uit dat de democratie het wint van de behoefte aan, ja noodzaak van, democratie.’
Dit laatste woord had ‘integratie’ moeten zijn.
NRC Handelsblad van 22-03-2012, pagina 16

De economie moet weer dienstmaagd worden
Wat filosofen zeggen is na eeuwen nog actueel. Zie Plato of, nog ouder, Confucius.
Dit is voor een journalist, die - zijn beroepsnaam zegt het al - schrijft over wat er
gisteren of vandaag is gebeurd, een excuus om na bijna vijf maanden te reageren op
wat de filosoof Hans Achterhuis gezegd heeft in een interview met het dagblad Trouw
(7 november 2011), te meer omdat hij ‘de denker des vaderlands’ genoemd wordt een titel waar hijzelf, vermoed ik, een beetje verlegen mee zit.
Hoe dan ook - het vraaggesprek ging over de schuldencrisis, en die is nu nog
actueel. Achterhuis stelt vast dat ‘de politiek de afgelopen twintig jaar de dienstmaagd
is geweest van de economie. Economen vertelden hoe de wereld in elkaar zit, waarna
politici er een beleid op mochten bouwen. Maar nu maken we het einde mee van een
zuiver economische benadering van het Europese project. We sluiten een tijdvak af.’
Dat project, dat in 1950 begon en uitmondde in één Europese munt, ‘leidde tot
een nieuw en hoopgevend perspectief op Europa’. Maar dit perspectief is, zegt
Achterhuis, ‘helaas niet meer aanwezig’. Het moment van voltooiing van het Europese
project is thans ‘verder dan ooit’. Dat komt doordat ‘de wetten van de markt bepalen
wat er moet gebeuren, de politiek kan zich er alleen maar naar voegen’.
Wat moet er gebeuren? Politici moeten ‘de rol van dienstmaagd afleggen en de
economie weer dienstbaar maken aan de politiek’. Met deze analyse en conclusie
kunnen we het grosso modo eens zijn. Wanneer zelfs de vorige president van de
Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, zegt dat er ‘een fout moet zitten in de
overtuiging dat de vrije markt zichzelf beter kan reguleren dan enig overheidstoezicht
dat zou doen’ (aldus door Achterhuis geciteerd in een artikel in Trouw van 12
november 2011), dan is er iets mis.
Niettemin geeft Achterhuis' conclusie dat de politici ‘de economie weer dienstbaar
moeten maken aan de politiek’ aanleiding tot enkele kanttekeningen - meer dan tot
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kritiek, want wanneer niet betwist wordt dat de strijdkrachten van een land dienstbaar
moeten zijn aan zijn politiek, waarom zou dat niet ook gelden voor de economie? Je
hoeft geen socialist te zijn om ook dat primaat te erkennen. De Gaulle dacht er ook
zo over.
De vraag is evenwel: aan welke politiek moet de economie weer dienstbaar worden?
In de voormalige Sovjet-Unie was de economie dienstbaar aan de politiek, en dat
leidde in de jaren '30, bij de collectivisering van de landbouw, tot een gewilde
uithongering van miljoenen boeren, vooral in de Oekraïense graanschuur. Tenslotte
zou de Sovjet-Unie zelf imploderen als gevolg van de mislukking van de door de
staat geleide economie, die niet op kon tegen het vrijere systeem dat in het Westen
gold.
Het communistische China koos uiteindelijk een andere weg, maar aan Mao's
experimenten, zoals de ‘grote sprong voorwaarts’ aan het eind van de jaren '50, zijn
ook miljoenen ten slachtoffer gevallen, vooral door honger. In een amorele
kosten-batenanalyse zouden die slachtoffers misschien nog een doel hebben gediend,
als de economie erdoor was gaan bloeien, maar dat was niet het geval. Pas na Mao's
dood, toen de economie grotendeels werd vrijgelaten, zou dat gaan gebeuren, en in
een fenomenaal tempo. Op zichzelf zegt de stelling dat de economie weer de
dienstmaagd van de politiek moet worden, dus niet zo veel.
Tweede kanttekening: de wereldeconomie is een alle grenzen overschrijdend of
‘globaal’ systeem geworden. Aan welke politiek zou zij dienstbaar gemaakt moeten
worden? Aan een soort wereldregering? Behalve dat dit een illusie is, zou zo'n
leviathan niet eens wenselijk (en zeker niet langs democratische weg bereikbaar)
zijn. Zelfs op kleinere Europese schaal lukt dat niet, zoals Achterhuis tot zijn spijt
zelf moet constateren.
Wordt één Europese politiek, die nodig is om de Europese economie weer tot haar
dienstmaagd te maken, gediend met de verkiezing van de socialist François Hollande
tot president van Frankrijk? De hervormingen die hij belooft, zouden de kosten zo
ver uit de pan doen rijzen dat hij in conflict zou komen met de regels van het
Stabiliteitspact en daarmee met Frankrijks belangrijkste partner, Duitsland.
Maar we kunnen ook dichter bij huis blijven. Welke Europapolitiek zou Nederland
voeren na verkiezingen die de SP tot grootste partij zouden maken (wat ze volgens
de peilingen nu al is) en de eveneens anti-Europese PVV als tweede of derde? En
nu dreigt de PvdA het kabinet haar steun inzake zijn Europese politiek ook al te
ontzeggen. In al deze gevallen zou één Europese politiek inderdaad ‘verder weg dan
ooit’ zijn.
Kortom, ook hier lijkt Achterhuis' stelling, hoewel formeel juist, toch op niet veel
meer dan een slag in de lucht neer te komen. Dit facit is, na alle offers die gebracht
en alle successen die behaald zijn op de weg naar Europa's eenheid, niet zonder
tragiek. Maar ook hier heeft Achterhuis een antwoord op. In een interview met het
tweewekelijks tijdschrift VolZin (17 februari) zegt hij: ‘We moeten leren leven met
tragiek. Tragiek - de absurditeit hoort er gewoon bij. We zullen haar soms moeten
verdragen.’ Akkoord, maar te vrezen valt dat niet iedereen even stoïsch als de wijsgeer
zal kunnen zijn. ‘Het moet wel leuk blijven’ is immers het eerste gebod geworden,
waaraan ook de politiek moet gehoorzamen.
NRC Handelsblad van 29-03-2012, pagina 16

Populisten avant la lettre?
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Heeft Nederland vóór Pim Fortuyn en Wilders populistische bewegingen gekend?
Ja, al vijf jaar na de invoering van de parlementaire democratie in 1848 ontstond er
onder protestanten een massaal protest tegen het herstel, na bijna drie eeuwen, van
de rooms-katholieke hiërarchie.
De liberale grondwet van 1848 had de kerken, dus ook de rooms-katholieke,
uitdrukkelijk vrij gelaten hun eigen inrichting te bepalen. Dienovereenkomstig keurde
het eerste kabinet-Thorbecke het herstel van de bisschoppelijke zetels goed. Een
groot deel van de protestantse bevolking, gewend aan alleenheerschappij, liep
daartegen te hoop in de zogenaamde Aprilbeweging.
Het richtte zich in een adres (met 51.000 handtekeningen) aan de koning (Willem
III), die het in ontvangst nam met een rede die neerkwam op een oorlogsverklaring
aan het kabinet. Dit nam hierop ontslag. De koning had niet geluisterd naar het
kabinet, dat op een meerderheid in het parlement berustte, maar naar een
buitenparlementair protest.
Vijfentwintig jaar later, in 1878, ontstond er opnieuw een buitenparlementaire
beweging die een besluit van een liberale regering via de koning ongedaan wilde
maken. Ditmaal ging het om een wet op het lager onderwijs, die de bijzondere scholen,
voornamelijk christelijke en rooms-katholieke, op hoge kosten zou jagen. De
antirevolutionaire voorman, Abraham Kuyper, stelde zich aan het hoofd van die
beweging, die zich met een petitionnement tot de koning (nog steeds Willem III)
wilde richten.
Dit volkspetitionnement werd door 306.000 personen getekend. Een afzonderlijk
petitionnement van katholieken kreeg nog eens 164.000 handtekeningen. Dit was
een geweldig succes, vooral als men bedenkt dat het aantal kiesgerechtigden voor
de Tweede Kamer toen ongeveer 122.000 bedroeg, want er was nog geen algemeen
kiesrecht. Als het woord ‘populisme’ toen had bestaan, zou de kiesgerechtigde elite
ongetwijfeld van een populistische actie hebben gesproken. Buitenparlementair was
ze in elk geval.
Deze keer reageerde koning, die intussen zijn lesje had geleerd, anders dan in
1853. Weliswaar nam hij de petitie welwillend in ontvangst, maar twee weken later
zette hij zijn handtekening toch onder de wet. Was de buitenparlementaire actie
daarmee mislukt? Formeel wel, maar organisatorisch was zij zo'n succes, dat daarmee
Kuypers streven om tot een landelijke partijorganisatie te komen werd versneld. Nog
geen jaar later ontstond de Antirevolutionaire partij, en binnen tien jaar wisten de
antirevolutionairen samen met de katholieken een kabinet te vormen.
De ironie van de geschiedenis wil dat de volkstribuun Kuyper 25 jaar later, maar
nu als minister-president, ook met een buitenparlementaire actie te maken kreeg: de
spoorwegstaking van 1903. Kuyper vergeleek die met een staatsgreep en kondigde
een stakingsverbod af, dat door het parlement werd goedgekeurd.
Ook deze buitenparlementaire actie mislukte ten slotte, althans formeel. Maar ook
zij droeg bij tot een aanpassing van de rebellen aan het politieke stelsel. De
sociaal-democraten schudden hun revolutionaire veren af en ontwikkelden zich in
parlementaire richting. Ook de vakbeweging ging over op een heel andere organisatie
en tactiek. In 1905 ontstond het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV).
Zal het huidige populisme, vooral belichaamd door Wilders' PVV, zich ook in die
richting ontwikkelen? Die illusie te wekken is bepaald niet de bedoeling van deze
kleine historische excursie. Het politieke landschap van vandaag is totaal anders dan
dat van 1903, laat staan dat van 1853 en 1878. In de eerste plaats geldt sinds 1917
het algemeen kiesrecht (voor vrouwen sinds 1922). De populisten zitten tegenwoordig
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in de Kamer en niet erbuiten. Hun greep op het beleid - in negatieve of positieve zin
- is dus groter, zou ook groter zijn geweest als de PVV niet gedoger van het
kabinet-Rutte zou zijn geweest.
Bovendien is het zuilenstelsel, dat na de emancipatie van de onmondige burgers
- arbeiders, gereformeerden, katholieken - is ontstaan en tot de jaren 60 van de vorige
eeuw een waarborg voor de stabiliteit van het land is geweest, verdwenen. Ook
vertonen de populisten van vandaag niet de sociale of religieuze cohesie of onderlinge
solidariteit van hun voorgangers. Dit maakt dat alles fluïder, dus onvoorspelbaarder
is geworden dan toen.
Met dank aan dr. Jan de Bruijn, tot voor kort hoogleraar politieke geschiedenis
aan de Vrije Universiteit, aan wiens opstel Weg met zoo onzedelijke constitutie! uit
2004, opgenomen in de zojuist verschenen bundel opstellen De sabel van Colijn
(uitg. Verloren, Hilversum), ik veel ontleend heb.
NRC Handelsblad van 05-04-2012, pagina 16

J.L. Heldring: niet om de lezer te bekeren, maar om hem ten dienste
te zijn
De drie rode draden in mijn werk: mensen tot nadenken zetten, de rol van macht
in de politiek en de behoefte van mensen om zich te onderscheiden van anderen,
aldus J.L. Heldring na zijn afscheid als columnist.
Op 1 augustus 1945 - dus nog vóór Hiroshima - trad ik in dienst van de NRC in
Rotterdam, dat toen nog een steenwoestijn was, en begon mijn journalistieke loopbaan.
Daar is nu, na bijna 67 jaar, een eind aan gekomen - niet omdat ik dit graag wil, ook
niet omdat de hoofdredactie genoeg van mij heeft (daar heb ik althans niets van
gemerkt), maar omdat er grenzen zijn aan mijn fysieke vermogens (over mijn
geestelijke vermogens mogen anderen oordelen).
Van die 66 jaar heb ik 52 jaar lang de rubriek geschreven waarin donderdag het
laatste artikel verscheen. Is daar een rode draad in te ontdekken? Zeker heb ik zo'n
draad niet van het begin af aan bewust gesponnen. Het was pas veel later dat ik een
uitspraak van de Belgische historicus Louis Pirenne tegenkwam die mij deed beseffen:
daar heb ik ook altijd naar gestreefd!
Aan zijn Nederlandse collega Huizinga schreef hij eens: L'essentiel est de faire
réfléchir. Waar het op aankomt is de mensen tot nadenken te zetten, dus niet hun met
eigen meningen om de oren te slaan. Er zijn al veel te veel meningen, het
columnistendom tiert welig - zo welig dat de lezer, anders dan de bedoeling is, niet
wijzer wordt van die baaierd aan meningen, eerder de neiging krijgt te denken: ze
zoeken het zelf maar uit.
Maar ook het laten nadenken heeft zijn grenzen. Willen alle lezers wel zelf
nadenken? Willen velen (de meesten?) niet liever, in bewoordingen waarop zij zelf
niet gekomen zouden zijn, hun instinctieve reflexen en vooroordelen bevestigd zien?
Zo ja, dan is de juistheid van een van de premissen waarop de democratie berust
twijfelachtig, de premisse namelijk dat de burger door vrij onderzoek zelf tot besluiten
komt.
Alles wordt onderzocht, en terecht. Alleen de premissen van de democratie schijnen
sacrosanct te zijn, en dat is merkwaardig. Er zijn immers genoeg tekenen die erop
wijzen dat de democratie een struikelblok kan zijn op de weg naar gewenste, zelfs
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nodige, resultaten. Europa wordt niet één, omdat de democratie in slechts één land
zich ertegen kan keren (het referendum van 2005 bijvoorbeeld). 's Binnenlands kan
het populisme het hele democratische proces blokkeren.
Als de lezer een weerzin heeft tegen het zelf nadenken of er, door allerlei
afleidingen, niet toe komt, dan ontstaat het gevaar dat journalisten voor elkaar gaan
schrijven en niet voor de lezer. Dat is het bekende ‘wereldje’, in Nederland ook wel
‘grachtengordel’ genoemd, een in-crowd, die vanzelf de tegenstand creëert van hen
die zich buitengesloten en veracht voelen. Zo ontstaat het populisme als reactie op
de arrogantie van de media.
Die arrogantie is geen verschijnsel van de laatste tijd. Al spoedig ontdekte ik dat
vele journalisten een dédain koesteren voor de lezer die, denken ze, minder weet dan
zijzelf. Dat dédain manifesteert zich onder andere in het niet beantwoorden van
lezersbrieven. Dat is niet alleen onbeschoft, maar ook dom: een lezer die zich niet
serieus genomen voelt, blijft niet lang abonnee. Kortom, als alles onderzocht moet
worden, dan ook het eigen vak.
Maar naar buiten toe dient allereerst de overheid kritisch gevolgd te worden.
Daarbij zijn de media vaak in het nadeel, omdat de overheid over veel meer informatie
beschikt dan zij en rekening moet houden met allerlei overwegingen en belangen,
waarover de buitenwacht gemakkelijk heen huppelt. La critique est aisée. Maar dat
betekent natuurlijk niet dat de overheid gemakkelijk mag wegkomen met het gebruik
dat zij van haar informatie maakt.
Een andere rode draad in mijn rubriek blijkt misschien achteraf de nadruk te zijn
geweest die ik legde op de rol van de macht in de politiek. Politiek is een spel om
de macht. Zolang het over binnenlandse politiek gaat, heeft geen Nederlander bezwaar
tegen die stelling. Hij is dan ook nog bereid de macht van de parapolitieke
organisaties, zoals de vakbonden of, in de jaren 80, de vredesbeweging, te erkennen.
Maar zodra die gedachte op de internationale politiek wordt toegepast, gaat die
Nederlander griezelen en roepen dat dat heel verkeerd is. Ik heb die inconsequentie
nooit begrepen. Waarschijnlijk een gevolg van een eeuw lang neutraliteit, die nog
doorwerkt.
Wat dat betreft, was ik een vreemde eend in de bijt van de NRC, waar de gedachten
van de volkenrechtsgeleerde Van Vollenhoven (1874-1933), de man die meende dat
Nederland de rol van Jeanne d'Arc in de wereld toekwam, in ere werden gehouden.
Zij vonden nog een late naklank in de concepties van het gidsland en het civiele
Europa van het kabinet-Den Uyl. Helaas had de gids weinig volgelingen.
In die tijd was het ook niet bon ton over de natie te spreken. De tijd van het
nationaal-socialisme lag nog te dichtbij. Maar je hoeft geen nationaal-socialist, zelfs
geen nationalist, te zijn om te beseffen dat de natie een werkelijkheid is, die zich al
manifesteert doordat de burger in tijden van crisis zich richt tot zijn nationale overheid
en geen boodschap heeft aan een, in zijn ogen, Europees of ander abstractum.
Een derde rode draad is mij, toen ik nog nauwelijks volwassen was, gegeven door
Carry van Bruggen: ‘De dingen bestaan door hun verschil met andere dingen, zoals
ook mensen in hun geestelijke en stoffelijke zin slechts bestaan door hun verschil
met anderen’, schrijft zij in haar boek Prometheus. Een identiteit is dus slechts negatief
te definiëren (anders dan andere). Op intermenselijk niveau wordt deze drang tot
onderscheiding van de ander nog gecompenseerd door de eveneens bij de mens
aanwezige drang tot eenwording met de ander; religieus met God, erotisch met de
partner of met een collectief - bijvoorbeeld natie of voetbalclub.
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De natie is ontstaan door de behoefte van velen tot eenwording. Eenmaal één
geworden, wordt de natie, product van die eenwording, zelf niet meer gedreven door
die behoefte. Die is immers bevredigd, opgeraakt door die eenwording. Die redenering
ligt aan de basis van mijn euroscepsis. Dat Europa nog steeds niet één is, verrast mij
daarom niet - wat niet wil zeggen dat ik het niet betreur.
Mijn scepsis heeft niet altijd de instemming gehad van idealisten en politici. Wat
de eersten betreft: het hebben van een ideaal is op zichzelf geen aanbeveling. In de
vorige eeuw is het idealisme van miljoenen misbruikt. Wer Visionen hat, muss zum
Arzt, zei Helmut Schmidt eens (het Duitse woord Vision betekent zowel visie als
visioen). En wat de politici betreft: met scepsis win je geen stemmen, wèl met
stralende vergezichten, totdat de werkelijkheid uitblijft, zoals nu bijvoorbeeld.
Over de huidige journalistiek zal ik geen uitlatingen doen. Die is sinds 1945, jaar
van mijn intrede, en ook sinds 1968, toen ik hoofdredacteur werd, zo veranderd dat
ik me niet zal aanmatigen de wijsvinger te heffen.
Maar van één ding blijf ik overtuigd: de lezer koopt de krant in de eerste plaats
om het nieuws. Dat moet dan ook zo onversneden mogelijk gegeven worden.
Objectiviteit bestaat niet, hoor je wel eens als tegenargument. Dat mag waar zijn,
maar mag geen reden zijn niet naar objectiviteit te streven. Minister Pronk heeft eens
een prijs ingesteld voor ‘betrokken verslaggeving’ inzake
ontwikkelingssamenwerking. Betrokken verslaggeving is een contradictio in terminis,
maar in feite propaganda. Je betrokkenheid mag je in hoofdartikelen en commentaren
kwijt, maar die behoren niet tot de essentiële functie van de journalistiek. Zij zijn,
om zo te zeggen, ‘vrij’ - in de zin die een befaamde Engelse hoofdredacteur eraan
gaf in zijn uitspraak: facts are sacred, comment is free. Zij zijn, met andere woorden,
een niet onmisbare toegift.
Iets anders zijn de analyses, die het nieuws kunnen verhelderen en zelfs
onmisbaarder worden naarmate het nieuws de lezer eerder heeft bereikt dan de krant
bij hen in de bus valt, maar analyses vereisen de nodige kennis, wat met het
commentaar niet het geval hoeft te zijn. Waarom het gaat is niet de lezer te bekeren,
maar hem ten dienste te zijn. Vandaar dat mijn laatste groet de lezer geldt.
J.L. Heldring was van 4 januari 1960 tot eergisteren columnist van NRC
Handelsblad.
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Dankwoord aan mijn lezers
Mijn besluit om, na 52 jaar, te stoppen met mijn wekelijkse column (die overigens
in de eerste jaren drie keer per week verscheen) heeft een ware tsunami aan brieven
en e-mails aan mij veroorzaakt - om niet te spreken van degene die niet aan mij, maar
aan de redactie gericht waren. Er was er tot nu toe geen bij die van opluchting blijk
gaf: gelukkig, die zijn we eindelijk kwijt! Alle getuigden van waardering, al waren
natuurlijk niet alle schrijvers het altijd met mij eens geweest.
Het is mij onmogelijk allen die gereageerd hebben, persoonlijk te beantwoorden.
Mag ik daarom volstaan met een algemeen woord van dank aan mijn lezers voor hun
belangstelling en trouw?
Misschien zal ik nog eens gebruikmaken van het genereuze aanbod van de
hoofdredacteur om zo nu en dan mijn geluid in de kolommen van de krant te laten
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horen, maar nu even niet. Je moet per slot van rekening ook weten op te houden. Het
is mooi genoeg geweest. Dus voorlopig: vaarwel.
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